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LĖKTUVU
PASLAPTINGAS NAUJAS GINKLAS VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Vokiečiai meto anglų bombas

jog 
vL

pa-

Invazijos vokiečiai nedrįstą didelių vilčių. Skelbiama, 
pradėti, bet svarbesnių Anglį-'nauja kovos priemonė ne 
jos miestų griauti jie nenusto
ja. Ypatingai didelio dėmesio 
kreipia į Londoną. Matyti, 
Londoną vokiečiai pasiryžę 
siškai išgriauti.

Vakar po pietų anglams
vyko sulaikyti vieną didžiausių 
vokiečių karo eskadrų. Du tūk
stančiai vokiškų orlaivių skrido 
į Londoną, bet jo pasiekti ne
galėjo.

Pirmon eilėn vokiečių eskad
ras smarkiai sulaikė priešlėk
tuvinės patrankos, o vėliau 
jiems visiškai kelią pastojo an
glų lėktuvai. Dalis galingos es
kadros žuvo, o kiti buvo pri
versti grįžti atgal.

Mūšiai vyko 15,000 pėdų 
aukštumoje, Temzės žiotyse, 
tolokai nuo Londono, šimtai 
anglų orlaivių dalyvavo mušiuo-

kad 
ba

lionas, ne paslaptingi spindu
liai ir ne patranka.

Naujas ginklas yra labai pa
prastas ir jį gali išmokti labai 
mikliai vartoti visi kareiviai. 
Netrukus bus pradėtas masinis 
jo gaminimas, kuris visiškai už- 
kirs kelią vokiečių lėktuvams. 
Lauksime daugiau naujienų 
apie šią naują kovos priemonę 
ir norėtume, kad su ja neat
sitiktų, kaip su vokiečių skel
biamais paslaptingais ginklais.

Sinclair, britų parlamento na
rys, kalbėdamas pareiškė, kad 
vokiečiai, bombarduodami An
gliją, vartoja pačių anglų ga
mintas bombas. Minėtos bom
bos buvo paliktos Flandrijoj, 
kai anglų kariuomenė buvo pri
versta trauktis.

Doverio apylinkės gyvento
jai, kurie senai buvo perspėti

, r* ATT.TTENU-

Londono gyventojai naudojasi vandens susisiekimu, kadangi 
gatvės liko bombų išgriautos.

Telenhoto 
kai kurios

Gerai informuoti britų sluok
sniai praneša, kad anglai turi apie invaziją, dabar jau visai 
naują paslaptingą ginklą or- ja nebetiki, nes jų įsitikinimu 
laiviams sulaikyti. Karo specia- jura neleis vokiečiams perplauk- 
listai daro reikalingus prati- ti kanalą. Anglų vyriausybe, 
mus. Pratimai daromi mažose vis dėlto akių nuo vokiečių ne- 
fronto dalyse. Li£T šiam metui nuleidžia ir bombarduoja visus 
pasiekti rezultatai <Įavė labai Francuzijos uostys.

Karo jėga nepa 
laužta

Parlamentas posė 
džiauja

sus drąsius mirties eskuadros 
narius. Bomba buvo nuvežta 
užm estin ir susprogdinta. Pa
darė 100 pėdų pločio duobę.

Eskuadros nariai šalina ir 
kitas panašias bombas, kurių 
Londone yra gana daug; Spau
da reikalauja, kad drąsuoliams 
butų .suteiktas pasižymėjimo 
ženklas. .

Atsparumas silpnėja

Tobulįna susi t 
siekimą

MIAMI, Fla., rūgs. 18 d.
Pranešama, kad nuo spalių mė
nesio pradžios"susisiekimas or
laiviais su piėtų Amerika bus 
patobulintas. Ęus įkurta nauja 
oriai v’ų linija,; kuri i dvi die
nas . .nuneš. J^ęląįvį.^ Rifl de. žar 
neiro. - ■

gų. Scalise turėjęs ryšių su
I gangsteriu Capone, kuris jam 
padėjęs įsistiprinti. Buvusieji 
Scalise draugai daro labai blo- 

— j gus parodymus teismui prieš 
jį. Valdžia padės kalėjiman vi
sus išaiškintus raketierius.

Įstatyme spraga
\ "JT.......

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
18 d. — Anglai patys sako, kad 
vokiečiai Londonui padarė labai 
daug žalos, bet britų karo jė
gos jie nepalaužė. Vidaus rei
kalų ministerija pareiškė, kad 
vokiečiams nepavyko sunaikin
ti nei vienas anglų aerodromas. 
Visi veikia. Aviacijos pramonė 
nesustabdyta, nauji orlaiviai 
gaminami visu smarkumu. Pa
degti benzino sandėliai yra ma
žas dalykas, su turimomis at
sargomis. Elektros jėgos sto
tys veikia, vokiečiams pavyko 
išardyti tiktai gazo gaminimą 
kai kuriose vietose. Laivai ir 
toliau tebeplaukia į Londono 
uostą. Britų karb mašina beveik 
nepaliesta.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
18 d. — Anglų parlamentas, 
nekreipdamas jok’o dėmesio į 
vokiečių orlaivius, susirinko 
slaptam posėdžiui. Svarstė vo
kiečių aviacijos pastangas Lon
donui griauti. Ministeriams bu
vo duodami klausimai ir jie at
sakinėjo. Klausimais buvo api
bertas vidaus reikalų ministe
ris.

Šiandien susirinko 
rūmai. Jie taip 
lykus, surištus 
ka. Parlamento 
ti tokiu

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 
18 d. — Paskutiniu metu spau
doje pasirodė žinių, kad kai ku
rie šveicarų valdžios elementai 
rodo labai mažai atsparumo na
ciams. Šiandien jau pranešta, 
kad šveicarų vyriausybė leido 
pardavinėti visoj teritorijoj 
Hitlerio laikraštį “Voel. Beo- 
bachter”.

Orlaivis skris tiktai dienos 
metu. Naktį apsistos Puerto 
Rico valstybėje, Trinidad salo
je arba Amazonės žiotyse. Nau
jai steigiama linija sutrump'ns 
skridimą į Ameriką 48 valan
domis. Didėja prekyba ir ma
noma, kad keleivių skaičius bus 
labai didelis. j

Nežino ką sako

kūmo.

Radijas išgelbėjo
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

18 d. — Britų rašytojas Priest- 
ley buvo pakviestas pasakyti 
keletą žodžių i britų radiją. Pa
kalbėjo, bet kai sugrįžo, tai sa
vo namų jau nerado. Vokiečių 
bomba juos sugriovė. Priestley 
apsistojo viešbutyj ir šiek tiek 
apsitvarkė. Vėl išvyko kalbėti 
į radiją, bet ir šį kartą įvyko 
nelaimė. Vokiečių bomba jo 

. viešbutį visiškai sugriovė. Jei
gu butų nėjęs kalbėti į radiją, 
vargu butų mirties išvengęs.

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

Debesuotas ir šiltas.
Saulė teka 6:33 v. r.

žiasi 6:55 v. v.

ir lordų 
pat svarstė da- 
su karo politi- 
posėdžiai dary- 
gali tiktai an-metu 

nepameta šaltakraujiš-

Anglija, rūgs, 
vokie- 

sprogi- 
netoli 
rūmų.

Amerikos ambasada 
pavojuj

LONDONAS,
18 d. — Praeitą naktį 
čiai numetė vėlesniam 
mui užtaisytą bombą 
Amerikos ambasados
Bomba pragulėjo ligi ryto ir 
nesprogo. Visi ambasados tar
nautojai pasitraukė 
namo aukšto, kad 
nesužalotų.

Praeita naktis
tarnautojams buvo labai bloga, 
nes toje miesto dalyje visą nak
tį vokiečiai berte bėrė įvairios 
rųšies bombas.

iš pirmo 
bomba jų

ambasados

Pagerbs drąsuolius
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

18 d. — Pranešama, kad 4 mir
ties eskuadros nariai, leitenan
to Davies vadovaujami, 4 die
nas kasė, kol iškasė netoli ka
tedros nukritusią vokiečių bom
bą, Bomba buvo 27 pėdų gilu-

leid- t<

Kai Hitleris uždraudė šveica
rų .spaudą Vokietijoj, šveicarai 
uždraudė Hitlerio spaudą. Bet 
šiandien šveicarai nusileido na
ciams, o Hitleris šveicarų spau
dos Vokietijon visliek neįsilei
džia.

Užpuolikai tariasi
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 18 d. — Užsienių reikalų 
ministeris Ribbentrop šiandien 
išvažiavo i Romą. Nacių agen
tūros skelbia, kad jis susitiks 
su Ciano, italų užsienių reika
lų ministeriu ir tarsis svar
biais polit kos reikalais.

žada aptarti 50 amerikoniš
kų karo laivų perleidimą ir 
naujų bazių įsigyjimą. Ispani
jos padėtis ir Egypto karo rei
kalai taip pat bus aptarti. Spė
jama, kad bus aptariamos slap
tos sutarties sąlygos su Ispa
nija.

Perdaug giriasi

RIVERSIDE, Cal., nigs. 18 
d. — Wendell Willkie draugų 
buvo perspėtas, kad nevartotų 
neapgalvotų išsišokimų, bet, 
matyt, jis jų negali išvengt’. 
Kasdien vis naujus išsišokimus 
padaro. Pasakė, kad tiktai jis 
gali paleisti kapitalus į naujas 
industrijas. Pridėjo, kad tiktai 
girtuoklių orgijose gali būti 
leidžiami taip pinigai, kaip juos 
leidžia demokratų valdžia. Nei 
Liudvikas XIV, nei Persijos 
šachai neišleido tiek p:nigų, 
kiek dabar išleidžiama.

Kai tiktai buvo pasakyti šie 
žodžiai, Willkio patarėjai pra
dėjo aiškinti 
vams, kad čia 
gai išsireiškė.

Willkie yra
ir vežiojasi su savim gerklės 
ligų gydytoją, kuris sustabdo 
jo kalbas.

18 d. — Tiktai šiandien teisi
ninkai pastebėjo, kad naujai 
priimtame konskripcijos įstaty
me palikta spraga. Jame nekal
bama apie Amer'kos piliečius, 
gyvenančius užsieny j.

Prezidentas Rooseveltas savo 
konferencijoj pareiškė; kad. už- 
sienyj gyvenantieji piliečiai nė
ra priversti grįžti ir registruo
tis, kaip tai daro kitos valsty
bės. Jie privalės registruotis 
pirmomis penkiomis dienomis 
sugrįžę Amerikon, jeigu jų am
žius neperšoks 35 metų.

Amerikiečiai gali gyventi už
sieny j ir nesiregistruoti. Įstaty
mas už tai jų nebaudžia.

Ruošiasi kon 
skripcijai

C., rūgs, 
kareivia- 

patvirtin-

spaudos alsto-
Willkie neteisin-

visiškai užkimęs

Galas raketieriam

18.
NEW YORK, rūgs. 18 d. — 

Prieš keletą ęlienų vežikų uni
jos darbininkams sakytoj kal
boj Rooseveltas pareiškė, kad 
jis padėsiąs darbininkams ap
valyti unijas nuo raketierių.

KAIRAS, Egyptas, rūgs.
d. — Britų karo sluoksniai pra
neša, kad italai savo praneši
muose labai giriasi. Jie paėmė 
niekeno neapgyvendintus smė
lynų plotus. Bolium kaime bri- New Yorko teisme Scalise pri- 
tų jėgų visai nebuvo ir n’ekas sipaž’no kaltu unijos pinigų vo- 
nesigynė. Italai dar nepasiekė gimė.
britų kariuomenės ir kovos ne-! Chicagos teismai taip pyt 
prasidėjo. Britai žino, kad ita- susirūpino šia byla, nes Scalise

moję. Ji svėrė vieną toną. Jos lai vartoja lengvus tankus ir j veikė Chicagoje. Jis apkaltina- 
sprogimas butų sunaikinęs ka-'didelį orlaivių skaič ų. Britų mas, kad pasisavino daugiau 
edrą. Jeigu ji butų sprogusi kariuomenė yra pasiryžusi tin- negu 160,000 dolerių darbinin- 

darbo metu, butų užmuŠusi vi* karnai sutikti italus. jkų unijoms priklausančių pini-

— Italų orlaiviai bombardavo Maltą. Padarė nuostolių val
stybės turtui. Britams pavyko numušti tris italų lėktuvus.

— Petain vyriausybė nutarė dar labiau sumažinti maisto 
porciją visoje neokupuotoje teritorijoje.

— Visos Indijos kongresas, susirinkęs Bombajuj, absoliu
čia balsų dauguma vėl išrinko Mahatmą Gandhi savo lyderiu.

— Šiandien Londono gyventojai 100-ąjį kartą buvo per
spėti apie artėjantį pavojų ir turėjo skubėti į požemius.

— Iš Londono pranešama, kad amerikietis pulk. Sweeney 
organizuoja savanorių lakūnų eskadrą padėti britams vesti 
karą.

— Anglijoj labai pasižymėjo lenkų lakūnai. Viena jų es
kadra numušė vieną dieną 71 vokiečių lėktuvą. Lenkų lakūnams 
suteikiami pasižymėjimo ženklai.

— Maskva pasirašė prekybos sutartį su Danija. Rusai iš
siderėjo iš danų įvairios rųšies mašinų, kurių jie negali pasi
gaminti. ' ‘ i' * * <

— Lybijoj prasidėjo partizanų karas. Egypto partizanai 
padarė daug nuostolių pertoli įsiveržusiems italams.

— Siautusi audra nunešė daug britų balionų. 20 balionų 
buvo atnešta švedijon. Jie padarė nuostolių geležinkeliams. 
Švedai priešlėktuvinėmis patrankomis ir orlaiviais stengiasi nu
mušti audros atneštus balionus. Kiti balionai nunešti Suomijon.

— Vokiečiai labai pasipiktinę ant anglų dėl Hamburgo bom
bardavimo. Sako, kad anglai užmušė labai daug civilinių gy
ventojų.

Išvengė blokados
RIO DE ŽANEIRO, Brazili- 

ja, rūgs. 18 d. — Vakar Bra
ziliją pas’ekė didelis pašto siun
tinių kiekis, atėjęs iš Vokieti
jos. Siuntiniai buvo siunčiami 
per Rusiją, Sibirą, Japonją n* 
japonų laivais atvežti Brazih* 
jon.

Brazilijoj gyvenantieji naciai 
labai džiaugiasi, kad vokiečiams 
pavyko išvengti britų blokados. 
Vokiečių pirkliai yra pažadėję 
braziliečiams ir kitų prekių, 
bet nežino ar laiku jas suge
bės pristatyti. Kelionė per Si
birą užima daug laiko ir dides
nės mašinos paštu negalima pa
siųsti.

Grąžina laivus
STOCKHOLMAS, Švedija, 

rūgs. 18 d. — Vakar iš Nor
vegijos atvykęs pirklys pasako
ja, kad' vokiečiai pradėjo grą- 
žinti^norvegams laivus. Prieš 
porą mėnesių vokiečiai konfis
kavo visus norvegų laivus ir 
juos sutraukė į karo uostus.

Norvegai manė, kad vokie
čiai juos vartos invazijai, bet 
vakar vokiečiai jau sugrąžino 
kai kuriuos. Paskelbė, kad ki
tus sugrąžins ateinančiomis die
nomis. Norvegai mano, kad in
vazijos planai jau atidėti, jei
gu vokiečiai šitaip elgiasi.

Naciai šeimininkai

vi- 
ku- 
vi-

WASHINGTON, D. 
18 d. — Priverstino 
vimo įtsatymas jau 
tas, bet privalo būti' atlikta dar
visa eilė paruošiamų darbų jam 
vykdyti.

Rooseveltas turi paruošti 
są eilę valdžios komisijų, 
rios rūpinsis suorganizuoti
šame krašte konskripciją. Tam 
reikalui reikia paruošti visa ei
lė instrukcijų. Rooseveltas tu
ri parinkti konskripcijos direk
torių, kurį privalo senatas pa
tvirtinti. Kalbama, kad paskirs 
pulk. Hershey, kuris daug dir
bęs mobilizacijos darbą. Mini
ma ir pulk. Johnson kandida
tūra.

Italai maršuoja
d.ROMA, Italija, rūgs. 18

— Italai praneša, kad jų ka
riuomenės dalys marširuoja į 
Egypto gilumą. Turėjo susirė
mimų su britas, bet italams 
pavyko paimti Sidi Baran!, iš 
ten italai jau turi labai gerą 
plentą į Aleksandriją. Italai gi
riasi, jog sunaikino britų tan
kus ir numušė 11 lėktuvų.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 18 d. — Rumunijos dik
tatorius Antone.scu prašė vo
kiečių karo specialistų, kad jam 
padėtų perorganizuoti Rumuni
jos kariuomenę. Nacių gen. Ti- 
pelskirsch jau randasi Buka
rešte ir veda derybas afne vo
kiečių karo misijos atvykimą.

Reguliarios vokiečių kariuo
menės dar nėra. Rumunijoj. 
Ten randasi 1,500 vokiečių, ku
rie prižiūri vokiečių evakuaci
ją iš Besarabijos.

Trys vokiečių ir italų kari
ninkai prižiūrėjo rumunų ka
riuomenės pasitraukimą iš šiau
rinės Transilvanijos dalių. Vo
kiečių karo misija bus tikra 
rumunų karo jėgų šeimininke.

Žydai be pastogės
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

rūgs. 18 d. — Dunojaus žioty
se stovi trys laivai ,su žydais 
iš centralinės Europos. Laivai 
ned.deli, bet labai perpildyti. 
Juose yra daugiau negu 3,500 
žydų. Laivai yra tiek prigrū
sti, kad nei pajudėti negalima. 
Teko nuleisti pagelbinius laive
lius į vandenį ir iškelti dalį žy
dų. Laivai stovi netoli Tnlceja 
miestelio. ,

Rumunų vyriausybė juos 
areštavo ir nežino kur juos pa- 
siųsti. Dalis Rumunijos žydų 
išvažiavo į Rusiją, bet rusai ne
priima žydų iš kitų Europos 
valstybių. N’ekas nežino koks 
bus. šių žydų likimas.

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
18 d. — Pennsylvaniios univer
siteto mokslininkai šiandien pa
skelbė, kad jiems pavyko su
rasti naujus vaistus tymams 
gydyti. Universiteto profesoriai 
ir daktarai darė ilgus bandy
mus, kol patikrino savo išra
dimus. Vaistai leidžiami vai
kams švirkšlėmis, tarytum skie- 
pyjant/

Vaistai yra tinkami ir suau
gusiems, nes apsaugo nuo plau
čių uždegimo. Universiteto iš
radimas bus naudojamas karei
viams skiepyti.

TOKIO, Japonija, rūgs. 18 d. 
— Visa japonų spauda labai 
plačiai komentuoja Amerikoje 
priimtą priverstino kareiviavi
mo įstatymą. Jie stebisi, kaip 
Amerika taip greitai galėjo pra
vesti tokius svarbius įstaty
mus.

Kai kurie politikieriai sako, 
kad naujai muštruojama ka
riuomenė bus siunčiama prieš 
japonus, jeigu šie stengsis pra
plėsti savo įtaką Azijoj ir Ra
miajam vandenyne. Japonai na- 
t ki, kad apmokyti kareiviai 
bus laikomi vien tiktai Ameri
kos pakraščių apsaugai.

NUO RUGSĖJO

, SEPTINTOS 
Naujienų Raštinė 
bus atidaryta kasdien uno •' 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak.

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

“NAUJIENŲ” ADM.
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Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienf ir sek
madienį — į Sand 

’a Dunes, Central av.
Beverly S h o r e s, 

’ Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

Ispanijos komunistai 
nepatenkinti. .... .

Pagaliau ir pač ų komunistų 
tarpe buvo tokių, kurie nenorė
jo lęsvi brolžudiškos kovos. 
Kalulunijos UGT sek re t ariu s 
Antonijų Sesė, kuris taip pat 
priklausė komunistų Internacio
nalui, buvo šalininkas k.ek ga
lima greičiau nutraukti gatvių 
kovas. Buvo čia ir daugiau at
sakingų vyrų, kurie iš Lkrųjų 
dėjo pastangas nutraukti žudy
nes. Jie greičiausia nieko nezi*

j

Ą S
U0

v..

planus, o jeigu ir butų žinoję, 
veikiausia butų su jais nesutikę, 
nes joks ispanas negalėjo su 
jais sutikti.

Užtat Antonio Sesė pačių ko

buvo nušautas kaip tiktai 
momentu, kai sėdo į automobi
li ir rengėsi važiuoti į Genera- 
lidadą, kur buvo visų organiza
cijų atsakingi atstovai ir tarė
si apie provokacijos likvidavi
mą. iš gatvės gale stovinčio ko
munistų centro, iš viršutinių 
“hotel ColonM aukštų buvo pa
leista į jį automatiškų šautuvų 
ugnis ir jis tapo nužudytas vie
toj.
Komunistai nužudė socialistą.
Komun.stai, nužudę UGT se

kretorių, paskelbė per savo ra-

lito

anarchistų kulkų, šitokiu pia-

DR. K. NURKAT
■ r, .......... .......

'Kvįęčja prisirinktų.jgerus
akinius- Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 So. Halsted Street 
TeL Yards 2151

nešimu jie dar labiau sukėlė sa
vo narių tarpe neapykantą ir 
dar vienai dienai pratęsė žudy
nes. Tai buvo pats šlykščiausią. 
komunistų šmeižtas; bet pu pa
ros dienų Barselonos darbinin
kija pati vietoj patyri, kokiu 
budu .Sesė buvo nužudytas.

Žudynių rezultatai.
Gegužio 7 d. sustojo laipusa- 

ves barselon.es antifašistų žu- 
uynės. Kovų rezu.tatai buvo m 
oai liūdni. Iš abiejų pas ų kri
to šimtai aukų. Iš viso žuvo 
daugiau negu pustrečio tūkstan
čio antifašistų — kaip tik tuo 
metu, kai priešas, kai fašistai, 
žengė frontuose pirmyn.

Beveik visi Barselonos komu
nistų centrai virto kankinimų 
centrais. Nužudytųjų tartie bu
vo pasaulinio vardo anarchistas 
Kamilo Berneri. Jis buvo Mila
no universiteto filosofijos pro
fesorius, bet, nesutikęs pasira
šyti fašistų režimą pripažįstan
tį raštą, buvo paties Mussolinio 
persekiojamas. Gyveno emig
ranto gyvenimą Prancūzijoje, 
Belgijoj, o prasidėjus karui bu
vo vienas pirmųjų savanorių, 
atvykusių Ispanijon. Jis buvo 
italų kolonos politinis komisa
ras. Komunistai išsivedė jį iš 
viešbučio, kuriame jis buvo ap
sistojęs, ir kitą dieną sušaudė.

Komunistų aukos.
Komunistai nužudė Alfredo 

Martinez, Katalunijos išlaisvi
nančio socialistų jaunimo orga
nizacijos sekretorių. Nužudė 
vyresnįjį Francisko Askaso bro
lį Domingo, kuris buvo parvy
kęs į Barseloną kolonos reika
lais, kuriai vadovavo Aragono 
fronte.

Komunistai kęstuos i net į 
Maria n o Vaškes gyvybę, kuris 
buvo CNT sekrbtb'rimn. Jani 
bevažiuojant pro miestą, į jo 
automobilį buvo paleista kelio
lika šūvių. Laimei, ne vienas 
jų Vaskes nepalietė. Tik auto
mobilis liko skylėtas.

Kariuomenei draudė kištis 
į kovas.

‘ Barselonos neramumų metu

3?

PtAUJIENŲ-ACM E Tolephpto
GREF3NLEAF, WIS. — Automobilis, kuriame žuvo Dr. Glenn Frank ir jo sū

nūs. Dj. Frank buvo kandidatas į senato.uis.

komunistams j^asfiMė, kad šie 
pateiktų teisimu visus duome* 
uis apie bet kokios organizaci
jos ryšius su Hitleriu ar Musso- 
liniu. ■ į

Jeigu tie duomenys įtikins 
nepriklausomus< respublikos tei
sėjus ir šie nutars Uždaryti šią. 
organizaciją, jis nieko prieš tai 
neturėsiąs. Jis tuojau duosiąs į- 
sakymą vykdyti teismo sprendi
mą, — bet achninistraciniu bil 
du jis neuždarysiąs jokios orga
nizacijos. < > . ‘

Provokuoja kabineto krizį.
Komunistų ministeriai, nepa

tenkinti šitokiu Kabaliero pa
reiškimu; atsistojo ir buvo Jie- 

*®ną

__________________ Ketvirtad., rugsėjo 19, 1940
.jos atsistatydinimo nepriėmė.' IYD TARUČIAI
i Teisingiau pasakius, liepė Kaba-; °1»
liero papildyti komunistų ap
leistas vietas.

N

I Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi8M 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vfj.: Nuo 2 iki 4 ir nuo « iki R 

vak. Nedėlioj pagal susitarimu 
Ofiso Vėl.? YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930
1 i

; Skelbimai Naujienose 
cluoua naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DENTJSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Stropi 
Telefonas YARDS 22«i 

Valandos nuo 9 iki h vakaro 
Seredoj pagal sutartį

geriausių

*9,50

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš
mainų, daug dulkių išimta *7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK LUMP BAND

COPR. i«m>, NECDUECRAFT SERVICE, INC

CROCHETED HATS PATTERN 2654^
No. 2654—Megs tos kepuraitės

Adresas

Miestas ir valstija.

visi antifašistai dar kartą įrodė, 
kad už viską aukščiau jie stalo 
kovos prieš fašizmą reikalus ir 
nekreipia dėmesio į antraeilius 
dalykus, net ir tuo atveju, jei
gu tie reikalai jiems labai skau
dus. Anarchistai* valdė Apsau
gos Departamentą Katalunijoj. 
Pačioj Barselonoj jie turėjo sa
vo žinioj dideles karo jėgas. Jei
gu tiktai butų įsakę joms išeiti 
iš kareivinių, tuoj butų viską 
likvidavę. Departamento sekre
torius Molina kuo griežčiausiai 
uždraudė kareiviams maišytis į 
gatvių kovas, nors daugelis 
jų buvo pasiryžę išeiti ir provo
katorius suvaldyti.

Aragono fronte esančios da
lys tai Į) pat buvo labai pasipik
tinusios Barselonos įvykiais. 
Kai kurios dalys norėjo leistis 
į Katalunijos sostinę. Ir čia. 
anarchistai, ten stovinčios ka
riuomenės vadai, viską dale ka
riuomenei sulaikyti.

Kabaliero daro intervenciją.
Largo Kabaliero vyriausybė, 

matydama kursini tikslui buvo 
naudojamos Kataluidjos polici
jos jėgos, nutarė vėl perimti 
centro valdžios žinion visus Ka
talunijos vidaus reikalus. Iš Va
lensijos atvyko Barselonoj! 5,- 
000 policininkų, kurie tuoj per
ėmė visą tvarką.

Katalunijos Generalidadas at
statė Aiguade ir Rodriguez Sa
las, kaip svarbiausius provoka
cijos kaltininkus. Iš Valensijos 
atvykusios policijos jėgos pra
dėjo tardymus ir norėjo nusta
tyti neramumų kaltininkus.

Komunistai bijo teismo.
Komunistai matė, kad ir

didelio masto provokacija jiems 
nepavyko. Barselonoj anarchis
tų ne tiktai nesumušė, bet užsi
traukė ant savęs liktai visų tik
rųjų antifašistų neapykantą. 
Po Barselonos įvykių komunis
to vardas buvo maždaug lygus 
Franko agento vardui, — nes 
taip galėjo elgtis tiktai fašistų 
padėjėjai, kuriems nerupi nei 
karas, nei neapgalvotų veiksmų 
pasekmės. Skaitlingos Barselo
nos darbininkijos tarpę komu-

baliero suprato ką reiškė š.to
kia jų demonstracija ir čia pat 
jiems pabrėžė, kad pranešiąs a- 
pie komunistų pasielgimą res
publikos prezidentui ir komu
nistai busią naujo kabineto kri- 
zio kaltininkais. Komunistų mi- 
nistoriai taip pat žinojo, kad po 
poros dienų turėjo būti labai 
svarbios operacijos Ekstrema- 
duros fronte, kurios turėjo at
skirti Ispanijos pietų provinci
jas nuo šiaurės ir leisti respu
blikoniškoms dalims prieiti prie 
portugalų sienos.

Po šio posėdžio Kabaliero’ į- 
teikė prezidentui Asania savo 
atsistatydinimo raštą. Pastara
sis,. žinodamas kokią reikšmę 

1 turėjo ruošiamos karo operaci-

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. BRUNO L 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niai? pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. V1NCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DA^

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

s.

Jie buvo apšviilpiami, kaip di
džiausi liaudies priešai.

Bet komunistai dėl to nė kiek 
nepakeitė savo taktikos. Jie ir 
toliau varė savo politiką. Pra
laimėję provokacijas Kalaluni- 
joj ir, žinodami, kad tardymas 
duos jiems labai blogus rezul
tatus, jie tęsė antifašistų vieny-

Komunistai trukdo ministerlų 
darbą.

Pirmame m misterių kabineto.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE 
diena ir naktį 1 

Vfši Telefonai YARDS 1741-1742
iQ5-07 So. Hermitage Avė.
47 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

No. 2651

I Vardas ir pavardė

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT

Į 1739 So. Halsted SL, Chicago, Dl.

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Nq

liero, kad jis uždarytų PO L M 
organizaciją. Jie esą nega į leis 
tj, kad jiems ininisteriaujant 
liktų nesudrausta “Hitlerio ir 
Mussolini agentūra”. Tame pa
čiame posėdy Kabaliero trum
pai, bet griežtai pareiškė, jog 
administraiyviu bndu jis neuž
darysiąs jokios organizacijos. 
Tatai jam neleidžią įg demo- 
kr a t iškiįsi tikinimai, (Įa pat jis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir, Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

Klausykite inurų radi* programų Antradienio Ir fieštadienio ryt- 
meėiaK 10^8 vai. ryto U w. H. L P. stoti®. <1489 K.) 

M POVILU IALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1419
f

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

• ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wesfern Avenue Phone LAFayette 8024

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Ji >I ICI II l'U'J  I | n|l . ............................................. ii i. | į f

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaee/ Phone CANal 2515
SKYRIUS: 48-0 Rast 108th Street Tel. Pullman 1279

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

■I ■■'■"•f C

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

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

NARIAI
Chicagos,
Cicero '
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituariica Avenue Phone YARds 4908

.<©3 ‘ **>5^

■ ' * • '' t*?- .r, j“
'■ ■' __ _______ _________________________________________ ' '• • :

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

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

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

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 subatomis.

KITATAUČIAI
l

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai__
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN , 
kUŠIJOS“' - i

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. •

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: <

Superior 9454 ar Central 7464 •

Ofiso Tel. Virgin!a 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. 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. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tejephonę PLAZA 3200

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST,

Dr. V. E SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. TARUS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadieni
4143 So. Archer Avt.

TeL LAFAYETTE 3660

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

barselon.es


i

*

Ketvirtad., rugsėjo 19, 1940

Clevelando ir Ohio Žinios
..................................  III M ....................... ..

žiemos parengimams besiartinant. — Dėl blogo oro pik
nikai nebuvo sėkmingi. — Lietuvių salės reikalai.— 
Prezidento rinkimai. — Laisvahoriai.

Jau vasara prabėgo ir ruduo atėjęs turėtų 
pradėjo pasirodyti. Taigi ir žie
minis ūpas pas visus atsirado. 
Draugijų susirinkimuose jau 
daugiau kalbama ir svarstoma, 
ką ir kaip veiksime ateinančia
žiemą. Visgi rankas susidėjus 
negalima laukti, nes kas per il
gai laukia, tas retai ko ir tesu
laukia. Dabartiniais laikais vi
si turi eiti ir ko nors ieškoti, 
o ne tik laukti.

Pereita vasara buvo labai 
bloga bet kokiems parengi
mams. Iš pradžių buvo šaltas 
oras, o paskiau lietus užklupo, 
— tai daug piknikų ir išvažia
vimų sulaikė, o tuo pačiu sy
kiu ir išlaidų draugijoms pa
darė. Draugijos, kurios buvo 
daržus pasirendavusios, turėjo 
nemažus nuostolius panešti. 
Taigi, žodžiu sakant, pere:ta 
vasara draugijoms buvo nuo
stolinga.

Bet ką darysime ateinančią 
žiemą? Visgi veikimą reikia 
palaikyti. Reikia lietuvius 
traukti dar prie artimesnio vie
ningumo. Labiausiai dabartiniu 
laiku, kada Lietuva jau liko po 
svetiniu jungu. Dabar mums 
reikia daugiau spiestis į vien} 
vietą. O susirinkti tik gal ina 
lietuvių parengimuose, žinoma, 
rengėjai turi pasirūpinti, kad 
parengimai butų įvairus ir pub
likai patrauklus, kad žmogus

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ 

Mlkalinos Glcmžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota) 
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namą aavi-

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Mtiea.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Kaltini atdara kas vakaras 
Iki t vai. Sekmadieniais — 
nuo I ryto Iki 1 vaL popiet.

kuo pasidžiaugti.
Yra gaila, net ir nemalonu 

kalbėti apie savo kolonijos lie
tuvių nesutartį. Mes skaitome 
laikraščiuose, kad toj ar kitoj 
kolonijoj buvo kieno tai pa
rengimas ir publikos atsilankė 
per tuksiantį, kaip kur ir poras 
ar trejetas tūkstančių. O pas 
mus publika atsilanko tiktai 
desėtkais, o kaip kada ir vie
nas antras šimtas. Tai jau čia 
gėda ir kalbėti apie šią didelę 
lietuvių koloniją. Iš to jau 
kiekvienas gali spręsti, kad tai 
nėra kooperavimo, nėra sutar
ties lietuvių tarpe. Tuo pačiu 
sykiu rengėjams išlaidos susi
daro nemažos: salės renda, mu
zikantai, garsinimai ir t.t. Dau
gelį sykių teko girdėti, kad įvai
rių draugijų komisijos džiau
giasi, kad pajėgia išlaidas pa
dengti.

Žinoma, visa tai į daiktą su
dėjus galima pakaltinti dauge
lį vadų, kurie turi sudarę dau
gybę įvairių partijų. Galima 
pasakyti, kad kas keli žmonės 
jau turi savo kokią organizaci
ją. Na, ir taip žmonės yra pa
siskirstę, kad kai kurie ir nebe
žino, kur jie priklauso.

Butų labai gražus dalykas, 
jeigu ateityje musų kolonijos 
lietuviai sueitų į bendrą ir 
draugišką veikimą. Nežiūrint, 
kokių politiškų pakraipų nebū
tų, bet bile remtų visus lietu
vių parengimus, remtų lietuvių 
veikimą, kuris eitų visos tau
tos gerovei. Niekas dar negali 
pasakyti, kas pasaulį ištiks. 
Lietuviai vėl gali savarankiai 
tvarkytis ir nepriklausomybę 
atgauti, bet reikia vienybės ir 
išeivijoje turėti.

a 0 »
Daugelis kalba apie lietuvių 

sa’ę. Vieni nori, kad kaip nors 
pabaigus skolas mokėti, kiti 
norėtų matyti lietuvių salę am
žinai palaidotą. Taip tos kal
bos ir eina, o salės reikalai vis 
stovi ant tos pačios vietos. Ta
čiau galime tą faktą pažymėti, 
kad ją vis mažiau lietuvių be- 
aplanko. Gal todėl, kad nėra 
patogumų ir linksta švaros. 
Nežinia kodėl direkcija nesiima 
darbo apšvarinti salę. Dažnai 
pasitaiko, kad kambariuose, 
kur draugijos laiko susirinki
mus, sėsdamas ant krėslo turi 
gerai apsižiūrėti, o kitaip dra
bužiai reikia pas valytoją siųs
ti. Tokiu būdu daugelis lietu
vių sale nelabai tesirūpina.

» B «
Vietos spauda kelia daug 

triukšmo piliečių tarpe iškelda
ma vardus tų asmenų, kurie 
yra pasirašę ant peticijų už ko
munistų kandidatus pereitose 
nominacijose. Laikraščiai ima 
vardus iš peticijų ir skelbia 
juos viešai bei prikiša komunis
tinio judėjimo rėmimą. Tame 
yra tiesos, bet negalima sakyti, 
kad tai visi pasirašę ant peti-

Aeeounts open by tha IStti MiH ėf th« Irt

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

! H
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Kas metas automobilių išdirbėjai daugiau ir dau
giau automobiliaus dalių “paslepia”. Rodosi, kad po 
kelių metų ir pats automobilis bus po kokio “navatno” 
išradimo “pakavotas”. štai, 1941 metų Pontiac mašinose 
jau paslepiami šoniniai laiptai (nmning boards). Kitų 
išdirbysčių automobiliai jau ir pernai buvo visai be to
kių laiptų. Pontiac, betgi laipto vneprašalina, tik jį už
dengia durimis. Tai bus tuo pat laiku ir patogumas ir 
saugumas. Mat, žiemos metu ledai ir sniegas negali su
sirinkti ant laiptų, tuomi statydami vartotojams pavojų.

cijų pritarė ar užgyrė komu-Į 
nizmą. Yra tokių piliečių, ku
rie labai mažai tegali suskaityti 
ir dažnai jie ir patys nežino, 
ant ko pasirašo. Kada prie jų 
prieina kaimynas, arba draugas 
ir prašo pasirašyti už jų kan
didatą, tai kai kurie pasirašo 
visai- nesuprasdami, ką daro.

Na, o kas nežino politiško 
skymo! Visi žino, kad prieš 
rinkimus visi viską prižada. 
Dažnai būna ir suvedžiojami, 
žmogus pasirašo už tam tikrus 
prižadėjimus, daugįaųsįa už 
darbus. O seniau ir kdmuniž- 
mas nebuvo taip baisiai piešia
mas, kol komunistai taip atvi
rai ir žvėriškai nesielgė.

Žinoma, kad nuo dabar visi 
piliečiai jau turėtų labiau apsi
žiūrėti, įstatymai jau kiek kei
čiasi. Tjė patys komunistai ii<> • 
jespęja "savo vadus sekti. 
rodo, kad •jų vadai dirba no 
darbininkų, o tik savo asmeni
nei naudai. ■ \ '

‘ - b » »
Rinkimai S. V. prezidento 

jau artinasi', 'b kį mės lietu
viai darome? Ar ką veikiame, 
<ad ,Rooseveltas dar vienam 
terminui butų išrinktas. Mes 
matome, kad republikonų kan
didatas skleidžia baisiausius 
melus. Jis net drįsta sakyti, 
<ad Rooseveltas padėjo par
duoti čekų tautą Hitleriui, čia 
jau daugiau, negu melas. 
Rooseveltas siuntė Hitleriui vie
šas telegramas laike Čekoslova
kijos pagrobimo. Ir jis Hitlerį 
pasmerkė už tokį pasielgimą. 
O republikonų kandidatas vis 
dėlto drįsta sakyti, kad Roose
veltas padėjo čekus parduoti. 
Taigi ir mes lietuviai atbuski- 
me ir stokime į darbą, kad. 
Rooseveltas ir vėl rinkimus lai
mėtų. Musų visų yra pareiga 
palaikyti žmogų, kuris drįsta 
priešintis už pavergimą mažųjų 
tautų, tarp kurių yra ir Lietu
va. Jei žmogus.išlaiko savo žo
dį per du terminus, tai galima 
juo pasitikėti,' jog jis išlaikys 
ir per trečią terminą. Taigi 
visi stokime už Rooseveltą ir 
padėkime palaikyti pilną demo
kratiją Amerikoje. Užtarkime 
pavergtas mažesnes tautas su 
prezidentu Rooseveltu pryšaky- 
je.

8 » O
56 jaunuoliai pasidavė laisvu 

noru per vieną dieną į U. S. 
Navy, ir jie liko išvežti į pa
skirtas, vietas. Tai buvo di
džiausias skaičius liuosanorių. 
Daugumas jų pasiskyrė tam 
tikras mokslo šakas, kurias jiė 
studijuos tarnaudami Dėdei Ša
mui. —Jonas Jarus.

Darigora i ž i ų langų 
mazgotojai turi turėti 

gerus nervus

New Yorke yra pasauly aukš
čiausias dangoraižis, — Empire 
State Building. Jo aukštis sie
kia 1,248 pėdas virš šaligatvio. 
Nors ir labai aukštas pastatas, 
bėi jo langai taip pat dažnai 
reikia plauti. Dangoraižio virši
ninkai turi sudarę specialią lan
gų plovimo komandą, kurios 
narių sveikata dažnai yra tikri
nama. Tik visiškai sveikas ir ge
rų nervų vyras gauna čia dar
bą. Darbas gerai apmokamas ir 
pastovus iki plovėjo sveikata 
tarnauja. Plovėjai surinkti toki, 
kuriems dirbant aukštumoje 
nieko nekenkia ir kiekvienas 
yra apdraustas nuo nelaimės.

Nuo namo pastatymo dar nė
ra įvykę nelaimės, kad nukristų 
langų plovėjas. Nelaimėms iš
vengti yra stropiai prižiūrimi, 
kad visada butų diržai ir kiti 

i įrankiai geroje tvarkoje. Taip 
pat veikia stiprus įstatymas, 
kad nežengti nuo vieno lango 

I ant teito. Vieną langą nuplovus 
reikia grįžti į kambarį ir tik 
iš vidaus eiti ant kito lango.

Kartą vienas plovėjas negalėjo 
iš lauko atsidaryti baigto plau
ti lango iš priežasties naujos 
maliavos. Jis lango stiklą kojo
mis išspyrė ir įlindo į vidų. Nuo 
tada darbininkai niekad nedir
ba pavieniai — buriu. Jei vie
nam kokia nelaimė — kiti tuoj 
suteikia pagalbą. Dirbant tokia
me aukštyje kiekvieną minutę 
flirtuojama su mirtimi.

Iš aluminum pasagos 
lenktynių arkliams
Lenktynių arklių sporto mė

gėjai ir savininkai suko galvas 
ką padaryti, kad arkliui įduoti 
daugiau greitumo. Vienas Mary- 
lando sportininkas, Leonard 
Liepman, sugalvojo, kad plieni
nės pasagos sunkina arklio ko
jas. Jis padirbo arkliui pasagas 
iš aluminumo ir jo arklys pa
darė netikėtai kelis rekordus. 
To išdavoje ir kiti sportininkai 
pradėjo aluminumo pasagas 
naudoti, kurios sveria tik dvi 
uncijas, o nešiojasi taip gerai, 
kaip ir plieninės, nes jos turi 
labai kieto plieno sutvirtinimus. 
Spėjama, kad 4/5 visų lenkty
nių arklių naudoja tuos pageri
nimus.

Alioti wnb 1)^dūminate

ERI alaus žinovai visuomet 
pritaikina diskriminuojan

čio skonio kvotimą prieš pa
skelbiant bet kokį alų “paten
kinančiu”.

Tas faktas, kad Chicago’s Own Monarch 
Alus randasi “labiau geidžiamųjų” są
raše Ghicagos Metrapolite yra geriausias 
prirodymas tikros gerumo puikybės ir>
iš tikro gardaus skonio.

Jei dar nesate pamėginę Monarch, mės jus ra
giname dabar tai padaryti... Pasivaišinkite 
puikiu Monarch Alaus skoniu ir palyginkite 
jį su bet kuriuo kitu alumi kurį jus dabar 
mėgstate. Tada

EGG ........................    $6.00
NUT ............................... $6.00
LUMP „.......................... $6.00
MINE RUN ............  $5.75
STOKER Screeriings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir. Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti .
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL< 0523—-Chicago 

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

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

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su Čigone.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DIŠTANCE 

MOVING
Perkraustom fprničlus, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farm.as ir.. kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto cįalis.

3212 So. Halsted St
šaukit Tel. VICTORY 0066

STEPHENS
M u s i C— 

STUDIO 
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
‘ Mok violas:- . . . , 

PIANO—ORCHESTRA 
VISOKIEMS REIKALAMS 

Kasdien—3 vai. vak.—7 vai. vak. 
šeštadieniais—9 v. r. iki 2 ,p. p. 
George Stephens-Steppnavičius.

Jm ir fkaftytojbt 
pirkini* Mkalait M i 
tat iraahita, kariat 
tkelbiati Naujienom

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

. ——
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Tiesa, rugpiučio 25 dieną Wįllkie dąp n$Į>uvp prade- 
jgs savo prakalbų iparšrpl).
kad jy kandidatę pasįrodymas

■ Samu fe ’pasia-Be* m i»f w
taip nebemano. O demokratai Jlf
“Qąila, kad Willkie užkimo. Jųp ,^9
mųpas geriau.”

Naujienos eina kasdien, išpki 
rianjT ‘sekmądięnius. Leidžia Naųjie 
nų Bėndrdvė, 173# Sn. Halsted $t. 
Cnicago, III. Telefonas Can'7 8000

Ketvirtąd., rugsėjo 19, 1940 A
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Švedijos parĮamentp rinkimai

TIK SOVIETŲ FILMOS 
LiĖTCIVOJE 

t ! .. r .

NAUJIENOS
The Lithnantan Daily

Published Daily Bxcept Sunday by 
rhę Lithuaman News Pub. Co. Ine

1739 South Kalstė d Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates.
15.00 per year in Canada
$5100 per yeat outside of Chicag< 
a'-PP per year in Chicago 
$8 pęt čopy.___________
Ęntered a$ Secoud Class Manei 

Marfch 7th 1914 at the Post Offięt 
MarcS^^d ’ išfc O1

nusakyme kaJh»*>
Cb icagoje—naftų

Metams ......._...... 98.01
rfbM-i metų ____________ 4.01
Trims mėnesiams_________ 2.01
Dviem mėnesiams ________ 1.5
vienam tnėnęsiąt .7t

‘ ^ieagoj per išsiuntinėtojus:
7ieoa kopiją______________ 3
SaVaitei .............................  18
Mėnesiui ............................. 75.

Jungtinėse Valstijose, Qė ĮCbicagoj, 
pąšįą: (Atpiginta);

Metams   "......_______ $5.00
PUšei’ tnetų    - '2.75 
Trims mėnesiams ....— l-5(i
Dviem mėnesiams --------- L0G
vienam mėnesiui_.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose;
Metams ..............  $8.00
Pusei pietų ......-...... ...........4.00
Trims męriesiams —------------ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Tik:ką įvykusiuose Švedijos parlamento rinkimuose, 
kaip užvakar buvo pranešta, visos partijos turėjo nuo
stolių, išimant sęcialdemokratųs. Socialdemokratų parti
ja, kurios vadas Per Albin Haųsson yra ministepis pir- 
mįninkas, laimėjo 19 naujų mandatų ir pravedė į parla
mentą 134 atstovus.

Kadangi visas atstovų butas susideda iš 230 narių, 
tai socialdemokratai dabar turi absoliučių daugumų: 134 
atstovus prieš 96 visų kitų partijų ątstpyus.

Taį pirmutinė tokia milžiniška demokratinio socia- 
įizmo pergalė Švedijos istorijoje.

Ženądįrbių partija prakišo 8 mandatus. Komunistai 
prakišo 2 mandatu ir paliko tik su 3 mandatais iš viso. 
Kairięjį (bolševikuojantieji) socialistai neteko visų savo 
atstpvų. JCųmųnįstaį kartu su kairiaisiais socialistais pra
kišo ųpie pusę sąyo balsuotojų, palyginti su 1936 metų 
rinkikais.

Stipriausia po socialdemokratų partija Švedijos par
lamente yra konservatoriai, kurių išrinktą 42. Žemdir
bių išrinktą 28, liberalų 23.

Seniaus Europoje viešpatavo tokia nuomonė, kad so
cialdemokratams eiti į valdžią, neturint pilnos dąųgųm.oą 
parlamente, esą kenksminga, nes jie negali vykinti visų 
savo programą ir iššaukia nepasitenkinimą darbininkų 
masėse. Bet Švedijos pavyzdys šitos nuomonės nepare
mia. Socialdemokratai dalyvauja Švedijos valdžiąje jau' 
apie 16 metų, bet kiekvienuose rinkimuose jie laimi vis 
daugiau ir daugiau vietų parlamente, o dabar, galų gale, 
laimėjo stiprią absoliučią daugumą.' ,

Už taį komunistai Švedijoje, nežiūrint visų pastoją- 
gų (ir Maskvos “sendvičįų”), kiekvienuose riųkimuosd 
smunka žemyn ir žemyn. Tai parudę, kad Švedijos darbi
ninkai yra apsišvietę politiškai. Masyvus plepiągogiją jų 
neapgauna.

Švedijos padėtis tačiau karo apipitojė Europoje yrą 
kebli ir pavojinga. I karą ji dar nėra įsivęįusi. Bęt kai 
Hitlęris išgrobs viską, ką tik galės, tose šąlyse, kurias1 
jisai yra užkariavęs, jisai, gal būt, pulę Švediją, kurioje 
yrą daug visokių turtų. Banditai tiesos nežiūri.. Jiems ru
pi tiktai plėšti.

Kauno laikraščiuose liepos 
mėnesį buvo paskelbtas toks “į- 
sakymas dėl filmų”:

“Yidąųę reikalų mįpistęrio 
įsąkyiųų, nuę in. rugpiu- 
Čio 5 J. visuose petųvęs ki
no teątrųpse lęidžiąąia de
monstruoti tįk SSSR gamy
bos filmas.

.“Kitų kraštų gaipybos fil- 
ipos bus leidžiamos demons
truoti kino teatruose tįk iš
imtinais atsitikimais ir tik su 
V A, » . . • w * * • • X ' • ■ , • \ »

specialiu Vidaus reikalų mi-1 
nisterijęs spaudos ir draugi
jų skyriaus leidipiu.”
Lietuva tuomet (jap nebuvo 

prijungta prie Rusijęs, o betgi 
Rusiją jau pasėmė monopolį 
filmų importui į Lietuvą. Pir- 
mįaus Ljętųyoje būdavo rodo
mą daugiausia filmos iš Ameri
kos.

Sovietų plipos meno atžvil-

yra gąn|iųąipos prppągąpdo? 
tikslais.

<9

Balsuotojų simpatijos
Vįte§osį.Q§ Qpinijo§ Institutas, kurio dirvonus yrą 

Dr. George Gallup, vakar paskelbė rezultatus anketos; 
padarytos tarpe balsuotojų įvairiose Jungtinių Valstijų 
dalyse pereito mėnesio 25 d. Jie rpdp, kad trijose stam
biose rytinėse valstijose daugunąą liąl^uotojų stoja už 
Rooseveltą. New Yorkę pasisakė 52% bąlsuotojų, kurie 
buvo užklausti, už Rooseveltą; o ^8% — už Willkie. 
Pennsylvarjijoje už Rooseveltą 52%, už Willkie 48%; 
New Jersey’e 54% už Rooseveltą, 46%. už Wiįlkie.

Tos trys valstijos renka 99 elektęriųs: New Yorkas 
47, Pennsylvania 36, New Jersey 16. Tąi §ųdąrę. beveik 
penk^ 4ą)į yį^pų 4<ęlpktorių kolegijos?’, ąųsįdedąnčįos, 
jį^įp žinią, iš 531 .ęlektęriaus. Laimėjipiąs tq§p tpjpse 
y^tijp^e beveik užtįkrįptų Roosevelto įšripkinąą.

įdepių pastebėti, '^(i balsuotojų sįųipątijps pąstą- 
l^į^u ėxnp krypti Roosevetyp pųspų. į’uoj

jto, kąi Willį}e buvo nominuotą^ repųblį|cpnų 
^9 P$ties Viešosios Opiniją Įųątįtųt.o 

sunktais duq^ppiųiis, Willkie turėjo beveik tięk paį 
ppįtąręjų, kąįp Rposevplįas. New Yorko valstija ir Pppų- 
syĮyąpią buvo pąąvįrusįęs į republikonų pusę. Bet per ke: 
liąs1 paskutines sąvaites prezidento šalininkų skąjeiuą to- 
s? keturiais nuošimčiais pa^p/ fį.
IViįlkię’O tokiu pat nuošimčiu nukrito/

Sakoma, kad žmonių pritarimas Ęppsęveltui didėja 
kiekvieną kar^> kai Hitlerįs ima smarkiau atakuoti Ang
liją. Ąlatį Amerįkb^ žmpnės bijo, kad Hitleris gali laimė
ti karą, ir tuomet Jungtinėms Valstijomis reikėtų turėti 
labai gabų įr patyrusį žmogų vąį,džipų prįpąąky^?
kad jos galėtų išgelbėti savo kąįlj. ?Rv9fUs 
zidento vietoje tokiam uždavinių^ ųetįktų.

Iš to galima padaryti įšvadą: jeigu įąro pąd^is Eu
ropoje iki lapkričio mėnesio 5 (jįenpg bu§ tai
Roosevelto populiarumas augs (įiąr Įabiąu, ir jisai bų§ įgr 
rinktas trečiam terminui.

SpVĮETIĘES LIETUypS
PĄ^bINinkAĮ

Ęai įik industrijos įmonėj 
Lietuvoje buvo atimtos iš pri- 
vatinių savininkų ir pavestos 
komisarų priežiūrai, tųojąųs ląi- 
krąšciųpsp pasipylė “žiruos” a- 
pie pępaprastą Jąpbo ųašųmo 
pądįdėjųną. 'žfąi “Darbipinkų 
$o$s’>‘ (profsąjungų opgapa?) 
rugpiučįo 7 d. yaŠ°, kad stąty- 
lį,o^ dąrbipinkąi Alytuje jau 
“tęigubąi spąpęjąp dirba’?:

“Gautąjį skai“
|Ąome‘ tapą?’ pęva įąygąnizųotų 
įąrbiniųįų įąikrašfyję, “Įš Ą- 
lytaus ^ĮrRįyi'pįų ?^tyb,qs, 

ęįauijięį 'fg'ryjios suypžįayįr 
ųiui pągęrbti, dirbantieji 
s(atyį)os mūrininkai nų(q 
to iki piętų pertraukos padė
jo į sienas po 1,700 plytų 
kiekvienas, o per visą darbo 
(genį j/ '3jooo

“Iki šiftį'pRįpyflj'p ntjifį. 
ninkąi padėdavo vidutiniškai 
800—1,000 plytų per darbo 
dieną. Toks ikišiolinių normų 
trigubo pralenkimo faktas 
parodo, ką galį pasiekti Lię-

y
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socialistinei tėvynei, o ne ek- 
sploata toriams. Tikime, kad

atsiliks nuo to garbingo pa
vyzdžio, su atsidėjimu dirbs 
žmonijos labui ir įrodys, kad 
esame verją puti galingosios 
Sovietų Sujungęs pįĮnąteįsįąis 
piliečiais.”
Aišku, kad čia agitacinis 

straipsnelis, o ne bešališkas fak
tų pranešimas. Pagrobę Lietu
vą, bolševikai stengiasi privers-' 
ti darbininkus Lietuvoje spar-

pih$ ffeFta 
tjWi

tos bf- 
‘HS fhffta W 9F j fe 
88tFfe 
Simą?
žiiW 9^
njfRįį RĮRĮ.-ĮI n.ė yjRfln

891* 
prasti, kad darbininkams tai la- 
bąį svąrbąs įgausimas. ta 
gąjinią ųumąpyįį, kad dąrbįnių- 
kąį dirbą už tą pačią mokestį, 

jį.ą pądąro trįs karkus Jau- 
gjąųs (įąrbo- Ką tąi Tąi 
reiškią, kad tįę plyįįpįnkąi dą- 
bąr yra fris kąrtų§ (įąiągiąp į§r 
naudąjąiųj, ųegu ką,d buv,q ‘.‘ką- 
pltąlistĮiiėję ^įątempjp” L

Tiesą,, toje Žinįęję sak.oųią, 
kad darbiuiukąi dabar dirba 
“socialistinei tėvynei”, o ne pri- 
vatiniems kapitalo savininkams. 
Bet kas yrą tpji jų “tėvynė”? 
Paęioję ^iųįpje aiškiai nurody
ta, ką(d tąi — ąovietų Rusija. 
Taigi išeina, kad du trečdaliu 
savo ^.ąrbo paminėtieji Alytaus 
plyUųinkąį ąfįdųoda Rusijai. 
Maskya reif<aląpją, kad tų ply- 
tininkų pavyzdžiu pasektų vįsi 
Lietuvos darbininkai.

Vadinasi, Lietuvos darbinin- ’.M • .vkų išnaudojimas ne tiktai neįs- 
nyJ<0, bet žymiai padidėjo. Vie
toje privatinių kapitalistų, juos 
dabąą į^ą^doja Rusijos val
džią. J 'r ‘,X'

Bet reįkįą nustebėti, kad an
aiptol ne vjąpJ? įpionės Lietuvo
je pirmiau^’ privatinio ka
pitalo yankoįe. Daugelyje įmo
nių (Įiąįp, Pąv. “Mąistas”, “Lie- 
fjąkįš?’ ir k.) pontroliuojančio- 
ji dąlis kapitąlo prikląūsė vals
tybėj. TpdfJ tam itikra l)cl“ 
i|p,. dąb§ Cjįąyo į valstybės iž
dą. fį įp piipgai^ buvo stęi- 
giaiąos mokyklos ir užlaikomos 
visokį^ jstaigRg, k,**rj,9? aprji- 
pindavo žmonių ir krašto rei
kalus.

Dabar tų įmopių pelnas 
plauks į Maskvą, kad Stalinas 
galėtų didinti savo Raudonąją 
armiją ir plėsti savo imperijos 
sienas. Taigi Lietuvos darbinin
kai dabar išnaudojami dvigu- 
bąi: kaipo ęĮajętyii}įnį^ai ir kaiąo 
Lietuvos gyventojai. Lietuvos 
Žnroųių prįĮ<ąitu yra penimas 
Jjųsijps ininperializmas.

1 Pagaliau, Lietuvoje buvo if 
ųęinažąį k.oppęrącijų. Jos irgi 
tapo paiiųtos į komisarų raįi- 

1 kas. Kodperącijų pelnai būdavo 
1 išdalinami jų narių (atidą-

ląująmą, ,kad darbo spartumas 
patdidčtų trigubai, ir vartojama 

argumentas, kad dabar jie 
jjipba jąu ne “eksploatatoriams” 
(išnaudotojams), bet — “socia
listinei tpyynei?’.

Pirmiausia, įdomu butų žino
ti, kokiu budu darbo spartu
mą^ gali susyk taip sniarkiai

Ife -įiar^e

W įjp 
fj^Ręniąj^ dalį laikp ne^irb^ą: 
yp, si|ijįĮsdąy,o aęĮją tyčifj 
stRyjpi^yo ir 

ir • . • » • ' i •

NAUJTENŲ-ACM E Telepboto
Nącjų bombos apgriovė vieną seniausių Londono ligoninių.
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St. Miščikas-žiemys.

Tautų laisvintojai vakar ir šiandien
Pasaųfis pręgręsųoją, visi kal

bą ąpįe laisves ir žmonių ger
būvį, sayp pasiaukojimą pasau
liui ir bandžiui, apie savo neno
rų užimti aukštas vietas, bet 
pats praktiškas gyvenimas 
kalba apie ką kita.

Juo ląbiau įsigilinu į Ameri
kos kontinento istoriją ir aky
liau įsižinriu į dabartį ne tik 
Europoje, bet ir šiame Ameri
kos kontinente, juo didesnis pe
simizmas mane apima ir neno
romis lenda galvon mintis, jog 
mes pradedame gyventi antrą 
Viduramžį prasidėjusį po pirmo 
pasaulio karo. Europa milžiniš
kais žingsniais eina prie Vidur
amžių ląikų ir jau šiandien sa
vo idėjomis, tvarka ir gyvenimo 
dėsniais, jei neklystų, dargi 
juos peržengė.

vienos sunkios kapitąlistinčs 
vergijos, krauja dar valstybinę, 
kuri reikalauja ne tik vergijos 
kapitalizmui, bet ir visiško as
mens išsižadėjimo iš kapitalis
tinės įmonės sugrįžus, nes na
mie, kurioje vietoje bebūtų, ga
lįs kalbėti, dainuoti, galvoti ir 
dargi nusispiauti vien tam tik
rų valdžios išleistų taisyklių bei 
nuostatų prisilaikydamas. Maža 
to, jis užkariautiems kraštams 
atima dargi tas laisves, kurios 
ten buvo ir dažniausia vieton 
buvusios laisvės neša vien ver
giją, nes dargi vergiškiausią 
valstybę užkariaudamas, jis nie
ko geresnio neteikia.

Ar tai ne regresas? Ar tąi 
neveda žmogų į pesimizmą?

Paimkime kitą tautų “liuo- 
snotoj ą” — Staliną. Ką jis dau
giau duoda, negu visi kiti arba

gavus bent tris diępąs piauti...
Tai neparodo jų mokslingu

mą ir rimtumą ir tuo jie užsi
traukė dėmę, kurios neįstengs 
mekąs nuplauti.

Q mes jais visgi pasitikėjo
me?...

II.

Kaip gi neapims pesimizmas 
ir kaip nepatikėsi, jog mes re
gresuojame, regresuojame nuo 
Napoleono laikų, kuomet pasi
žiūrėjęs į Hitlerius, Stalinus, 
Frankus ir kitus šių laikų “lai
mės” simbolius Argentinos ir 
bendrai P. Amerikos istorijoje 
susitinki ir sulygini su genero
lu Jose San Martin.

f

įp įmonių prąpįėtinąuį). Dabai 
tie p.eįnąį irgi eis “soclalistinęi 
tėvynei”.

Tokiu budu sovietų Rusiją, 
kąip dielė, siurbs Lietuvoj 
kraują ir kartu mulkins Lietu
vos darbo žmones pasakomais 
apie “socialistinę tėvynę”. O 
kad žmonės tiems mulkinto
jams ir išnaudotojams negalėtų 
pasipriešinti, tai jiems pačioje 
pradžioje tapo atimta spaudos, 
žodžio, susirinkimų ir organi- 
^ęįjy ąž4r4usta stręi-
kuoii ir įvesta mirties bausmė 
uį .“J^ystyjjią vienos gyventojų 
dąlies prieš .

tas dar Prancūzijos Revoliuci
jos metu, užžengus sostąn Ne- 
poleonui, pradėjo nykti, nors 
kiekvienas, tarp jų ir pats Na
poleonas, eidamas savo galinga 
kariuomene per Europą skersai 
ir išilgai ękelbė, jog einąs liuo- 
sųotį pavergtų tautų, bet tuo 
pat kartu jau savindamasis tuos 
“išliuosuotus” kraštus, dalinda- 
mąs jų sostus savo generolams 
bej broįiaųis su seserimis*

Bet Napoleonas visgi šį tą 
davė tiems “išliuosuotiems” 
kraštams, nes suvaldė feodalus, 
nor§ vieton jų kilo buržuazija 
ir nauja aristokratija, bet vis
gi napoleoniškos reformos ža
dėjo šį tą geresnio, keitė gyve
nimą iš pamatų ir nors laisvės 
nebuvo tokios, kokios buvo 
skelbtos Prancūzų revoliucijos, 
visgi buvo didesnės, negu tuo
se kraštuose iki to laiko viešpa
tavo. Daugiau ir negalima buvo 
iš jo reikalauti, kuomet revo
liucines laisves panaikinęs pa
čioje Prancūzijoje pradėjo savo 
žygius po Europą. Bet buvę 
šventi feodalizmo įstatymai bu
vo panaikinti, luomų skirtumas 
sumažėjo ir kiekvienas galėjo 
šjo tol geresnio tikėtis nežiūrint 
kurioje vietoje (rūmuose ar ba-

gi duoda vien pažadus ir ap
gaulingus žodžius.

Kapitalizmas nebenyksta, jis 
tik virsta labiau sukoncentruo
tas ir vieton pavienių savinin
kų — atsiranda valstybiniai 
valdininkai, bet virš visos sis
temos — visgi nepaprastas žmo
gaus išnaudojimas ir didžiausia 
nelygybė, tokia pąt nelygybę 
kokią turėjome anksčiau.

Maža to, jis vesdamas savo 
rusifikaciją, versdamas sveti
mų tautų liaudies sūnūs moky
tis rusų kalbos ir klausyti ru
siškų įsakymų kariuomenėje, 
turėti sąvo miestuose rusiškas 
įgulas, gi vietos rekrutus siųs
damas Sibiran tarnauti, tik sip- 
kią to, k,o siekė carai.

Ne tautų laisvinimas rupi 
šiandięniniems vadams, bet tau-

nei šis Argentinos generolas vi
sai nepažįstamas, dargi jo var
das klaidingas, peš primena 
šventąjį Mąr'yną, bęt pats ge
nerolas nors buvo kilnesnis 
už visus šventus, nieko švento 
neturėjo, priešingai, jis buvo 
užkietėjęs masonas prieš ku
riuos visos reakcinės jėgos, pra
dedant katalikų bažnyčia ir bai
giant dabartiniais diktatoriais,

menkos literatūroje, jis pažįs
tamas nuo Ugni.es žemės iki 
Panamos kanalo kiekvienam

los ir jis gąli būti pavyzdžiu 
dar dąųgehi|i amžįų vjsąm pa
sauliui, ne tik Amerikos konti
nento kuriai dąljąi, bet visieps, 
kuriems laisvės žodis ne tuščias 
šauksmas, bet didžiausias žmo
nijos tikslas per amžių amžius.

Ne čia vieta ir tuo labiau da
bar rašyti šio generolo biogra
fiją (ją rašau ir kada nors pa
tieksiu skaitytojams), bet vjsgi 
bent apičiupai norisi keli faktui 
iš jo visuomeninės veiklos mi

irdami 
” lie-

pa

Feodalizmas buvo tuo baisus, 
jog jame luomų skirtumas, ka
stos buvo amžinybė, siena, ku
ri neperžengiama jokiais nuo
pelnais, jokiais žygiais.

Naujai gimus kapitalistinė 
sistema paliko tą patį žmogaus 
išnaudojimą, bet visgi dargi bu
vusiam baudžiauninkui buvo 
duota teisė mirti badu, jei ną- 
nori niekam vergauti, kas bu
vo neįmanoma feodalizme, kur 
kiekvienas galėjo tik prie sun
kių darbų mirti arba atsiskyręs 
visai nuo visuomenės, pabėgęs 
į mišką.

Šiandien taip vadinamas tau
tų liuosuotojaš Hitleris, vieton 
laisvės neša nelaisvę ir vieton

iščiulpimas, didesnio kąsnio ga
vimas ir naujos, napoleoniškos 
aristokratijoj patenkinimas.

Tarp Hitlerio ir Stalino skir
tumas menkas: Hitleris stovi i ■ •: • . . 1 >
daug aukščiau, nes jis atvirai 
salto, kad vokiečiai viskas, o vi
si kiti gali būti tik vergai, tar
nai. Stalinizmas, einąs tuo pat 
keliu, to nesako, vartoja apgau
lę, skelbia ką kitą, bet vykdo

Grį^taųje ppe sęųųyės, prie 
Rąiri^ų ląi^ų, kurie savo laiku

kj daryti ij; hRjįtfydlO 
Pasisavinu įįpste, p^yRRgR

Nieko
jųvo Koriko ffteę ąpgą-
vpme ir jeigu kas
vėjo ir dargi dalis tų, kurie sa
vo laiku įcpvtojp prįęą 
diktatūrą, tai vien todėl, kad 
dpi Mįįmfo įai^o įp
apsiv^ę piritą
pakliuvo po ranka.

Tas patą,
kąriuos buvo Smetonai viešpa- 
tąująįį jį kųrįę bų,vp 
gį vokiečiams pasiduoti, kad tik

tų kaip toji męs ątsįjikę nuo 
šio žmogaus, kuris gyveno ir 
veikė prieš šimtą metų.

Jįs giną? Argentinos teritori
joje, bet kadąugi Argentina jtuo 
laiku buvo ispanų kolonija ir 
joje viešpątąvo pliupųntiški į- 
statymai, kurie mums lięfu- 
viams buvusiems po caru ir da
bar po diktatoriumi tą i p gęfai 
pąžįštąmį, ųegalėjp jis ką nprs

je tėvynėje. Kaip mes lietuviai 
leidome savo inteligentiją į Ru- 
s'j°s f^rfi la'P 
Argeirfi^ įf yiso§ įg^įių Jjolo.- 
(lijos siuntė savų įijl^įjjenfiją Į 
Isp^Įj, fįįiį tik leu gfllčjp pa- 
sic^tivietas, gi ko- 
loijjjpsę ir' kari-

gglšift jiĮjtri ispanai, 
li/fi rusa* Lieiuvo-
R .j^yyko ir San Martin j Ispa
niją, kaip kariškis ir pasižymė
ję BFięŠ Ispanijos'prie
šus.

^elbiipąi Naujienose 
duoda naudą dėlto,

yra naudingos.

Ugni.es
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
NAUJIENOS, Chicago, JĮĮ.

Pr. Garnys api$ socialinės apsaugos statutą. — Sveika
toj reikalai. — Rašytojų būstinė. — Mokykloj. — Lik
vidavo teologijos filosofijos fakultetą. — Vilniuje 
uždaromi laikraščiai. — Pasikalbėjimas su čigonu. 
— žemės ujcio bankas. — Psichiškai sergančių žmo
nių likimas. — Nauja mokytoju seminarija. — Pa-

reikalai. Todėl tam reikalui le- •. x r v« t « * l « A L 4 <» Ubit «■ I
šąj> tųicės val^y^ę. Sayi- 
yąjdyijgs gąlės įik gertus pinį- 

pa^įį§fyti, kįtąip tarįąpi— 
ąjįpijųjstrą^jnes funlrcijąs atLū 
ti. Tam rediaiiiiga apie 5 mili
jonus.” Tą^įaų bupųįstrąs n.e- 
ko nepasakė, ar tie pinigai tik-

nių likimas. — Nauja mokytojų seminariją, 
leckio išrinkimas į “liaudies seimą”. — Paleckio eilė 
rastis.

—J<ąųno miesto burinist ai 
||r. A. Garmus suteikė pasikąl- 
bęjipią ąpię paėjai jo p^itą Ly
tąjį socja)inės apsaugos statutą. 
$is statutas ę.sąs tiktai ląikįnis, 
kol neįvestas visuotin s drąųdi- 
piąs. Statute paliktas Įįgšįobpis 
įjuostątąs, ka$ socialine gloįja 
naudojusi tįe, kurie iš
gyveno Kąųne bept 3 metus. 
Tik reikalui esant galima bus 
iš syeikąjps jp socialines apsau
gos piinisterijos specialiųjų kre
ditų šelpti tuos, kurie išgyveno 
Kaune ne mąžiau kaip 6 mėne
sius. Tiems žmonęms, kurie dėl 
ligos, senatvės, gausios šeimos 
ir kitokių priežasčių negali už-

sidirbti pragyvenimo minimu
mo, busiančios duodamos laiki
nės ar nuolatinės pensijos (ne
be pašalpos). Bet čia pat bar
inis iras pridūrė, kad tokie as
menys bus skatinami iš Kauno 
išsikelti, o jiems busiančios mo
kamos provinc jos dydžio pen
sijos. Tie, kurie vengs darbų, 
busią prievartą pristatyti pri.e 
darbo. Burmistras ragina nieko 
neduoti elgetoms, o apie elgetas 
pranešti milicijai ar socialinės 
apsaugos skyriui. Kokiu budu 
šis socialinės apsaugos planas 
bus vykdomas, apie tai burmis
tras atsakė: “Socialinės apsau
gos reikalai yra visos valstybės

saugos ministras Leonas Koga
nus iįjįtei^ė pasikalbėjimą “Dar
bo Lietuvos” atstovu/ apie savo, 
planus. Girdi, “nuo rugpiuč.p 
IŽį d. Uętuyojp p^ęlętąrijątąs 
jau gydomas nemokamai.” čia 
pat imųistras pridppe, kad li
gonių kasos nariai turėsią ir at
eityje mokėti kasų mokestį. Pa
sak Kogano, “jei ikišiolinėj Lai-

Ab.l IEN Ų-ACME Telepliob *

Diek Chapman laimėjo 
golfo turnamentą ir gavo 
trofiją.

Daugelis jų atvežami be kepu- 
iįjį',' įe jjft-
švąriais

—Nuo šių ųiękslp metų pra- 
džįos pradės yeiktį pauja pio- 
kytojų seminarija Trakuose, 
pgšipį nę^rįkjągsomoje Lietu
voje veikė13 mokytojų semina
rijos: Marijampolėj, Ukmergėj 
iy Tąųrą^ę.

—Išleistas įspėjimas, kad mo
kyklų vedėjai turi leisti naudo
tis mokyklų patalpomis komo- 
pistiųip jaunimo organizacijai 
įr profesinėms sąjungoms.

—J. Paleckis išrinktas į 
‘.‘liaudies seįrųą”. Pagal komu- 
mstiųės rinkanų komisijos pra
nešimą, rinkimuose dalyvavę

MITINGŲOJAM
—Sveiks, bąčkininke!
—§yeiks, demagoge!
(ij ąnų diępų pasikalbėjimų)

Paskendo musų Lietuva 
nūn mitingų tvane. 
Visur tik girdis: “Rinkite! 
tik rinkite mane!”

Ledą jau tiltai Nemu ų o 
Lyg brauktę nubraukti! 
Tarp partijų lietuviškų

* Jau ryšiai nutraukti.
Maskoliai, žydai ir lenkai 
Sau .frontą sudarys, 
O bus frontų lietuviškų 
Gal trys šimtai ir trys!

Visi viską tik žada mm 
'kai y r- ko paklausyt
Ar pildąut pažadus nereiks 
JiJ< gąlvą pakąsyt?

ĮO T-į_ S ' .* t f J f 9 * !
Remkite Liętuviška

Žyduką '* *
Nathau Kanter

MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St

Tek Boulevard 0014

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

Prieš-vedybiniai egzaminavimui pagal Illinois valstijos įstatus. 
1923 W. DIVISION &T. (arti Damen Avė.) VISAS 2-RAS AUKŠTAS

Du Telefonai: BRUnswick 2718 ir IlUMboldt 8158.
Valandos: T^uo 11' v. ryto iki 8 vai.’vak. Sekmadieniais tik pagal sutartį 

P®. J. E ZAREMBA, IVJedikalis Diręktęrius ir SANDRAUGAI.

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR! K • • r . > f

ir 
aukščiau

Mes esame puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirs 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TQ su NEW HUE DANTIMIS. i

Patajsyipas $1.00

Mes gaminame Dentures 
gavę įspaudą ir užsakymą 
faisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

t i k 
nuo

Lavmdale Deniai Laboratories
HEJNAr rBRDS. r " '"”

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

Tel. Lawndaie 2908 Tel. Moąroe 9251

MADOS

'NAŪJIENOS Pattern Dępt
1732 S. HabteJ St., Chicago, Iii.

čia įdędu cęutą if prašau 
atsiųsti man pavyzdį No....... ,....

Mieros .................. per krutinę

No. 4525 — Elegantiška suknelė. Sukirptos mįero.s 12, J.4, 16, 18 ir 2Q, 
"taipgi 30, 32, 34, 36, 38ir 40. '

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų““pavyzdžių 
prašoraę įšklf ptį p^^otą blanų- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažyųičtį pąifpą ir aišr 
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaiąa centų. Gali
te pasiųsti pipigus arba paš
to ženkleliais kartu su užpa^y- 
inu. Laiškus reįkia adresuoti: 
Naujienos Rątterp Dept, 1739 
So Halgted Št, Chicago, III.

Įima prikišti jų nemodernišku
mą, tai Vilniuje po lenkų oku
pacija sveikatingumo sąlygos 
yra žymiai labiau apleistos.’' 
Tpliau Koganas pareiškė, kalbė
damas apie Vilnių: “Daugelis 
Vilniaus gydytojų ir seserų ne
moka valstybinės kalbos. Mes į 
lietuvių kalbą kreipiame ir 
kreipsime daug dėmesįo, tai 
yra oficiali Lietuvos kalba. Ski
riant gi vietas gydytojams, ne
mokantiems lietuviškai, sudaro
mos keblios sąlygos tiems, ku- 
rię nemoka kitaįp, kaip tįk lie
tuviškai. Kartais ir geras gydy
tojas turi palikti, nes lietuviš
kai nemoka ir valstybinei tar
nybai netinką. Dar blogiau, kad 
atsiranda Vilniuje tokių ponų 
kurie lietuviškai nemoka ir ne
norį mokėti. Tačiau mes nori
me ir reikalaujame, kad visi 
gydytojai lietuviškai išmoktų. 
Tai nėra joks šovinizmas, tai 
rimtas reikalas”. Toliau Koga
nas kalbėjo apie tai, kad atei
tyje Vilniuje gal busiąs įsteig
tai atskiras medicinos institu
tas.

—ĮJkio Banko valdybos pir
mininko Jono Vailokaičio pri
vatinį butą Kaune, Vienybes 
Aikštėje, perėmė sovietiškosios 
Lietuvos rašytojų' sąjungos or- 
ganizacihiš ko'mįtetąk Ten bu
sianti šio komiteto būstinė. Bu
sią rengiami literatūros vaka
rai ir parodos.

—Sovietų Sąjungos leidykla 
“Meniška literatūra” išleido iš
vers tskurio Liudo Giros eilių 
knygą ir Salomėjos Neries “Po
emą apie Staliną”. Giros kny
gos išleistą 5,000 egzempliorių.

—Kauno miesto savivaldybė 
Ugniagesių ir Aukštaičių gatvė
se baigia dvi dideles mokyklas. 
Pirmosios 8 komplektų rūmai 
jau baigiami įrengti ir juose 
bus pradėti mokslo metai. Auk
štaičių gatvės mokykla bus 12 
komplektų; rūmų statyba jau 
baigta, bet vidaus įrengimai 
dar kiek užtruks. Tenka paste
bėti, kad šios mokyklos pradė
tos statyti dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais.

—Likviduotojo Vytauto Di
džiojo universiteto teologijos fi
losofijos fakulteto knyginis tur
tas švietimo ministro sutikimu 
perduodamas universiteto bibr 
lioiękai; ūkio inyentorius — 
techniškiesiems fakultetams; o 
mųį-Lslo priemonės — Vilniaus 
Un-telo humanitarinių 
fakultetui.

—Vilniuje pradėta
nauja skerdykla, kuri
4 milijonus litų. Jos darbai už
truks apie dyejus metus.

—Vilniuje netrukus pradus 
veikti stiklo fabrikas “Vitrum”, 
kuris anksčiau dirbo tik bon- 
kas. §is fabrikas dabar gamins 
stiklines ir kt. indus. Lietuvos
bąukas tam reikalui paskyrė 80 
mil. Lt.

—Vilniuje uždaryti šie laik
raščiai: ‘fGazeta Codzienna”, 
“Gazeta Ludowa’? ir du žydiški 
laikraščiui. Vilniuje dabar išei
na tokie ląikr.: “Vilniaus Bal
sas”, “Prawda Wilenska”, “No- 
vaja žinzn” (rusų kalba), -“Vii- 
ner Emes- žydų kalba ir 
“Prawda Komsomolska” lenkų 
kalbą komunistiniam jauniniuį.

—“Darbo Lietuva” įdėjo pa^ 
sikalbėjimą su kažkokiu čigo
nu, kuris pasakė: “Aš turiu 20

mokslų

statyti 
kainuos

duota 9J.2i%. Tenka prisiminti
kad balsuotojų nuošimtis pep, l<ą|hęk, žądęk, o pats vistięk 
“liaudies seimo” rinkimus lie-j Tiki ąr nętikį:
pos 14 d. buvo paduotas 99.1. Malšiną ipįnią pažadai, 
Taigi, dabar, pačių raudonųjų1 Eąip čiulptas kųdikį.
valdovų prisipažinimu, balsavo
8% mažiau. Kol Paleckis buvo |$2į) m. gegužės męn. 
išrinktas (nors tebuvo vienai ------ ----------------------
vienintelis kapdidatas) Ukmer
gės apygardoje buvo surengta 
keli šimtai mitingų.

1932 m. J. Paleckis išleido ei- m

leraščių rinkįnėlį “Dienų uolai- Ų Ų 
svėie”, kuriam randame toki1 "r Ii. " .’. * Mėginkit “Rub-My-T;sm”—Puikus
eilerastį: • f '■ n Tepalas

$is eilėrašti^ buvo pąrąšy|ą3

metų ir netrukus stosiu kariuo
menėn. Aš mačiau, kaip šoka ir 
dainuoja raudonarmiečiai — aš 
busiu su jais. Bet aš ne tik šok
ti eisiu į armijų, aš busiu ge
ras karys.” Laikraštis nuo sa
vęs prideda: “Dabar, kada visi 
darbo žmones Didžiosios Stali
no Konstitucijos yra sulyginti, 
ir čigonai įeis į socialinį bei 
kulturinį musų socialistinės tė
vynės gyvenimą lygiateisiais 
nariais. Čigone, tavęs laukia at-

vo sugebėjimus ir darbo mei
lę.”

—Ministrų Tarybos ųųtąri- 
inu, steigiamas žeip.ės uj^io 
bandas, kuris bus finansų ųp- 
nisferijos žįųįoje. $iąpi banku 
payedapia įipąnsu.oti yąjs|tyfyi- 
niųs ųkius įr teikti gąinyįjps 
reikalams kreditus darbo vąls-

rijai lėidžį^jįUQ;.^Į<irti šio banko

litų. Banko valdytoju skiriamas 
Bronius Bįęjįykąs ir valdytojo 
pavaduotojų ~ Alfas LukaiLs.

--^Vilniaus .Jtraštc yra nema
žas skaičius psichiškai sergan
čių žmonių. Lenkų laikais psi
chiškai ligoti buvo atvežami itš 
Lenkijos gilumos ii’ ątidupdami 
globoti ūkininkams, ypač apie 
Valkininkus. Už tai lenkų val
džia ūkininkams šiek tjck pri
mokėdavo. Dabar psichiškai 
sergą žmones yra renkami i,š 
kaimiečių ir vežami į ligonines.

P.glefigviūlį. n Į f7! p1 f T 
yar.gains 0 Lu vj U

SKYSTIS 
tAbletai 

MOSTIS 
NOSIMS LAŠELIAI 

CėUGH DROFS

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 bU|Sąjs rezervuokite sėdynes jau dabar pašaukdami LAFay- 
ette 2649. Kvięčia visus benuėjai

*F

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

Tiirtąs virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas vjrš $400,000,00
Dabar Mokame 3%% Už Pa- 
įtėtjis Eįniguš. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 įki 20

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LQAN ASSOClĄTIONof Cfcicago
JUSTIN MACKIEWICU. Pres

Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

Tel. VIRginia 1141
‘ ■ * • " / • * • I

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RĄNDASI

Loan Ass’Universal Savings
RAŠTINE

/

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

UNIVERSĄL SAVINGS and L0AN ĄS$QCIATION yrą pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3^% dividendų. įdėliai ąpjirąiisti iki $500000 per Fedėral Savings 
and Loan Insurance Corp., Wąsl)ii)gton, D. C. Duodą paskolas lengvais išmokėjimais.

(tyleitąi ir vąlstijs)

PIRKITE A#T 
ĘBĘDITO 

MUSŲ ŽEMOMIS CASH
? KAINOMIS

ĮipkRe 3 metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Celotex Pląsterboard pėda 2c 
1x6' Len|os ......... . pėda R4c
1x4 Grindims Lentos pėda l%c 
Čedriąiai Pustai ( 7 pėdų) JOc 
^4" .... ....................  pėda mc
Wąllboar4—^fceet nuo 4x6 iki

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

Apskaitliavimas DYKAI— 
PpistaĮymąs DYKAI

ALBERT LUMBER
& SpPPLY CO. 

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFayette 2101

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

vai. dienos.

SVEIKATOS KLINIKAS

...... >13.50
PRABUVIMAS ern nn 
Ligoninėje ............. ^OU.UU
RAUP0NGYSLIŲ S.OC AH 
Išėmimas ir Ligon. ’CO.UU 
REUMATIZMAS flA
Greita Pageiba ......
GYDO VISAS LIGAS
Ekęąminaėija C 4 Art
ir vaistai ................. * I .UU
bOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė.' Chicago

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

nghWntuotas.
420 W. 63rd St

Tel. ENG. 5883-5840

Tėl. Cicero 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS 

Pąrduodam geriausi tr 
stipriausi 

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrįmai 

į visas mieste dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

POH’T FORGET 
TO SENP THE

A FUVOR 'Ali į 
m own that( 

MIUIONS PREHIT
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Dzūkė

Ir Kodėl Aš Gimiau?
VAKARE

Metai po metų bėgo, Vince
lis augo ir tiesėsi į gražų ber
niukų. Kadangi mokykla buvo 
prie pat jo namų, tai Vinceliui 
nereikėjo skubėti ir jis niekuo
met nepasivėluodavo, neigi iš
likdavo iš mokyklos. Mokykla 
jam virto maloniausia vieta. 
Jis kasdien joje būdavo pirmu
tinis ir išeidavo paskutinis. Jis 
paruošdavo mokytojui stalų ry
te ir viskų sutvarkydavo vaka
re. Po trijų metų mokyklos 
lankymo, Vincelis grodavo ant 
smuiko, kai visa mokykla kas
dien ryte turėdavo giedoti 
“Bože Caria Chrani”, o po pie
tų, kai mokytojas apie 3 vai. 
užsimanydavo nueiti į karčia- 
mų ir dažniausiai tų popietį į 
mokyklų . jau negrįždavo — 
Vincelis vedė pamokas visų 
keturių skyrių. Jam būdavo įsa
kyta užrašyti visų neklaužadų 
pavardės ant lentos, o paskui, 
žinoma, sektų didelės bausmės 
nuo mokytojo; bet Vincelis už
rašydavo tik laikinai, pabaigoj 
dienos mitrindavo ir ryte ra
portuodavo mokytojui, kad vi
si buvo paklusnus ir visi savo 
pamokas gerai mokėjo. Dėl to 
jis pasiliko visų mylimas drau
gas ir geresnis mokyklos vedė
jas už patį mokytojų. Vakarais 
pas jį ateidavo daug mokinių 
prašydami pamokinti juos ir 
Vincelis nei vienam neatsakė, 
visus pamokino, padrąsino. 
Taip laikui sklandžiai bebėgant, 
Vincelis net nesijautė nu
skriaustas; priešingai, jam at
rodė, kad gyvenime jis daug 
laimingesnis už daugelį kitų.

Atėjo didysis karas. Mieste
lis, kuriame Vincelis gyveno, 
virio antraeiliu frontu. Rusų 
kariuomenė plaukė ir mainėsi 
kaip vanduo upėje. Vincelis bu
vo geru pagelbininku, kariuo
menės štabuose kaipo raštinin
kas. Užėjo vokiečių okupacija, j 
Jam netruko ilgai pramokti vo-[

kas neprailgdavo su Vinceliu 
einant, o Vincelis negalėdavo 
atsigerėti Jonės skambiu klege
siu, kaip ji ką nors širdingai 
papasakodavo. Dažnai Jonė pa
kviesdavo Vincelį užeiti pas jų, 
jie kartu pavakarieniaudavo, 
pasikalbėdavo ir kartais kaip 
jau būdavo laikas eiti namo, 
Vincelis nusimindavo. Jam at
rodydavo, kad jis čia, o ne kur 
kitur priklauso. Kad jis neno
rėtų ife valandėlei atsitraukt' 
nuo Jonės, nuo jo mylimos Jo- 
nelės. Taip jau jis nekartų jau
tė ilgesį, neapsakomų ilgesį 
prie jos. Ji jam gražiausia mer
gaitė iš visų, kurias tik jis yra 
matęs. Ji tokia gera ir maloni, 
teisinga ir kukli. Vinceliui at
rodė, kad kuklumas jų labiau
siai puošė, padarydavo jų tokia 
patrauklia, tokia moteriška ir 
motiniška. Jis net vaizduoda
vosi kartais jų esant jo žmona, 
turint porų gražių vaikučių, ku
rie jų gyvenimų dar labiau 
džiugina. Bet tai buvo tik sva
jonės, kurių išsivystymui į tik
rovę reikėjo užmegsti kitokius 
ryšius, reikėjo pirmiaus;a žino
ti, kų apie tokias svajones pa
sakytų Jonelė, kaip ji jį supras
tų, ar priimtų jo širdį globon 
ant visados ir ar noriai sutik
tų dalintis viskuo, kas jų gy- 
veniman ateitų.

Vienų pavasario pavakarį, 
kai Vincelis ir Jonelė grįžo iš 
įstaigos ir ėjo gražiai plačiai 
kastu taku per miškų, skinda
mi tai vienoj tako pusėj, tai 
kitoj bežydinčias žibuokles ir 
kitas pavasario gėles, kai Vin
celis surinkęs puokštelę gėlių 
norėjo sudėti kartu su Jonelės 
gėlėmis — jų akys susitiko 
taip, kaip dar niekad pirmiau. 
Jonelė pasijuto Vincelio glėbv 
ir jų lupos susitiko ilgam ir 
karštam pabučiavimui.

Leidžias saulė toli — tenai, 
Nudažė dangų kruvinai, 
Lyg kenčiančios širdies krauju... 
Ko taip sunku, ko taip ilgu?
Leidžias saulė taip kruvinai... 
Toli paliko mieli namai - 
Už jūrių marių, už mėlynų... 
Ko taip sunku, ko taip ilgu?
Kankina sielų nežinia — 
Nejaugi užmiršai mane? 
Kas. rankų man varge išties? 
Baugu ateinančios nakties...
Nusviro saulė už ežerų, 
Aš nematau už ašarų, 
į saulę lėktum toli, toli — 
Pakilt nuo žemės negali...

Sonja P.

Ar žmogaus ūgis yra 
paveldėtas nuo tėvų?

Rašo Ona B. Kubilius
Daug žmonių mano, kad il

gis asmens, yra paveldėtas nuo 
ievų arba protėvių. Tai yra, je 
tėvai yra mažo ūgio, tai ir jų 
vaikai, kai užaugs, bus maži; 
arba jei tėvai yra aukšti, tai ir 
jų vaikai, nėra abejonės, bus 
aukšti ir taip toliau.

Biologai, kurie pašventė daug 
taiko tyrinėjimui žmogaus ūgio 
ir jo paveldėjimo, mums sako, 
kad tėvų aukštumas arba mažu
mas nelošia labai didelės rolės 
vaiko auklėjime. Jie sako, kad
aplinkuma, kurioje vaikas au

MAISTAS IR ŠEIMININKE

—Vincai I — pagaliau išsi- 
kiečių kalbų ir čia Vincelis ga-1 laisvinusi sušuko Jonelė — kų 
vo užsiėmimų raštinėje, kaipo tu darai? Ar tu nori, kad aš
kelių kalbų žinovas, jis buvo 
vertėju ir bendrai naudingu įs
taigoje. Atgimė nepriklausoma 
Lietuva, Vincelis ir vėl pasida
rė nepamainomai reikalingas 
asmuo kūrimosi darbuose.

Jis gavo tarnybų intendantū
roje. Tėvai negalėjo atsidžiaug
ti savo Vincelio pasisekimais, 
jo laime gyvenime. Juk jie tu
rėjo dar ke is vaikus, sveikus, 
stiprius, bet Vincelis daug nau
dingesnis tėvams ir kitiems, 
negu šie sveikieji vaikai. Taip 
nekartų tėvai perkalbėdavo, bet 
beveik niekad rimtai nepagai-. 
vojo apie Vincelio ateitį, apie 
tikrųjų reikšmę, jo kūno su
žalojime, kuris laikui bėgant 
galėjo dar labiau sužaloti jo 
jausmus, jo sielų, padaryti jo 
gyvenimų tuščiu ir beprasmiu.

Viename intendantūros sky
riuje dirbo Jonė Kluonytė. Tai 
buvo smu&utė, graži ir labai 
maloni mergaitė. Jonė buvo 
nesenai į šį miestų atvykusi ir 
susipažino su Vinceliu čia įs
taigoje, nes jis čia buvo jos 
tiesioginis viršininkas, sulig jo 
patvarkymo ji ir dirbo. Jonė 
gyveno gerokai toliau už Vin
celį ir jai reikdavo eiti per miš
kelį, tad kad butų saugiau, 
Vincelis jų visuomet iš darbo 
palydėdavo į namus.

Laikui bėgant tas palydėji
mas virto nė tai papročiu, nė 
tai pareiga, bet tikriausiai abi
pusiu malonumu ir pasitenkini
mu. Jonė jautėsi saugiai ir lai-

Rašo L. NARMONTAITĖ

ga, yra tiek pat svarbi kaip ir
levų ūgis.

Pavyzdžiui, jei vaikas yra au
klėjamas švariame bute, valgo 
sveikų gerų valgį, turi užtekti
nai “excercise”, eina gulti lai
ku ir turi užtektinai saulės

mistočiau pasitikėjimo tavimi?
—Ne, Jonele. Visai nenoriu, 

kad tu nustotum pasitikėjimo 
manimi. Aš neįžeisčiau tavęs 
už viskų pasauly. Taip atsitiko 
tik dėl to, kad aš tave myliu. 
Man trūksta žodžių, kad galė
čiau mano meilę tau išreikšti. 
Jonelę, sutik būti mano žmo
na...

—Aš nieko daug tau prižadė
ti negaliu, tik mano meilę, išti
kimybę... Tai už vis vertingiau
si pažadai, Vinceli, ir aš tikiu, 
kad juos šventai pildytum, tik... 
—Tik kų, Jonele?

—Tik aš nežinau, kų sakyti 
— ir ji pajuto savo akyse besi
formuojančias ašaras. Prieš ją 
stovėjo augalotas, juodom gar
banom ir melsvom akim pasi
puošęs vyras, ieškąs poilsio ir 
ramumo jos širdy, bet ji neži
no, kų sakyti. — Kodėl? — 
klausė ji pati savęs, bet atsa
kymo negalėjo surasti.

—Einam namo — tarė Vin
celis. — Gal rytoj surasi kokį 
nors atsakymų.

Tik dabar Jonelė pamatė, kad 
jie stovėjo po gražiu baltlieme- 
niu, tik kų sprogstančiu * beržu 
ir kad juos supo žavėtinai gra
ži, pavasariu pasipuošusi ap
linkuma. Jie ėjo tylėdąmi ir 
kada priėjo jos namus, jis pa
ėmė jos abi rankas ir pakėlęs 
jas prie lupų švelniai pabučia
vo.

(Bus daugiau)

Mandagumas
Kada reikia pradėti mokyti 

vaikų mandagumo ir gero apsi
ėjimo? Galima rimtai pripažin
ti, kad šių lekcijų reikia pra
dėti tuojau po vaiko gimimo.

Kas mano, kad vaikas yra 
per jaunas suprasti, kas darosi 
jo aplinkumoje, tas tikrai klys
ta. Nors jis nesupranta daly
kus taip, kaip suaugęs žmogus, 
vis tiek tokia įtaka yra padaro
ma jo patyrimuose, kad. ji vė
liau veikia jo papročius ir jo 
charakterį.

Mažiausi vaikai jaučia jaus
mus, girdėtus balsuose. Jie 
jaučia mintis žmonių, kurie yra 
aplink juos ir kurie juos nešio
ja. Apykanta, meilė, juokai, 
piktumas, neapykanta, neblaivi 
kalba yra vaiko jaučiama ir už- 
rekorduojama mintyse.

Dėl to suaugusieji žmonės, 
kurie vaikus prižiūri, turi vi
suomet stengtis tinkamai elgtis.

Kas nori turėti saumylingą, 
nemandagų ir blogai besiel
giantį vaikų? Nė vienas iš mu
sų to nenorime, nes vaikas pa
simokina nuo suaugusiųjų ir 
juos pamėgdžioja. Todėl v’suoz 
met tėvams reikia kreipti dė
mesį į savo elgesį. Jeigu tėvai 
yra pavargę ir nervingi, tai ap
simoka pavesti kitam ramaus 
budo asmeniui vaikų prižiūrėti, 
kol tėvai pasilsi. Taip darant 
vaikas nebus nuvargintas.

Tad galima matyti, kad nuo 
pirmų dienų vaikas įgyja man
dagumo ir gero pasielgimo lek
cijų.

GERAI ŠEIMININKĖMS
ŽINOTI, KAD:

Norint labiau didinti burokų 
arba raudonų kopūstų spalvų, 
pridėkite vienų šaukštukų acto 
į puskvortę verdančio vandens.

— x —
Visados atlikite pi-.m'aiisa 

tų darbų, kurį mėgstate ma
žiausiai. Tada neturėsite laiko 
mųstyti apie jį ir nuvargti dir
bant kitus darbus. Netrukus ir 
tas nemėgiamas darbas nebus 
taip baisus.

— x —
Kuomet verdate “pot roa t”, 

nudilkite sriubų į puodukų ir 
duokite atvėsti. Riebalus gali
ma naudoti sosui dėl mėsos, ir 
sekamam valgiui pridėkite 
smulkiųjų makaronų, truputį 
cibulių ir sa ierų lapukų į sriu
bų. —Kaimynka.

Vien veido prižiurę j ime jū
sų darbas ryšium'su grož u nė* 
ra dar baigtas.. Jjusų kaklas, pe
čiai ir rankos taipgi svarbių 10 
lę lošia kategorijoj grožio ir 
dažnai susilaukia'fkritikos arba 
komp'.imento žodpiš jūsų drau
gų- ' > i

Todėl visuomet, kada tik de
date kremo ant veido odos, 
įtrinkite lengvai ant kaklo ir 
pečių ir likusį ant pirštų kre
mų galima suvartoti ant ran
kų ir alkūnių. Tas sušvelnina 
ir baltina odų. Kada jūsų kak
las ir pečiai gražiai atrodo, tai 
ir patį veidų daro jaunesnį.

Veidas yra taip, kaip ir gė
le. Kada gėlė yra ant sveiko 
žalio koto, tai patraukia kiek
vieno žvilgsnį ir pasigėrėjimų. 
Bet gėlė ant sauso, suvytusio 
koto atrodo suvargusi. Tas 
pats ir su moterų veido grožiu.

ONA.

MOTERIS KALBA:
Moterys praleidžia didesnę 

pusę visų pinigų^ uždirbtų Suv. 
Valstijose. Jos perka 96% visų 
“dry goods”; 82% visų valgių; 
67% automobilių ir 36% vyrų 
drapanų. 

• • •
Vienas iš vadovaujamų sa

vaitinių laikraščių Suv. Vai. 
“Scarsdale Inųuirer” New Yor- 
ko yra redaguojamas ir leidžia
mas vien tik moterų. Prieš dvi
dešimt metų vienas moterų klu
bas išpirko sustipusį * laikraštį, 
kad galėtų palaikyti la'kra$tį 
miestelyje, šiandien šis laikraš
tis yra gerai redaguojamas ir 
labai populiariškas.• • • s

Pagal Anglijos statistikų, iš 
kiekvieno šimto mergaičių, ku
rios įstoja į slaugių procesijų, 
38 meta pirmais metais ir tik
tai apie 50% pabaigia tų lavini
mo kursų iš viso.

Remkite .tuos, K.Tie

' NAUJIENOJ

spindulių, tai gali užaugti į gra
žų aukštų ir sveikų jaunuolį, 
kad ir iš mažų tėvų. Bet vai
kas, kuris yra auklėjamas ne
švariame bute, valgo prastų val
gį, neturi užtektinai “exercise” 
ir eina gulti vėlai, gali išaugti 
nesveikas, silpnas ir mažas jau
nuolis, kad ir iš aukštų tėvų. 
Kad- aplinkuma turi didelę svar
bų, mums parodo štai kas. Ki
nai ir japonai, kurie atvažiavo 
į šių šalį ir apsigyveno Hawaii 
arba (Kalifornijoje ir auklėja 
vaikučius jų vaikučiai ne tik 
kad yra aukštesni už jų tėvus, 
bet jie yra stipresni, ir net daug 
gražesni, negu jų tėvai. Tas pa
rodo, kad aplinkybės ir kiti gy
venimo patogumai turi didelę 
reikšmę žmogaus ilgiui ir jo iš
sivystymui.

Beveik kiekvienas žmogus no
ri būti aukštas, o ypač tėvai, 
kurie auklėja vaikučius nori, 
kad jų vaikučiai išaugtų į aukš
tus sveikus jaunuolius. Taigi ir 
yra tėvų šventa pareiga mėgin, 
ti, kad jų vaikučiai iš mažų die
nų turėtų švelnų, švarų ir svei
kų auklėjimų. Jaunuolis, kuris 
yra sveikas ir stiprus vyras, tai 
nėra svarbu ar jis yra aukštas 
ar žemas. Juk Edisonas, Beetho- 
venas, Napoleonas nebuvo auk
šti vyrai, bet jie buvo išauklėti 
tinkamai, dėl to mes šiandien 
džiaugiamės Beethoveno simfo
nijomis, Edisono išradimais ir 
Napoleono drąsumu ir taip to
liau.

Ne žmogaus aukštumas ar jo 
mažumas padaro jį žmogumi, 
bet jo išauklėjimas. Jo pasi
šventimas dėl gerų darbų, jo 
drąsa, meilė, ir gera širdis dėl 
savo artymo, jį padaro didvy
riu nors jis, ar ji ir yra mažo 
ūgio.

Kadangi aplinkybės ir auklė
jimas lošia tokių svarbių rolę 
vaiko gyvenime, mums lietu
viams turėtų rūpėti daugiau jo 
protas, ir sveikata negu ūgis. 
Kas iš tokio vaiko gero yra, jei 
jis ir išauga į didelį vyrą, o 
jam proto trūksta; arba j.s yra 
nesveikas?...

Nors tėvų ūgis ir turi pusė
tinai, daug įtekmes į vaiko auk
štumų arba mažumų, bet aplin
kumas yra tiek pat įtekmingas 
į jo ūgį kaip ir paveldėjimas 
Gerose sąlygose vaikas \ isuo 
met išaugs į stipresnį ir didesnį 
vyrų negu prastose.

Uelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto,

’U b ’čios Naujienos 
, ra naudingos.

Vienas iš pagrindinių gyve
nimo dėsnių yra tikslumas ir 
prasmingumas. Tai būtina viso
se gyvenimo srityse ir darbuo
se. Imkime, kad ir maitinimo
si sritį. Mes gyvename ne tam, 
kad valgytume, bet valgome, 
kad gyventume. Didelė musų 
energijos bei išteklių dalis eina 
mitinio, apsirengimo ir pragy
venimo reikalams. “Daugiau 
dirbsi — geriau piagyveni”, 
sako musų patarlė. Skaniai pa
valgyti — žmogaus silpnybė. Iš 
kitos vėl pusės valgio skanu
mas bei jo apetilingumas nėra 
vien musų užgaida bei išsile- 
pinimas. Nevisada valgio ska
numas yra ir smaguriavimas. 
Musų fiziologinė prigimtis rei
kalauja peno. Maistas — orga
nizmo kuras. Vieni organizmai, 
pav., augalai patys imasi mais
to iš žemės, iš oro, kai kurie 
gyvuliai taip pat sau patys su
siranda maisto, kitiems — pa
rūpinama. Juo kulturingesnis 
organizmas, juo jis reikalauja 
sau labiau pritaikinto maisto. 
Žmogus aukščiausiai maisto at
žvilgiu yra pakopęs. Tačiau, 
žmogus gyvena ne tik fiziolo
giniu kunu, bet ir dvasios gy
venimu, dėl to jis reikalingas 
tinkamo maisto. Mitimas vei
kia žmogaus pa j ličius bei jaus
mus, įvairiai veikia ir dvasinį 
jo gyvenimų. Virškinamųjų or
ganų, kaip ir virškinamosios 
medžiagos, paskirtis svarbi. 
Sunkus maistas sunkina virški
namojo ir pagalbinių organų 
darbų, sunkina taip pat širdies 
veikimų ir daro įtakos dvasios 
gyvenimui. Todėl, rup’ntis 
maistu ir jo paruošimu, reikia 
ne tik rūpintis fizine, bet ir 
dvasine žmogaus prigimtimi.

Musų organizmas reikalauja 
maisto įvairumo, žinome, kad 
pagrindinis žmogaus maistas 
yra: baltymai, riebalai, anglia
vandeniai, krakmolas, druskos, 
kitaip sakant, duona, mėsa, 
riebalai, daržovės, vaisiai, cuk
rus, druska. Reikalingas ir to 
maisto tam tikras kalorijų kie
kis. Ar mes negalėtume tų 
maistų paprasčiausiu bei leng
viausiai pagamintu budu ir su
vartoti? Kam tas sudėtingas 
maisto paruošimas? Išvirei, pa
valgei ir — gana! — Bet musų 
organizmas turi dar savo kap
rizus bei užgaidas, turi savo 
reikalavimus; jis turi gomury
je skonio pajautimų ir nosyje 
— kvapo, o tai reikalinga ten
kinti. Valgant reikia sužadinti 
apetitas, t. y. noras valgyti. 
Kad maistas butų organizmui 
naudingas, kad jis butų tinka
mai suvartotas, jis turi paveik
ti ir akį, ir nosį, ir gomurį. Gė
lai pagamintas, gražiai atrodąs 
ir akį viliojus kvapus valgis 
erzina ir žadina tam tikrų liau
kų veikimų. Pamatę bei pajutę 
gardaus valgio kvapų, kaip sa
koma, seilę nuryjame. Tos pa
čios seilės paskui veikia mais
tų ir palenvina jo virškinimų. 
Neskanus valgis, be noro val
gomas, eina sausas, lyg koks 
kamuolys, o mes sakome, kad 
jis “širdį suspaudęs”. Vadinas, 
valgis be tam tikrų seilių vei
kimo, sunkiai nusirita ligi skil
vio, o ir skilvyje tada ne leng
vas jo likimas...

Kaip matome, sužadinimas 
apetito, t. y. tam tikrų liaukų 
veikimo, turi organizmui dide- 
ės reikšmės. Kai organizmas 

sveikas, tvirtas, kai žmogus 
dirba fizinį darbų gryname ore, 
kur lengvesnės virškinimo są
lygos- — jis lengviau pasiten

kina bėt kokiu maistu. Priešin
gai, žmogus dirbąs intelektinį, 
i. y. pboto darbų, kaip ir kiek
vienas kitds daugiausia sėdįs 
uždaruose katu bariuose, turi 
sunkesnes virškinimo sų ygas. 
Silpnesnis, arba nesveikas or
ganizmas be maisto vistiek ne
gali būti; jis reikalauja labiau 
pagerinto maisto. Tad reikia 
jam labiau pataikauti, reikia 
ieškoti ir rasti būdų, kad rei
kalingas oi-gan zmui maisto 
kiekis butų Naudingai bei tiks
liai suvartotas.

Be to, turime dar skaitytis- 
su turimais resursais, t. y. su 
piniginėmis išgalėmis. Taigi, 
ekonominiais ir skonio sumeti
mais atsižvelgiama į produktų 
maistingumą bei jų sveikatin
gumą. Čia pasireiškia šeiminin
kės nusimanymas šioje srityje, 
nes valgio gaminimas bei jo 
paruošimas — tai moters, na
mų šeirhininkės, tiesiog nė pa
reiga, tai namų ruošos sritis. 
Mokėjimas šeimininkauti, prisi
taikant šeimos biudžetui, higie
nos reikalavimams, žinojimas 
maisto produktų sudėties, šei
mos narių skonio — be gal) 
svarbus uždavinys šeimininkei. 
Reklamas tiek organizmo, tiek 
visos žmogaus prigimties svei
katingumų, tinkamas maistas 
kelia visokeriopų gerovę: dar
bingumų, gerą nuotaiką, san
taiką namuose. Iš mažo gerai 
ir skaniai pagaminti, gražiai 
paduoti ir sočiai pavalgydinti 
šeimos narius — tai tiesiog šei
mininkės menas. Patį šeimi
ninkės darbų tai daro reikš
minga, pagaliau, visuomeniš- 
kę.

Svarbu yra tinkamas maisto 
paruošimas vaikams. Gerai 
maitinamas ir prižiūrimas vai
kas išsiplėtoja, išs'sk ė džia 
tiek kunu, tiek dvasia. Blogai 
mintus vaikas yra sunykęs, su
vargęs, prislėgtas.

Iš tiesų, gerai iškepta duona, 
gerai išlaikyta mėsa, skaniai 
užraugti kopūstai, agurkai, su
maniai pagamintas valgis, kad 
ir paprasčiausias, skaniai ir 
maloniai suvalgomas.

Tomaičių Ketčapa's
Šupiaustyk smulkiai 12 didelių 

tomačių ir 3 cibulius. Pavirink pu
sę valandos ir perkošk per smulkų 
koštuvą. Pridėk pusę šaukštuko 
baltų pipirų, maišytų spaisų (all- 
spice), selerio miltų druskos (cele- 
ry salt), rudo cukraus du šaukštus 
ir paprikos. Pavirink apie 3 valan
das. Baigiant Virti pridek apie pu
sę stikjo uksuso. Po to užvirink ir 
supilk į butelius bei kietai už
kimšk, kad oras neįeitų. —P. š.

Čili Sosas
Nulupk 12 didelių ir prinokusių 

tomačių, 4 cibulius ii* keturis žaliu? 
pipirus. Visą tai smulkiai supiaus- 
tyk bei pridėk 4 šaukštus rudo cu
kraus, 2 šaukštus druskos, 1 šaukš
tą maltų maišytų spaisų (kloves ir 
cinrrionų) ir .po pusę šaukšto džin- 
džer ir paprikos. įpilk 1 kvortą 
uksuso ir virink 2 valandas.

Supilk į butelius, užkimšk gerai, 
kad oras neįeitų. ______ —P.

“NAUJIENŲ”
AUTOMOBILIŲ 
BLITZKRIEG 

PIKNIKAS 
LIBERTY GROVE

WILL0W SPRINGS, ILL. 
SEKMADIENY, 

Si>alių-Oct. 6 d. 1940
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DR. BIEŽIO PAREIŠKIMAI PER RADIO
APIE SLA PAD6TJ

Naujas Dr, Kvotėjas Pasmerkė Visus šmeižikus

Pirmadienio vakare, rūgs. 16 sį. Taip, š tie Dr. Biežio parejfc 
d., lr. iiie/.is, tik ką parvykęs 
is Ncw Yorko, kur įvyko SLA 
P-mos Tarybos suvažiavimas, 
per udio pareiškė chicagiečlų 
.J.iiai džiaginanutis įspud iu » 
a p.c SLA, Pild. Tarybos veiklą

gerų finam inį

Dr. Biežis savo trumpoj kal
boj aiškino maždaug sekamai 
t:p e SLA pedėtį: SLA PJd. Ta- 
iybos suvažiavimas pada ę; | 
na k tarą gerą įspūdį, nes buvęs 
reikšmingas, nuoširdus s.arsty- 
muose SLA visų reikalų. SLA, 
vienos musų didžiausių organi
zacijų, reikalų vedimas nesąs 
taip lengvas dalykas kaip kas 
mano, o reikalauja žymiai iš-

kiniai į dulkes pa\erčia K. Jųr 
gelionio naivius pramanymas, 
kuriuos baėimimė po it uie i i 
klika, laike SLA Pild. Tary. o 
rinkimų, išputo švankią eks- 
plioduojančią bombą. Tik prisi
minkim tuos išsiuntinėtas SL \ 
nariams lapePus su antrašte: 
“Kas pirma mirs? Ar Susi/. 
Liet. Amerikoj ar tamsta?’

Dabar, 
reikštas

pagal Dr. Biežio pa
minti* per rad.o, ap
tariamas bač* uiinių 
buvo grynas mela i, ,

Kaip Reikia įsigauti I Filmus 1 Naujas Chicagos 
Krakiškių Kliubas

1 Progresuoja
Rengia įkurtus e; £<i-lų 27 d.

CL-ASSIFIED ADS.

P. T. turinti platų patyrimą
Visa SLA Pild. Taryba turin

ti platų patyrimą ir su pasi
šventimu eina savo pareigas. 
Finansiniai investmentai esą 
labai komplikuotas reikalas ir 
čia reikalaujama didelio paty
rimo ir supratimo tuos uždavi
nius vykinti. šiuos reikalus

departamentai ir jie gana tan
kiai nustato gaires tariamų už
davinių, kad jie butų atlikti 
tvarkingai, saugiai ir gerai.

šmeižtas 
paremtas 
bą diskredituoti.

Taip pat daktaro pareiškimai 
sudaužo į “drebezguš” visus 
melus apie SLA ir jo Pild. Ta
rybą, kuriuos skleidžia penkta- 
kojai komunistai, nors mums 
yra žinoma, kad kaip vieni, taip 
ir antri šmeižtų fabrikuotoj ai 
vargu paklausys daktaro įrody
mams. Vargu atšauks paleistus 
melus ant SLA ir jo pareigūnų. 
Bet gerai, kad Dr. Biežis drįso 
tarti teisybės žodį ir tuo pat 
pasmerkė šmeižikų veidmainiš
ką šmeižto šlykščią politiką.

Julius.

Percitamę kliubo susirinki
me, kurts įvyko 1,6 d. rugsėjo, 
pi.siiau, b nauj. nariai. *>e.gu 
kiekviename susi, inkime prjs.- 
rašys po tiek, tai ^nereikės ilgai 
laukti, pamatysim, kad jau vi- 
ifri krakiškiai -su mumis, t. y. 
nausų k.iubo nariai.

Pereitame kliubo susirinki-, 
me pasirodė, kad draugams 
Krakiškiams netrūksta energi
jos ir gerų norų, pas visus g>. 
ras ūpas, draugiška nuotaika,.

PERSONAI, 
jlsmenųIeško_______

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

HELP HANTEP—FEMALE 
Darbininkių Reikia ,

OPERATORS, PATYRĘ PRIE 
single needle mašinų, siūti plauda
mas dreses. Maloni aplinkuma, pa- ________ _ _
stovus darbas. 404 So. Racine, 2 au- menesį. Arti mokyklas, bažnyčios, 
kštąs. ~ “

REAL E8TATE FOR SALE 
-žewėPwdayinnd__

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
,Oak Park. Imsiu $300 cąsh. $25 kas

Gera transportacija. Box D346, 
1739 So. Halsted St.

PATYRĘ DRAPERY OPERA
TORE, taipgi Lewis Blipd Machine 
ir Merrovv operatorės. 307 West 
Van Bųren, 3 aukštas.

ANN MARSTERS
Dienraštyj “Herald-American” dabar eina serija 

įdomių straipsnių apie jaunus ir gražios mergaites paty- 
rimus kai ji bandė įsigauti į filmus ir palikti Mkino 
žvaigžde.”

Straipsnius rašo Miss Aim Marsters, kuri patyrimus 
pergyveno “ant savo kailio”, nes tai ji bandė Holjywoo- 
de laimės ieškoti.

Straipsniai yra įdomus ir talpinami “Herald Amer- 
ican’e” kiekvieną dieną.

n [ Draugai, malonėkit ją atlan-

Diena Iš Dienos
vų, daktaras sako, visi finansi
niai reikalai yra atliekami rū
pestingai, su šimtu procentų 
saugumo. SLA negręsiąs jokis 
finansinis pavojus, ir kiekvie
no SLA nario apdrauda yra pil
nai užtikrinta ir saugi.

Dr. Biežis, apibrėždamas bu
dingai gerą stovį SLA, kvietė 
visus chicagiečius lietuvius sto
ti į SLA ir dirbti kaip savo tau
tos vienai iš žymiausių organi- 

uii zacijų... .» .. . .6,1. i j
šmeižikai

Bostono Legionieriai
Kviečia Chicagiečius 
Atvykti į Konvenciją

Posto 
Juos

POST

Prašo Dariaus-Girėno
Narius Apsistoti Pas
STEPHEN DARIUS

NO. 317
The American Legion

265 C Street, So. Boston, Mass.
Rugsėjo 4, 1940

Gerb. Joseph A. Miekeliunas,

Grįžo iš Michigano
Kelias dienas paviešėję pas 

Mr, ir Mrs. Martinaičius ūkyje,. 
Sojl, Michigan, praeitą šeštą
dien j, rugsėjo 14 d., grįžo Clįi- 
cagon North-Westsidiečiai Mr. 
ir Mrs, Švabai ir Westsidietės 
Mrs. K. Katkevičienė dr Mrs. J. 
Buchinskaitč-’Grybienė.

Nelaimė

kyti ir suraminti. Ji guli warde 
312; lankymo valandos — 2-ra 
vai. po pietų ir 7 v. v.

Linkiu nuo savęs gerbiamai 
draugei greičiausiai pasveikti.

V. Faiza,

20

Reikia pažymėli, kad dakta^ 
ro tokia rimta, atvira kalba tik
rai davė moralę paramą SLA 
ir nubloškė nedorus skleidžia
mus melus apie 
‘prastą finansinę 
pramanytus melus 
apie Pild. Tarybos

SLA neva 
padėtį ’ ir 
ir šmeižtus 
blogą elge-

KAZIMIERAS NORBUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 16 d. 3:30 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Raseinių aps
krity, Viduklės parap., Lilei
kių kaime. Amerikoj išgyve
no 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
daug draugų ir pažįstamų.

Laidotuvėmis rūpinasi Ma
rijona Radviląs ir Teisybės 
Mylėtojų Dr-Stė.

Priklausė prie Teisybės My- 
lėtoj ų Drs-tės.

Kūnas .pašarvotas 4126 So. 
Campbell Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 21 
dieną, 1:30 vai. popiet. Iš na
mų bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Norbu- 
to draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. LAFayette 3572.

o

Darius and Girėnas Post, A. L. 
6747 So. Ąrlesian Avė.
Chicago, III.
Gerbiamas Drauge: —

Musų Postas nutarė vienbal
siai man pavesti parašyti Tam
stoms laiškelį ir pakviesti Tam
stų Posto narius, kurie atsilan
kys Bostone, laike National 
Convention, apsistoti pas mus. 
žinoma, mes neturime tokių 
gražių patalpų, kaip Tamstos, 
bet užtikriname, kad visus Tam
stų narius broliškai priimsime 
ir gražiai, draugiškai aprūpin
sime.

Pasitikėdami, kad Tamstų 
gan didis skaičius atvyks ir 
laukdami progos su Tamstomis 
susitikti ir pasisvečiuoti, pasi
liekame,

Su draugiška .pagarba, 
John J. Roman, Adjutantas.

Ciceriečiai Mr. ir Mrs, Yuš- 
kai, kartu išvyko pasisvečiuoti, 
nesuspėjus pasiekti Martinaičių 
ūkį, palteliui juos’.^til;q nęlab 
mė. Jų automobilis susidųrė su 
sunkvežimiu prie Saugatuck, 
Mich, Jie tapo sužeisti ir turėjo 
grįžti namo.

Apie tai jau buvo “Naujie
nose” rašyta. Gaila, kad dėl ne
laimės jiems nebuvo progos su 
visais kitais bendrai praleisti 
laikotarpį bei patirti kaip Mr. 
ir Mrs. Martinaičiai puikiai vai
šino savo mylinius svečius su 
kepsniais kalakutienos, paršiu
ku ir kitais gardumynais, kurių 
pasiturinčio -ūkininko gyveni
me, žinoma, niekad netrūksta.

Dovana

Prierašas:

to dar noriu pastebėti, 
šiuos žodžius rašančio 
Mrs. Martinaičiai nepa- 
apdovanoti labai vertin- 

parvežusios

Prie 
kad ir 
Mr. ir 
miršo
ga dovana, kurią 
Mrs. K. Katkevičienė ir Mrs. J. 
Grybienė mums perdavė. Už 
tai malonėkite priimti viešai 
mano širdingą ačiū, -—A. J. S.

| Teie«ramu tLU W LIMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Šis Bostono Stephen Darius 
Posto 317 Amerikos Legijono 
savo trijų metų gyvenime pa
rodė daug pavyzdingo darbštu
mo. Mat, man teko praeitą geg. 
mėnesį patirti Bostoniečių vie
ningą veikimą. Džiugu matyti 
lietuvius legionierius su mote
rų auxiliary skyrium, skaitlin
gą gražiomis uniformomis apsi- 
rędžiusį beną. Taipgi turi di
deles gražias patalpas, kurias 
gavo iš įmesto už $1.00 nuomos 
į metus.

Garbė Bostoniečiams Lietu
viams !

J. A. Mickeliupas.

Nužudė Uošvienę 
Pats Nusišovė

G rakau-
St., tai

----------- - “į Gėlės Mylintiems 
į Vestuvėms, Ban- 

O 9 1 u r-4 kietams, Laidotu- 
a a a* b ■ vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phoue LATAYETTĘ 5800

Springfielde, 111., 22 metų 
gliakasys Frank Kreski, nušovė 
savo uošvienę, Pęarl Kiška iš 
Rivertono, po to nusižudė įšok
damas į Sangamon upę.

Kreski taipgi bandė nušauti 
savo žmoną, 
uošvį, Frank

an-

Wauda Kreski ir 
Kiška.

PATYRUSI MOTERIS, abelnam 
namų darbui. Nereikia virti. Pri
daboti kūdikį. Nėra sunkaus skal- 

myn į šviesesnę ateitį. Pereita-1 bimo. SPAulding 6654. 
me kliubo susirinkime buvo ap
tarta daug dalykų. Nora rei
kalo visų minėti, bet pora nu-1 vaikai, 10 ir 16. 
tarimų 
būtent 
kliubo 
trečią 

mėnesio 1 ;30 valandą po .piet, lm7r SPAulding“ 9345?. ..........
“Sandaros” svetainėj, 840 W. -----------------—------------------- —
33rd S t Z MERGINA ABELNAM NAMŲ

darbui. Gyvenimas vietoj. $8.00.
Susirinkimas spalių 20 d. ęu,cli? ?58?£’ 1013 N' East Ave,»• v Oak Park, III.

Taigi, sekantis Krakiškiu •
Kliubo susirinkimas ivvks sna- MERGINA ABELNAM NAMŲ AIIUDO susu imamas įvjKs spa DARBUĮ> angiiškai kalbanti, tarpe 
lių mėli. 20 d., o spalių 27 d. 20—30 metų. Nereik skalbti. Gyve- 
turėsim draugišką vakarėlį toj vi®Q?į- Geri namai- $8.00.
pačioj ‘Sandaros svetainėj.
Tai bus kaip ir “grane! open- mergina namų darbui prie 
ing”, arba krakiškiij kliubo Hų suaugusių. Nereikia skalbti. 
.. . Nuosavąs kambarys. $7. Fleisch-
įkurtuves. man, 5235 Drexel, PLAza 1943.

Toelėl visi draugai krakiškiai ' MOTER1S NAMŲ DARB(JIi pa_ 
prašomi Šitas dvi datas pasizy- Mėti virtuvėje. Nuosavas kambarys, 
mėti ant savo kalendoriaus, malonus namai. HOLlycourt 6567, 
, i .v. l 6738 N. Ashland,kad nepamirštumet. Pasimaty
sime sekančiame susirinkime.

M. THiškis.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Patyrusi, su paliudymais. 2 

Nereikia dirbti 
visoi reikia mminėti I ketvirtadieniais ir sekmadieniais, visoji rejKią paminėti, $8 00 HOLlycourt 6940-

tai, kad buvo nutaria ____________ I_______ _
susirinkimus laikyti kas MERGINA ABELNAM NAMŲ 
sekmadieni kiekvieno d,arR“i- ^reikia virti Tik savo 

. __ _ Iškalbti. Gyvenimas vietoj. Geri na-

G KAMBARIŲ N AMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo, 
šiaurvakary miesto ribų. Reikia 
tiK $200 cash, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Bux E5, 1739 
So. Halsted St.

$5,800—prie 60 ir Artesian gat., 
augštos rųšies 6 kambarių mūrinis 
bungalovv.
$3750—prie 64 ir Marshfield gat., 
6 kambarių mūrinis bungalow, fur- 
niso šiluma, medinis garažas.
$8500—prie 
tų mūrinis, 
125.
$6000—prie
2 flatų mūrinis, po 5 kambarius, 
porčiai, 2 karų garažai, lotas 30x180.
Kreipkitės: MRS. MEDORA, 6TEw- 
art 6301, 8110 S. Ashland Avė.

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

74 ir Wentworth gat.,

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 Placę.Išsiėmė Leidimus

Vedyboms ,
(Chicagoj)
Joseph Folak, 30, su Irene 

Statas, 30 ■
George NejeAiy, 23, su Anas^ 

ta^ia
Jerry ^žecky, 29, su Magda-

len Švinkimas, 31
Arthur Pujdak, 24, su Anna

Bogovichj 2$ :
John Cremonesi, 21, su Vir- 

gįnia Gruzdys, 20
Nash Mąresšo, 25, su Jrene 

Shattas, 18
John ’VdHb; 27, su Ameba 

Waitas,:'27*b>'
Fulvio Titary, 22, su Ludvi- 

na Janavich, 25
Walter Kulp, 31, su Anna Zo~ 

per, 32
Alex Kalentis, 23, su , Anna 

Janchenko, 20

Reikalauja
Perskirų

Murgaret Kiidnick nuo Jo- 
seph Rudnick.

Gimimai
Chicagoj

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PATYRUSI SENŲ POPIERŲ sor- 
terė, kuri galėtų užimti furleidės 
vietą. Nepaprastai gera alga atsa
kančiai ypatai. Kreipkitės: General 
Fiber Co., 3801 So. Racine Avenue, 
YARds 1150.

MERGINA TARPE 20—30 metų, 
.padėti virtuvėje ir nešti prie stalų. 
Gera mokestis, kambarys ir valgis. 
Šaukite BELlwood 9655'. ''

NAMAI UŽ ¥4 DALĮ KAINOS 
kiek kainavo. Duokite pašiulymą, 
priimsim mainus ką jus turite. 2 
namai baigiami statyti, 3007—3011 
W. 71 St. Bungalow prie 70th ir 
TaJman 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.

Pargrįžo iš 
Atostogų

Martha ir Antanas 
skai, 1701 S. Halsted
yra, brolis ir sesuo, buvo išva
žiavę į Canadą ir aplankė daug 
kitų vietų, kaip tai Detroite, 
Mich., Ohio ir Pennsylvanijos 
valstijas.

'Martha vežėsi su savim ir 
dukrelę Laverne, tik dar de
šimts metų senumo. Visi links
mi, kad kelionė gražiai pavy
ko. Jie užlaiko Taverną prie 
1701 So. Hąlsted St

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

PETRAITIS, Jack, 3722 So.; 
Union avenue, gimė rugsėjo 4, 
tėvai: Joseph ir Ann.

VANAGAS, Frank, 1417 W. 
47th street, gimė rugsėjo 7, 
tėvai: Henry ir Minna.

VENCKUS, Joseph, 5106 
Massasoit avenue, gimė rugsė
jo 7, tėvai: Joseph ir Mary 

SKINKIS, ’ Robert, 2137 
18th street, gimė rugplučio 
tėvai: Joseph ir Lottie.

W

SUNKIAI SERGA 
MRS. DORA RAUGAS

buvo padaryta sunki 
operacija ^4t. Sinai ligo- 
2750 W. 15th PI.

vi-Jai 
durių 
ninėj,

Ponai Raugai yra savininkai
vasarnamio Wisconsine, kur 
mes kas vasarą praleidžiam 
atostogas. Gaila, kad taip .sum 
kiai susirgo. Ji gera, darbšti 
moteris.

Šis Vagilis Labai 
Apsiriko

Iš troko plstatyto ties

Stanley Drigot—Swan help wąnted-male

Brand Beverage Co. -. . 1 REIKIA VYRO, dzemtonaus, prieSavimiiKas namų darbo. Gyvenimas vietoj.
VIRginia 9173.

Kartą sutinku p. Stanley Dri- ----------------------------------- ---
gotą, ir besikalbant jis man pri- REIKALINGA ANTRARANKIS 
mine, Kad as atvykčiau t jo na 1721 go Union Ave
mus, “SWAN BRAND BEVER-  
AGE” dirbtuvę, 5114-16 South PATYRĘS SENŲ POPIERŲ Gra- 
Knox Ave., ir prenumeruočiau der> užimti furmano

.. ’ . v . vietą. Nepaprastai gera alga atsa-Naujienas . Tad kartą as ir kančiam vyrui. Kreipkitės: General 
nuvykau. Stanley Drigot pir- Fiber Co., 3801 So. Racine Ave., 
miaučiai aprodė savo fabriką ir YARds 1150- 
bpnkų pripilstymo mašinas.l 
Viskas atrodė švariai, tvarkiai 
vedama, o ypatingai paragavu
si jo gamybos skanių gėrimų, 
beveik ką liežuvį neprarijau, 
tąip j ie buvo 
pažiūrėti, kad 
je šakoje už 
atsilikę.

Jo gėrimus
vis krautuvėse turėtų reikalau
ti. štai, kad ir Jonįstai, kas 
šeštadienio vakarą savo paren
gimuose, 814 West 33rd St., jo 
°sodę” vartoja.

Širdingai dėkodama už man 
suteiktą progą užrašyti jam 
“Naujienas”, linkiu p. Drigotui 
gero pasisekimo.

— Jusu Ona. p

<( PARSIDUODA DVIFLATIS po 5 
ir t kambarius, pirmas flatas apšil
domas, 2 karų garažas, arti Mąr- 
ųuette Parko ir gatvekarių. Gra
žiausia vieta ir pigiausiai parsi
duoda. Tikras bargenas, kainą tik
tai $5175. Mažai reikia cash įnešti. 
Turi būti parduotas greitai.

CHARLES URNICH (Urnikas) 
2500 W. 63 St. Prospect 6025.

Antros lubos.

2719 WEST 55th STREET
Pardavimui štymu apšildomas 

mūrinis bungalovv, 6 dideli kamba
riai, 2 karų garažas. Didelis lotas. 
Agentas ant vietos.

FAKMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

skanus. Smagu 
lietuviai ir šio- 

kitataučius nėra

kiekvienas lietu-

660 
Barry avenue, nežinomas pi,k- 
tadaris pasivogė ryšulį skalbi
nių. Bet apsiriko* jeigu jis mą- 
nė, kad ryŠulyj ras skalbinių, 
tinkamų jam pačiam.

Buvo ten tik 50 'vystyklų. 
Jie priklausę vienai šeimynai, 
kuri turi naujagimius dvynu
kus.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

. ''V-;-Ji# f i

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

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

Brokeriai neatsi-

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

SVARBI PRIEŽASTIS VERČIA 
parduoti labai puikiai įrengtą far- 
mą, 30 akrų Michigan, 80 mylių 
nuo Chidagos. Didelis sodas. Grei
tam pardavimui didelis bargenas. 
7139 So. Winchester Avė., Chicago. 
Illinois.

GERA VIETA TAVERNUI
Transferįų kampas, 3801 South 

Kedzie Avenue, 2 aukštų namas, 
mūrinis, karšto vandens šiluma, 
vienas štofas, ofisai, ir flatas. Tik
ras bargenas, lengvi išmokėjimai. 
Stanley Realty Co., 179 West Wash- 
ington St., RANdolph 7055.

Benikaitis, Tavern 
1656 N. Troy St., 
savo žmonos, ru-o-

SUSIRINKIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politi

kos Klubo susirinkimas įvyks rug
sėjo (Sept.) 19 d., 8 vai. vhk., sve
tainėj adr. 3600 W. North Avė. Bus 
svarbių aptarimų, tad atsilankykite.

—Valdyba

Gimtadienio 
Pokilis

Jonas P. 
savininkas, 
pagerbimui
šia gimtadienio pokilį. Jis vi
sus savo draugus ir pažįsta
mus širdingai prašo atsilanky
ti į naują atremontuotą užei
gą. čia visi svečiai bus sutikti 
ir pavaišinti skaniu maistu ir 
gardžiais gėrimais.

— Jūsų Ona.

FURN1TURE-FIKTDRE fOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtoįsfti Fąrdaymuu
PARSIDUODĄ GRAŽUS tąverno 

fikčeriai ir barai. Geram stovy.
4300 So. Wood Street, 

Lafayettę 5132.
~ 1 L1 L1 *

yVHOLESALE FURNITURE 
Rakandaiir^ Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%, Mes 
pristatome bite kur. Pašaukite ar 
rąžykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacįonaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Wesįern Avę., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

Biznio Patarnavimai 

H "ir n,!r,',riniir,im,-a'AXMB'........... -į

GERB. \Naujienu skaityto
jas kr skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti Į

skelbiasi Naujienose,

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St.; Sek
retorius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd St.; Finansų rašt. Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St.; Kasos globėjas Opa 
Jokubauskįenė, 4409 So. Arte- 

' sian Avė. Kliųbo susirinldmai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollywood Inn svetainė
je, 3417 W. 43rd St.. 7:30 vai. 
vakšro.

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

mis. Patarnavimas viena 
išvežame ir atvežame. 
kaldras. Tel. PROspect 
So. Węstern Avęųue,

diena. Mes 
Siuvam ir 
1931. 5216

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 
BLITZKRIEG 

PIKNIKAS 
LIBERTY GROVE 

WILLOW SPRINGS, ILL.
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8 NAUJIENOS, Chicago, UI.

$35,000,000 KARO KONTRAKTU ILLINOIS 
VALSTIJAI

Skaitlinės Už 3 Mėnesius
Nuo birželio 13 d., iki rug- 

piučio 31 d., U.S. kariuomene, 
laivynas ir Housing Adminis
tracija davė $35,892,000 įvai
riais karo kontraktais Illinois 
valstijai.

Firma gavusi didžiausį kon
traktų yra Miehle Printing 
Press and Manufacturing Com- 
pany, Chicagoj. Ji gavo $4,- 
100,000 užsakymą pagaminti 
įvairių reikmenų šautuvams.

Kitus didelius kontraktus ga
vo sekamos bendrovės:

Superior Sleeprite Corpora
tion

Fairbanks Morse
Buda Company
Caterpillar Company
General Time Instrument 

Company
Krupp Manufacturing Com

pany
Presto Gad Company
Marshall Field and Company, 

ir kelios kitos mažiau žinomos 
firmos.

■" ■?........ .........................................

Kalinių Neregistruos 
Privalomai Karo 
Tarnybai

Nelaimėj Žuvo 
12 Metų Mergaitė

Keistoj automobilio nelaimė
je vakar žuvo 12’ metų mergai
tė Edna Olar, gyvenusi adresu 
663 High Street, Auroroj.

Netoli jos namų, ant šaligat
vio užšoko automobilis ir mer
gaitę priveržė prie medžio, mir
tinai sutrindamas jos kūną.

• Automobilių nelaimėse va
kar žuvo ir sekami du žmo
nės:

72 metų 
Cozzi, nuo 
avenue, ir

40 metų
Maple avenue. Jis buvo lengvai 
sužeistas, bet po nelaimės ga
vo širdies ataką ir mirė. Sene
lė Cozzi pakliuvo po automobi
liu ties 1541 Roosevelt Road.

chicagietė Jennie
1412 South Kostner

Herbert Albcrn, 246

Sam Ippolito 
Gerai Pažįsta 
Savo Kelnes

Prezidentas Rooseveltas Trauks 
Pirmą Loterijos Numerį Sp. 23

Privalomo kareiviavimo re
gistracijos viršininkai Illinois 
valstijoj vakar paskelbė kai ku
rias smulkmenas apie registra
ciją. Viena, karo tarnybai ne
bus registruojami kaliniai. Jie 
turbut turės registruotis kai iš
eis iš kalėjimų, bet kol bus ka
linami, tol nuo registracijos bus 
paliuosuoti.

• Bet visi kiti vyrai nuo 21 iki 
35 metų amžiaus — ligonys li
goninėse ir vyrai laikinai iš
vykę kitur, tapgi nepiliečiai 
turės registruotis. Ligoninėse 
registraciją atliks specialiai 
agentai, kurie kiekvieną l'gonį 
aplankys. O kitur išvykę vyrai 
turės užsiregistruoti artimiau
sioj registracijos stoty j. Tai pa
darius jų registracijos kortelės 
bus perduotos į distr ktus, kur 
jie gyvena.

Karo departamentas vakar 
taipgi paskelbė, kad preziden
tas Rooseveltas turbut trauks 
pirmą numerį slaptoj loterijoj, 
kuri bus naudojama registruo
tiems vyrams šaukti kariuo
menėn.

Jiems užsiregistravus, kiek
vieno kortelei bus paskirtas nu
meris, numeriai bus sumaišyti 
ir tada traukiami akloj loteri
joj. Tie vyrai, kurių numeriai 
bus ištraukti, turės tuojau tar
nybą pradėti. Bet prieš tai jie 
dar turės progą nuo tarnybos 
atsiprašyti, jeigu tam turės 
patenkinantį pamatą, r Prašy
mus paliuosuoti nuo tarnybos 
svarstys tam tikros “Drafto” 
komisijos, kurias sudarys vie
tinių “Drafto distriktų” parink
ti žmonės.

Viską Vykins “Viešai”
Karo departamentas toliau 

sako, kad visas “draftavimo” 
procesas bus vykinamas vieša1. 
Pavyzdžiui, prezidentui Roose- 
veltui traukiant pirmuosius nu
merius visa procedūra bus tran
sliuojama per radio. Negana, 
to, vardai visų vyrų, kurių nu
meriai bus ištraukti, bus skel
biami spaudoj. Taipgi bus skel
biami vardai ir tų, kurie nuo 
tarnybos bus paliuosuoti.

Karo departamentas sako, 
kad viskas bus daroma viešai 
tam, kad išvengti favoritizmo 
ir kad niekas negalėtų užmegz
ti “drafto” vykintojams, jog 
jie savo pareigas eina net ku- 
siai ir draugus nuo tarnybos 
paliuosuoja, o šaukia kitus vy 
rus, kurie jų pažinties neturi.

Kaip sako žinios iš Washing- 
tono, “drafto” numerių trauki
mas prasidės apie spalių 23 d.

BLITZKRIEGAS!
X—;

r •

Rengia

TAIPGI DALYVAUS MUSŲ GERIAUSI ČIKAGOS CHORAI

Už Tai “Pranašas” Atsidūrė 
Kalėjime

Sam Ippolito, 21 metų chi- 
cagietis, pažįsta savo kelnes, ir 
rezultate kalėjime vakar atsi
dūrė dvasinis vadas ir prana
šas Moorish Science Temple 
sektos.

Eidamas gatve Ippolito stai
ga pastebėjo, kad apyken s, sto
rokas praeivis dėvi kelnes, ku
rios dingo iš jo namų porą die
nų atgal. Ippolito pasišaukė po- 
licistą ir sako, “‘Suimkite šitą 
žmogų, jis vagis.”

“šitas žmogus” buvo Solomon 
Lovett Bey, 51 metų dvasiškis 
nuo 1134 Hudson avenue. Areš
tuotas, jisai gynėsi nevogęs 
kelnes, ir visai protingai aiš
kino,

“Jeigu jau aš bučiau vogęs 
kelnes, tai juk bučiau pasivo
gęs ir švarką ir vestę, o tas ne
doras žmogus (Ippolito) juk 
sakė, kad švarką ir vestę tebe
turi.”

Bet argumentavimas nieko 
negelbėjo, Solomon Bey sėdi 
kalėjime, o jo avelės kuriam 
laikui turės būti be savo dva
sios vado.

LIBERTY GROVE

Paskelbė “Rara 
Žiurkėms MATYSITE

Apdegė M. Matulio 
Namas /

Užvakar nuo šiukšlių, degan
čių ieloj, užsidegė namas ad
resu 3231 Evergreen avenue, 
priklausantis lietuviui M. Ma
tuliui. Nuostoliai nedideli. Na
me gyvena G. Ravin ir šeimy
na^ •

Chicagos miestas vakar pa
skelbė karą žiurkėms.

2,000 W.P.A. darbininkų pra
dėjo vykinti projektą, kurio 
tikslas yra visas žiurkes išnai 
kinti. Jos, sako, padaro apie 
$7,000,000 nuostolių kas metai 
Chicagos nuosavybėms ir ne
šioja įvairias ligas.

Žiurkių naikinimo darbas bu
vo pradėtas 22-tram, 26-tam ir 
37-tam warduose. Darbininkai 
daugiausia valys gatves, ielas, 
įvairius užkampius, ir ten dės 
spąstus su nuodais. Namų sa
vininkai valomose apylinkėse 
yra prašomi aprūpinti spąstais 
dr savo namus.

Automobilj važiuojant per degantį namą. Drąsuoli, ku- 
’ t f -

ris su automobiliu apsiverčia net kelis kartus. Kaip 

greitai lekiantis automobilis susikulia su kitu, kaip
drąsuolis vairuotojas su magina nuverčia degančią sie
ną. Kaip automobilis lekia per orą. Kaip du automobi- 
liai susikulia ore ir daug kitų niekad nematytų Vizdų
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Aukos “Naujienų3 
Namo Remontui

(Tęsinys iš vakar dienos “Naujienų”)
LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA, Ch-go $10.00 
L. ADAMS ..........................................
MRS. KUNGIS ..................................
P. MATUSIS .....................................
ANONIMAS .......................................
R. SHAIKUS .....................................
P-AS LEISTROMAS ................ .... ....
P-AS POŠKA, Retreat, Pa................
J. RUSECKAS ..................................
P-AS KURAITIS .............. :........... .
J. BACHUNAS ..................................
ANONIMAS ................................. ......
DAN KURAITIS, Milda Auto Sales 
VAKAR BUVO PASKELBTA .......

... 1.00

.. 5.00

.. 1.00

. 1.00
.. 5.00

7.00
1.09

...• 5.00

... 5.00
... 5.00
. 1.00

25.00
221.25

VISO $293.25
(Tęsinys rytoj)

Mums yra labai smagu skelbti anksčiau paduotų 
aukotojų vardus, ir tariame jiems širdingiausį ačiū. Mes 
tikimės, kad jų tarpe, jei ne šiandien, tai rytoj ir užpo
ryt, bus vardai ir kitų lietuvių, kurie priklauso didžiu
lei “Naujienų” draugų, skaitytojų ir bendradarbių šei
mynai.

Mes kviečiame visus į talką, taipgi kviečiame atsi
lankyti į “Naujienų” atremontuoto namo įkurtuves, ku
rios įvyks šį šeštadienį ir sekmadienį, rugsėjo 21 ir 22 
d. Ofisas, spaustuvė ir redakcija bus atdari -ilgiau’ negu 
paprastai, kad įkurtuvių svečiai galėtų juos aplankyti ir 
pamatyti kaip jų dienraščio “Naujienų” įstaiga veikia.

Bukite “Naujienų” svečiais.

Illinois Valstijos 
Vieškelių Žemlapiai

VAKAR CHICAGOJE

PIRMYN, BIRUTES, NAUJOS GADYNES, VYRŲ CHORAS IR 
■ ; KŪŲtUROS RATELIS '/

Galima Gauti Nemokamai 
“Naujienose”

Naujienose” dabar galima 
gauti visai nemokamai ką-tik 
išleistus Illinois Valstijos vieš
kelių žemlapius.

Jie paduoda visus Illinois 
m'estus, miestelius ir kaimus; 
Visus kelius, informacijas apie 
parkus, istoriškas vietas, įvai
rių vietų gyventojų skaičių; dis
tancijas tarp miestų, airportus, 
ir daugybę kitokių informaci
jų, reikalingų keliaujantiems 
automobiliais, atostogininkams 
ir kitiems.

Kam tokia žemlapis reikalin
gas — kreipkitės į “Naujie
nas”. Jų skaičius apribotas, 
tad kas pasiskubins — tas gaus.

“Naujienų” Administracija.

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Spalio-Oct. 6 d., 1940 m
Sekmadienį Naujos 
Gadynės Choro 
“Sveterių Piknikas”

• Šiandien į Texas valsti
ją vieniems metams muštrui 
išvažiuoja Illinois nacionalės 
gvardijos 202-tras priešlėktuvi
nės artilerijos pulkas.

• Woodlawn ligoninėje va
kar mirė vienas seniausiu Chi- 
itafcos kalvis — John Culhane. 
Jis buvo 75 metų amžiaus ir 
gyveno adresu 6323 Cottage 
Grove avenue. Jis neseniai sun
kiai susižeidė pavirtęs namie.

• Ties 6806 Dorchester avė., 
vagiliai atėmė $60 nuo skal
byklos troko- šoferio Milton Ma- 
stro, 7903 Rhodes avenue. Jis 
buvo surinkęs pinigus nuo kos- 
tumerių.

• Savo buto skiepe vakar 
pasikorė August Mile\vski, 50 
metų chicagictis gyvenęs adre
su 1630 S. Pula.sk i Road. Ku 
ną atrado jo žmona Lucy. M - 
lewski buvo savininkas gara- v zo.

• Iš gėrimų krautuvės ad
resu 3836 Fullertcn avenue, va
giliai pasigrobė $135 pinigais. 
Savininką Robert Horung ir jo 
seserį Nellie uždarė šaldytuve. 
Jie šalo per 15 minučių, kol gu
liau juos neišleido krautuvėn 
atėjęs pirkėjas.

Gailėsitės Nebuvę!
Tikrai tai gražus, juokingas 

sumanymas rengti . “sveterių 
pikniką”, kuris įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 22 d., Miknio dar
že, Archer Road (vienas blokas 
į vakarus nuo O’Henry Park). 
Rengia musų jaunimas, kuris 
yra susispietęs prie “Naujos 
Gadynės” choro.

Reikia pažymėti, kad pikni
kas bu.s juokingas ir tiems, ku
rie bus pasipuošę labai gerais 
ir labai prastais sveteriais, su
teiks geras dovanas.

Šalę šitų juokingų laim kių 
bus išpildytas gražus dainų 
programas, kurio atvykusi pu
blika galės džiugiai pasiklausy
ti. Jurgio Steponavičiaus orkes
trą pagros įvairius šokius, tad 
k’ekvienas galės ir linksmai 
pasišokti.

Taigi visi, su įvairiais svete
riais ir be sveterių, sekantį 
sekmadien’*, rūgs. 22 d., vyksim 
į “NAUJOS GADYNfiS” PIK
NIKĄ, MIKNIS GROVE, Ar- joj, ties Racine 
cher Road. Nepamirškite, nes Western 
vėliaus gailėsitės nebuvę.

Kazys.

Prarado Pinigus 
Nusižudė

Po Chicago and North Wes- 
tern gelžkelio tiltu, virš Dės- 
plaines ir Grand avenue, vakar 
rytą pasikorė 36 metų chica- 
gietis Kari Koehler, nuo 3113 
Seminary avenue. Jis paliko 
raštelį, kuriame sako, kad ne
seniai prarado visus savo pi
nigus. Jam nebuvę tikslo tol au 
gyventi.

Apiplėšė 4-ias 
“L” Stotis

Trys jauni, revolveriais apsi
ginklavę piktadariai, vakar 
anksti rytą apiplėšė keturias 
eleveiterių linijų stotis: ties 
Lafl n st., Garfield Park lini- 

s avenue, ties 
avenue ir ties St. 

Louis avenue. Jų grobis siekė

Pula.sk



