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LONDONĄ PUOLA SKLANDYTUVAIS

Žūva daugelis britų aviatorių
Churchill kiekvieną progą atakų pradžioje Anglijoje buvo 

naudoja karo lakūnams pagirti. 
Beveik kiekvienoje parlamento 
ar mikrofone sakytoje kalboje 
suranda jiems šiltą žodį. An
glų karalius prisega pasižymė
jimo ženklą kiekvienam lakū
nui, jeigu tiktai 
pasižymėjo.

šiandien anglų 
vienas geriausių 
imperijos ginklų, 
ris neįkėlė kojos 
vien tiktai aviacijos dėka. Tai 
pripažįsta visi karo dalykų ži
novai.

Visi, net patys vokiečiai, ste
bisi anglų lakūnų mitrumu ir 
drąsumu. Anglų orlaiviai yra 
daug geresni už vokiškuosius, 
bet jų skaičius yra žymiai ma
žesnis. Anglų lakūnams tenka 
kovoti nelygiose sąlygose.

jis kuo nors

aviacija yra 
didelės britų
Jeigu Hitle- 
Anglijon, tai

AUSiA

negalėdami patek-

iš tų devynių did- 
du tebėra gyvųjų
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Didžiausias keturių motorų bombenešis baigiamas dirbti. Tai bus didz 

sias ne tik Amerikos, bet ir pasaulio bombonešis.

Ieško merginų Kariškiai dirba
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I SMETONA ATVAŽIUOJA AMERIKON
Iš Berlyno vokiečių agentūros praneša, kad Antanas Sme

tona gavo Suvienytų Amerikos Valstybių vizą įvažiuoti Ameri
kon. Pirmadienį 
Smetoną lydi jo 
pasiliko Berlyne.

apleido Vokietiją, išvažiuodamas į Šveicariją, 
žentas, buvęs kapitonas Valušis. Smetonienė

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

York Times savininkas nutarė savo laik- 
propagandai. 1936 metais N. Y. Times

uždraudė užsienio laikraštininkams pra-

Išrinktas Warren

9 aviacijos didvyriai. Visi jie 
buvo numušę desėtkus vokiškų 
lėktuvų. Vienas jų numušė 23. 
Dauguma kelis kartus buvo su
žeisti kautynėse. Visi 9 turė
jo po kelis Viktorijos Kryžius, 
aukščiausią pasižymėjimo ženk
lą. šiandien 
vyrių tiktai 
tarpe.

Vokiečiai,
ti Londonan nepastebėti, pra
dėjo vartoti sklandytuvus. 
Sklandytuvas neturi motoro, 
nesukelia jokio ūžesio, detekto
riai jo negali pastebėti, todėl 
jis lengviausiai gali pasiekti 
Londoną. Anglai pastebėjo ke
lis sklandytuvus. Jie išmetė 
bombas.

Vokiečių spauda t reikalauja 
keršyti anglams. Rašo, kad an
glų lakūnai perdaug kenkia Vo-

Šiandien paskelbta, kad kai kietijai. Sako,* kad rytprusiuo- 
kurias vokiečių eskadras, susi- se bomba nukrito į vaikų dar- 
dedančias iš 100 lėktuvų, an-’želį. Goebels reikalauja, kad bu- 
glai pasitikdavo 12 arba 
giausia 24 lėktuvais.

Anglų lakūnai už savo 
darbius moka labai didele — ---- ------ --------------- c-------
na. Žūva didelis anglų-, lakūnų: bombarduoja ne vien vokiečių 
skaičius. Jie numuša daug, dau- Į pakraščių miestus, „bet paslė
giau vokiečių, bet ir jų eiles' 
mažėja. Pavyzdžiui paminėsime 
karo didvyrių likimą. Didžiųjų ja.

dau- tų naikinami visi anglų kaimai.
| Toks vokiečių spaudos balsas 

žyg-' rodo, kad anglai ne tiktai gi- 
kai- naši, bet vokiečiams įkerta. Jie

kia ir užfrontėj esamas fabri
kas. Tatai nacius labai nervuo-

Bomba ir nelė
LONDONAS, Anglija, rugs.

19 d. — Vienas mirties eskad 
ros narys nusileido į skylę, ku
rioje buvo d džiulė nesprogusi 
bomba. Kai jis atsisėdęs ant 
bombos sukinėjo užtaisytą me- 
kanizmą, kiti eskadros nariai 
viršuje sekė kiekvieną jo veik
smą. Jie turėjo paruošę keltu 
va ir kiekviena pavojinga aki
mirka jį butų kėlę i viršų.

Nusileidęs kareivis staigiai 
suriko ir prašė, kad jį iškeltų. 
Kai iškėlė, tai paaiškėjo, kad 
po bomba buvo tokia didelė pe
lė, "kurios ji.s išsigandęs.

Nebijo nesprogusios bombos, 
o išsigando pelės.

Turtuolių namai 
benamiams

rūgs.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 19 d. — Vokiečių vyriau-

VVASHINGTON, D. C., rugs.
19 d. — Kairo departamento

sybė paskelbė, kad jai yra rei-1 sekretorius ^Stittison pareiškė, 
kalingi 500 jaunų merginų, ku- kad jau gahiinattti 9 tukstan- 

ir čiai orlaivių, kuriuos kongresas 
kariuomenei Ifeido įsigyti. Ne-

lyderiu buvo
Mirus Bankheadui,

— Petain vyriausybė atsisakė patenkinti Šiam valstybės 
pretenzijas į Indokinijos teritorijas.

— Brazilijon atvyko Amerikos piniguočių atstovai, kurie 
vietoje nori patirti apie prekybos galimumus.

— Turtingas New 
raštį paskirti Willkio 
palaikė Rooseveltą.

— Britų cenzūra
nešti kada prasideda ir kada pasibaigia aliarmas, ši žinia gali 
būti naudinga priešui.

— Vokiečiai padeda italams vesti karą Tarpžemių juroje. 
Šiandien išaiškinta, kad vakar du Maltos saloje numušti orlai
viai yra vokiški ir tiktai 1 itališkas.

— Japonų vyriausybė įsakė visiems savo piliečiams išsi
kelti iš francuzų Indokinijos. Iškeliami net ir konsulatai.

— Amerikos senatas priėmė įstatymą, kuriuo apkarpomas 
pasipelnymas karo metu.

— Ribbentrop dvi valandas kalbėjosi su Mussolini. Agen
tūros praneša, kad jiedu tarėsi ne karo, bet taikos reikalais.

— Egypte prasidėjusi kova eina smarkyn. Iš abiejų pu- 
kovon siunčiamos dideles kariuomenės dalys.siu

Nukentėjo britų 
muzėjus

LONDONAS, Anglija, 
19 d. — Anglų vyriausybė rū
pinasi visais nukentėjusiais nuo 
karo. Nutarė rekvizuoti dide
lius turtuolių namus ir laikinai 
apgyvendinti tas anglų šeimy
nas, kuriems vokiečiai namus 
sugriovė. Valdžios komisija 
šiems tikslams rekvizavo ir Re- 
desdale namus, kurie susidėjo 
iš 30 kambarių. Šio lordo duk
tė Un ty Miford buvo labai di
delė Hitlerio pasekėja. Hitleris 
ją skaitė typingiausia arijų ra
sės atstove. Kai Anglija pa
skelbė karą, vienas Hitlerio 
agentas ją pašovė. Ligi šiam 
metui ji neišaiškino kokiu bu- 
du ji buvo pašauta.

rios moka gerai angliškai 
moka stenografijos.

Tame pačiame skelbime sak trukus bus antra tiek užsaky- 
koma, kad merginos privalo bū
ti pasiruošusios apleisti gyve
namus/ namus valandų lai
kotarpy j, kai gaus valdžios pra
nešimą. Merginos perspėjamos, 
kad joms bus uždrausta pasa
koti kur jos vyksianč’os ir ką 
jos veiksiančios.

Patys vokiečių laikraščiai 
gązdina, kad tai esą blogas žen
klas. Kelioms dienoms prieš 
prancūzų puolimą, vokiečiai pa
reikalavo francuzlškai mokan
čių stenografisčių. Jie skelbia, 
kad vyriausybe turi paruošusi 
visus invazijos planus ir netru- I
kus ja pradėsianti.

ta.
Jau pradėjo mankštintis 60.- 

00g;naci onal i nes gvardijos ka
reiviu. Ateinančio mėnesio vi
duryj, prisidės dar 36,000. Jis 
davęs įsakymą pastatyti 100,- 
000 kareivių patalpas.

14,000 atsargoj buvusių 
rininkų jau eina aktyvią 
nybą. Jų skaičius netrukus
dar padidintas, nes-, daugelis 
jaunų Vyrų bus pakelti karinin- 
<ų laipsnin. z

tar- 
bus

VVASHINGTON, D. C, rūgs. 
19 d. — Ligi šiam metui de
mokratų grupes 
Rayburn.
Rayburn tapo paskirtas pirmi
ninkauti kongresui ir demokra
tų grupė liko be lyderio.

Laikinai demokratai išrinko 
atstovą Lindsay Warren savo 
lydęrųi, Jr Jis . ilgai šioje 
vietoje* negalės pasil kti, nes 
senatas jį patvirtino vyriau- 
sion valstybės kontrolieriaus 
vieton. Ateinančio mėnesio pra
džioj Warren privalės atsisa
kyti nuo atstovo pareigų.

Demokratai turės rinkti 
tą lyderį.

Anglai ginasi Atima duoną

k-

Nusileis japonams

14 divizijų Egypte

Ruošia registraciją

Prancūzų norai
rugs. 
visa-
britų

LONDONAS, Anglija, 
19 d. — Pranešama, kad 
me pasaulyj pagarsėjęs 
muzėjus nukentėjo nuo vokie
čių bombų. Bomba palietė mu- 
zėjaus skaityklą ir vadinamą 
Wallace skyrių, šiame skyriu
je buvo labai daug pagarsėja' 
šių menininkų paveikslų. Ma
žėjuje randasi daugelis pasau
lyje retų dalykų. Jame yra įvai
rios rųšies Egypto jeroglifų, 
kelios senos biblijos, daugelis 
senų ir niekur pasaulyj neuž
tinkamų knygų.

britai 
įsi- 
nų- 
ita- 
ap-

VICHY, Francuzija, rugs. 19 
d. Valdžios sluoksniuose su
kėlė didėlio susirūpinimo Hit
lerio reikalavimas įteikti jo ka
riuomenei 400,000 tonų javų iš 
neokupuote-s Francuzijos.

Petain Francuzijoj maisto 
stoka ir be to jaučiama. Prieš 
porą dienų francuzų vyriausy
bė pareiškė, kad Hitleris nerei
kalaująs maisto, bet dabar var
gu galės tai užginčyti.

Jeigu Hitleris ims javus iš 
Francuzijos, Petain nieko ne
gali tikėtis iš Amerikos.

KAIRAS, Egyptas, rugs. 19 
d. — Pranešama, kad 
smarkiai apšaudė Egyptan 
veržusius. italus.. Ypatingai 
kentėjo pajūriu slenkančios 
lų kariuomenės dalys. Juos 
šaudė britų karo laivai.

Britai išardė pramuštą kelią 
ir sustabdė vandens tiekimą. 
Tai labai svarbus dalykas Af
rikos karščių metu.

K ek vienas kareivis privalo 
gauti tris galionus vandens į 
dieną. Pristatyti toks didelis 
vandens kiekis yra sunkiau, ne
gu nauja pozicija paimti. Už
imtose vietose italai vandens 
neranda. Britai pasitraukdami 
užgriovė vandens versmes. Ita
lai mano, • kad vanduo užnuo
dytas. •

VVASHINGTON,~D. C., rugs. 
19 d. — Valdžios sluoksniuo-

VICHY, Francuzija, rugs. 19 
d. — Francuzų užsienių reika
lų ministeris Baudouin prane
šė, kad jo vyriausybė nutarė 
patenkinti japonų reikalavimus 
kariuomenės transportui. Pri
dėjo, kad franeuzai kreipėsi į 
anglus ir amerikiečius prašy
dami pagelbos, bet jos negavę, 
nutarė sekti realistinę politiką. 
Nutarė nusilenkti stipresnia
jam. japonai dabar galės nau
dotis Indokinija Kinija pulti.

Gerins programąWASHINGTON, D. C., rugs. 
19 d. — Karo departamente 
jau baigiami daryti paruošimai 
registracijai. Oro paštu depar
tamentas šiandien išsiuntinėjo 
visoms 48 valstybėms reikalin
gas registracijos lapų formas. 
Kiekviena valstybė privalės at
sispausti atatinkamą lapų kie
kį.

Departamentas nori, kad vi
si lapai butų vienodi. Tam tik
slui davė labai smulkius nuro
dymus, o kai kurių dokumentų 
net matricas pasiuntė.

Pasiųsta registracijos lapai, 
kuriuos privalės užpildyti kiek
vienas; registracijos liudymas, 
kurį privalės nešiotis kiekvie
nas vyras; registracijos in
strukcijos, kurias privalės žino
ti kiekvienas pilietis.

NVASII1NGTON, D. C., rugs. 
19 d. — Dėl kasdien vis besi
keičiančių gyvenimo sąlygų pa
stebėta, kad aukštesnias moky-

ROMA, Italija, rugs. 19 d. 
— Pranešama, kad maršalas 
Graziani informavo Mussolini, 
jog 14 italų divizijų įžengė į 
Egyptą. Britai nesitikėjo to
kios didelės italų jėgos. Jie ne
buvo pasiruošę tokiai italų jė
gai atsispirti. Graziani vartojo 
2,000 automobilių, kurie pritai
kyti dykumomis keliauti. Stai
giai užklupti anglai kai kurio
se vietose paliko tankus ir ki
tą karo medžiagą. Italų avia
cija padegė benzinos atsargas 
ir britai negalėjo laiku atitrau
kti motorizuotų savo dalių, žy
gyje dalyvauja 170,000 italų 
kariuomenės.

Rooseveltui daktaro 
laipsnis

I
se pasakojama, kad anglai da-|klas baigusieji turi didelių sun- 
ro pastangų naujiems Ameri
kos bombanešiams įgyti. Jie 
norėtų gauti kai kuriuos jau 
vartotus Amerikos kariuomenės 
bombanešius.

Jeigu tai nebūtų galima, tai 
jiems butų labai gera gauti 
tuos orlaivius, kuriuos Ameri
kos kariuomenė yra užsakiusi. 
Šie orlaiviai jau baigiami sta
tyti. Anglai sutiktų sumokėti 
visas išlaidas.

Jiems reikalingi 300 į valan
dą skrendantieji bombanešiai. 
Valdžia šiuo reikalu dar nepa
darė jokio nutarimo.

kūmų darbui surasti. Prieš de
šimtmetį paruoštos mokyklos 
programos netinka šių dienų 
reikalavimams, todėl ir manoma 
jas atatinkamai pakeisti.

Manoma įvesti daugelį prak
tiškų dalykų, kad mokyklą bai
gęs mokinys galėtų daug leng
viau prisitaikyti prie dabarti
nių gyvenimo sąlygų duonai 
uždirbti.

WASHINGTON, D. C., rugs. 
19 d.
vakare išvažiuoja į Philadelphi- 
ją. Ten mano aplankyti karo 
bazes ir universitetą. Philadel- 
phijoš’ universitetas nutarė su
teikti Rooseveltui garbės dak
taratą. Ta proga Rooseveltas 
pasakys kalbą.

Šiandien j',s pareiškė, kad 
nieko nepriimsiąs, nes norįs vi
są laiką pašvęsti kalbai paruo
šti. Kalba bus nepolitinė.

Prezidentas šiandien

VVASHINGTON, D. C., rugs. 
19 d. — Naujai paskirtas fran
cuzų ambasadorius Henry- 
Haye manė prašyti Amerikos 
vyriausybės pasiųsti Francuzi- 
jon maisto. Bet patyręs Wash 
ingtono nuotaiką, visiškai nuo 
savo plano atsisakė. Tuo reika
lu visiškai nusiramino, kai so
stinėj sužinota, jog Hitleris pa
reikalavo ir Petain sutiko iš
vežti didelį javų kiekį į Vokie
tiją.

Haye pareikalavo, kad Ame
rikos vyriausybė leistų jam 
naudotis “įšaldytais” francuzų 
milijonais. Morgenthau sutiko 
jam leisti Amerikoj esantiems 
ambasadų ir. konsulatų tarnau
tojams algas išmokėti, bet dau
giau nieko.

Haye norėjo, kad iš Ameri
kos pinigų butų mokama vi-'darni kuo pateisinti padarytus 
siems užsienyj esantiems fran- svetimų žemių grobimus, kitus 
euzu pasiuntiniams. kaltina išmislytais dalykais.

Maskvos išmislai Ribbentrop Italijoj

Keičia guberna 
torius

VICHY, Francuzija, rugs. 19 
d. — Petain vyriausybė paša
lino 34 policijos prefektus, ku
rie faktiškai buvo valdžios at
stovai departamentose. Petain 
paskelbė, kad jis išleido visą 
eilę dekretų, bet nei vienas ju 
gyveniman nebuvo praveda
mas.

Dauguma prefektų priklausė 
prie politin'ų grupių, kurios 
buvo labai artimos buvusioms

Šveicarai ne fašistaiROMA, Italija, nigs. 19 d.
— Hitlerio užsienių reikalų mi
nisteris 
traukiniu 
traukinio 
tuvinės
sutiko Ciano ir ispanų pasiun
tinys Italijoj.

Diktatorių ministeriai nori 
įtraukti Ispaniją karan. Jie no
ri paimti Gibraltarą. Jeigu Is
panija bus neutrali, Gibraltaro 
negalės paimti.

Bus tariamasi ir apie visišką 
jFrancuzijc-s okupaciją. Dikta- 
toriai bijo, kad neokupuotoj 
Francuzijoj neprasidėtų sukili- ką. Tuo reikalu veda derybas 
inas, kuris labai greitai prasi-Į su Amerikos 
plėstų.

MASKVA, Rusija, rugs. 19 
d. — Sovietų priežiūroje leid
žiamas Raudonojo laivyno laik
raštis šiandien paskelbė didžiau
sias nesąmones. Jis pasakoja, 
kad Amerikos vyriausybė ruo
šiasi užimti Azorų salas, ku
rios priklauso portugalams ir 
Kanarijų salas, kurios priklau
so Ispanijai.

Jeigu kuri nors Europos val
stybė užimtų šias salas, tai su
darytų pavojų Amerikai, todė 
Amerika pati rengiasi jas už
imti. , ?■ *

Maskvos laikraščiai, nežino-

Ribbentrop šarvuotu 
atvyko Italijon. Prie 
pritaisytos priešlėk- 

patrankos. Ministerį
MADRIDAS, Ispanija, rugs. 

19 d. -— Ispanų pašto viršinin
kas pareiškė, kad jis nesutm 
kąs laivais siųsti pašto į Ame
riką. Amerikoniški laivai su
stoja Bermuda saloje ir britai 
turi progos cenzūruoti visą pa
što siuntinį.

Ispanai nori, kad jų laiškai 
butų siunčiami Amerikon tik
tai orlaiviais, kurie iš Lišabo- 
no atskrenda tiesiai į New Yor-

i ambasados tar
nautojais. Tikimasi susitarti.

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

Debesuotas ir šiltas.
Saulė teka 6:34 v. r., leid

žiasi 6:53 v. v.

ŽENEVA, Šveicarija, rugs.
19 d. — Prieš keletą dienų švei
carų prezidentas Pilet-Goldaz 
priėmė šovinistines partijos at
stovus ir su jais ilgai kalbėjo
si. Vėliau spaudai pareiškė, kad 
taip pasielgęs norėdamas nura
minti krašto politines kovas.

Visos šveicarų visuomeninės
grupės yra labai pasipiktinu- vyriausybėms. Prefektai sąmo- 
sios šiuo prezidento žygiu. Jos ningai boikotavo dabartines vy- 
mano, kad prezidentas perdaug riausybės nurodymus ir visą 
reikšmės davė bereikšmei gru- jas politiką.
pe:, kuri politiniame gyvenime Padaryta pakaitų ir kolonijų 
jokio vaidmens nevaidina, švei- gubernaturose. Atstatyti guber- 
carai demokratai ir nenori, kad natoriai simpatizuoją de Gaulle 
prezidentas tartųsi su fašis- Komitetui ir^paskirti ištikimie- 
tais.
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MARTIN GUDELL

. .. NAUJIENU-ACME Telephoio
AMARILLO, TEX. — KAUBOJAI PASITINKA WILLKIE.

(Tęsinys)
Komunistai prieš krašto apsau

gos ministerį.
Kabaliero pradėjo pasitari

mus su kitomis politinėmis gru
pėmis ir buvo bepradedąs per
organizuoti savo kabinetą. Ta
rėsi ir su komunistų partijos 
atstovais. Pastarieji sutiko ben
dradarbiauti Kabaliero kabine
te, bet tik su sąlyga, kad naujo
ji vyriausybė persekiosianti 
POL’M, kuri pagal komunistų 
žodžius buvusi Barselonos įvy
kių kaltininkė, kad ji patrauk 
sianti atsakomybėn ir tuos CN'i 
ir FAI narais, kurie taip pat 
dalyvavo įvykiuose. Be to, jie 
pareikalavo, kad Largo Kaba
liero apleistų krašto apsaugos

visi žinojo tikruosius Barselo
nos įvykių kaltininkus. Komu
nistai jau matė kaltinamųjų 
suoluose visus savo partijos iš
tikimuosius. Jie žinojo, jog vie
šumon btis keliami visi užkuli
siniai jų darbai ir visa ispanų 
visuomenė juos pasmerks. Tai 
butų buvęs neseniai pradėjusios 
kilti partijos galas. Butų buvęs 
galas visai Maskvos politikai ir 
visam mitui apie SSSR, kuris 
naiviuose ispanuose kasdien vis 
labiau buvo pradėjęs stiprėti.

Kabaliero duoda pamokas.
Bet Kabaliero pasakė jiems 

daugiau. Jis neleido jiems dary
ti jokių pastabų apie portfelių 
paskirstymą. Kol jis liekąs mi- 
nisteriu pirmininku, jįs ir skirs
tysiąs ministerijas, o Kai bus 
paskirtas kitas, tada kitas ga
lės tuo reikalu nutarimus dary
ti.

jog jis esąs per seenas, jog tu
rįs pakankamai darbo kaip mi- 
nisteris pirmininkas.
Drąsus Kabaliero atsakymas.
Kabaliero jiems pareiškė, kad 

Barselonos įvykius jis pavešiąs 
ištirti teismo organams ir vie
ninteliu galiojančiu sprendimu 
bus teismo sprendimas. Je.gu 
teismas ras kaltus PO U M 
narius, jie bus nubausti, jeigu

Socialistai atsisako remti 
Kabaliero.

FAI, tai ir šie bus nubausti. Bet 
jeigu teismas ras ir kitus kal
tininkus, jeigu paaiškės, jog 
Barselonos neramumų kaltinin
kais yra kitų partijų žmonės, 
jis bausiąs juos be jokio pasi-

Iš šio pasikalbėjimo buvo aiš
ku, jog su komunistais bendra
darbiavimas buvo baigiamas ir 
kad Kabaliero buvo pasiryžęs 
sudaryti kabinetą be jų. Bet po 
kelių valandų atėjo vienas pra
nešimas, kuris viską 
dų pakeitė. Atėjo 
partijos Vykdomojo 
nariai ir Kabalierui 
kad jie nesiųsią savo
narių į naujai daromą kabine
tą. Kabaliero, nors būdamas 
socialistų partijos nariu ir vie
nu svarbiausiuoju jos steigėju,

iš pagrin- 
Socialistų 
Komiteto 
pareiškė, 
partijos

Vien šio pareiškimo butų pa
kakę, kad komunistai butų ne
bendradarbiavę su Kabaliero. 
Jie numanė kuo šitoks paręlški 
mas kvepėjo, nes Ispanijoj jąu

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
a’: nnus. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNtTURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Stre^f* 

Tel. Yards 2151

Komiteto pasitikėjimo.,* Jis su
prato, kieno tai darbas ir nie
ko nelaukdamas įteikė respubli
kos prezidentui atsistatydinimo 
xaštą. ? 

t • > •< *
Prieto bijo pasilikti be ginklų.

Indalesijo Prieto, dešiniojo 
socialistų partijos sparno žmo
gus ir amžinas Kabaliero prie
šas, įkalbėjo kitus Vykdomojo 
Komiteto narius, kad neremtų 
Kabaliero. Svarbiausiuoju jų 
argumentu buvo laikomas ko
munistų pareiškimas, kad jie 
neparduosiu daugiau nė vieno 
šovinio respublikonams, jeigu 
karo ministerijoj pasiliksiąs 
Largo Kabaliero.

Šitokia komunistų poz:cija 
‘aiškiausiai rodė kokios menkos

svarbos jiems buvo kova prieš 
Franko jėgas' Jeigu tik buvo 
atsisakoma vykdyti jų politika, dalyvavo ir su ginklu rankose 
tai jiems jau ir nerūpėjo galu
tinieji kovos rezultatai.
Negrinas kviečiamas kabinetui 

sudaryti.
Atsisakius Kabaliero sudaryti 

naują kabinetą, Asania pakvie
tė Chuan Negriną — komunis
tų nurodytą žmogų. Negrinas 
buvo Madrido universiteto pro
fesorius. Jis seniai priklausė so
cialistų partijai ir buvo artimas 
Prieto draugas. Visuomeninia
me gyvenime jis buvo beveik 
naujas žmogus, nes politika nie
kad nesirūpino. Kabaliero ka
binete jis buvo finansų minis- 
teriu ir pasižymėjo dideliu deši- 
numu. Prieto jam pasiūlė su
daryti kabinetą, nes tokiu bildu 
tikėjosi turėti įtakos į visą kra
što politiką. Be Prieto, Negri
nas turėjo didelį komunistų pa
sitikėjimą. Jis buvo labai arti
mas Alvarcz dėl £Vayo draugas. 
Buvo vedęs rusę} komunistiškų 
pažiūrų moterį.

Negrino kabinetas.
Gegužio 18 d. Negrinas jau

• • f
pateko į antifašištų rankas. Ka- padėtimi ir neišgelbėjęs savo 
daugi jis pats sukilime aktyviai sūnaus. Vargu ar krašte butų 

atsiradęs žmogus, kuris butų 
drįsęs smarkiai prieš tai protes
tuoti. Bet Kabaliero samprota
vo šitaip: turiu ar ne aš teisę 
gelbėti savo sūnų, atiduodamas 
viepą vyriausią sukilėlį, tuo me
tu kai frontuose miršta šimtais 
kitų sūnus? Frontuose mirštan
čiųjų jaunų vyrų tėvai irgi tu
rėtų teisės juos iš frontų at
šaukti, jeigu aš savąjį gelbėčiau. 
Ar galėsiu aš po to ir toliau 
kviesti ispanus kovon, kai aš 
busiu savo sūnų iš priešo išgel
bėjęs, Kai ministerio pirminin
ko kabinetan atėjo aukštas vai-

kovojo prieš respublikoniškas 
jėgas, buvo atiduotas teismui ir 
nuteistas mirti. Jis buvo skaito
mas vienu sukilimo vadų.

Kabaliero išgyveno viso 
krašto tragediją.

Fašistai, sužinoję apie Primo 
dc Rivera nuteisimą, tuoj nu
teisė ir Kabaliero sūnų ir pasiū 
lė per Raudonąjį Kryžių iškeis
ti jį už diktatoriaus sūnų. Var
gu ar atsirastų bent vienas kra
što valdytojas, kuris nebūtų pa
sinaudojęs savo .privilegijuota
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dininkas, pranešė apie tribūno-' 
lo sprendimą Primo de Riveros 
byloj ir paklausė Kabaliero, ar 1 
vykdyti sprendimas, Kabaliero į 
pasižiurėjo į valdininką ir lėtai 
jam tarė:

—Taip. Tribunolo sprendimas 
reikia vykdyti...

Ispanai gerbia Kabaliero.
Kabaliero žinojo, kad tuo pa

sirašo mirties sprendimą savo 
sunui; bet kovoje prieš fašizmą 
jis ne tiktai pats aukojosi, bet 
aukojo ir savo sūnų. — Nebuvo 
ispano, kuris nebūtų pasitikėjęs 
Largo Kabaliero, bet komunis
tai juo nepasitikėjo ir rengėsi 
nuversti. O kai tiesioginiai to 
padaryti negalėjo, tai išprovo
kavo skerdynes antifašistų tar
pe Barselonoj, sugriovė antifa
šistų vienybę, ir kabinetas tapo 
sudarytas iš žmonių, kurie bu
vo ištikimi jų. politikai.

Gegužės įvykiai Barselonoj 
padarė labai blogą įspūdį ne 
tiktai Ispanijoj, bet ir visame 
pasaulyje. Niekas negalėjo su
prasti, kaip tai galima užfron
tėj pradėti tokias tarpusaves 
skerdynes, kada už 200 kilome
trų buvo priešas, kuris tiktai ir 
tykojo patogaus momento.

(BUS DAUGIAU)

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel,, VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

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

VIRGINIA 2421

4

neįėjo nė vienas ne CNT, nė 
UGT atstovas. Jis buvo sudary-

aviacija ir juros jogos.

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

DR. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Klausykite Musų radie programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt
mečiais, 16:06 vai. ryto Ii W. H. L P. stotie* (1486 K.) 

M POVILU 6ALTIMIERU.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

M(AMBULANęE’ 1
DIENĄ IR NAKTĮ

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

-TE 0727

koplyčios visose

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakįs
Moterų ir vaikų ligų gydytoji
6900 So. Halsted St.

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

t

KITATAUČIAI
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

geriausių

$9.50

CRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau, 

fales Tax ekstra.
BLACK LUMP BAND

FILET CROCHET PATTERN 2327_
No. 2327—Mezginiai kedei padengti

munistų ir respublikoniškų ele
mentų. Prieto buvo paskirtas 
krašto apsaugos mimsteriu. Jo 
žinioj buvo sausumos kariuo
menė

Niekad kraštas nebuvo taip 
nustebęs, kaip sužinojęs šio ka
bineto sąstatą. Jame nebuvo 
svarbiausių krašto jėgų atstovų. 
Ne tiktai užfrontėj visi buvo 
nepatenkinti, bet ir frontuose 
buvo jaučiamas su tuo surištas 
nerimas.

Negrinas nieko nežinojo, tuo 
tarpu Largo Kabaliero turėjo 
viso krašto pasitikėjimą. Tą pa
sitikėjimą jis įgijo ne tiktai dėl 
savo 50 metų kovos patyrimo, 
bet ir dėl savo elgesio sukilimo 
metu. Kabaliern buvo vienas tų 
žmonių, kuris pavojingomis va
landomis drįso paimti į rankas 
šautuvą ir kaip paprastas mi- 
nemmkas kartu su savo žmonė
mis į frontą išeiti. Bet Kabalie
ro padarė 
jausmingi 
mirs.

dar daugiau, tai, ko 
ispanai niekad neuž-

bet pareiga liepia.

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. HERZMANA
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th 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

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2327
| 1739 So. Halsted SL, Chicage, HL

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd} No.

I Vardas ir pavardė.

Adresas
Miestas ir valstija.

Skaudu,

Largo Kabaliero turėjo sūnų, 
kuris sukilimo melu tarnavo 
kariuomenėj. Nors jis buvo įta
kingas žmogus ir jo sūnūs bu
vo studentas, jis nieko nedarė 
jam proteguoti, ir šis tarnavo 
paprastu kareiviu. Turėjo ne
laimės tarnauti toj ispanų zo
noj, kur įsigalėjo fašizmas. Iš 
karto fašistai į šį dalyką ne
kreipė jokio dėmesio, bet kai 
Kabaliero tapo ministeriu pir
mininku, jie jo sūnų areštavo ir 
pradėjo grąsinti nubausiu jį 
mirtimi.

Shosė Anlonio Primo de Rr 
vera, buvusio Ispanijos dikta
toriaus sūnūs ir svarbiausias 
fašistiškos Falangos steigėjas

Laidotuvių Direktoriai
Ofiso Tel. Virgiuia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 WEST MAD1SON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

Dr. Charles Segal
OFISAS

. 4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

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

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

Rez. TelepHone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GIW

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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KORESPONDENCIJOS
Waterbury, Conn.

Prasidėjo atbudimas. — Ta
rnas Matas daug darbuo
jasi. — Stalincai subruz
do. — Susirado gerą tal
kininką. — Pirmininko 
sauvaliavimas. — Rezo
liucija, kuri buvo priim
ta klubo susirinkime, ban
dyta atšaukti.

Musų kolonija buvo lyg ir 
užsnudusi. Tačiau pastaruoju 
laiku jau pradeda pasireikš J 
išbudintas. Tenka pasakyti, jog 
prie to nemažai prisidėjo Lie
tuvos likimas. Kai musų tėvy
nė liko kacapų okupuota, tai 
lietuviai subruzdo. Tiesa, atsi
rado ir tokių išgamų, kurie 
kailyje iš džiaugsmo nesitvėrė. 
Jiems malonu buvo, kad Lie
tuva ir vėl savo nepriklauso
mybei neteko.

Iš pradžių visi lyg apstulpo 
ir nereagavo į išdavikų džiaug
smą. Tačiau netrukus pradėjo 
veikti Tanias Matas, kuris vi
suomet pasižymi savo takt šku

liui ir sumanumu. Jis yra tik
rai pažangus žmogus ir niekam 
nebando pataikauti, — tiek 
prieš raudonuosius, tiek prieš 
juoduosius jis yra vienodai nu
sistatęs.

Tarno Mato iniciatyva buvo 
priimtos kelios .rezoliucijos ir 
pasiųstos, kur reikia. Visuome
nė liko išjudinta ir patyrė tik
rąją padėti.

Rugsėjo 6 d. įvyko “103” 
klubo susirinkimas, kuris buvo 
vienas iš gausingiausių. Pir- 
mesniame susirinkime buvo 
priimta rezoliucija ryšium su 
{vykiais Lietuvoje. Faktiškai 
tai buvo protesto rezoliucija 
prieš Lietuvos okupavimą.

Raudoniemsiems toji rezoliu
cija baisiai nepatiko. Jie pra
dėjo mobilizuoti savo jėgas, 
kad galėtų rezoliuciją atšaukti.

Šia proga tenka pasakyti, jog 
prie raudonųjų priklauso klu
bo pirmininkas Kazys Cvirka, 
finansų raštininkas Vosylius, 
protokolų raštininkas Svinku- 
nas, o be to, prie jų prisidėjo 
ir buvęs klubo pirmininkas Jo-

Baronas Edgar von Spie
gei, vokiečių konsulas New 
Orleans, kurio veikla susi
domėjo fcderalė valdžia.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
.......... ................Hm*.. . ................■ ...........—•
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Kaip Ringside Sėdynės 
Gavimas Galerijos Kaina- 

kada gali pirkti

EGG .............................. $6.00
NUT ............................. $6.00
LUMP ......................... $6.00
MINE RUN ..... .............  $5.75

STOKER Screenings $5.25
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

Jūsų Anglims Špatas
Čia Yra Vertas $5

Jūsų anglims spatasbus daugiau nebereika. 
lingas kada turėsite naują, Link-Belt “Chal- 
lenger” save-šeriantį automatišką Bin-Fed 
anglių stokerį šildant jūsų namus.

Ir kadangi jūsų anglims spatas bus dau
giau nebereikalingas, mes jį priimsime kai
po $5.00 perkant naują “Challenger bin fed 
stokerį sensacingai žema $189.50 kaina, su 
išmokėjimais tik kelių dolerių į mėnesį. Ga
lima surengti, kad butų išdirbystės ekspertų 
patalpintas. Sukruskite—ši gali būti pasku

tinė tiroga gaiiti dėluxe kokybės bin-fed 
stokerį šia žema kaina. Rašykit mums 

dėl vardo artimiausio pardavėjo.
LINK-BELT COMPANY 

Stoker Division
17th and Western Avė., Chicago 8244

U N K- B E LT Automatic STO K E R S
•A'#'1 ' i

Dėl inžinierystės pliano ir kainos apskaitliavimo dykai, 
šaukite REPUBLIC 6350

LINK-BELT ST0KERIA1
YRA RODOMI PAS

MANOR Radio and Appliances
6322 SOUTH WESTERN AVENUE

Skersai Highway Teatro

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

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
M
Mtsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOCIATIONofChicago CHARTERED B Y U. S. 
GOVERNMENT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

kubonis. Kiek žinoma, pastara
sis pasižymėjo tuo, kad pasau
linio karo metu “slekeriavo”, 
vėliau buvo trockistas, o paga
liau pasidarė karštas komunis
tas.

Kaip matote, jo raida labai 
įdomi.

Rūtų visai nepilnas vaizdas, 
jei nepaminėčiau graboriaus 
Jono Dielininko. Tas ponas 
prieš porą metų Lietuvą ap
lankė. Grįžęs atgal, jis negalė 
jo atsigerėti Smetonos “surė
dymu”. Gyrė jis ir patį Sme
toną.

O dabar tas ponas (atsipra
šau, — pilietis) tokiu jau uolu
mu giria Stalino pastumdėlio, 
Justo Paleckio, valdomą Lie
tuvą. Su komunistais jis pra
dėjo eiti ranka už rankos. Ir 
keisčiausias dalykas yra Jas, 
kad jis su atsidėjimu lanko 
bažnyčią ir ima sakramentus!

Kurgi begalima surasti geres
nį pavyzdį to, kaip žmogus ga
li susyk bent keliems ponams 
tarnauti?

Klubui buvo prisiųsti keli 
laiškai. /Pirmininkas Kazys 
Cvirka pasirūpino, kad tie laiš
kai nebūtų skaitomi ir apta- 
liami, kadangi jie nebuvo ko- 
šer komunistams. Maža to: jis 
pasirūpino ir susirinkimą be 
laiko uždaryti.

Kyla klausimas, kaip ilgai 
nariai toleruos, kad tasai pil
nas raudono “dūko” žmogus 
kaip tinkamas šeimininkautų 
klube? Tegul Cvirka nemano, 
jog jis yra kažkoks diktato
rius.

Klubo priimta rezoliucija jau 
pasirodė spaudoje, todėl čia 
jos nekartosiu. Tačiau čia bus 
pravartu pažymėti, jog lietuvių 
organizacijos pagaliau turi 
šluoti lauk Maskvos ągentus, 
kad jie daugiau nebedrumstų 
ramybės ir vieningumo tarp 
tikrų lietuvių.

Babelio Bokštas.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Puls Ameriką

WINNIPEG, Man., rūgs. 18 
d. — Carl Hambro, drąsus nor
vegų parlamento pirmininkas, 
kuris sugebėjo pasprukti nuo 
Hitlerio agentų nagų, paskelbė, 
kad Hitleris ruošiasi pulti Ame
riką.

Hambro turįs žinių, kad 
Hitleris, negalėdamas įveikti 
anglų, nutarė pagrobti Icelan- 
dą, ten žada įsteigti karo bazes 
ir iš jo organizuoti puolimą 
prieš Ameriką. Hambro tvirti
na, kad Hitleris jau ruošiasi 
minėtos salos invazijai. J.s sa
ko, kad norvegai ir toliau tę
sia karą prieš vokiečius. Na
ciams nepavyko sudaryti nori
mos valdžios.' ■

BULVIŲ TĖVYNĖ į

Bulvių tėvynė yra Pietinė 
Amerika, Prieš Amerikos atra
dimą bulves maistui vartojo 
Čilės ir Peru valstybių gyven
tojai. Atradus Ameriką, Čilę ir 
Peru valstybes užkariavo ispa
nai (1525—1,543 m.). Grįžę į 
Ispaniją kariai ir keliautojai 
kartu parsivežė bulvių gumbus. 
Nuo to laiko buvo auginamos 
bulvės Ispanijoje ir Anglijoje. 
Iš pradžių bulvių auginimas 
sunkiai plito. Tų laikų žmonės 
į bulves žiurėjo kaip į piktos 
dvasios sėklas. Kai kurių kraš
tų valdovai draudė savo tautie
čiams auginti bulves. Bet pn 
kiek laiko valdovai suprato, 
kad šis naujas, iš užjūrių atga
bentas, augalas yra geras ir 
pigus žmonių maistas ir gyvu
lių pašaras. Jie susirūpino iš
plėsti bulvių auginimą. Prancū
zijos karalius Liudvikas XVI 
vienos puotos metu prie savo 
švarko atlapo buvo prisegęs 
bulvių žiedą, tuo parodydamas, 
kad bulvė yra gerbtinas auga
las. Tačiau vis dėlto bulvių 
daugelis gyventojų vengė au
ginti. Tada bulvių auginimui 
išplatinimo būdą sugalvojo vie
nas prancūzų kariuomenės gy
dytojas. Jis netoli Paryžiaus 
turėjo žemės sklypą,'kurį apso

dino bulvėmis. Dienos metu ap
link sklypą apstatydavo sargy
bą, o naktį niekas bulvių ne
saugodavo. Žmonės, matydami 
stropiai saugojamas bulves, 
galvojo, kad jos yra labai bran
gios ir naudingos. Tada jie pa
noro savo sklypuose pasodinti 
bulvių. Naktį niekas nesaugo
davo jų, todėl vienas kitas, iš
kasę po keletą kelmų, pasiso
dino. —D.

Penkių mylių aukštu
moj kelionė greitesnė

Trumpoj ateityje Amerikos 
Jungtinių Valstijų gyventojai 
galės keleiviniais lėktuvais ke
liauti 250 mylių per valandą 
greitumu. Lėktuvai iškils 25,000 
pėdų į aukštį, o keleiviai san
dariai uždarytose kajutėse jau
sis labai saugiai. Daryti bandy
mai oro linijų inžinieriams da
vė pageidaujamus rezultatus. 
Pasirodo, kad specialiai sustip
rinti lėktuvų motorai ir kaju
tės, — pripildyti svorio, buvo 
daug lengviau ir saugiau ma
nevruojami tokiame aukštyje, 
kur oras yra 90% grynesnis ir 
be audrų.

Pagreitinant lėktuvų greitį 
strastosferoje nuo 195 mylių 

■ per valandą iki 235 arba 250 
mylių per valandą — kelionė

oro linijomis keliaujant į vaka
rus nuo Atlantiko iki Pacifiko 
bus sutrumpinta nuo 17 iki 14 
vai. ar dar mažiau. Keliaujant 
nuo Pacifiko į rytus prie At
lantiko, bus nuo 15 vai. iki 12 
vai., o gal dar greičiau bus per
skristas kontinentas.

Upe plaukiojantis 
gatvekaris

Vienas žmogus, suradęs ap
leistą gatvekarį, sugalvojo pa
daryti iš jo laivą. Jis nupiove 
gatvekario apačią — ratus ir jį 
uždėjo ant tani tyčia padarytos 
lyg ir laivo apačios. Dabar gat- 
vekaris plaukioja upe ir nau
dojamas pasivažinėjimams. Šis 
savo rųšies laivas yra varomas 
paprasto motoro. Visas perdir
bimas sudarė tiktai mažas iš
laidas.

Komedijanto 
pranešimas

1841 m. kovo mėn. tais lai
kais garsus komedijantas, Ty- 
rone Power, išplaukė kartu su 
kitais 119 keleivių laivu “Pre- 
sident” į Liverpool. Laivo “Pre- 
sident” niekas daugiau nema
tė. Po kelių savaičių vandeny
nas išplovė butelį su popierių, 
kur Tyrone Powers rašė, kad 
jų laivas smarkiai skęsta. Pa
darius investigaciją — persitik
rinta, kad minimas laivas buvo 
surastas kur nors Atlanto dug
ne

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su Čigone.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

CTEPHENS
—M U S I C— 
STUDIO

4142 Archer Avė.
Tel. VIRGINIA 6396

Mokytojas:
PIANO—ORCHESTRA

VISOKIEMS REIKALAMS 
Kasdien—3 vai. vak.—7 vai. vak. 
šeštadieniais—9 v. r. iki 2 p. p. 
George Stephens-Steponavičius.

6JERB. Naujienų skaityta- 
ir skaitytojai pratonsi 

pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurtos 
skelbiasi Naujienose.

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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KAIP VYSTeSI PRAMO
NE SOVIETŲ RUSIJOJE

Kalbant apie pramonės vys^ 
lymąsi toje arba kitoje šalyje,

♦

St. Miščikas-žiemys, v

Tautų laisvintojai vakar ir šiandien

Skraidančios tvirtoves
Jungtinės Valstijos turi kokius 75 milžiniškus karo 

lėktuvus, kurie yra vadinami “skraidančiomis tvirtovė
mis” (flying fortresses). Tai yra labai dideli bombone
šiai, kurie gali be sustojimo nuskristi tarp 3,000 ir 4,000 
mylių. »

Anglijos valdžia nori nupirkti bent 25 tų lėktuvų. 
Ji galėtų juos vartoti nacių amunicijos dirbtuvėms bom
barduoti Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. Paprastieji bom
bonešiai taip toli skristi (ir sugrįžti) negali.

Tų skraidančių tvirtovių Jungtinės Valstijos kolkas 
nevartoja, ir nevartos, jeigu neis į karą. Geriausias bų- 
(Jas Amerikai apsisaugoti nuo kąro tai — padėti Ąnglijai 
sumušti Hitlerį. Anglų rankose kelios dešimtys tų oro 
milžinų gali padaryti daug gero.

Lindbergho izoliacija
Žinomoji Amerikos žurnalistė, Dorothy Thompson 

(Sinclair’o Lewis’o žmona), pareiškė, kad lakūnas Char
les Lindbergh, kuris pastaruoju laiku taip karštai kalba: 
apie “izoliaciją”, buvo prieš keletą metų pasiryžęs atsi
sakyti nuo Amerikos pilietybės ir patapti Anglijos valdi
niu.

Lindberghas buvo išvažiavęs į Angliją su mintim nie
kuomet daugiaus nebegrįžti į Jungtines Valstijas, kur 
laikraščių reporteriai neduodavę jam ramybės. Miss 
Thompson sako tikrai žinanti, kad lakūnas tuomet tei
ravosi apie Anglijos pilietybės priėmimą. Bet anglai abe
jojo, ar bus taktinga jų pusėje tokią garsenybę Amerikai 
paveržti, ir, galų gale, nutarė jo prašymą atmesti.

Pabuvęs Anglijoje, pulk. Lindberghas iškeliavo į Vo
kietiją ir ketino tenai apsigyventi. Į jį padarė labai di
delį įspūdį nacių aviacija. Hitleris apdovanojo Amerikos 
lakūną ordinu.

Gana keista, kad po to visko Lindberghas dabar pa
taria Amerikai neduoti jokios pagalbos Anglijai ir iš vi
so “nesikišti” į Europos reikalus, — kuomet dar ne taip 
seniai jisai buvo tokios prastos nuomonės apie Ameriką, 
kad nenorėjo joje nė gyventi.

nepakanką Žiūrėti tiktai į skaiL 
lipęs, rodančias jos augimų. 
Svarbu yra taip pat patirti, ko
kių ryšių pramonė kaip auga. 
Nes ne visos pramonės šakos 
tarnauja žmonių reikalams. So- 
kyshne, jeigu žpiopėms trūks
ta batų, q bus statomos milži- 
pįškos traktorių dirbtuvės ar* 
ba plieno liejyklos, tai žmonės 
yistiek tPFės vaikščioti basi.

Kaupiškis supąleckiuotas 
“Tautos Pkis” paduoda skaitli
nes apie tai, kaip sovietų Rusi
joje didėjo pramonės gamyba, 
parodant atskirai pramonių ga
minių augimą ir vartojimo ga
minių augimą.

1913 m. pramonių gaminių 
buvo pagaminta už 5.4 bilioiius 
(miliardus) rublių, o vartojimo 
gaminių už 10.8 bil. rublių.

1927-28 m.m. pramonių ga
minių pagaminta už 6.0 bil. ru
blių, o vartojimo gaminių už 
12.3 bil. rublių.

1929 m. pramoninių gaminiu 
10.9 bil. rilb*> 0 vartojimo ga
minių — 14-3 bil. rublių.

19Q2 ip. pramoninių gaminių
23.1 bil. rub., o vartojimo ga
minių 20.2 bil. rub.

1933 m. pramoninių gaminių 
24.5 bij. rub., o vartojimo ga
minių £1.2 bil. rub.

19p7 m. pramoninių gaminių
55.2 bil. rub., vartojimo gami
nių 40.3 bil. rub.

1938 m. pramoninių gaminių 
62.1 bil. rublių, vartojimo ga
minių 44.0 bil. rublių.

Ar sovietų gamybą iš tiesų 
tiek pakilo, kiek tos skaitlinės 
rado, sunku pasakyti, nes mes 
nežinome, kokiomis kainomis 
Maskvos statistikoje yra apskai 
čiuojama pagamintųjų Rusijoje 
daiktų vertė. Bet santykis tar
pe “pramoninių gaminių” ir 
“vartojimo gaminių” tose skai
tlinėse ihatblftitiAiąi. Pramoni
niai gaminiai, kąip lame žurna
le aiškinama, sparčiai augo dėl 
to, kad sovietų valdžia darė di
deles “investicijas”, t. y. daug

(Tęsinys) .
Bet Napoleonas turėjo brolį 

Juozą ir jam buvo reikalingas 
sostas, be to, Ispanija turėjo 
būti baze Napoleonui prieš an
glus, kaip šiandien Hitleriui ir 
Napoleonas užkariavo ispanus, 
pavergė ir daugelis buyusių is
panų kolonijų gyventojų bei in
teligentų, nenorėdami naujam 
viešpačiui tarnauti, kėlėsi į savo 
gimtines atgal, kai kurie su vil
timi, jog dabar bus patogiau
sias laikąs ir patiems išsiliuo- 
suoti iš ispanų vergijos pasinau-l 
dojus neaiškia padėtimi metro
polijoje.

Revoliucinis judėjimas kolo
nijose buvo pribrendęs ir tik 
reikėjo geresnės progos pradėti 
kovą prieš okupantus. Geresnes 
progos toms-kolonijoms šią ko
vą pradėti negalėjo būtį.

Masonai, kurių svarbiausias 
principas kovoti prieš betkokią 
vergiją, taip pat numatė, kad 
ispanų kolonijose turi dabar iš
mušti laisvės valanda. Tuo tiks
lu siuntė savo narius į P. Ame
rikos kontinentą, kad anie pra
dėtų ten laisvės kovą ir padėtų 
tiems, kurie pradėjo. Vienas iš 
masonų siunčiamų ir pats pa
dėtį įvertinęs buvo Jose San 
Martin.

negu savo gyventojų reikalų 
patenkinimui. Dirbtuvių staty
mas ir mašinų darymas Stali
nui rūpėjo tris karius daugiau, 
negu žmonių būklės gerinimas.

Bet lai tiktai dalis tiesos apie 
liūdną kryptį sovietų ekonomi
nėj e politikoje. Paviršium žiū
rint, atrodo, kad Rusijos žmo
nės šiandien vistiek turi būt 
daug geriau aprūpinti, negu 
1913 m., nes vartojimo gami- 
nių tuomet buvo pagaminta per 
metus tik' ūžt 10.8 bilionų rub
lių, o 1938 m1, jau buvo paga
minta už 41 bilionų. Bet ar 
daug tų gaminių tenka žmo
nėms?

Atvykęs sayon tėvynėn nebp- 
įeškojo aukštų vielų, nežiūrėjo, 
l;ur gąlėtų patogiau įsitaisyt), 
bet ten ėjo, kur buvo reikalin
gas.

Kuomet jis pamatė, jog Ar
gentinos nepriklausomybė nega
li puti gąrąntuota esant kurio
je nors kontinento dūlyje ispa
nų okupacinėms jėgoms, jis pa
ruošė gan kruopštų pląmį kirs
ti galutiną smogį ispanams i» 
tuo tikslu visa darę, kad jį pa 
skirtų arčiau Ąnoų kalną, ku
riuos, kaip Napoleonas Ą|pes, 
buvo nutaręs- peržengti su savo 
Km-mumime ir galutinai išvyti 
iš P. Amerikos kontinento oku
pantus,

Bet tuo pat laiku, kąip ir vi
suomet, kilo didelės nesantai
kos krašto viduje, pentraLnė 
Argentinos ya|džią, tiesą, yadi- 

| uosi tuomet valdžia Suvienytų 
Rio de la Platos provincijų, ne
galėdama išsilaikyti- prieš opo
ziciją, kuri žiurėjo ne tiek ben
drų reikalų, kiek savų ambici
jų, noro pakliūti į aukštesnes 
viptas, pakvietė generolą San 
Martin su sąvo kariuomene į 
sostinę daryli tvąrką. Ir tuo
met, žmogus, kuris galvojo apie 
laisvę viso kontinento, o ne vie
nos kurios, nors partijos vieš
patavimo, nudavė negirdįs cen- 
tralinės valdžios kvietimą, nes 
gerąi numatė, kad vidaus su
irutė, kiek ji beįšąiplėstų, nega
li butj pavojinga, jeigu pasie
niai bus gerai apsaugoti ir oku
pantai, ispanai, negalės pasinau
doję vidaus suirute, pulti ir pa
naikinti tai, kas buvo taip sun
kiai iškovota, gi panaudojus ka
riuomenę viduje, vidaus kovo
se, galima netekti visko.

Gali netekti kariuomenės vi
daus karuose .ir paskui jau ne
bus .. kas,; gi.ua. , .visos, valstybės 
nuo išorinio priešo, kuris tik 
laukė geresnėj progos pulti pa
siskelbusius nepriklausomais 
buvusius jų kolonijų narius.

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
AVASHINGTON, D. C.—Nešamas \Villiim B. Bank- 

head’o kūnas į kapitolį. Velionis buvo kongreso pirmi
ninkas.

ruiečių, pergalės ir laisves šven- bet vien todėl, kad

investavo pipigų į pramonę, ki
taip sakant, dėjo daug kapitalo 
į pramonės plėtimą.

Reiškia, pramoniniai gami
niai susidarė iš naujų dirbtuvių 
statymo, naujų mašinų darymo 
ir 1.1. O vartojimo gaminiai tai 
tie pramonės produktai, ku
riuos suvartoja žmonės: rūbai, 
batai, muilas, peiliai, gyvena
mosios trobos ir 1.1.

Ir štai kas pastebima. Nuo 
1913 m. iki 1927-28 m. pramo
ninių gaminių buvo pagaminta

Rusija turi dideles automobi
lių dirbtuves, o ar darbininkai 
arba valstiečiui tenai automobi
liais važinėja? Ne. Automobi
liais važinėja tiktai komisarai 
ir aukšti partijos organai.

Rusijoje ^ra daug buvusių 
caro, kunigaikščių, grafų ir mi- 
lionierių palečių, vasarnamių jr 
vilų. Jų užlaikymas daug kaš
tuoja. Bet tuose puikiuose tro
besiuose gyvena stambieji val
džios šulai, žvalgybos viršinin
kai ir armijos generolai, o ne

Maža to, jis dargi išsižada pu
sės algos, kad lik galėtų dau
giau duoti besiorganizuojančiai 
kariuomenei.

Kuomet suorganizuota ka
riuomenė pradeda žygį per An- 
dų kalnus į Čilę, kur buvo su
sitelkę ir vėl įsitvirtinę ispanai, 
jis negalvoja apie jos užkaria
vimą ir valdymą, bet apie to 
kraštp išvalymą. Jis neklauso 
nuoširdžių čiliečių kalbų ir pra
šymų pasilikti būti ir toliau jų 
vadu. Jis jiems aiškiai pasako,

tę.
Smarkiai spyrėsi San Martin 

ir prieš peruiečių prašymą pri
imti protektoriaus titulą, gi jį 
ir priėmęs, paskelbė krašto ne
priklausomybę, uždraudė iš ka
riuomenes dalių karininkams 
pasilikti čia valdininkais ir pir
mai progai pasilaikius ne tik 
apleido Peru, kuomet aną susi
tvarkė, bet ir visą P. Ameriką, 
nenorėdamas dalyvauti kilu
siuose pilietiniuose karuose, iš
laikydamas vieną ar kitą parti
ją savo kaip kariškio genijumi, 
nes gerai žinojo, kad karo gin
klu pi’imcslą valdžia bus visgi 
primesta. Jis butų įsikišęs į pi
lietinius karus, jei bent viena 
partija bųtų pasižadėjus, pilie
tinį kąrą laimėjus vėliau suteik
ti laisvę piliečiams pasireikšti. 
Nei viena tokios garantijos jam 
nedavė ir jis apleido tuos kraš
tus, kuriems laisvę iškovojo, 
kurių okupantų pančius sutrau
kė...

Tokis buvo San Martin, Ar
gentinos ir visos P. Amerikos 
karo genijus nešęs laisvę, bet 
ne sostų ieškodamas.

girdi rusai 
niekad neišsižadėjo jos ir neno
rėjo palikti rumunams; jei pir
miau nereikalavo, tai vien to
dėl, kad nebuvo jėgos, bet da
bar jau kas kita.

Ar ir ne tas pats jėgos įsta
tymas, kurį skelbia Hitleris? 
Ar ne tas pats?

Ar galima bent juos prie San 
Martin šešėlio prilyginti?

Užkariavę jėga ar apgaule, 
kurį kraštą pirmiausią savo 
lajkrašciuose džiūgaują koki že
mės turtai įgyti, kaip bus ge
rą dabar tuos turtus įgijus.

Žmonių apsisprendimas? 
žmonių laisve? Laisvas pasisa
kymas...

Susimildami, tai tik roinanno- 
se na, ir kažkur tolimoje Ame
rikoje... Pas mus buvo ir pasili
ko vienintelė laisvė įnirusiems 
ir vergija arba kartuvės — gy
viems!

Toki šių dienų laisvės nešėjai 
ir tautų liuosuotojai!

Viskas atvirkščiai!

Margumynai

SSSR GYVENTOJAI
Kauno laikraščiuose dabar 

daugiau rašoma apie sovietų 
Rusiją, negu apie Lietuvą. Tai
gi ir ekonominis žurnalas “Tau
tos Ūkis” didesnę dalį savo tu
rinio pašvenčia ekonominių Ru
sijos klausimų svarstymui. Vie
name to žurnalo numeryje (29- 
30) aiškinama, kaip pakitėjo 
SSSR visuomenės ąęęiaĮinė 
struktūra, kitaip sakant, gyven
tojų sudėtis.

JQ13 metais dąrbipinkąi ir 
ląrnąutojąi Rusijoje sųdąrė 
16.7 nuošimčius gyventoją; o 
1037 metąis — 34-7 nuoš.

Atskiri ūkininką! 1013 metais 
sudarė 65.1 nuoš. gyventųjų; o 
1937 metais — 5,0 npps.

Vietoje atskirą ukipinkų, so
vietų Rusijoje atsirado kol-ęho- 
ząi (kolektyviai ūkiai)? Ūkinin
ką!, suvaryti į tuos kolchozus, 
sudarė 1937 metais 55.5 nuoš. 
gyventojų.

Dvarininkai, miestų “buržu
azija” ir stambieji ūkininkai 
1913 metais sudarė 15.9 nuoš. 
gyventojų (tame skaičiuje 
stambieji ūkininkai 12.3 nuoš.).

Kitokių užsiėmimų žmonės 
(mokiniai, armija, pensininkai 
ir t.t.) 1913 metais sudarė 2.3 
nuoš.; o 1937 metais — 4.2 
nuoš.

Tai gana įdomios skaitlinės. 
Iš ją pirmiausia matome, kad

prieš pirmąjį pasaulio kąrą mil
žinišką daugumą Rusijos gy
ventojų sudarė ūkininkai: 
smulkus ir vidutiniai ūkininkai 
65.1 nuoš., o stambieji ūkinin
kai 12.3 nuoš., kąrtu 77.4 nuoš. 
Daugiau kaip trys ketvirtadaliai 
gyventojų buvo ūkininkai.

O kaip dabar? “Tau t. Ūkio” 
paduotos skaitlinės rodo, kad 
1937 m. ūkininkai sudarė 61.1 
nuoš gyventojų (55.5 kolchozi
niai ir 5.6 pavieniai). Reiškią, 
ūkininkų nuošimtis sumažėjo 
daugiau kaip 16 nuoš. Tačiau 
jisai dar vistiek yra labai dide
lis. Ūkininkai sovietų Rusijoje, 
net po dviejų industrializacijos 
“piatilietkų”, sudaro didelę dau
gumą gyventojų. Tuo tarpu kai 
darbininkai ir tarnautojai (t. y. 
komisarai ir kitokie biurokra
tai) sudaro 34.7 nuoš. gyvento
jų, ūkininkai sudaro 61.1 nuoš.

Tokiu budu Rusiją, nežiūrint 
ką apie ją kalba Maskvos pasa
koriai, dar tebėra žemės ūkio 
kraštąs.

Bet bolševikai jau prieš dvi
dešimt su viršun) nietų paskeL 
be Rusijoje “proletariato dikta
tūrą”: tuo metu, kai trys ket
virtadaliai gyventojų buvo ūki-, 
ninkai, o darbininkai (“prole
tariatas”) nesudarė nė penktos 
dalies gyventoją! Tokia valdžia 
peišvengiamai turėjo išsįgimtį į 
biauriausios rųšies autokratiją.

dvigubai mažiau, negu vartoji
mo gaminių. Vadinasi, du treč
daliai pramonės dirbo žmonių 
reikalams ir tiktai vienas treč
dalis pramonės reikalams.

Bet 1927-28 m. Stalinas pra
dėjo pirmą industrializacijos 
penkmetį. Nuo to laiko vartoji
mo gaminių gamybos augimas 
darosi vis lėtesnis ir lėtesnis, pa
lyginti su pramonių gaminių 
gamyba. Antroje “piatilietkoje”, 
kuri prasidėjo 1932-33 m., var
tojimo gaminių gamyba atsilie
ka npo pramoninių gaminių 
bamybos dar labiau ir, galų ga
le, 1938 m. vartojimo gaminių 
vertė jau pasidaro beveik visu 
trečdaliu mažesnė, negu pramo
ninių gaminių vertė.

Straipsnio autorius “T. U-je” 
daro tokias išvadas:

“Šie duomenys rodo, kad 
1938. m. pramonės gamybos 
vertė prąlenkė 1913 m. ga
mybą net 555%. Be to, iš šių 
pąčiy duomenų nesunku pa
stebėti, bud labiausiai išaugo 
pramonių gaminių gamyba. 
Šių gaminių, pagamintų 1938 
m., vertė yra didesne už 1913 
pi. net R05Q%, kai vartoji
mo gąųiinią gamybą tame 
laikotarpyje padidėjo tik 
307%.”
Taigi pramones didinimui so

vietų Rusija pašventė tris su 
viršum kartus daugiau darbo,

paprasti mužikai.
Sovietų valdžia užlaiko di

džiausią pasaulyje armiją ir po
liciją ir skaitlingiausią valstybi
nę biurokratiją. Raudonarmie
čiai, policininkai ir visokių į- 
staigų valdininkai produktiųgo 
darbo npdirbą, bet jie yra pa
valgę ir apsirėdę geriau, negu 
darbininkai arba ūkininkai.

Šitiems neproduktingiems e- 
lepientams tenka labai didelė 
“vartojimo gaminių” dalis. To
dėl, nors bendra tų gaminių su
ma ir padidėjo, bet žmonių gy
venimo standartas kažin ar 
šiandien yra aukštesnis, negu 
1913 m. Atrodo, kad Rusijos 
miestuose gyvenimas dabar yrą 
daug vargingesnis, negu kad 
buvo carizmo laikais. Visi, ku
rie nuvažiuoja į sovietų Rusiją, 
liudija, kad tenai žmonės vaikš
čioja apdriskę ir nuskurę. Butų 
trūkstą: viename kambaryje 
gyveną po kelis žmones, net po 
keliąs šeimas. Prie maisto krau
tuvių stovi ilgos “uodegos” pir- 
kiky* Kajuos už menkiausioj 
vertės drabužius labai aukštos.

J913 metuose tok jų dalykų 
Rusijoje nebuvo pastebima.

Pačių bolševikų skelbiamos 
skaitlinės ąpie sovi.etų ūkį ro
do, kad SSSR pramonės augi
mas ėjo (ir tebeina) vartotojų 
sąskaiton. Pramonė kilo, bet 
žmonių gerovė stovėjo vietoje 
arpa net spmk0 žemyn.

jog j p tikslas ne pavergti tau
tas ir dargi neprimesti joms są- 
vą nusistatymą, bet suteikti Jąj- 
svę patiems pasisakyti ir geriau
sia jų reikalus gali suprasti tik 
jų pačio krąšto žmonės;.

MąČa to, kova dar nebaigtą, 
dar yrą pavergtų krąštų, dar 
nepaimta svarbiausią ispanų o- 
kupąntų tvirtovė Perų kalnuo
se.

Ir susitvarkęs palikęs viską, 
pasiėmęs čiliečių kariuomenės 
dalį ir prijungęs prie jos argen- 
tiniečius, laivais vyksta pulti is
panų Perų kalnuose.

Vyksta labai pamažu, gal dar
gi per daug pamažu, nės dargi 
sumušęs ispanus netoli Limos 
ir turėdamas laisvą kelią Li- 
mon, Peru spstinėn, jis nesku
ba, jis delsia. Kpdėl?

Jis laukia pačių piliečių suki
limo, jis ųenori suteikti jiems 
išgelbėjimą, bet nori, kad jie 
pajustų, jog patys savo jėgomis 
išsiliuosavo iš po okupantų ir 
dėl to ateityje ne tik labiau 
gerbtų ir mylėtų savo iškovotą 
nepriklausomybę, bet, kąd ir 
nepažeistų jų tautinės savygar- 
bos, lyg parodydamas, nuže
mindamas, kad patys negalėjo 
iškovoti, turi atvykti kiti.

Ir todėl, kur gen. San Mar
tin kariuomenė ateina, jo jau 
liaudis laukia, lyg rodos, kvie- 
čją ne kąip nugalėtoją, bet kaip 
draugą, kuris skuba į jų, pe-

III.
Palyginkite dabar gcn. San 

Martin su šių dienų tautų “liuo- 
suotojais” ir vėliau atsakykite 
ar negali žmogų apimti pesi
mizmas, kuomet prieš šimtą 
melų buvo daug kilnesnių daly
kų, negu šiandien?

Šiandien Hitleris eina laisvin
ti Europos ir pasaulio nuo ta
riamo plntarchinio kapitalizmo 
ir Ąpglijos imperializmo, bet ką 
jis žada? Kaip jis galvoja su
tvarkyti Europą ir visą pasaulį?

Jau vienas tas skelbimas, jog 
vokiečiai yra išrinkta tauta, o 
visi kiti niekas, jog tiesa ir tei
sė tik tas pasaulyje, kas nau
dinga vokiečiams, parodo kokią 
vi^tą nori užimti vokiečiai ir 
kqkią palieką svetiiptąnčiams.

Ąntrąs ląjsvintojas — Stali
nus pi<lamas “laisvinti” suomiu, 
nekalba apie Hąndies laisvę, bet 
apie pavojų jo miestui ir dėl to 
rc|kalauja pasiduot! jp vergijai 
ar(>a atiduoti laukus jam, kad 
galėtų apsigiųtj nnp ką^ko pa
vojui atsiradus.

Norėdamas apgauti iš karto 
dąr kalba apie naują busimą 
tvąrką Suomijoje, ištraukė dar
gi iš kažkokios raštinės Krem
lių skiepe žmones ir atsivežęs 
rojo juos lyg lėles privilioji
mui, bet vėliau, nnsispiąuja jr 
į tQi pasakydamas aiškiai, jog 
japi perųpi supjniąi, bet vien 
Leningrado apgynimas.

Eina “iiuosuoti” Besarabijos,

Trumpam bėgime žmo
gus greitesnis už arklį

Neseniai buvo surengtos įdo
mios lenktynės tarp žmogaus 
bėgiko ir lenktynių arklio. Žmo
gus jas laimėjo. Lenktynėse da
lyvavo Olimpijos bajerinio šo
kimo ir bėgimo čempionas, Fo- 
rest Toyvers, kuris pralenkė 
lenktynėse premijuotą kavaleri
jos arklį 120 jardų bėgime. 
Towers nubėgo atstumą per 13 
sekundų, iš kart bėgdamas žy
miai pirmiau arklio iki arklys 
įsibėgėjo. Kada arklys įsibėgė
jo, tuoj prisivijo bėgiką ir 
Towers laimėjo tik 2 pėdų skir
tumu.

Tai bent ^kajipypistė”
Astronomų apskąipiąvimais, 

sakoma, yrą apie 100 bi|ionų 
Žvaigždžių musų žemės “kaimy- 
nistėjp”, — kurios yra taip “ar
ti”, kad jų Šviesą irius tepasie- 
kią vos per 100,000 metų.
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Liaudies seimas*’ padarė tai, ką Maskvą padiktavo.

Delegacijos
lp metai, — Universiteto pertvarkymas. v
-r Likviduoti žemės Ųkio Rūmai.
“Elta” busianti įjungtą į sovietų telegramų agentur
rą

Inteligentijos pasyyumąs. — Moks? 
Gąndai. 

Gaisras, rrr

Mokyklos okupantams. — Rašybos reforma.
Stoka žaliavos. —- Registruos rašomąsias maši

nėles, šapirogrąfys ir t, t. — Be paso negalima pirks
it

(BIULETENIS Nr. 6)
-—Rugpiųč|o 24 d. buvo ati

daryta antroji nepąprastoji 
“liaudies seimo” sesiją. Per šią 
sesiją *‘seimą&” pr.ėjnė yįsą ei
lę nųiąrimų, kuriais, sovietų 
leeephb HMiteromi įvairus Ta
rybų Lietuvoje organai.

Pirmiausia buvo patvirtintas 
“Sąjunginės Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos Kop- 
stitucijos (Pagrindinio įstaty
mo) projektas. Si konstitucija 
nukopijuota nuo kitų Maskvos 
pavergtų tautų konstitucijų.

Toliau “liaudies seimas“ pats 
pasiskelbė ‘ laikinąja Aukščiau
siąja Taryba su visomis teisė
mis, kurias jai suteikia Sąjun
ginės Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos Konstitucija”, 
iki bus išrinkta nauja Aukš
čiausioji Taryba. įdomu pasi
žiūrėti, kaip “liaudies seimas” 
paremia tokį savo nutarimą. 
Esą, liaudies seimas, išrinktas 
1910 melų liepos 14—15 d., vir 
šuolinių lygių ir tiesioginių rin
kimų teisės pagrindais, slaptai 
balsavus, yra teisėtas visos Lie
tuvos liaudies, atstovas ir tikra
sis jos valios išreiškėjąs“. Kad 
“liaudies seimas” buvo renka
mas, raudonajai armijai smur-

rinkimai vyko

taryba”, ‘^liaudies seimas” mita
le: Pavesti Lietuvos TSR liau
dies komisarų tarybai artimiau
siuoju laiku pradėti darbus Lie
tuvos TSR vyriausybei ir val
džios įstaigoms perkelti į Res
publikos sostinę Vilniaus m.es
tą, atliekąnt juos tąįp, kąd per
kėlimas hutų užbaigtas 1941 m- 
gegužės 1 d. .

Ąukščįąusios tarybos pirmi
ninku išrinktas Šiaulių rinkimi
nės apygardos atstovas Balys 
Raranauskas, vicepirmininkais
— Liudas Dovydėnas ir Marija 
Kutraitė.

Aukščiausios tarybos piezi- 
diumo pirmininku išrinktas Jus
tas Pą|eckis, jo pąvaduotojąis 
Karolis D|džįu|is ir Ponias I^p- 
čiųs, p pręzidipnip sekretorium
— Stasys Pupeikis. Prezidiumo 
nariais išrinkti Antanas Snieč
kus, Antanas Bauža, Petras 
Cvirka, Jan Paszkiewicz, Pra
nas Petrauskas, Jankelis Vinic
kas, Romanas Žebenka, Juozas 
Benai|is, Birutė Abdulskaitč, 
MichaLna Meškauskienė ir Pra
nas Eidukaitis. Mandatine ko
misija išrinkta tokios sudėties: 
pirmininkas — Grigalavičius, 
nariai — Paleckienė ir Jurgis 
Bieliauskas. Biudžeto komis.jos 
pirmininku išrinktas muzikas 
Juozas Banaitis, nariais — Ig-

partijos žygįų svąrbįąusiais 
klausimais**. Pabandytų Palec^ 
kis “nępądėti pągripdąn” 
“draugų’* Stalino ir Molotovo 
“išvadų ir nurodymų”!

—“Tiesos” laikraštyje kažko
kia O. Baužiene nusiskundžia, 
kad Vilniuje tarp Raudonoji) 
Kryžiaus ligoninės ir adminis
tracijos esąs didžiausias priešių? 
gumas. Darbininkai ligoninėje 
gauną tiktai nuo 60 iki 85 Lt. 
per mėnesį, dirbdami dažnai ;kį 
18 vai. per dieną. Kai dėl atly
ginimo pakėlimo kreipiamasi į 
komitetą, siunčia į administrar 
cjją, o kai kreipėsi į adminis
traciją, sjuntė į komitetą.

—Lietuvos aero klubo tvar
kytojas, sugrįžę^ iš Maskvos, 
pareiškė? kąd Lietuvos civilinė 
aviącija busianti peporganizuo?- 
tą iš pagrindų, peš busią flirba- 
pją spvietų ”Oi>soviachimo’’ pa? 
Vyzdžių. Reiškia, dar vienas da
lykas bus sugriautas...

—Sovietiškosios Lietuvoj ka
ro ąviacijo§ futbolo rinktinė su
mušė raudonosios armijos Kau-

k
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Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

TeL Boulevard 0014

Lictuvą, 
baisiausio teroro įtakoje, kad 
tebuvo išstatytas vienas komu
nistinis arba komunistuojančių 
sąrašas, kąd nebųVų jokios rin
kimų kontrolės ir t. t., visa 
tai, suprantama, nutylimą. Po 
to drįstama tvirtinti, kąd šis 
falsifikuotas seimas esąs “tik- 
ras.s Lietuvos liaud ės valios

Pasivadinęs “aukščiausiąja

trė Milanui,ute ir Romualdas 
Juknevičius. Aukščiausiojo teis
mo pirmininku išrinktas Jurgis 
Blefas, pavaduotojais — Ed
mundas Medžis ir Pranas Ži
bartas; nariais — Stasė Vainei
kienė, Eugenijus Meškauskas, 
Jonas Žėruolis, Jokūbas Zima
nas, Būrelis Lalvys-Fridmąnas 
ir Petras Kiškis. Tenka paste
bėti, kad aukščiausiojo teismo 
net trys nariai (pavaduotoje

[INSURANCE

—Šiemet mokslo ipelai Lie
tuvoje pradedami ne rugsėjo | 
4., p,et rugsėjo 1-6 d. Mokslo 
pietų pradžią vpluojąsį ryšium 
sp “žpmįBs reforma”.

—Vytąųfo Didžiojo universi
tetas pavadintas Kauno univer
sitetų. Be to, upiversiteto sta
tutas pakeiktas ta prasme, kad 
universiteto rektorių, prorekto
rių ir sekretorių skina švietimo 
ministras. Tenka pastebėti, ka<| 
visame pasaulyje universite
tams pripąžįstania teisė patiems 
rinktis rektorių ir kitą persona
lą. Be to, technologijos fakul
tete įsteigta nauja katedra — 
mąrksizmo-leninizmo katedra. 
Ši katedra aptarnauja visą Kau
no universitetą.

—“Elta” paskelbė tokią ži
nią: Gaunama žinių, kad ūki
ninkų tarpę skleidžiami gandai, 
jog veisliniai eržilai, buliai ir 
kuiliai iš ūkininkų bus atimti. 
)el to pastebimas didesnis šių 
eislinįų gyvulių kastravimas. 
Jkininkai įspėjami, kad šie 
andai yra visiškai be pagrin? 
lo, skleidžiami blogos valios 
moųių. Veisliniai eržilai, buliai 
r kuiliai skaitomi ūkininkų 
mosavybe ir tie gyvuliai iš jų 
okįu hudu nebus paiųiami.

—Npo rugpiučio 31 d. likvi- 
luoti Žemės Ūkio Rūmai, ku-
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rybos. Jau anksčiau buvo pa
skelbta, kad ‘‘uitos’ Gire|t.loriąs 
Radžviia-Korsakas tarėsi Mask
voj dėl “Eltos“ įjungimo į so
vietų telegramų agpnturą.

- Kaune esančių raudonosios 
armijos vadovybes še|;nų vai
kam^ įsteigta vidurinė inokyk? 
ią, kurios dįrektoriuųi paskir
tas Nikplaj Gridiuška, o šąn? 
čiiiose pradeda veikti nep.lną 
vidurinė mokykla, kųpips direk
torium paskirta Marija NiRola- 
jevna Splovjova.

Tinansų ministras įšleidų 
įsakymą, kad Kauno nebaigtų 
statyti gyvenamųjų namų sąvi- 
ninkai ar valdytojai įpareigoja? 
mi statybos darbus tęsti ir ų^ 
Daigu. įveluii/ihenis |psų, bu
sianti dųouamą paskolą is vąl? 
užiqs įzdo per miesto burmis
trą. Už paskolą reikės moket| 
o'/u, o gtąžipimas burmistru 
nuožiūra gali būti išdėstytas n? 
gi 10 metų.

—Rašybos ,reA.ori)ios komisi? 
jos pirmininkas švietimo vice?

CENTRAL HEALTH SERVICE
Mes sėkmingai gydpme chroniškas ligas, pi|vo, kepenų, inkstų, ir 
tt. Lytišką silpnutną ir Veneriskas ligas, varicose gyslas varicose votis 
ir heiųorroidus be chirurgiškos operacijos. Pasitarimas DYKAI!

Prieš-vedybiniai ejgzamjnavimąi pagal Illinois valstijos istatus.
1922 W. DIVISION ST. (arti Damęų Avė.) VISAS 2-RAS AUKŠTAS 

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

DR. J. E ZAREMBA, Medikai^ Direktorius ir SANDRAUGAI.

TT

PEČIAI! PEČIAI! PEČIAI!
Su Anglimis, Su

Jus rasite tok|, kokio jums tik reikia, Budrike Rakandų Krautuvėj
Alyva, Su Elektra, Su Gasu, Stokeriąi.

DON’T WASTE COAL! 
įtOlESSlHMTK

(APDRAUDA)

t PILNA APDRAUDA AU- 
TOMOBIMAMS.

• NĄMV w°

t APDRAUDA RAKANDŲ.
9 APDRAUDA VAGHJ.
9 APDRAUDA
9 TAVERNŲ ir wivi-

nlpkų, kurioj* randasi ta- 
▼ernfd nuo Public ĮJabi-

LANGŲt

NAUJIENŲ
Raštinėj* per A. RYFKEVIČIŲ 

1739 8. Halsted St,

Raštinė atdara kas vąkaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniai* —

pavadinta komisarų taryba. Jos 
pirmininku išrinktas Mečys Qe- 
dvįla. Jam pavestą pr.stątytj 
aukščiausiajai tarybai 1 ąudies 
komisarų tarybos sąstatą.

džįo melu į salę atvyko

čių ir komunistinio jaunimo bex 
pionierių. Pionieriai atvyko į 
posėdžių salę su muzika ir dai
nomis.

—JiąlbūdaĮpas minč'amc
“liaudis seimo” posėdyje, Pa
leckis nusiskundė intcligeptijos 
pasyvųiųn ir atitrūkimu nuc 
“dabo liaudies masių.”

rfąip pat posėdyje Palęckit 
kalbėjo apie tai, kad sovietu 
Lietuvą * išlaikiusi visišką savu 
suverenumą“. Bet toliau Pąlec 
kis ištarė šiuos žodžius: “Drau 
gų Stalino ir Molotovo iąvądO! 
ir nurodymąi padėti pagrindui 
Lietuvos TSR vyriausybės i

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 40

FLEITŲ S DABAR!

ne n 
laikais
einu Lietuvos žemės ukiui.
—“Elta” skelbia tokią žinią: 

194Q m- rugpjūčio 21 d- me
istrų taryba patvirtino šį Vad
ybinės žemės Ūkio Komisijos 
ip tarimą-:

Atsižvelgiant į tikinčiųjų vąl 
ečių pageidavimus, šiuo pa- 
ičiamas ankstyvesnis musų 
įtarimas nustatant, kad iš 
amos parapijinės žeinps prjj 
ekyienos parąpįjps klebmiaiųs 
ludotis ir altarijų žemėse ką-Į 
gąms altaristams naudotis, 
ir tokie kunigai šiuo metu 
a, reikia pa|i|<ti po 3 ha že- 
ės, iš viso sodybines (daržų, 
dų, kiemų) įr laukų žemės. 
vąsininkaj? turintieji nuosavą 
mę, traktuojami kaip valstie

čiai ir jiems paliekama valstie
čių norma.

—Paskelbiąs nutarimas, ky- 
riup prąnešamą, kad valstybinė
se vidurinėse mokyklose moks
las busiąs nemokamas.

—“Ragučio” bravore Kaune 
buvo kilęs gaisras. Buvo užsi
degę kai kurie vidaus įrengimai.
Bravoro darbininkai, panamių-1 pas milicijos nuovadus Yiršmm- 
dami bravore esančius spepla- ką rąšonąosios mašmėlūs, šapi- 
lįps gpsintuyųs ir kitas gaisrų;' 
gesinti priemones, gaisrą Jikvi- 
dąyo dar prieš ugniagesiams at
vykstant.

—Kaune prislgrųdus raudom 
armiępia|ns iš Rusijos, dabar 
pet ugniageąių komąndcse prie 
telefonų pastatyti budintieji ųgr 
piagesiai, kurie moka rusiškai.

—Lietuvos telegramų agentu* 
ya “Elta”, Įigšiol dirbusi prie 

reikalų ininistęrijos, 
šių niipistenjų likviduo-

j

1£

ii

iias paslaptis apie reng.amą ra
šybos icioimą. Žodžių viduryje 
numatoma nežymėti baisių ii- 
gurno, pav., zod/s “nezymėu’ 
turėsiąs būti lasomas “įiežimū- 
ci“. žodžiai, kaip “ri 
Dusią rašomi su “j 
“kur kas“, “kai kas’ , “itažių 
kas” busią rašomi skyrium. 
Neigiamasis priešdėlis “ne’’ taip 
pat numatoma rašyti draugė, 
pav., ‘‘negerai”, “netaip”, ne
linksmas' ir 1.1.

—Pristigus žal.avoms, pra
mones ministerija rag.na visus 
senų padangų ir kamerų laiky
tojus pristatyti senas padangas 
ir kameras į gumos fabrikus ar 
kooperatyvus. Už senų padangų 
kilogramą bus mokama 
o už senų kamerų — 
Tenka pastebėti, kad 
esantieji gumos fabrikai 
ras” ir “Gūnią” turį

AIRTIGHT 
CONSTRUCTION

GURKS ANY FUEL>
Ml

50 et.,

“Inka- 
dįdelių 

sunkumų dėl žaliavos stokos.
—Visa Lietuvos užsienių pi e 

kybą, taip pat muitinės perei
na Sovietus Sąjungos žinion. To
dėl finansų ministerijos užsie
nių prekybos departamentas 
likviduojamas. Visas muitinės 
departamento turtas taip pav 
tenka sovietų okupantams.

—Vidaus reikalų ministras 
išleido įsakymą, pagal kurį per 

! 3 dienas turi būti įregistruoti

Naujas Pečius 1941 už .......................................
Naujas Aliejinis Pečius už ...............................
Naujas pasinis Pečius, baltas porcęlain .....
4 ąr 5 kambariams aliejinis pečius už ........
Bungalow Pečiai su anglimis ir gą$u po ....
4 su anglimis ir 4 su gasu Kombinacijos po
Čionai rasite geriausių išdirbysčių pečių COLE’S, QUAKER,. 
NORGE, UNIVERSAL, MONOGJIAM, OĘĮGINAL, CROWN ir kitų

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

$19.50 ir aukščiau
.................... $29.50
.................. $29.50

............ $49.50
.................... $59.50
.................... $98.50

Jos. F. BUDRIK

PIRKITE ANT 
KREDITO

MVSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Cplotpx PLasterboard pėda 2c 
1x6 Lentos ................. pėda l^c
1x4 Grindims Lentos pėda l%c 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10c 

........... ......... pėda IVSzC
VValiboard—sheet nuo 4x6 iki 

4x10 .......................... pėda 2c
AJbert Spccįal Maleva gal. $1.25 

Apskaitliavimas DYKAI— 
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3890 S. Western Avė,
Tel. LAFayette 2101

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

vai. dienos.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS CIO c n
Išima Už .............. *lO.5U
prabuvimas ern n n
Ligoninėje .............. ^OU.UU
RAUDONGVSLIŲ C Of- 
Išėmimas ir Ll?on. ’CO.UU 
REUMATIZMAS A A
Greita Pagelba ....... *L.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 ftA
ir vaistai .................. *I.UU

| DOUGLAS PARK HOSPITAL 
: 1900 S. Krdzic Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAIIGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus] ir 
Stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-GArimai 

į visas rniesu Lilis.

5031 W. Jlooseveit Rd
CICERO, ILL.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
iš stoties

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muzįką ir kitus {domius 

pranešimus.

< u

FURNITURĘ HOUSE
340941 South Halsted Street

Tel. YAB<ls 3088

P FIC I ENT^S

Ute on|y one l«v«l 
spoonfal to ■ eup siftod i 

į flour for mest rccipes. j

llkVPOWDER
Samepricetoday j 

į a$ 48 years ago į 
į 25°unce» tor254 I 1 MznuGcfurzJ ty tolpnt f j 1 "»•? "Mhinj Sui ||
IV bakinf Mw4«r — un4«r tup«rviMMi || 
įl •apart akamitfi natianal || 
|ą______ r.put.tion, fa

rogpafai, rptątępiai ir k|tpą dau- 
giniipp pr;emmws. Nųsižengų- 
Kie|ps gręsia 3 men. ąrrštp, ar
ba bauda iki ^,soo htų, arbą 
ąbį bausmės kartu.

—Galanterija, trifcptąžąį įr ą-, 
vąlynė pardavinėjamą tiktai, 
parodžius pasą. Aut paso <|pdąj 
mas pažymėjimas.

—Iš Vilniaus savįvąjdybės at
leista eilė tarnautojų, kurie pu- 
siveiavp į tarnybą be rimto 
priežąstipe arbą ątyykp taniyr 

jaut, priskirta prie ministrų ta- bon neblaivus.-

ankščiau 8DIb^XM<WbD
Mes esame puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvįrš 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEĮ- 
TO su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.QQ

Dentures 
užsakymą

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
laisniuotų Dantistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

t i k 
nuo

Lmdab Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251
užsieniu 
dabar ši

BUDRIK ANNĘX
3417-21 So- Hąlsted Street

970 Kįl., žypiųs radio programas, su Makalais, 
nedėlios vakape. 9 yąląndą.

GARSINKITE “NAUJIENOSE'
Mh l iON’ QF POUNDS HAVE BEIH 

UjLLi d r Ouk <jUvtHNMLNl|

• ' ' ' ' " ................................... .



NAUJIENOS, Chicago, III.
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etroito Lietuviu
Ir Vis Daugiau 
Ir Daugiau Tų 
Midwest Krautuvių!

KOMUNACIŲ PRA 
KALBOS

Viešai savo vardu pasirodyti 
komunaciai nedrįsta, todėl jie 
ir bando svetimomis plunksno
mis dangstytis. Nors Amerikos 
Lietuvių Kongresas jau seniai 
likvidavosi, vienok rengdami 
prakalbas komurtaciai net tuo 
mirusiu kimu sumanė prisi
dengti. Vadinasi, “kongreso” 
vardu prakalbas surengė.

Kalbamos prakalbos įvyko 
rugsėjo 15 d. ’Lietuvių svetai
nėje. Vyriausias prakalbų tiks
las buvo išgarbinti paleckinę 
Lietuvą, kuri liko Maskvos įna
miu.

Kalbėjo žurnalistas Rubinas 
Matusevičius ir Dr. A. L. Grai
čunas. Skelbiama buvo, kad tai 
bus didelės iškilmės ir dainuos

“Aido” choras.
Vienok reikia pasakyti, jog 

iš didelio debesio visai mažas 
lietus tebuvo. Publikos susirin
ko visai nedaug. Tiesiog juo
kinga skaityti komunacių laik
raščiuose pasigyrimus apie di
delį “pasisekimą”. Jei tokiais 
pasisekimais jie bando girtis, 
tai, matyti, Maskvos agentų po
pieriai visai nekokie.

Iš Matusevičiaus kalbėtojas 
visai nekoks. Jis skaito ištrau
kas iš laikraščių, ir skaito ga
na nevykusiai: kažkaip nesusi
gaudo. O Dr. Graičunas per* ūsų 
ir barzdos plaukus su dideliu 
vargu pučia žodžius, — dažnai 
negalima girdėti, ką jis kalba. 
Dėlei to publikoje nuolat gir
dėjosi bambėjimų ir pastabų, 
kad garsiau kalbėtų.

Kalba tų piliečių susidėjo iš

Grigaičio, “Naujienų”, “Kelei
vio” ir grigaitinių niek niino, 
o Lietuvos pavergimo teisini
mo.

Atrodo, kad jei tie komuna
ciai ragus turėtų, tai jie visą 
svietą išbadytų. Tačiau ne tik 
jie ragų netiui, bet kai kur.ė 
jų ir dantis prarado. Taigi vi 
sai nepavojingi pasidarė...

Kadangi dabar kaukės vis š 
kai nukrito nuo Maskvos- age.i- 
vų vealų, tai lietuviai su jais 
turėtų visokius ryšius nutrauk 
ti. Jie yra visais atžvilgiais 
penktakojai, kuriems rupi 
tik Maskvos interesai.

TO NĖRA, KAS 
SKELBIAMA

Detroitas yra laikomas
po “boom” miestas. Skelbiama, 

, Kad dabar darbai eina visais 
garais. Tačiau to nesimato.

vien

kai-

NAUJOS GADYNES CHORO

RUDENINIS PIKNIKAS
MIKNIO DARŽE

1 blokas į vakarus O’Henry Park, Archer Road.

Sekmadienį (Sept.) 22,1940
Wienie Rost—Potato Bake—Muzikalis Programas. PRIZAI už 

gražiausius ir prasčiausius megstinukus (Svveaters).

Bedarbių ir šiandien yra 
daug. Jie diena iš dienos vis 
‘medžioja”, atseit, darbo ieško 

n- vis nieko negali surasti. Jei 
yra pareikalavimas, tai patyru- 
.Jų mechanikų: 
trūksta.

Šiaip dirbtuvės 
mos ir plečiamos,
yra pasiryžęs išleisti 11 milijo
nų dolerių naujai dirbtuvei, 
Kur bus diruami motorai lėktų 
vams. Kitos dirbtuvės irgi pu 
„ėtinai plečiamos. Laikui be 
gaut darbai gal labiau išsiju 
dins.

jų iš tiesų

yra didina-
Štai Fordas

WM. A. POPELI DIENA
- OUTING -

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

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

PIKNIKAS

kuopos piknikas Beeclmut dar
že prie Middlebelt Rd. Rangi 
25 centai. Pradžia 12 vai. dic 
.tos, o šokiai prasidės 3 va..

Visi Detroito ir apylinkė*- 
.etuviai yra kviečiami į pik

Specialus Pasiūlymas
SPECIALI GRUPE Iš 75 

FURKAUČIŲ:
MINK—PERSIAN—MUSKRAT 

—CARACUL—MARTIN COATS 
—PONY SKIN.

ir aukščiau

Mes turime didelį pasirinkimą 
kailiukais apsiūtų audeklinių

CASH, LAYAWAY,
CREDIT

SMART WOMEN’S and MISSES’WEAR COATS, SUITS and FURS

1330 MILWAUKEE AVENUE
Atdara utarninkais, ketvergais ir subatomis iki 10 vai. vakaro.

JACKTSW1FT>
RUN, JOAN— BEFORE IT 
SEIZES YOU TOOĮ _____ S

HE 
POWERFUL 
TENTACLE 
OF SOME 
HIDDEN 

SEA MONSTER 
CLUTCHE3 

JACK 
AS HE 

AND JOAN 
WATCH THE 

GLOBĖ UNFOLD 
THE STORY

krautuvių konkurenciją. Tik
renybėje, betgi, kooperaiyvė or
ganizacija kaip Midwest Sto
res ne tik atsilaiko prieš kon
kurenciją—bet pati ją aštrina, 
nes ji taip susiorganizavusi, 
kad gali pirkti prekes dides
nėmis kiekemis, tad ir pigiau. 
Organizacija turi milžinišką 
sankrovą, todėl gali vienu sy
kiu prisipirkti keletą vagonų

PRALAIMĖJO
Lietuvis Frank Maikavch 

pralaimėjo nominacijose. Atro 
do, kad Michigan valstija pra 
deda atbula žygiuoti. Ji ne tik 
progreso nedaro, bet faktiškai 
žengia atgal. Apie tai galima 
jpręsti iš tų kandidatų, kurie 
J<o pasirinkti

VAIKUČIU chorelis
Kai pas mus atvažiavo p. 

Kvederas, lai atrodė, jog vai 
kūčių chorelio klausimas t.n 
Kamai bus išspręstas.

Ilgainiui tas klausimas ne tik 
.šsisprendė, bet dar labiau su
sipainiojo. Tarp vaikučių ir 
Kvedero santykiai labai pablo
gėjo. Nebuvo patenkinti nė tė-|kas savaitę, 
vai. žodžiu, pasidarė kažkokie 
. alaidi barščiai.

Pagaliau tėvai kreipėsi į SLA Į neprigulmingi
h2 kuopą, kad toji apsiimtų negalėtų atsilaikyti prieš did- bus patenkintos pirkdamos iš 
globoti chorelį. Liko išrinkta Iriųjų korporacijų “chain” “Midvvest”. (Sk.)
Komisija, kuri tarp savęs nega
lėjo susitarti. Svarbiausias klau
simas, žinoma, buvo finansai.
Po ilgų aptarimų prieinama iš
vados, kad už kiekvieną vaiką 
ievai mokėtų po dolerį per me 
nesį.

čia 
Vieni 
mė, o 
Jie 
daugiau nebeleisią 
Juo labiau, kad ir 
nenoriai ema mokytis, 
skundžiasi, kad mokytojas juos 
įžeidžiąs.

Viso to 'pasėkoje chorel.s 
baigia nykti. Neįrukus, jei n.e- 
ko nebus daroma, jį teks likvi
duoti. Juo labiau, kad ir Evai 
prieš dabartinį mokytoją laba 
yra nusistatę. Kai kurie t.esiog

jog, girdi, Kvedcia, 
musų vaikų nebemo

Stebėtinas Orgaiiizaci jos 
Augimas.

betroitietis.

pra-

dau-
Mid-

Midwest Stores, kooperatyve 
groserhinkų organizacija, gy
vuoja jau 10 metų ir su su- 
p ra n t am u p as i d idž i a vi m u 
neša, kad šie metai yra 
mingiausi.

Kas savaitę daugiau ir 
■jiau groserninkų įstoja
west organizacijon ir taip or
ganizacija stiprėja, auga. Pe
reitą savaitę, pavyzdžiui, 7 
naujos Midwest krautuvės bu
vo atidarytos. Per daugelį 
ateinančių savaičių atsidarys 

i net po tris Midwest krautuves

ir vėl prasidėjo suirutė, 
tėvai tą pasiūlymą i.riė- 
kiti griežtai

pareiškė, jog
pasipriešinu, 
savo vaiku 
į mokyklėlę, 
patys vaikai 

J.e

pareiškė, 
daugiau

Kuomi remiasi tas sėkmių- krautuvių 
gumas? Juk rodytųs, kad tie šiandien telpa 

i groserninkai

O prie7 to prisideda svar
biausias faktas, kad kiekviena 
Midwest krautuvė vedama tos 
krautuvės savininko, o ne pa
samdyto klerko. Savininkas 
visuomet daugiau rūpinasi, 
kad kostumerį patenkinti, to
dėl pas jį rasi tik geriausias, 
švariausias ir šviežiausias 
maisto prekes.

Tokio maisto, su tokiomis 
savybėmis, šeimininkės ir rei
kalauja—o dar žemiausiomis 
kainomis. Pažvelgę į Midvvest 

skelbimą, kuris 
Naujienose”, 

šeimininkės patirs, kad jos

fPZb
KRAFT FRENCH 

DRESSING

AMERICA'S: LARGEST 
SELUNG BRAND . • J

GERIAUSIOS VERTES
PUIKUS MAISTAI — ŽEMOS KAINOS 

"PIRKITE IŠ "MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., RUGSĖJO 20 ir 21
“MIDWEST’’ Puikiausios Kokybės Grynos Smetonos

SVIESTAS V£“$v. 281/2c
Puikiausi U. S. 1 Balti Cobbler

BULVES 15 sv. pekis
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės
GARUODINTAS PIENAS aukšti ken. 4 už 250

“GREEN GIANT” Žirniai 17 unc- ken. 2 už 27^ 
“A/nnyn^” Cieių Grudų Golden Bintam
NIRLETS komai nuo varpos 12 unc. ken. 2 už 23<

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA SI.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Iii.

“NAUJIENŲ”
AUTOMOBILIŲ
BLITZKRIEG

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILLOW SPRINGS, ILL.
SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940

REIKALAUJA GERES
NĖS PRIEŽIŪROS

WPA darbininkai kreipėsi į 
«arbo, federaciją, kad išrup.n 
.ų tinkamesnę med.kalę pagal 
>ą. Dabartiniu laiku bedarbių 
įeimos labai turi nukentėti. Jei 
<as šeimoje suseiga, tai nega- 
.i daktaro prisišaukti. Tiesa, 
yra kelios stotys, bet jos visa
da prisigrūdusios. Dažnai pasi- 
aiko, jog sergantieji priversti 

yra kelias valandas išlaukti ei
lėje ir grįžti namo be nieko. 
Mat, baigiasi priėmimo valan
dos.

Majoras ir miesto taryba pa
sižadėjo tą reikalą sutvarkyt .

LYGYBĖ
Jei moteris atlieka tokį pat 

darbą, kaip ir vyras, tai ji tu
ri gauti ir tokį pat atlyginimą. 
Lai, rodosi, toks paprastas da- 
ykas, dėl kurio negali būti 
Jv'ejų nuomonių. Aukščiausias 
valstijos teismas taip ir patvar- 

! kė 1938 m. Tačiau darbdaviai 
su tuo patvarkymu nenori su
tikti: jie ir ateityje norėtų 
praktikuoti diskriminaciją. Va
dinasi, už vienokį darbą mote- 

| rims mokėti mažiau, negu vy
rams.

Kiek numatoma, kitą mėnesį 
tas klausimas gal bus galutinai

LOOK j LOOMl 
8T’S FALLINGJ

Man rodosi, kad komisija tu
rėtų tuo reikalu ką nors dary
ti. Pavyzdžiui, surasti 
mokytoją, 
sugyventi 
tiek su jų

naują 
kuris labiau ga.čtų 
liek su vaikučiais, 

tėvais. —R.p.

Prancūzai nesigins
HANOI, Indokinija, rūgs. 16 

d. Atsakominguose valdžios
sluoksniuose yra susidariusi 
nuomone, kad francuzai paten
kins japonų reikalavimus be di
delių pasipriešinimų. Francuzai 
stengiasi kitiems kaltę sumes
ti. Jie pasakoja, kad viena ko
misija nuvykusi į Washingto- 
ną 200 orlaivių prašyti, bet 
jiems nepavyko įtikinti atsako- 
mingus asmenis ir gauti orlai
vius.

Be orlaivių jie negali gintis 
nuo japonų. ’ Vichy vyriausybė 
veda derybas su japonais tuo 
reikalu ir principe sutiko pra
leisti japonų kariuomenę. Ki
niečiai turi paruošę kariuome
nę japonams kelią pastoti.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
\-nd pnčios Naujienos 

^Miidiiijros.

YOUĮ BŪT
THE IDOLį

“Un.LSĮnTRV’S” PĮYNAM MILTAI 20 unc. pak, 2 už 17c
“PILT SBURV’S” FARINA U unc. nak. 2 už 17c14 »*nc. nak.
“CJ.APP’S” STRAIMFD FOODS 4U unc. ken. 6 už 47c
“rr.AVP’S” CHOPPFD Fonus 7U unc. ken. 2 už 19c

“COMET” Ryžiai 1 sv. pak. 2 už 1 qc
“RED CROSS” SPAGHETTI 1 sv. rr>k. 2 už 17c
“LIBBY’S” Pork and Beans
“FTT.H DEAN SPROUTS 
“FUJI” FEAD MOLASSES 
“FUJI” CIIOP SUEY SAUCE

28 unc. ken. 2 už 19£ 
No. 2 ken.

5 unc. būt.
3 unc. būt.

2 už
2 už

■ 2 už

17c
25c
19c

R^iiliario Skonio
“OVALTINE” did. 61c
“WINDEX” Langams Valytojas 6 unc. būt.
“DRANO” Valo Drains
“PUROX” 2 10c pak. 10c 
McINTOSH7)buoliai'U?^”l 
NAMIE AUGINTI KOPŪSTAI

maž. 34^ 
13# 

12 unc. būt. 200 
2 25c pak. 25£

4 sv.
_____ 3 sv. 50

“GUEST” IVORY MUILAS 2 už 9c
“AMERICAN FAMILY” MUILAS did. šmot. 5c
“AMERICAN FAMILY” TRUPINIAI 2 maži 17c 2 did. 39c
“PALMOLIVE” MUILAS_______________________________ 3 už 17c
IDE AL’ Šunims Maistas 1 sv. ken. 3 už 25^
CURL ŠUKOS Už lc SU 3 ŠMOTAIS 
“CAMAY” Muilas 
“SPEČIAL” DEAL 
“RINSO”

Visas už 18*
did. pak. 2 už 33<t 4581

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO

SSTŪRES
,WELL, THE MONS^ER WAS BURIED. 
I’M FREE. BŪT THE GUOBE t S 
SMASHED. WE CAN LEARN NO

MORE HEBE . ______________-įm-d

No. 4581—Mergaitėms suknelė 
(diejų šmotų). Sukirptos mieros 6, 
8, 10, 12 ir 14 metų.

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

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Chiearo, DL

Čh (deda 1S centų fr prataa

atsiųsti man pavyzd} No ..
Mieros . - per kratte*

(Vardam Ir pevardi)

(Adresas) 

cistitą)""
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ŠAUKIA LIETUVIUS J “NEATLAIDŽIA KO
VA UŽ LIETUVOS IŠLIIJOSAVIMĄ

Park Politinis klubas. Girdė
tis, kad jie irgi rengiasi pąda- 
ryti kokį tai “šurum burum”. 
Mat, kaipo “politišina ”, tai

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams '

Lithuanian National Democratic Kliubo 
Pareiškimas

Roosevelto pergalei frihno kep
ti kelių tonų kokį tai gyvtiną. 
Na, tai pamatysime.

Lithuanian National Demo* 
eratie Club mėnesinis posėdis 
įvyko penktadienio vakare, 13- 
tą dieną šio mėnesio, po dviejų 
mėnesių atostogų. Kliubiečiai 
susirinko skaitlingai.

Nutarta surengti rudeninį 
balių ir išrinkta komitetas tuo- 
mi rūpintis.

Po apsvarstymo kliubo be
ganė’ų reikalų kliubas, žinoda
mas Lietuvos dabartinę padėtį, 
išnešė sekamą pareiškimą:

Kliubas Smelkia Rusiją

krabę, taipgi įvedimą visame 
šte sovietizacijos ir žudymą ii4 
persekiojimą Lietuvos piliečių, 
Mes atsišaukiame į visus lie* 
tuvius stoti j neatlaidžią kovą 
už Lietuvos išliuosavimą!”

Korespondentas.

“Čekistai” Gaudys 
Svečius, Kurie 
Neturės Sveterių

Diena Iš Dienos

“Kadangi Sovietų Rusija, 
okupuodama Lietuvą sulaužė 
pirmiau padarytas nepuolimo 
sutartis tarpe tų dviejų valsty
bių, ir

“Kadangi Rusijos pastango
mis įvedama Lietuvoje sovietų 
Rusijos valdžios sistemą, kuri 
nesutinka su lietuvių tautos 
troškimais ir demokratijos prin
cipais, ir

“Kadangi Lietuvos okupantų 
žvalgyba suminėja geriausius ir 
veiklesnius Žmones ir išveža į 
gilumu Rusijos, nežinomam li
kimui. Akyvaizdoje šitos Lie
tuvos nelaimės negalime tylėti 
ir mes, musų organ zacija, visą 
laiką rėmusi- nepriklausomą ir 
demokratinę Lietuvą, su did
žiausiu budėsiu atžymi tą fak
tą, kad Lietuvą pavergė tie, 
kurie savo deklaracijomis ir sa
vo parašais tikrino, kad jie 
taikos ir tautų bendravimo 
lininkai.

“Bet tuos savo pažadus 
pamynė. Lietuva šiandien
vena valandas, barbariškieji jos 
okupantai kęsinasi sunaikinti 
ne tik jos materialę ir dvasi
nę kultūra bet ir tos kultūroj 
kūrėjus.

Į Kovą!
“Taigi, mes, National Lith

uanian Democratic Klubas, pa
smerkiame Rusijos karinę oku
paciją, lygiai pasmerkiame po 
okupantų priespauda darytais 
rinkimus ir to seimo nutarimą 
priskirti Lietuvą prie Rusijos, 
panaikinant jos nepriklausomy-

lomus “Naujos Gadynės 
Piknikas Šį Sekmadienį

Šį sekmadienį “Naujos Ga
dynės” Choro piknikas Miknis 
darže, prie Archer avė., vienas 
blokas Wcst nuo O’Heury 
Park.

Chicagiečiai, paremkite tą 
chorą, kuris jums yra dau
giausiai tarnavęs.

Tai bus paskutinis šios va
saros piknikas, paskutinis ir

ir kitų įdomybių: pikniko da-

dovanos 
įdomiau-

yra 
ša-

gy-

KAZIMIERAS NORBUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nubudime 
daug draugų ir pažįstamų.

Laidotuvėmis rūpinasi Ma
rijona Radvilas ir Teisybės 
Mylėtojų Dr-stė.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Drs-tės.

Kūnas .pašarvotas 4126 So. 
Campbell Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 21 
diena, 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.

Nubudę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

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

i nvpikLU I L«lMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

I m R A Gėlės MylintielnaII M U A Vestuvėms, Ban- I n M14kietams, Laidotu-Wllljrivėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

VESTUVES
CICEROJ

CICERO. — Čia rytoj įvyks 
šaunios vestuves — tai Adelės 
Rakauskaitės it Miko Okso., Ce
remonijos įvyks šv. Antano 
bažnyčioj, pusę po keturių po 
pietų. Vestuvių puota įvyks še
štą valandą vakare, Parkholme 
Community svetainėje, 17 th 
Street ir 51st avenue, Ciceroj.

Jaunavedžiai sudaro gražią 
porą. Adelė lietuviškoj dvasioj 
auginta, priklausė prie “Pir
myn” choro, yra graži ir gabi 
mergaitė. Mikas Oksas, kuris 
Adelės širdį užkariavo, yra biz
nierius, Cicero restorano savi
ninkas. Tikiu, kad šios vestu
vės bus nepaprastai iškilmin
gos. V. Faiza.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yardš 4863;’ 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Kilbs—Nut. rast., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadžiauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.: A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go: J. Ivanauskas —.Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn Št.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community
Center. Susirinkimai įvyksta kasi 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J.'Noreika; maršalka— 
J. Czesna;, John Gura—kasierius.

PERSONAL 
Asmenų Ieško HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia

sekretus

padaryti klaidos— šiame pik
nike bus duodama 
tam, kuris atvyks su 
siu “sveterių”.

Aš nenoriu visus
jums pasakyti. Galiu jums pa
sakyti tiek, kad šiame piknike 
dalyvaus “čekistai”, kurių pa
reiga bus ieškoti vyro, moters, 
vaikino ar merginos su įdo
miausiu “sveterių”, ir jie ne 
vieną pikniko dalyvį paslgaus 
ir ves pas teisėją- Nubaustas 
turės užsimokėti bausmę 
neturėjimą 
vanos bus 
grrižiausį ir 
prasčiausį.

uz 
“sveterio”, o do- 
tam, kuris turės 
tam,- kuris turės

bus kepamos bul-

PAIEŠKAU PRAPUOLUSIOS se
sers, vardu Lucille Stsulys. Kas 

malonėkite 
Box

žino kur ji randasi, 
.pranešti šiuo adresu: 
1739 So. Halsted St.

PERSONAL NOTICE 
Asmeniniai Pranešimai

2417,

MEDŽIOTOJŲ AT YDAI!
Mes gavome lysą tinkamoje vie

toje su klubauze medžioti antis, 
žąsis ir zuikius. Musų klube dar 
trūksta 3-jų narių. Dėl informacijų 
pašaukite YARds 2828. Jos. M. 
Azukas.

VVHOLESALE FtJRNITUKE 
Rakandai ir [taisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

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

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Gyvenimas vietoj. $8.00. 
EUCiid 4586J, 1013 N. East Avė., 
Oak Park, 111.

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

Apart to, 
vės ir silkes, taipgi ir dešros 
ant ugnies užkurto laužo. Ga
lit įsivaizduoti kiek juoko, 
kiek įdomumo bus iš to “gau
dymo” ir “baudimo” ir ne vie
nas “čekistas” gaus “ilgą no-

Įžanga — “sveleris” arba 
teisėjo bausmė be “sveterio” 
—10 centų. Užtikrinu, kad 
savo žygio jus nesigailėsite.

Išsiemė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Joseph Grandis, 24, su Helėn

Lykes, 24
John Domaitovich, 51, su Ag

nės Baluti, 37
Albert Perreauit* 22* su He* 

len Zwinakis, 17
Fred Kubasak, 29, su Vera 

Petraitis, 32
Jacob Seithem, 25, su Lore- 

tta Patrickus, 24
Waldeman Juris, 21, su Ca-* 

toline Pavlik, 19
Jack Bubis, 28, su Baisy OI- 

son, 20
Joseph Malouski, 58, su Ma

ry Katilus, 48 '
Joseph Cherniavvick Jr«, 31, 

su Frances šilkunas, 28
Alphonse Petrauskas, 23, su

Ann Senffner, 28
Stanley Pamedis, 22, su Lot- 

tle Nowak, 19
Albert Poška, 30, su Sophie

Cypkar, 21

Reikalauja
Perskirų

Frank Benes nuo Marie Be- 
nes

VALDYBA LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO 15-to WARDO DEL 
1940 METŲ ' SEKANČIA: Pirm.

Floyd J. Dowiat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajšvila, 6140 
S. Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St.; Fin. 
Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
V/ood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. Zekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petrol, 5945 S. 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S. Maplewood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen- 
to street.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 
. <2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 

2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis,- 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Sanibška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė,; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauškas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė,! ^37 , W- 34th PI., ir Vla
das Railą,' ėboi So. Artėsian Avė. 
tel. flemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kaą mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet, 2417 
W. 43rd SfJ Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio Vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

jaunV lIe^uvių AMERIKQJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—rNut. rast., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dūle vi ch — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
cliiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.;. Martinąs . Pienis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Erne- 
tald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta, kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

SUSIRINKIMAI

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
DARBUI, angliškai kalbanti, tarpe 
20—30 metų. Nereik skalbti. Gyve
nimas vietoj. Geri namai. $8.00. 
RLAZA 7848.

LSS. CENTRALINĖS KUOPOS 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
rugsėjo 20 d., kai.p 8 vai. vak. 
Naujienų bute. Susirinkimas bus 
svarbus tuo, kad jame bus aptarta 
rudens laiko veikla, platus nuomo
nių išsireiškimas apie Lietuvos įvy
kius ir daugelis kitų svarbių gyve
nimo reikalų. Draugai, pribukite 
visi! —Centr. Kuopos Valdyba.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ I Šaukite BELlwood 9655.
CHORO dainų pamokos jau prasi----------------------------------------------
dėjo, tad visi choro nariai būtinai REIKALINGA MERGINA namų 
lankykitės laiku, nes turime jau darbui. Maža šeimyna. Atsišaukite 
rengtis prie, savo metimo parengi- nuo 10 iki 2:00, Englewood 8060, 
mo, kuris įvyks lapkričio (Nov.) 6833 So. Racine.
3 d. Taipgi bendrai su “Naujieno
mis” yra rengiamas piknikas, ku
ris įvyks spalių 6 d. Taipgi kvie
čiame visus senuosius veikėjus ir 
dainų mylėtojus prisidėti prie Chi-1 paTYRFS SFNU POPIFRU Gra cagos Lietuvių Vyrų Choro. Dainų , 1kEJNŲ POPIERŲ Gra- 
pamokos atsibuna kas nedėldicnį. der; kuJls Salėtų užimti furmano 
Neffo svet., 2435 So. Leavitt St., ylet?: Nepaprastai gera alga atsa- 
kaip 10 vai. ryto. ka'K:,a1;1. vy™lnlK12“)kįJtes:. Ge"eralChnrn Valdvhn B iber Co., 3801 So. Racine Avė., YdHtyun. YARds 1150.

KLIUBO mėnesi-----------------------------------------------
įvyks sekmadienį, REIKALINGAS PATYRĘS buče- 
val. popiet, Holly-Į rįs, kuris žino savo darbą.

5257 Princeton.

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

$5,800—prie 60 ir Artesian gat., 
augštos rųšies 6 kambarių mūrinis 
bungalow.

$3750 — prie 64 ir Marshfield 
gat., 6 kambarių mūrinis bungalovv, 
furnaso šiluma, medinis garažas.

$8500—prie 80 ir Peoria gat., 2 
flatų mūrinis, štymo šiluma, lotas 
35x125.

$6000—prie 74 ir Wentworth gat., 
2 flatų mūrinis, po 5 kamb., por- 
čiai, 2 karų garažas, lotas 30x180.

Kreipkitės: 
MR. MEDORA, 

Stewart 3601. 8110 So. Ashland Av.

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

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

HELP VVANTED—MALĖ
Darbininkų Reikia

NAMAI UŽ 1/4 DALĮ KAINOS 
kiek kainavo. Duokite pasiūlymą, 
priimsim mainus ką jus turite. 2 
namai baigiami statyti, 3007—3011 
W. 71 St. Bungalovv prie 70th ir 
Talman Avė. Kaina $4,850. 2 fla- 
tis medinis, 4008 So. Maplewood 
Avė. Kaina $3,800. 4 flatų 64th ir 
bo. Campbell Avė. Kaina $9,800. 
10 fialų netoli 63 St. Kama $19,500. 
Turime visokių kitokių bargenų ir 
mainų. C. P. SUROMSKIS, 6921 S. 
Westcrn Avė., Republic 3713.

“Rytinė žvaigždė” 
Northsidėj Vis Dar 
Stipriai Šviečia

Stovi Nepaprastai Gerai 
Finansiniai

NORTH SIDE.—Tarpe North- 
sidės pažangiųjų lietuvių jau 
seniai sėkmingai gyvuoja Mor- 
ning Star klubas. Nors šiuo lai
ku klubas nariais nesidaugina, 
bet finansinė padėtis yra 
bčtinai stipri.

Išvažjavįm^s Pasisekė

Ste-

tu- 
Jef-

Štai, rugsėjo 15, klubas 
rėjo sėkmingą išvažiavimą 
ferson giriose. Diena -pasitaikė 
gana palanki, tad ir svečių at
silankė skaitlingai, nors ir kiek
vienas klubo parengimas pasi
žymi skaitlingumu ir tdraugiš- 
kumu. Tai seniai klubo užsi
tarnautas nuopelnas, nes Mor- 
ning Star klubas niekad nėra 
atsisakęs prisidėti prie visokių 
lietuvių kultūringų dalykų.

Atrodo, kad klubui ir toliau 
lemta gyvuoti. Reikia priminti, 
kad klubo nariai irgi pasižymi 
rimtumu ir draugiškumu, tai
gi, “pagal Jurgį ir Kepurė”, 

“Politišinai“ Rengiasi Roose- 
velto Pergalė!.

Beje, dar turiu prisakyti, kad 
Northsidiečiai rengiasi “paju
dinti žemę”. Tai politiširiai ar* 
ba geriau sakant* Humboldt

ŽAGARIEČIŲ 
nis susirinkimas 
rugsėjo 22 d., 1 
wood Svet., 2417 W. 43rd St. Ma
lonėkite atsilankyti, nes išgirsite 
raportą iš praeito kliubo pikniko,. 
taipgi yra daug kitų svarbių rei- REIKALINGAS PATYRUS 
kalų aptarti. Shearman dirbti prie Nr. 3 Shcar,

J. Keturakis, rašt. taipgi vyrų, kurie galėtų dirbti 
i.. tio-nTji - ■■ ■ ' i-/.■>-- •• JĮ Ąuto Wrecking y arde,. Gera mp- 

' kestis patyrūši-ems Vyrams. war-
shawsky and Co., 1900 So. State 
Street.Štai Geras Žmogus
FURNISHED ROOMS —TO RENT 

Gyvenimui Kambariai

Apmoka! RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys,' nebrangiai. Karštu vandeniu 
šildomas, prie dviejų suaugusių 
žmonių. 4609 So. Rockwell, Lafa
yette 3859.

4051 Kėn
iai) a i gerų 
gerą ir ki-

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

PARSIDUODA DVIFLATIS po 5 
ir 6 kambarius, pirmas flatas apšil
domas, 
ųuette 
žiausia 
duoda.
tai $5175. Mažai reikia cash įnešti. 
Turi būti parduotas greitai.

CHARLES URNICH (Urnikas) 
25ŪU W. A "Prospect 6025.

Antros lubosi

2 karų garažas, arti Mar- 
Parko ir gatvekarių. Gra- 
vieta ir pigiausiai parsi- 

Tikras bargenas, kaina tik-

2719 WEST 55th STREET
Pardavimui štymu apšildomas 

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

PARDAVIMUI 2 FLATŲ mūri
nis, 6 ir 6 kambarius, garu apšil
domas, stokeris, 2 karų garažas. 
Kaina $8500. Savininkas, Borken- 
hagen, 5653 So. Justine.

Gavo
Perskiras

Stella Navickas nuo Stanley 
Navickas

Tessie Arrttohas nuo Peter 
Armoiias

Bernice Gersh nuo Michael 
Gersh

Gimimai 
Chicago j

f »

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

JANUSZ, Stanley F., 7845 
Woodlawn avenue, gimė rugsė
jo 8, tėvai: Stanley ir Paula.

KRUKAS, Patricia, 8436 So. 
Green Bay avenue, gimė rugsė
jo 7, tėvai: Antanas ir Virgi- 
nia.

Prašo Rytoj į 
“Grand Opening”
— Įkurtuves

irKviečiame Visus draugus 
pažįstamus atsilankyti į Grapd 
Opening, Palmer’s Taveru, 
W. Madison St, Subatoj, 
sėjo 21, 1940.

Bus skanių užkandžių, 
tnuzika.

Kviečia visus atsilankyti .sa
vininkas, P. POLONIS. Telefo
nas Columbus 5596.

5627 
rug-

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moynę St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė,, tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
tius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce AVe.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. —• 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskąs, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušta—Nut. rašt., 3949 
Sd. Artėsian AVe.; Fin. rašt. — 
Ahna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob,: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Stnith ir Frank 
Opulskis. Tėisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.

ROSELANDO ' LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VĄLDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverąuskienė — Nut. rašt, 
10320 So. Wa!lace St.; Anna Dar
gienė1—Fin. TaŠt., 10520 So. State 
St.; Paulina iStasiulis — Kasos 
glob. j Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—-Maršalka; Streukienė, — 
kbrėsp.; Antdjtiette Swart—kore
spondentė.. Susirinkimai yrą kas 
mėnesio antrą trečiadienį, . 7:30 

' vai. vakaro, 10413 So. Michigan
f?.

gera Avėti ue.
-...........-.........................     •■■■-* -.... ... "n -—r

Pirkite t^fje^autuvEse, ku
rios garsinami-“NAUJIENOSE”

A • « « f '»♦ X

darbų lai-
šiandicn

Ir jį už tai kalėjime uždarė!
Edward A. Peterson, 39 me

tų cbicagielis, nuo 
more avenue, buvo 
norų žmogus—darė 
tiems ir sau.

Bet jo labdaringų
kai yra pasibaigę ir 
Peterson sėdi kalėjime.

Štai kaip buvo-
Peterson vogė laiškus su če

kiais iš pašto dėžučių. Negalė
damas čekių iškeisti be pavo
jaus savo kailiui, jis sugalvojo

giai. Vogdamas čekius jis kar
tu pasivogdavo iš pašto dėžu
čių ir sąskaitų. Sakysim, pasi
vogęs čekį, priklausantį Jur-

ir Jurgio bpurgio sąskaitų uz 
elektrą, gasą ar ką kitą, nuei
davo su čekiu sąskaitą užmo
kėti, o grąžą pasiiilidavo sau. 
Iškeisdavo čekius be pavojaus, 
ir Petersoii pasirūpindavo,

kuomažiausia, o jam paliktų 
kuodaugiausiai pinigų.

Taip jis darbavosi per kelias 
savaites laiko ir ne vienas chi- 
cagietis galvojo, kaip tai atsi- 
sitiko, ksęid jo sąskaitos apmo
kėtos? Bet galiau ir Petersoii 
pakliuvo, kai užėjo į Moeller 
Brothers and Co„ 1272 Mil- 
waukee avenue. Peterson per
sistatė 
“atėjo

esąs “J. A. Sedner” ir 
savo sąskaitą apinokė-

Bet 
tarnautojai 
kad gerai 
valandėlę prieš tai pats buvo 
atėjęs sąskaitą apmokėti- Iš 
kurgi atsirado naujas Seid- 
ner’is? Jie pasišaukė policiją, 
Peterson buvo suimtas ir ant
rojo “Saidnerio” misterija 
greitai išsiaiškino.

pasitaikė, kad
Saidnerį 

pažinojo,

firmos 
ne lik 
bet jis

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MARQUETTE PARKE
3 flatų po 5 kambarius, 3 

muro garažas, štymo šiluma, 
na $9500.

4 flatų,
3, štymo

karų
Kai-
2 po

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

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

GERA VIETA TAVERNUI
Transferių kampas, 3801 South 

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

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

PARDUODAM VIENĄ IŠ DVIE
JŲ tavernų—1956 W. Cermak Rd., 
arba 2462 Blue Island Avė. (Buvu
si šturmo vieta) su rooming house.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
MEAT MARKET, arba mainysiu 
ant mažo namo. Priežastis—neturiu 
patyrimo. PRospect 0853.

PARSIDUODA TAVERNAS. Vie
ta gera, biznis gerai išdirbtas. Pra
šome atvažiuoti ir apžiūrėti vietą. 
3245 West 63rd St.

PARSIDUODA VALGYKLA, ge
rai įrengta. Biznis gerai išdirbtas. 
Galima .pirkti su ar be namo.

2343 • So. Leavitt St.

PARSIDUODA GROSERNĖ labai 
geroj vietoj, lietuvių apgy Ventoj 
kolonijo. Parduosiu labai pigiai. 
Vienai merginai perdaug darbo. 
Savininkė ant vietos. 2 arba 6 
kambariai gyvenimui. 4612 South 
Pauliiia St, YARds 1395. M. Rai- 
sutis.

2 po 4 kambarius ir 
šiluma. Kaina $10,750.
BRIDGEPORTE
po 5 kambarius, naujas

Kaina
2 flatų

namas, pečiais apšildomas. 
$5400.

2 flatų, 6 ir 6 kambarių, 
aukštas karštu vandeniu apšildo
mas, 2 karų mūrinis garažas. Kaina 
$6000.

Štoras ir 3 Ratai ant Emerald 
Avenue, kaina $6500.

Tavernas ir 2 flatai, kaina $8000.
BRIDGEPORT REALTY CO. 

Shimkus and Costello 
953 West 31st St. 
Tel. YARDS 0311.

Atdara nedėliomis huo 10 iki 4.

.pirmas

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

C J ZELVIS
BUILDING KONTRAKTORIAI
Statom naujus, ir taisėm senus 

namus. Muro, cemento ir karpente- 
rystės darbus atliekam prieinama 
kaina. Lengvais išmokėjimais arba 
cash nupiginta kaina dabar. Taipgi 
apskaičiuojame ugnies nuostolius ir 
patarnaujant apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St. Lafayette 0331

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
lyra naudingos.
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SVARBIOS INFORMACIJOS VEDUSIEMS 
APIE PRIVALOMI KAREIVIAVIMĄ

Vedusių Dabar Nešauks
Kaip jau buvo pranešta 

“Naujienose”, pirmose kiaso- 
se privalomai karo tarnybai 
bus šaukiami tiktai nevedę vy
rai. Vedusieji bus paliuosuoti.

Karo departamentas pareiš
kė, kad tokia taisykle bus pri
taikoma visiems vedusiems be 
skirtumo. Visi vedusieji vyrai 
bus priskaitomi prie tokių, ku
rie “turi šeimynines atsako
mybes”, nežiūrint ar jų žmo
nos dirba ar nedirba, ar turi 
vaiku ar neturi.

Yra tokių vyrų, kurie bando 
savo dirbančias žmonas pri
kalbinti mesti darbus. Mat, jie 
mano, kad jei jų žmonos dirba 
i rpelno pragyvenimų, tai ka
riuomene nuspręs, jog jie ne
turi “šeimyninių atsakomybių” 
ir juos pašauks. Bet tokie vy
rai, kurie verčia žmonas mesti 
darbus, sau daro bereikalingų 
skriaudų. Faktas, kad žmona 
dirba ar nedirba, jų reikalui 
nedaro jokio skirtumo. Užten
ka to. kad jie vedę—ir tas au
tomatiškai atideda jų pašauki
mų kariuomenėn iki to laiko, 
kada išeis patvarkymai vedu
sius šaukti.

Apie Ligonis ir “Ligonis”
Kariuomene vakar išleido 

tolimesnius patvarkymus regi
stravimui, kurių tikslas yra 
užbėgti kelių kariškų daktarų 
apgaudinėjimui.

Sako, vyrui, kuris nenori 
eiti atlikti savo prievolės, ne
bus jokios naudos iš to jei jis 
nusipiaus kojos ar rankų pir
štų, trins akis tabaku, tyčia 
savo vidurių veikimų gadins, 
ar žalosis savo kūnų kitokiu 
budu. Jis bus paimtas kariuo
menėn, o jeigu “negaluos”, tai 
kariuomenės daktarai ji “iš
gydys”- Nuo tarnybos bus pa
liuosuoti tik invalidai ligonys. 
kurių negalavimus kariški 
daktarai atras autentiškais.

Nuo tarnybos nebus paliuo
suoti nei chroniški alkoholi
kai.

Vyrų registracija įvyks spa
liu 16 d., o “draftavimas” — 
šaukimas tarnybai — prasidės 
spalių 23 d.

Registruotis reikės precink- 
to balsavimo stotyj, kurios re
gistracijos dienų bus atdaros 
nuo 7 ryto iki 9-nių vakaro.

"" ■ -v ~

Scalise Pavogė 
$118,000 iš Unijos 
Iždo

tVPA Darbininkų 
Skaičius Sumažėjo 
525,000-iais
Darbai Pramonėj Eina Geryn

Valdžiai pradėjus ” duoti mi- 
lioninius karo užsakymus Ame
rikos dirbtuvėms, jose žymiai 
pagerėjo samda. Rezultate, su
mažėjo W.P.A. darbininkų ir 
bedarbių skaič.us.

Apie bedarbius skaitlinių kol 
kas nėra, bet W.P.A. darbinin
kų skaičius sumažėjo 525,000- 
iais, per paskutinius šešis mė
nesius. Vasario menes1’, 1940, 
jų buvo 2,325,000, o dabar skai
čius siekia 1,890,000.

Tokios skaitlinės buvo pa
skelbtos Jungtinių Valstijų ma
jorų konferencijoj konskripci- 
jos ir kitais reikalais, kuri da
bar vyksta Washingtone, D. C.

Ragina Anglijai 
Parduoti 25-ias 
‘"Oro Tvirtoves”

AUTOMOBILIU
I

Rengia

NAUJIENO
TAIPGI DALYVAUS MUSŲ GERIAUSI ČIKAGOS CHORAI

Aukos “Naujienų’
Namo Remontui

(Tęsinys iš vakar dienos “Naujienų”)
P. TIMONIS (miręs; paskyrė auką “N-nų” 

Namo Fondui savo testamente) .......... -...........
P-s PELANIS .............................. ................
J. WASKI .....................................................
Mrs. P. MILLER ...........................................
J. GRIGAITIS .............................................
A. DAUKŠAS ..............................................
J. ir M. GABRYS .........................................
J. NEFF.............................................. ..........
J. VILIS .............................. ..........................
J. LINGEVIČIUS............. .............................

VAKAR BUVO PASKELBTA.......................

$200.00 
1.00 
5.00 

10.00
5.00 
5 00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 

293.25

VISO
(Tęsinys rytoj)

Visiems aukotojams tariame širdingiausi 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 i vyks šį šeštadieni ir sekmadieni, rugsėio 21 ir 22 
d. Ofisas, spaustuvė ir redakcija bus atdari ilgiau negu 
paprastai, kad įkurtuvių svečiai galėtų iuos anlanky’i ir 
pamatvti kaio jų dienraščio “Naujienų” įstaiga veikia.

Bukite “Naujienų” svečiais.

Ieško Iždininko
Betyrinėdama Eleveiterių 

starterių ir operatorių unijos 
reikalus, prokuratūra surado, 
kad George Scalise, buvęs Buil- 
ding Service Employees unijos 
prezidentas, kuris dabar laukia 
kalėjimo, pasivogė iš savo uni
jos iždo apie $118,000.

Pinigus pasidalinęs su Tho- 
mas Burke, tos unijos prezi
dentu, ir Frank Diamond’u, 
buvusios Capone gengsterių 
gaujos nariu.

Policija ieško unijos iždinin
ko Paul Dav’d, kuris dabar kur 
tai slapstosi.

• Mrs. Herbert Davies, 2209 
Michigan avenue, rugsėjo 3 d., 
susilaukė vizito nuo dviejų pik
tadarių. Jie pasiėmė grobio apie 
$7,400. Raportuodama įvykį po
licijai, ji pasigyrė, kad vagiliai 
nepastebėjo dviejų brangių žie
dų, kurių vertė s:ekia ap’e $5,- 
000. Apie tai parašė ir laikraš
čiai. Taigi, vakar abu vagiliai 
sugrįžo į Davies namus ir tų 
žiedų pareikalavo. Mrs. Davies 
nebuvo kas daryti — turėjo 
žiedus jiems atiduoti. Bet kitu 
kartą bus atsargesnė, nesakys 
kas nereikia.

Didžiulis Masinis Mitingas Už 
Pagalbų Anglijai

Tūkstančiai chicagiečių, ku
rie užvakar vakare susir.nko 
masiniam mitingui už pagalbą 
Anglijai netilpo į didžiulę Co- 
liseum salę. Salė buvo pilnutė- 
ė žmonių, ir kurie nerado vie
tos, klausėsi kalbų gretimuose 
<ambar uose arba lauko pusėj.

Šio mitingo publika aklama
cijos budu priėmė rezoliuciją, 
dirioj ragina Roosevelto admi
nistraciją parduoti Anglijai 25- 
is sunkius bombonešius, taip 
vad’namas “Oro” arba “Skren
dančias” tvirtoves ir 20 “mo.s- 
quito” laivelių, tai yra mažų 
motorinių karo laivų, p?aktiš- 
<ų kovoj prieš submarinus.

Publika entuziastiškai plojo 
kiekvienam reikalav’mui padi
dinti pagalbą Anglijai, ir kiek
vieno kalbėtojo pareiškimui, 
kad jeigu Anglija pralaimės, 
;ai Jungtinės Valstijos — no
ri, nenori — turės su Vokietija 
susikibti. Praktiškiausias būdas 
tam išvengti — tai pagelbėti 
Anglijai Vokietiją .sumušti. Jei
gu Anglija tai padarys, tai g’n- 
<lo nereikės imtis Amerikai.

Mitinge kalbėjo admirolas 
VVilliam H. Standley, Dorothy 
Thompson, San Antonio, Texas 
majoras Maury Maverick, fil
mų aktorius Douglas Fairbanks 
r keli kiti žymus chicagiečiai.

Jaunas Lietuvis 
Mirė Širdies 
Liga __
Stanley Thomas Bradauskas
Rytoj šv. Kazimiero kapinė

se bus palaidotas jaunas lietu
vis, Stanley Thomas Bradau
skas.

Jo mirties priežastis buvo 
ypatinga širdies liga, kuri la
bai retai pasitaikoypas jaunus 
žmones.

Velionis buvo 28 metų am
žiaus, gyveno adresu 5227 So. 
Winchester avenue, ir sirgo 
apie dvi savaites laiko. Mirė 
apskričio ligoninėje.

Jis paliko žmoną, Heleną 
Kruiklaitę-Bradauskienę.

Kūnas yra pašarvotas P. J. 
Ridiko koplyčioj, adresu 3354 
South Hal.sted Street.

Gedulingos pamaldos už ve
lionį įvyks St. Rose of Lima 
bažnyčioje, prie 48th ir Ash
land, o iš ten kūnas bus išvež
tas į šv. Kazimiero kapines.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

VAKAR CHICAGOJE

PIRMYN, BIRUTES, NAUJOS GADYNĖS, VYRŲ CHORAS IR 
KULTŪROS RATELIS

LIBERTY GROVE
' WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

Spalio-Oct. 6 d., 1940 m

Paštininkas žuvo Lenktynėse
• Oook ir Lake apskričiuo- 

se paskutiniu la ku i madą įėjo 
senų automobilių-“džialapių” 
lenktynes. Vietomis ios sutrau
kia iki 1,500 1 nublikos, kuri 
mielai moka po 25 centus įžan
gos. Kuo daugiau duobiu lenk
tynių lauke, tuo lenktynės įdo
mesnės ir ' tuo publikai sma
giau.

Bet dėl vienos tokios duobes 
užvakar žuvo 24 metų paštinin- 

jkas, Robert La Pointe, nuo 117 
| North avenue, Barrington. Jis 
dalyvavo lenktynėse netoli Bar
rington, ir važiuojant per duo
bę jo automobilis apvirto.

• Po automobiliu pakliuvęs 
žuvo 74 metų senei’s John 
Rhode, 942 North St. Louis avė. 
Nelaimė įvyko prie Drake ir 
Chicago avenue.

• Automobilio nelaimėj, Los 
Angeles, Gal., žuvo chicagietč 
Mrs. Lucius B. Butts, 
Kenwoc-d avenue.

O Iš namu pabėgo 10 metų 
James Tadych, 4113 N. Pauli
na Street. Jis gavo smarkiai 
barti už tai, kad pasiėmė levo 
laikrodėli ir naudojo jį už žai
slą. Be to, motina buvo paša 
kiusi, kad jis turės eiti gulti 
negavęs vakarienės. Berniukas 
turbut nesprendė, kad — jei 
negaus vakarienės, tai gal nėrd 
reikalo namo ir eiti.

• Iš antro aukšto lango iš
krito 4 metu berniukas Harry 
Strom, 2202 Mihvaukee avenue. 
Nors jis krito 25 pėdas, bet tik 
truputį apsidreskė, o šiaip iš
liko sveikas.

8241

Lenkų Susivieniji 
mas Švęs 60 Metų 
Sukaktuves

• Amerikos Pianinu dirbtu
vių saiuhga skelbia, kad per 
ruvpiučip mėnesį išpardavė 10 - 
773 instrumentų, apie 21.2% 
daugiau, negu pereitais metais.

• Vakar rinkon buvo išlei
sti nauji 1941 metu Fordai, 
Lincolnai, taipgi Packard’ai. 
Naujus modelius išleido beveik 
visos automobilių firmos, iš
ėmus, rodos, Nash, ši bendro
vė šįmet žada ieiti į “pigiųjų 
automobiliu” rinką su nauju, 
“revoliuciniu automobiliu.

r

MATYSITE:
Automobilj važiuojant per degantį namą. Drąsuolį, ku
ris su automobiliu apsiverčia net kelis kartus. Kaip 

greitai lekiantis automobilis susikulia su kitu, kaip 
drąsuolis vairuotojas su mašina nuverčia degančią sie
ną. Kaip automobilis lekia per orą. Kaip du automobi

liai susikulia ore ir daug kitų niekad nematytų vizdų.

ĮŽANGA TIKTAI KVOTERIS—25 CENTAI
2 r '

Turi 300,000 Narių
ŠĮ sekmadienį Lenkų Tauti

nis Susivienijimas—Polish Na
tional Alliance, švęs 60-tų me
tų jubiliejų. Palmer House vieš- 
butyj įvyks iškilmingas banke
tas, kuriame dalyvaus federa- 
lės ir vietos valdžių atstovai 
’r lenkų veikėjai iš Įvairių 
Amerikos dalių.

Organizacija turi 300,000 
rių ir k/eliasdešimts milionų 
lerių turto.

• Borg-Warner korporacija 
gavo $264.175 karo kontraktą 
gaminti reikmenas karo lėktu
vams.

• The American Society of 
Tool Engineers skelbia, kad 
Amerikos pramonei reikia 1,- 
250,000 mechanikų, “Tool” ir 
“Die makets”, taipgi įvairių in
žinierių. Kas turi patyrimą nu
rodytose šakose, 
darbą tuojau.

• Su aštriu 
klę persikirto ir
Kenneth Lundgren, 1450 North 
Clark street. Jis buvo bedar
bis.

tas gali gauti

skustuvu ger- 
mire 38 metų

na- 
do-

Gaisras Brighton 
Parke

Nuo cigareto vakar anksti 
rytą užsidegė namas adresu 
4340 South Artesian avė., ku
riame gyvena M. Jansen’ai. Na
mas .priklauso M. Lunecktii 
(?). Nuostoliai nedideli.

, • Alinėj, ties 1735 Division 
street, nusižudė 50 metų chi- 

1 cagietis Stanley Wojcik. Jis 
tarnavo alinėj už sargą.

• Į Milwaukee, Wis., teis
mui buvo išsiųstas 18 metų jau
nuolis John Brandt. Jis buvo 
suimtas už automobilių vogimą 
ir papildymą kitų piktadarys
čių Milwaukeeje.

• Tarnaitė Rosalie Roberts, 
3826 Monroe street, užvakar 
gavo darbą George Cooper 
muose, adresu 1628 South 
man avenue. Išdirbusi ten 
ną dieną ji vakar atsidūrė
Įėjime. Nuo Cooperių pasivogė 
$500 rūbais, brangenybėmis ir 
pinigais.

na- 
Ho- 
vie
ką-




