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ANGLIJA LAIMĖS KAR£
Sugrįžusių Amerikos generolų pareiškimai

Amerikos reakcionieriai tvir
tina, kad Rooseveltas yra pa
siryžęs siųsti mobilizuotus ka
reivius į Europos karo laukus. 
Nekreipdami dėmesio j pakar
totinus demokratų pareiškimus, 
reakcinė spauda ir jų mitingie- 
riai kiekviena proga kartoja tą 
patj. Kuriam tikslui Roosevel
tas siųs kareivius, jei tie ka
reiviai Europoje nereikalingi.

Užvakar sugrįžo iš Europos 
trys generolai, kurie aktyvioje 
Amerikos kariuomenėje užima 
labai aukštas vietas. Karo de
partamentas, sužinojęs apie 
Hitlerio norus užpulti Angliją, 
nutarė pasiųsti tris geriausius 
savo generolus, kad jie vieto
je galėtų sekti naujus karo me
todus ir stebėti jų išdavas.

Generolai praleido Anglijoj? 
šešias savaites. Jie sekė visą 
karo eigą ir tyrinėjo Hitlerio 
aviacijos puolimų pasekmes. 
Generolai vyko pirmosna fronto 
linijosna, stebėjo nakties bom
bardavimus ir apžiūrinėjo An
glijos pakraščių apsaugas. Tu
rėjo ilgus pasikalbėjimus su 
Churchill, aukštais^kąro virši
ninkais ir paprastais kareiviais.

Washingtonan sugrįžę gene • 
rolai informavo karo departa
mentą apie savo patyrimus, o 
generolas Strong rado reikalin-

gu padaryti spaudos atstovams 
pareiškimą apie savo įspūd
žius.

Generolas Strong tvirtina, 
kad visi anglai pasitiki Chur
chill ir yra pasiryžę sunaikin
ti vokiečių karo galią. Strong 
mano, kad anglai sumuš vokie
čius. Anglų karo aviacija lai
kosi labai* gerai. Ji nukentėjo 
daugiau negu anglai oficialiai 
apie tai paskelbė, bet ji yra ge
resnė už vokiškąją. Aviacijos 
fabrikai veikia visu smarkumu 
ir pagamina daugiau orlaivių, 
negu vokiečiai sunaikina.

Britams Amerikos kareiviai 
visai nėra reikalingi. Jie turi 
pakankamai savo kariuomenės. 
Britams reikalingi Amerikos 
karo fabrikų gaminiai, bet ne 
Amerikos kareiviai. Jeigu bri
tai turės pakankamai karo me
džiagos, jie ne tiktai galės ap
siginti, bet ir sumušti priešą.

Nežiūrint į didelius vokiečių 
aviacijos bombardavimus, britų 
karo jėga nesumažėjo. Vokie
čiai apgriovė Londoną, padarė 
daug nuostolių gyventojams, 
bet britų karo jėga liko nepa
liesta. To negalima pasakyti 
apie britų aviaciją. Miestų ji 
negriauna, bet priešo kariuo
menę naikina.
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Prezidentas Rooseveltas apžiūri Pbiladelphijos laivyno bazę.
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VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Naikina invazijos 
laivyną

Pagerbtas bekojis 
lakūnas

■Jį:•A

Rupi Graikija

— Britų orlaiviai sugriebė didžiulę siunčiamąją vokiečių 
radijaus stotį Hamburge.

— Pabėgėlius į Kanadą vežąs anglų laivas buvo torpeduo
tas. Laivas paskendo, žuvo daugelis keleivių, žuvusiųjų tarpe 
yra daugelis vaikų. Laivas buvo nuskandintas 600 mylių atstu- 
moj nuo Anglijos krantų.

— Italų orlaiviai puolė Haifą. Padegė benzino bakus ir už
mušė .23 gyventojus.

— Galimi susirėmimai tarp Petain ir de Gaulle franeuzų 
kolonijų Afrikoje. Traukiamos karo jėgos prie abiejų kolonijų 
sienų.

— Indokinijoj vakar įvyko ginkluotas susirėmimas tarp 
franeuzų ir japonų karo jėgų. Franeuzai skelbia, jog susišau
dymas įvyko dėl nesusipratimo. Dedamos pastangos, kad susi
rėmimas neprasiplėstų.

— Egypte sudarytas kabinetas, kuris tuo tarpu dar ne
skelbs karo italams. Kabinete nėra nei vieno Saadi partijos na
rio. Manoma, kad šis kabinetas ilgai negalės išsilaikyti, nes 
krašte didelis nerimas ir nepasitenkinimas.

— Australijos rinkimus laimėjo tos grupės, kurios skelbė, 
kad reikia aktyviai padėti britams vesti karą prieš vokiečius.

— Italų povandeninis laivas, apsirikdamas, nuskandino is
panų žvėjų laivą Carranza. Italai žvejų laivą palaikė britų ka
ro laivu ir paleido torpedą.

— Siamo vyriausybė koncentruoja kariuomenę prie fran
euzų Indokinijos ir manoma, kad ji pradės puolimą kartu su 
japonais.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
22 d. Vokiečiai griauna Lon
doną, o anglai skandina vokie 
čių laivus. Praeitą naktį anglai 
padarė vieną smarkiausių puo
limų ant vokiečių sutrauktų 
baržų, šviesi ir žvaigždėta nak
tis jiems labai daug padėjo. 
Dunkirkės, Calai.s ir Boulognes 
uostai buvo bombarduojami be 
sustojimo.

Prancūzai tvirtina, kad vo
kiečiams niekad nepadaryta 
tiek nuostolių, kaip praeitą 
naktį. Išmušta tukstančiai pa
kraščiuose koncentruotų vokie
čių ir paskandinta desėtkai suj 
trauktų laivų ir baržų.

Drąsuoliai dirba
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

22 d. — Mirties būrys, kuris 
prieš keletą dienų iškasė ne
sprogusią bombą prie vienos 
bažnyčios, tęsia savo darbą. 
Leitenantas Davies, mirties 
rio viršininkas, vakar pats 
sileido i požemį ir išjungė 
sprogusią bombą.

Visi būrio nariai įvairiose 
Londono dalyse tęsia savo dar
bą be sustojimo. Londoniečiai 
jiems yra labai dėkingi, nes 
jie išgelbėjo daug gyvybių ir 
apsaugojo kelis namus nuo su
griovimo.

bu- 
nu- 
ne-

rūgs.LONDONAS, Anglija, 
22 d. — Karalius šiandien su
teikė pasižymėjimo ženklą be- 
kojui lakūnui Bader. šiomis 
dienomis lakūnas Bader vado
vavo anglų orlaivių eskadrai, 
kuri turėjo labai smarkų susi
rėmimą su atskrendančiais vo
kiečiais. Bader eskadra numu
šė 11 vokiškų orlaivių. Pats 
Bader asmenišku savo lėktuvu 
numušė du vokiškus orlaivius.

Bader yra skaitomas vienu 
geriausiu Anglijos lakunu. Or
laivio nelaimėje jam buvo at
kirstos kojos. Pasveikęs jis ir 
toliau 
Kojų 
gerai

eina aktyvią tarnybą, 
netekimas jam netrukdo 
valdyti karo lėktuvą.

Nutrauktos derybos
HONGKONG, Kinja, rūgs. 

22'd. — Autoritetingi asmenys 
tvirtina, kad franeuzų ir japo
nų derybos vėl nutrauktos. 
Franeuzai kelis kartus bandė 
susitarti su japonais, bet dėl 
kaskart didėjančių reikalavimų, 
negalėjo geruoju derybas baig
ti. Kiekv’eną kartą japonai 
reiškia didesnes pretenzijas h 
nori didesnių nuolaidų kariš
koms japonų dalims.

Paskutiniame pasitarime ja
ponai reikalavo le sti naudotis 
Tonkin karo uostu.

Italai nesnaudžia

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

Debesuotas ir šiltas.
Saulė teka 6:36 v. r., leid

žiasi 6:50 v. v.

Kas laimi Vokietijoj Debesų nenugalėjo
ROMA, Italija, rūgs. 22 d. — Į BERNAS, ^veicarija, rūgs. 

Italų politikos sluoksniai labai 22 d. — Hitleris ■■ kartais pasa- 
susirupinę Graikija. Italai ma^koja, kad jis norįs padėti dai
nė, kad Graikija pabijosianti bininkams, bet tikrumoj jis la
jų grasinimų ir .lengvai pasi- 
duosianti jų įtakai. Atrodo, 
kad Graikija, yraftas’ryžtųsi 
gintis. Pasienyj padarė sustip
rinimus ir susitarė su Turki
ja apsaugos reikalais. Visa tai 
nepatinka italams.

Italų laikraščiai tvirtina, kad 
pirmon eilėn Italija stengsis 
sutvarkyti Graikijos reikalus, 
tuo pačiu mano visiškai palauž
ti britų įtaką Balkanų pusią-

bai atydžiai sąugo didelių pra
moninkų interesus, kurie įkėlei 
jį valdžion. ' " \

I. G. Farben bendrovė, kuri 
1937 metais turėjo 432 milijo
nus kapitalo, šiandien padidina 
savo kapitalus 137 milijonais. 
Kruppas padidink savo kapita
lus 150%.

Maži pramonininkai buvo 
priversti likviduoti save įmrf- 
nes, ’ kad didesnieji galėtų dar 
didesnį pelną pasidaryti. Vien 
tiktai Hamburge likviduota 3H0 
mažų įmonių. Dresdene likvi
duotos 47 įmonės.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 22 d. — Propagandos agen- 
jturos pranešė, kad vokiečiai tu- 
iri specialų infraraudonų jų spin
dulių aparatą, kuris gali dary- 
ti fotografijas pro debesis. De
besys vok'ečiams nesudarys jo
kių kliūčių fotografuoti anglų 
judėjimą ir kitus kariškus tik
slus.

Tuo tarpu tikrieji specialis
tai tvirtina, kad vokiečiai to
kių aparatų neturi ir giriasi 
visai be pagrindo. Jeigu jie to
kius aparatus turėtų, tai ga
lėtų pastebėti anglų lakūnus, 
kurie jų laukia debesyse ir už
puolę smarkiai sumuša. Lakū
nų vokiečiai nemato.

Paskirti 6 patarėjai

gyventojas.

Esame 131 milijonas
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

22 d. — Cenzo biuras. vakar 
paskelbė, kad £ulig paskutiniais 
daviniais šiandien Amerikoje 
yra 131,409,881
Nuo 1930 metų amerikiečių 
skačius padidėjo 7%.

Daugiausia gyventojų yra 
New Yorko valstybėje. Ją se
ka Pennsylvanija, Illinois ir 
Ohio. New Yorko valstybėje 
yra daugiau^ negu 13 milijonų 
gyventojų.

Okupavo Dobrudžę
VARNA, Rulgarija, rūgs. 22 

d. — Rumunų kariuomenė pa
sitraukė iš pietų Dobrudžės. Ją 
pasekė bulgarų kariuomenės 
pulkai. Kai kur e kaimai bul
garus sutiko su iškeltomis bul
garų tautinėmis vėliavomis.

Bulgarai atgavo prieš 28 me
tus karo prarastas žemes. Bul
garų parlamentas 
priėmė momentui 
rezoliucijas.

Bulgarų spauda
kiną naujai įgytomįs provinci
jomis, bet reikalauja iš Grai
kijos sugrąžinti to pačio karo 
metu prarastas žemes. Atrodo, 
kad Balkanuose -ramumo nebus.

susirinko ir
pritaikytas

jau nesiten-

ALEKSANDRIJA, Egyptas, 
rūgs. 22 d. — Marš. Graziani 
deda visas pastangas sustiprin
ti savo pozicijas Sidi-Barani ir 
Salum miesteliuose. Britai pa
darė didelių nuostolių italų or
laiviams ir keliose vietose iš-!vus, kurie nedrįsta išplaukti 
mušė koncentruotus < kareivius. I iš uostų.

Graziani yra priverstas trauk
ti daugiau kareivių į dykumas. 
Jis kreipėsi į Mussolini, prašy
damas, kad pagelbon atsiųstų 
italų karo laivus. Britų laivy
nas atkirto italus nuo kolonijų 
ir nori sutikti italų karo lai-

Kabineto krizis
KAIRIS, Egyptas, urgs. 22 d. 

— Keturi Saadi partijos nariai 
atsistatydino iš Egypto minis- 
terių kabineto. Egypto vyriau
sybė Visą 'laiką tvirtino, kad 
ji skelbsianti karą italams, jei
gu pastarieji drįs peržengti 
Egypto teritorijos sienas. Mus
solini kariuomenė įsiveržė 60 
mylių Egypto vidun, užėmė Si 
di-Barani, o Egypto vyriausy
bė ir toliau delsia su karo pa
skelbimu.

Atsistatydinusieji ministeriai 
reikalavo paskelbti karą Itali
jai, kadangi valdžia dar to ne
padavė, tai jie nenorėjo būti 
tokioje valdžioje.

Kidnaperis suimtas
HILLSBOROUGH, Cal., rūgs. 

22 d. — Kidnaperių pavogtas 
trijų metų Tristanų sūnūs jau 
surastas. Kidnaperis taip pat 
pavyko suimti. 100,009 dol.riy 
jau buvo paruošta, bet jie ne
įteikti. Ęidnaperis buvo suinv 
tas EI Dorado, apie 150 mylių 
nuo pagrobimo vietos. Jį suė
mė miško darbininkai, kurie 
įtarė miškuose apsistojusį žmo
gų su mažu vaiku. Kidnaperis 
pradėjo pasakoti, kad j s pa
klydęs, o kai buvo įtartas, tai 
pradėjo gązdinti revolveriu. Pas 
jį rastas kitas revolveris ir šau
tuvas. Darbininkai! jį suėmė ir 
surišo. Mažas vaikas sveikas. 
Jis bus sugrąžintas tėvams, o 
kidnaperis eis į teismo organų 
rankas.

Hitlerio žaislas
VIGHY, Francuzija, rūgs. 22 

d. —t Užsienių reikalų ministe- 
ris pranešė, kad franeuzų ka
ro laivai Dakare gavo įsakymą

vus ir neleisti britams kontro
liuoti įvežamų produktų. Pran
cūzų laivams įsakyta pasiprie-

reikšti pretenzijų į plaukiantį 
transportą.

Tai yra tuščios franeuzų 
stangos, nes britai vistiek 
laikys jų laivus. Baudouin 
nai Hitleriui padeda žaisti
švarų žaidimą. Jis dar labiau 
apsunkins Petain Fraucuz’jos 
gyventojų padėtį.

pa- 
su- 
se- 
ne-

Petaino dovanos
VICIIY, Francuzija, rūgs. 22. 

— Rytoj visoj Francuzijoj bus 
įvestas maisto paskirstymas. 
Kiekvienas franeuzas gavo kor
teles, kuriose pažymėta maisto 
kiekis priklausąs kiekvienam 
piliečiui Petaino Francuzijoj. 
Maisto paskirstymas įvestas 
Hitleriui spaudžiant. Argi tei
singa, kad karą pralaimėję 
franeuzai valgytų geriau už nu
galėtojus vokiečius, sako na
ciai. .

Prancūzams žymiai sumažin
tas duonos, pieno, kavos, rieba
lų, sūrio, aliejaus, ryžių, cuk
raus, muilo ir kitų produktų 
kiekis. Prancūzų maisto porci
ja yra mažesnė, negu Hitlerio 
Vokietijos piliečių.

HYDE PARK, N, Y., rūgs. 
22' d. — Prezidentas Roosevel
tas parvyko namo, kad galėtų 
praleisti kartu su savo motifra 
86-tas > jos „sukaktuves. Buvo 
susirinkusi visa Rooseveltu šei
myna.

Tuo pačiu metu Rooseveltas 
neužmiršo ir valstybės reikalų. 
Jis paskyrė 6 naujus patarė
jus, kurie padės koordinuoti 
mobilizacijos darbą ir karo me
džiagos gaminimą. Paskirtieji 
žmonės yra dideli šių reikalų 
žinovai. Jų tarpe yra ir univer
siteto profesorių.

Aviacijos pramonėje šiandien 
dirba tris kartus daugiau žmo
nių, negu dirbo 1038 metais.

Ispanų viltys
MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 

22 d. — Visa ispanų spauda 
džiaugiasi iš Berlyno ir Romos 
atėjusiomis žiniomis. Sako, kad 
diktatoriai pažadėjo duoti Ispa
nijai naujų kolonijų Afrikoje. 
Kartu su Suner į Berlyną išvy
ko aukštas Afrikoj stovinčios 
kariuomenės karininkas.

Ispanai tikisi naujų kolonijų 
Francuzijos sąskaitom Madri- 
dan atvažiavęs italų ambasado
rius užtikrino Franko, kad Mu
ssolini jam duosiąs kolonijų, 
kai tiktai bus įveiktas priešas.

Maištas numalšintas

Paskirstė Afriką
ROMA, Italija, rūgs. 22 d. — 

Ribbentrop ir Mussolini pasita
rimų metu buvo padarytas nau
jas Afrikos padalinimas. Itali
jos įtakai palikta visa rytų Af
rika su Egyptu, SuezO tkanalu, 
Sudanu ir Kenya kolonija. Vo
kietijos įtakon paklius visa 
ekvatorialinė Afrika. Šion sri- 
tin įeina belgų Kongo, portu
galų Angola ir britų Tangan - 
ka bei Nigerija.

Jeigu ispanai prisidės prie 
karo, tai jiems duos franeuzų 
Maroko pakraščius Atlantiko 
vandenvse. Dali Afrikos dikla- * »
toriai pal ko nepaskirstę. Ne
žinia kuriais sumetimais taip 
pasielgė. Gal todėl, kad savo 
jėgomis nepasitiki.

CIO palaiko Roose- 
veltą

ROCHESTER, N. Y., rūgs. 
22 d. — New York valstybės 
CIO valdyba nutarė palaikyti 
Rooseveltą ateinančiuose rinki
muose. Susirinkime buvo labai 
daug ginčų šiuo reikalu. 536 
delegatai patvirtino nutarimą 
palaikyti Rooseveltą, tuo tarpu 
91 priešinosi.

Įdomu, kad priešinosi taip 
vadinamieji “kairaus sparno” 
atstovai, kurie rinkimuose grei- 
č ausia palaikys Wall streeto 
bankierių kandidatą, nes taip 
jiems liepia Maskva. John Lew- 
is pareiškė, kad N. Y. CIO su
sirinkimas yra nelegalus.

CHIHUAHUA, Meksika, rug
sėjo 22 d. — Vyriausybė pra
neša, kad suk lėliams visai ne
pavyko sukelti didesni gyven
tojų sluoksniai. Sukilimo vieton 
pasiųstas generolas Bravo Iz- 
ųuierdo praneša, kad 50 suki
lėlių jam pasidavė. Beveik vi
si mažai išsilav nę kaimiečiai, 
kurie negali net išaiškinti su
kilimo tikslų. Sukilimo vadu 
skaitomas Jose Guerrero, Cue- 
vas kaimo pirklys.

Vyriausybė atspaude ats šau
kimus į kalnus išjojusiems su
kilėliams, kviesdama juos su
grįžti atgal. Atsišaukimus iš
mėtė orlaiviai. Dalis sukilėlių 
sugrįžo ir pasidavė vyriausy- 

I bes atstovams.

Japonų norai
TOKIO, Japonija, rūgs. 22 

d. — Oficialią valdžios nuo
monę atstovaujantieji laikraš
čiai labai pasipiktinę liuli no
tomis dėl Indokinijos. Jie rašo, 
kad Indokinija Amerikai visai 
neprivalo rūpėti, tai yra gry
nas japonų reikalas. Amerikai 
nesvarbu ar japonai susitars su 
franeuzais ar ne dėl naujų ka
ro bazių.

Kiti laikraščiai prideda, kad 
japonai jokiu budu negalės ty
lomis praleisti Amerikos karo 
laivų į Singapūro karo bazes. 
Tuo reikalu japonai turi tarti 
savo nuomonę, ne vien tiktai 
anglai.



NAUJIENOS, Chicago, D],

ISPANŲ LAISVES KOVA
įlIlHIHIĮ MARTIN GUPELLĮ

(Tęsinys) 
pidelis baskų išdavikas.

Iš šiaurinio fronto taip pat 
ėjo ląbai liūdnos žinios. Baskų 
kariuomenė buyo sudaryta dau
gumoj iš katalikų. Jie ėjo prieš 
Franko vien tiktai todėl, kad 
jis norėjo kėsintis | jų neprP 
klausomybę, žadėjo siaurinti jų 
teises į laisvę. Vietomis katali
kų organizuoti batalijopaj la
bai gerai lajkesi prieš fašistus, 
bet jų pasipriešinimo pajėgu
mas buvo ląbai susilpnintas iš 
vidaus. Inžinierius, kuriam ka
ro vadovybė buvo pavedusi vęs-

Bilbao, Baskonijos t>ot>lįnei, ap-

ti lygiai kaip ir Madridą. Dar- 
.. bininkija visai nebuvo prilei

džiama prie krašto administrft- 
viino. Pagaliau ir užfrontė ne
buvo tinkamai išvalyta. Priar- 
tėjąs fąšistaips prie miesto, vi
duje ąjtsira,do ginkluotos gaujos, 
kurią# padėjo priešai.

jtųlų intervencija šiaurėje.
Po Bilbao krito Santanderas, u 
rugsėjo 21 di/mą į fašistų ran
kas pakliuvo ir paskutinis šiau
rės provincijų miestas Chicho- 
nas (Gijon). Šiąurej nugalėti 
buvo sutraukta labai daug karo 
jėgų. Ypatingai daug italų ir 
vokiečių. Visa italų spąuda skel
bė, kad Santaųderą paėmusi 
italų kariuomenė. Ją i p iš tikrų
jų ir buyo, peš fašistiški gene
rolai jau negalėjo sudaryti dau
giau karo yienetų. Savanorių 
pas juos daugiau jau ųeatsjras- 
davo.

pirmai li- 
silpjiąsįąs

Franko.

eiti į krašto vidų, pabėgo pąs 
fašistus. Jis tai padarė pačių 
operacijų išvakarėse ir perbėg
damas nusinešė visus fortifika
cijų planus. Priešams buvo la
bai lengva pralaužti 
n i jas, nes jie žinojo 
jų vietas.

Vatikanas palaiko
Be to, Baskonijos klerds taip 

pat palaikė Franko. LJicJele ku
nigijos dalis ėjo su respubliko-r 
nais, baskais katalikais, bet di
dele jų dalis buvo ištikima fa
šistams. Respublika davė bas
kams autonomiją, tai buyo Bas
konijos katalikų svajonė, bet 
Roma vis dėlto palaikė Franko, 
todėl dalis klero ir linko prie

Birželio 19 Bilbao krito prie
šui į rankas. Krašto gynėjai ne
sudarė tokių miestui ginti są
lygų kaip Madride, pežiurint, 
kad B.lbao galima buvo apgin-

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

BUDRIK
FURNITURE HDUSI

Krautuvė Mėlynu Frontų 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

■■

f: *

N AUJIENŲ-ACME Telephotc
HILLBOROUGH, CAL. — Mare l)e Teistąjį ir jo žmoną, kurių 3 mėtų sūnų 

pavogė žmogvagiai ir reikalauja $100,000 išpirkinio.

B

“NAUJIENŲ”
AUTOMOBILIŲ
BLITZKRIEG

PIKNIKAS 
LIBERTY GROVE 

WILLOW SPRINGS, ILL.
SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940

Pirmadien., rugsėjo 23, 1940 
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DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

f

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

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

AKIU SPECIALISTAI

paskandintas didelis ginklų 
transportas.

Svarbiausia šiaurės frontų 
prąkišimo priežastis, aišku, bu
vo ginklų stoka. Irimas dėl to 
bpvo prakištas, kad prancūzų 
vyriausybė atsisakė išleisti prie 
sienos atėjusius ginklų vagonus. 
Uždarius sieną, ginklai dar sun
kiau tapo prieinami. Vienas 
respublikoniškas didžiulis lai
vas, kuris užpirko didelį ginklų 
kiekį MekąiĮcoj, skubėjo ašturie 
čiams pagalbon. Bet vokiečių ir 
italų šnipai laivą sekė iš paties 
uosto, kuriame buvo ginklai su
krauti. Kai tiktai laivas priar
tėjo prie Ispanijos krantų, fa
šistinių jėgų buvo paskandin
tas. Spėjama, kad tai bus vo
kiečių karo laivyno darbas’. Tai 
bus tas žygis, apie kurį admi
rolas Raeder dar nenorėjo vie
šai kalbėti. Nuskandinus šį gin
klų transportą, jau negalimą 
buvo galvoti apie šiaurės pro
vincijų gynimą. Pats Prieto pa
rodė labai maža noro ginti šiau
rei.

antifašistinių visuomenės jėgų 
bendradarbiavimo reikalingu
mą, bet tikrumoj jie buvo tos 
antifašistinių jėgų vienybės ar
dytojais. Kol komunistų Ispani
joj nebuvo, visos antifašistinės 
jėgos labai glaudžiai bendradar
biavo. Kai tiktai atvažiavo pir
mas ginklų transportas iš Ru
sijos, buvo išstumta POUM. 
Komunistai taip ir statė reika
lą: arba išmetama POUM, arba 
mes neduoijam ginklų. Kiek vė
liau, dėl komunistinių machina
cijų, buvo atstumta nuo vy
riausybės CNT ir UGT.

Komunistai ardo socialistų 
partiją.

Tos pačios antifašistinės vię- 
nybės vardan komunistai pra
dėjo skaldyti ispanų socialistų 
partiją. Vykdomojo komiteto 
atsisakymas duc^tl Kabąjjero ka
binetui nlinisteriij/nėlį^ be pa
sėkų. Tai buvo pirmas toks is
panų socialistų partijoj atsitiki
mas. Largo Kabaliero buvo ne 
tiktai UGT sekretorius, bet ir

partijos* istorijoj. Pati partija 
pradėjo skilti. Vieni nariai no
rėjo bendradarbiauti su komu
nistais, tuo tarpu kiti nieko 
apie juos nenorėjo žinoti. Nie
kad socialistų partijoj nebuvo 
tokios nesantaikos, kaip tais lai
kais. Niekad jų, narių tarpe ne
buvo tokios neapykantos, kaip 
tą vasary. Vieninteliai, kurie 
džiaugėsi, buvo komupistai ir 
fašistai. Pirmieji todėl, kad pa
matė, jog jų “vienybės obal- 
siai” davė lauktų rezultatų, kad 
stipriausią Europos socialistų

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

Tet Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

ti, kad patys socialistai jau ve
da žiaurią tarpusavio kovą, o 
fašistai džiaugėsi todėl, kad ži
nojo, jog išardžius tikras dar
bo klasės organizacijas —- CNT 
ir UGT, laimėjimas jiems bus 
užtikrintas.

(Bus daugiau)

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos; nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Komunistai ardo antifašistų 
, vienybę.

Bet ne tiktai frontuose Neg- 
rino vyriausybei nesisekė. Jos 
pirmas žingsnis buvo toks blo
gas, kad ir vidaus gyvenime juo 
toliau, juo labiau viskas painio- 
josi.

rys, jos steigėjo Panto Iglesias 
artimiausias bendradarbis. Di-

59.50

K
a

-K ............... - .1 .................
COWt >f«o, NSKt>UtCftAFT SERVICE, INC.

JIFFY CROCHET CLOTH PĄTTERN 2643

No. 2(»43^Megstą staltiese

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, (Jaug dulkių išimta 57.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BANĮ) LUMP

1

» NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĘPT
| 1739 So. Halsted St, Chicago, DL

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardė  ------------- —............................. ........_....... ....

No. 2643

Adresas.

Miestas ir valstija-

,ma buvo šitokiu partijos komi
teto sprendimu nepatenkinta. 
Beveik visi UGT aktingi nariai 
protestavo.

Komunistai, pasinaudodami 
šiuo nelemtu socialistų sprendi
mu, pradėjo siundyti socialistų 
partiją prieš UGT. Prasidėjo re
tos rųšies persekiojimai: sočia
is tai pradėjo persekioti socia
listus, esančius toj pačioj parti
joj. Kabaliero reikalavo visuoti
no partijos susirinkimo, kuria
me šie dalykai butų aptariami. 
Bet valdžioj sėdintieji socialis
tai, vi,etoj susirinkimo, naudojo 
policines jėgas. Jie ne tiktai už
darė Kabaliero diriguojamus 
dienraščius, bet pradėjo jėga 
užiminėti ir UGT buveines.

Kabaliero ginasi nuo 
komunistų.

Komunistai sufalsifikavo nau
ją UGT valdybą ir prievarta 
norėjo užimti centro komitetą, 
kurs tuo metu buvo Valencijoj. 
Kadangi jie patys nedrįso tai 
padaryti, tai taip viską sutvar-

siųstos didelės policinės jėgos, 
kurios išmestų teisėtai rinktą 
UGI' sekretorių Franciscp Lar
go Kabaliero ir perduotų vjsą 
namą komunistuojantiems. Ka
baliero, apie 70 inptų žmoguj,

sjotj policinjpkajps kelią, kati

teitų. Kai ši žinią pasklido po 
Ispaniją, kilo didelis pasipikti
nimas. UGT nariai, kurie dau
gumoj buvo frontuose, norėjo 
leistis į Valencįją' ir padaryti 
ten tvarką.
Komunistai padeda fašistams.
Negrino vąįdžios inepesiai 

buvo liudniaUsi visoj sociąlistų

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at-

— Kaip tu, Petrai, praleidi įsitikimuose egzaminavimas daromas 
1 su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

vakarus.
— Visai priešingai kaip die

ną. Dieną, kaip mata\ aš piali
nu, o vakare mane žmonelė 
piauna.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDMAUBIA LAIDOJIMO (STAIGA

.1 iŠ AMBULANCE S. ...
■ Z^;;*aDIENĄ IR NAKTĮ...T.
Viši telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų radi* programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
Meėiaie, 14^4 vai. ryte H W. H. L P. stotie* (1484 K.) 

ML POVILU IALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
«llltlllllllllllllllllllllllltlllllllllll IIIIIIIIIIIIICtIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. 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

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

»
i

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrai 7464

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
dilini

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVĖRJLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaiiica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Aye.
1410 South ’49th Cęurt, Cicero

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

, L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

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

LACHAWICZ ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 44L1-2 
ofisas—3323 So. Halsted SL

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

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

i ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

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

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

JeJ. -tAFATETTE 3650

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų tek—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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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
TRUPUTIS ĮSPŪDŽIU Iš WILDW00D, N. J.

Atostogaujant Prie Atlantiko Vandenyno.

Nors jau atostogų ir taip va
dinamo “tinginiavimo** laikas 
pasibaigė, bet vistiek norisi šis- 
tas parašyti apie atostogose įgy
tus prietykius ir patyrimus.

Šiais metais savo . atostogas, 
kurias gaunu iš darbo — 2 sa
vaičių laiką — buvau padalinęs 
į dvi dalis: vieną savaitę pra
leidau Chicagoj, SLA Seime, 
kur teko daug daugiau pavarg
ti, negu prie kasdieninio darbo, 
o kad šiek tiek pasilsėjus, (ai 
antrą savaitę savo atostogų 
praleidau prie Atlantiko vande
nyno, Wildwood, N. J.

g a 0
Apie Wild\vood, N. J., kaipo 

atostogų ir pasilsiu vietą tarpe 
Amerikos lietuvių mažai yra ži
noma, galbūt yra išimčių tik 
tarpe Philadelphijos lietuvių. 
Keikia pasakyti, kad Wildwood, 
N. J. yra kaip ir Philadelphi
jos miesto kolonija, nes šio did
miesčio gyventojai skaitlingiau
siai lanko šį vasarinį rezortą, ir 
žinoma, tam tikroje proporcijoj 
ir Philadelphijos lietuviai suva
žiuoja čia atostogauti. Taip pat 
Wildwoode galima rasti keletas 
ir lietuviškų biznio įstaigų, reiš
kia atvažiavus atostogauti gali
ma rasti lietuviškų viešbučių, 

Jietuviškų taip vadinamų “cot- 
tages” ir lietuviškų saliunų. Be 
jokio sunkumo galima prisi
glausti lietuviškoje pastogėje, 
susidurti su lietuviais ir patirti

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 (tempimą

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.

Philadelphijos lietuvių viešą ju
dėjimą.

Wildwood, N. J., randasi pie
tinėje N. J. valstijos dalyje, ant 
salos prie Atlantiko vandenyno 
kranto, panašiai kaip ir garsioji 
Atlantic City. “Byčių” turbūt 
turi gražesnį ir geresnį negu At
lantic City. Wildwood miestelis, 
žinoma, daug mažesnis, negu 
Atlantic City, bet pragyvenimas 
čionai daug pigesnis, negu At
lantic City ir jei kas čionai at
važiuoja vieną kartą praleisti 
atostogas, tai atvažiuos ir antrą I 
ir trečią kartą. — reiškia, pa
mėgsta šią vietą. Tu s pats bu
vo ir su manim — - pereitais me
tais leidau šioje vietoje atosto
gas, šįmet ir jei sveikas bu.-.iu, 
lai Ir kitais metais ruoš.uos ' 
vėl čionai' atvykti.

Jei kas nori gerai saule nu
degti ir apsisaugoti nuo taip 
vadinamų šalčių, tai patartina 
atvažiuoti prie Atlantiko vande
nyno praleisti atostogas.
Ko Kas Važiuoja į Wildwoodą 

Ieškoti.
Kaip kad aukščiau minėjau, 

atvažiavus į Wildwoodą galima 
gerai saule nudegti. Gal būt, 
Kad dauguma miestų gyvento
jų ir važiuoja į pajūrį tam tik
slui ir kad pasimaudyti ‘sūria
me vandenyje.

Tačiau atostogaujant teko pa
tirti iš musų tautiečių, kurie' 
daugumoje buvo atvykę iš Phi-. 
ladelphijos, kad čionai važiuo
jama visokiais tikslais ir gydo
masi nuo visokių ligų.

Duokim sau, teko kalbėtis su 
storomis moterimis, kurios čio
nai buvo atvykusios “redusyti” 
— sunkumo pamesti. Bet kaip 
išbuvo apie savaitę ar dvi lai
ko, tai vieton pamesti sunku
mo dažnai pasitaiko, kad gau
na daugiau, po kokius penkis 
ar daugiau svarus. Ir tai, žino
ma, ne tų moterų kaltė, — bet 
to nelabojo žyduko, kuris to
kius gerus ir didelius mėsos 
“sandvičius’’ pardavinėja.

Kitos musų tautietės turin
čios rumatizmą važiuoja čionai 
gydytis nuo tos nelabosios li
gos. Teko girdėti giriantis, kad 
buk jos pasigydančios. Bet ar 
ištikrųjų taip yra, ar ne, tai 
sunku pasakyti, greičiausia bus 
tik įsivaizdavimas ir daugiau 
Slieko.

Žinoma, yra ir tokių, kurie 
čionai atvažiuoja neva pailsio 
ieškoti, bet dažnai pasitaiko, 
kad grįžta daugiau pavargę, ne
gu buvo atvažiavę.

(Bus daugiau)

Nacių paimti į nelaisvę franeuzai yra verčiami diibti.

• ■ Š NAUJIENŲ-ACME Telenhoto
.7 ,y .Maršalas Hermanu Goering pasitinka nacių lakūnus, kurie grįžo Angliją 
bombardavę. ■ '• . .

Iš DRAUGIJŲ VEIKIMO
Northsidės Lietuvos Sūnų 
Draugija Minės 40 Metų 
Sukaktuves; Rengia 
Jubiliejinį Banketą.

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Teko sužinoti, kad Lietuvos Sū
nų Draugyste stropiai rengiasi 
prie šaunaus minėjimo 10 me
lų sukaktuvių nuo susiorgani- 
zavimo šios draugijos. Yra ren
giamas jubiliejinis banketas 
lapkričio 10 dieną, savoje sve
tainėje, 818 Belmont St., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Butų labai gražu, kad kitos 
Pitlsburgho lietuvių draugijos 
(oje. dienoje nieko nerengtų ir 
paremtų Lietuvos Sūnų Draugi
jos Jubiliejinį parengimą, nes 
tai nepaprastas atsitikimas 
draugijiniam Amerikos lietuvių 
gyvenime sulaukti 40 metų am
žiaus, vis dar drąsiai žiūrint į 
ateitį.

Sve.kinam Lietuvos Sūnų 
Draugiją su 40 metų jubiliejum 
ir linkini daug, daug ilgų metų 
ir laimingo gyvenimo.

Lietuvių Pilie Jų Draugija 
Modernizavo ir Išgražino 
Savo Svetainę; Ruošiasi 
T rle I kfmingo 
Atidarymo.

S. S. PITTSBURGH, Pa. —- 
Rusėjo 18 d., teko atsilankyti į 
Lietuvos Piliečių Svotą nę ir 
matyt savo akimis kaip yra gra 
žiai išgraž nta ir modernizuoti 
didžiulė parengimų svetainė. Ne 
tik gražiai viskas ištaisyta, iš- 
maliavota, bet yra įtaisyti n 
ventiliacija, tad vasaros mete, 
parengimus laikant šioje svetai
nėje, nebus šilta, o žiemos me
tu nebus šalta.......

Viskas yra įrengta su skoniu 
ir visais patogumais, kurie ati
tinka šių dienų reikalavimams. 
Taip pat teko sužinoti iš Komi
teto narių, kad svetainės atida
rymo parengimas įvyksta rug
sėjo 26 dieną.

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

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

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

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

Naujųjų 1941 metų Chevrolet karų vadovaujama ypatybė—grožis. Nauji mo

Iš SLA 3-Čio Apskričo 
Darbuotes; Rengiasi prie 
25 Metų Jubiliejaus.

Rugsėjo 20 d. įvyko SLA 
3-čio apskričio komiteto susi
rinkimas L.M.D. svetainėje, rei
škia, pirmas iš po vasarinio 
“dyklaikio”. '

Susirinkime dalyvavo bene 
visi nariai, išskiriant J. Raltru- 
šaitį, Charles K. Pikelį ir Anta
ną Janulevičių, kurie kažin dėl 
kokių priežasčių negalėjo pri
būti.

Ret dalyvaujanti komiteto 
nariai, kaip tai: pirm. J. P. Mil- 
leris, vice-pirm. V. Virbickas, 
sekr. S. Rakanas, iždininkas K. 
Šinkūnas, komisijų nariai: V. 
J. Količiene, Julė Bikinaitė, M. 
Dalkienė, E. K. širmaitienė, P. 
Dargis ir Olga Sandaitė tuojaus 
ėmėsi darbo.

Pirmas pasimojimas prie ru
deninio darbo, tai nutarimas 
rengti 25 metų jubiliejų, nes 
šiais metais sukanka 25 metai 
nuo apskričio susiorganizavimo.

Account* open by thc 15th mi-m m of thc lat

FAIRFIELD SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

2729 W. CERMAK ROAD

deliai, kurie jau randasi pas dylerius visose apylinkėse, žada vėl patraukti pub
likos akį ir vėl užimti pirmą vietą pardavimų atžvilgiu. Viršuj atvaizduojamas 

• *Special Dė Luxe Sport Sedanas. (2) Vidus užpakalyj ir (3) priešakyj. (4) Du
rimis paslėptas laiptas ir (5) šešių cilinderių inžinas.

Prekiaukite Pas Tuos, Kurią Garsinasi “Naujienose”
. L 4 *.. . k • t ■ . n. ' i . ». * • . • * ’ ' ‘

Jubiliejinis parengimas-—bau 
ketas nutarta rengti spalių 27 
d., Lietuvių Mokslo Draugystes 
svetainėje.

Taip pat nutarta šaukti ap
skričio kuopų metinį suvažiavi
mą lapkričio 24 d., Lietuvių Pi
liečių svetainėje.

Lietuvių Balsuotojų Lyga 
Pasisakė už Prezidentą 
Kooseveltą ir už Visą 
Demokratų Tikietą.

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Rugsėjo 19 d., Lietuvių Ralsuo- 
lojų Lyga laikytam savo susi
rinkime, Lietuvių Piliečių sve
tainėje, vienbalsiai pasisakė už 
prezidentą Rooseveltą ir už vi
są demokratų tikietą.

Taip pat nutarė turėti savo 
atstovybę demokratų centre lai
ke rinkiminės kampanijos.

Lietuvius atstovaus demokra
tų centre Pranas Rauktis.

—S. Rakanas

I QTEPHENQ
•J—M U SI C—

STUDIO
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
Mokvtoias: 

PIANO—ORCHESTRA
VISOKIEMS REIKALAMS 

Kasdien—3 vai. vak.—7 vai. vak. 
šeštadieniais—9 v. r. iki 2 .p. p.

‘ George Stephens-Steponavičius.

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externa!ly caused)

No matter whatyou’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irrltations, 
here’s an amazingly succeasful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich ęuickly relieves 
itening soreness and starts rieht in to 
help nature promote FAST nealing. 
S0 years continuous auccess! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients’ help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength žemo.

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS

PLEITUS DABAR!

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

ir
aukščiau

Dentures 
užsakymą

tik 
nuo

Mes esame puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirš 18 metų. 
Ateikite, leiskit jnums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

Lmdale Dental Laboratorin
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

I



nąūjienųs* etamDL Pirmadieilį rugsėjo. 23j 1&40

NAUJIENOS
The IJthaJinLan Daily New« 

Publishėd Daily Except Šųnday by 
The Lithuanian News Pub.Co. Ine.

1739 Soutn Halsted Street 
Telepbone CANal 8500

SubscHptlort Rates:

S.00 per year in Canada. __
.00 per year outside of Chicago 
:0b pėir yedfr in Chiicago 
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klibai

$8.01 
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Pusei metų - ------ ----------
Triins mėnesiams ‘ ~___
Dviem mėnesiams ■ 
y ienam _ mėnesiui__ _

Chicagoj per išsiuntinėtoj lis: 
&e^L=-zz= 

Mėnesiui _ ___________
TERORAS LIETUVOJE
Kdi Lietuva Bebuvo ohcialiai 

prijririgia prie sovietų Ėrisijoš, 
Maskvos žvalgyba Libtrivoje el
gėsi alsargiai, verigdairia pbi- 
daug židuridi ; persekioti žmb- 
ries. frei kai tik ArikšČiausiūs 
Sovibtdš Mdškvbje i 8tai*e Lie
tuvą dBekšribti; trio, atiš pi-iaši- 
dėjo Lietdtoje Bidširieš represi
jos. ■> - , ?

Nė\V f-tarkb šrivBittošlyle 
“NeXb L^idbb’’ MdibbĮiri Hdšl- 
ings taŠb, khd iddšiHiiį. arešto 
rezulldie Viša eiiė ŽJriBitį žibi
nių Brišižūfe, Bbnbrędrimi Pa
tekti į ĮiLL B8Įg8š; VibBriš tab- 
pe tiį,. kriHb pddai*ė šdu įįaiį; 
buvo feuliij Šųjungbs yirŠiBiii 
kas, Prilk. Said'džius. Jišdi Už
mušė šdvb debyhitį, iribtri šririiį 
ir pdškdi pdiėidb krilkų šau į 

i i « V' r .. ............... - ••<•..-a , kakto; ^BšiŽridb taip pril buVęš
kad darigrimą balsų rinkimuose gavo Avilla Crimacho, ku-1 tablkriš.

“Lietrivbš avidei j riš virši- 
ninkaš ir prisižyriiejęs lektri- 
viį štalytojas Gustaitis buvo 
išgabentas į Rusijų. Dingo 
beveik visas Lietuvos armi
jos generalinis štabas. Su 
inažbmš išimtiiilš, bbVbik Viši 
žyhiešHibji nrilitikris veikėjai; 
be pdi-iijlį škirtrinibį buvo sri- 
imlį;

“Prie to višo ptiši'dėjb ii* 
mdšibiai gaiabiBiriiai; fcbl 
širiife štiideritu kriuBe biivri 
sudrbšliibii. Jiį glbilriės it 
drriUgdį surengė prie krilėji- 
md (leiribfettriciją, kiiriį iš
vaikė speciali GF*įj kriHbbBib- 
nė. P'eBkibiika šiiiribritį buvb 
suĮ&iid^fe

“Visų šūareštridto it šrisąti- 
dyllį Llėįiivbje darigiriii 
kaip dti iukšlririČirii;

‘BijbiBdši, kad b8š ddriglari 
areštų ir Šušdudymiį;

“krdšib ej<ono8iiniš gyvb- 
niBidš šuparaiyžiūritdš, Beš 
ukiBiiikdi; bijridaBii priversti
nos kbibktyvižacijoš; šUiiiaži- 
no gamybų iki minimumo. 
Tb pašekbje jaučiamas rim
tas maisto trukumas ir prisi
artinantis badas,

“Sovietų valdžią jau buvo 
priversta gdb'eiiti LietuvoH 
rridistų iš liusijbš gilriBibš.”

Tai tokiri padėtis prijuhgloje 
v i . ; - - . r. , .. i v , . , . i In’to Šfeinb iriipėrijBš LibtB^o-
kos ardytojas, bet tie žmones, kurie stoja Uz demokrati-1 je

. ,»«■•-.‘J . .

vitehf 
žuOMmA-.

BiiVb gįpdeti kai krii-iribš

KBUfėd SScond Cldsfc Maiter 
March 7th 1914 at tl\ę Pogt ,9/fiCe 
of Chicago, III, under ihė act oi 
March 3rd 1879.

ridhi sekthadrenluš. Leidžia NbUjit 
nų Bendrovė, 1739 &>*. Hal$tfcd S| 
Chicago, XĮ1. Telefonas Canal 8501

10 
75

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

itfetmns —— $5.Q0
Vusei mbtų
Trims ihėnęęiĄms, 
Dviem nįęnesiams 
Vienam mėnesiui 
jLjętuVOje ir kitur užsieniuose:, ;
Mętams ------------------------ $8.00
Pūsel lUfetiį 4.00
Trims mėnesiam^__________2.6Q
Pinigus rejkia siųsti pašto Mopėy

Orderiu kartu su užsakymu.

2.76

1.00

Meksikoje
• ' / . • — - - - — •

Per paskutinius kelis mėnesius buvo daug gandų 
a]3iė tai, kdd Mbkšik'oj’ė gdli kilti kruvinas pilietinis ka
ras. Dešiniųjų kandidatas į prezidentus Almazan ir jo ša
lininkai grasino pavartoti ginkluotą jėgą, jeigu Almazan 
nebusiąs paskelbtas išrinktu. TUb tarpu dabartinė admi
nistraciją stl prfezidėntU Gardbnašu priešakyje pripažino, j

riš tdkiu Budri yra teisėtai išrinktas Meksikos preziden-l 
taš šėkdritiėmš šeŠeriėriiš metams.

Dėt Cairiačho kandidatūrą rėmė ir komunistai. To
dėl daugelis bijojo, kad, prisikeltus administracijai, MekJ 
sikoje pasidarys labai stipti Maškvdš įtaka; O dabar, 
kuomet Stalinas yra sudaręs beridrą taontiį šu Hitleriu 
prieš demokratijas, ta įtaka butų labai pavojinga ne tik
tai Meksikai, bbt ir Jungtinėms Valstijoms;

Tačiriu naujai išrinktasis Meksikos prezidentas ne
rodo prilinkiriib Būti sovietų Rusijos tarriri. Jisai padarė 
keletą griežtų pareiškimų prieš komunistus, ir viename 
savd štrriipšnyjė, kuris buvo paskelbtas šiomis dienomis, 
Avila Caihačho sako, kad “Meksikoje gali būti sėkmingas 
tiktai demokratinis režimas.”

Meksikos valdžia; matyt, jaučiasi pakankamai stip
ti palaikyti tvarką krašte, nedarydama kompromisų nei 
šil Aihirižrihb šrilinirikaiš; nei su komunistais.

Pikta insinuacija

Lietuvos ūkininkus — antroje 
pUšęje, fe t jo kritinėj b y 18 lįk- 
o įkVėpiBib. AiitoHiis kldriširi:

“6 bieitivia!
“Af fei tie UV8 šBBiįš; krirl’ų 

džiiįHg^iiių,
“Bdidyklę kdriBb prišitikriš,

“Lritįabrioj Ifefej fetriviš- 
kdįs žodžfes tariribrii 18- 
pbiidH

“Ar ji‘e Viši fep llbkšbfe 
Pribfe > ............, .

“ta*dbij8š bddykiei į glėbį?

Pereitų ttečiadieni Chicagos Coliseuttię įvyko labai 
didėlis ir entuziastiškas masinis mitingas;; kurio tikslas 
btiVtt paikinti Amerikos vdldžioš nUšištatymų, kAd tik- 
Hariširiš btld8š a^ititi šį kraštu, dabartiniu laikti tai — 
dribti k&ip įalihl dririgjaus pagalbos Anglijai. Milžiniška 
CplišeUiii IFbbri briVd įiFisiįrudus publikos ir šimtai žmo
nių turėjo grįžti namo, neš svetainėje jau nebebuvo vietų.

Šitį jšįlU’din^ą Chicagos žmonių demonstraciją vie
tinis laikraštis “Tribūne” bando, diskredituoti, pasakoda
mas; kad į mitingą sbsirinko daigiausia ateiviai, kurie 
ftbri įtraukti Ameriką į karą. Tas laikraštis, vadinasi, 
hdri įtikinti publiką, kad rie Hitleris yra tarptautinės tai-

jos gynimą. Jeigu Amerika, sako jisai, sėdėtų šliglaųduši 
ausis ir lėištiį HitleKui šufriusti Angliją, tai Hitleris A- “ 
mėtikoš nėtižkabintų, bėt ve atsiranda tokių nenuoramoj 
ypatingai tarpe “foreineriiį”; kUrie kubsto Ameriką duo
ti laivų ir lėktuvų Anglijai ir Zuinia šią šalį į karą. ... ; m ^baHl-

6 kaš jštllhte jjtarą Nbfv'ėgiją, Diiiiijsį, Hotaridiją ii- niai &.btadyn» “VifeHyteš” ifei- 
BelgiĮą? Jos. stengęsi laįkytiš kUbgHęžČiąušio ri'eUtralįte- dėjai keikia htio j'oš įhitaufc 
t&( tketaU Hilleris jas ^ifeas užpuolė ir okupavo. Tai ko- ti, įjtaveiiĮiiit ją j kiltį FtaikHš 
dėl jisii Hbįiii Užgulti Amerikos Jungtinių Valstijų, kuo- (jeigb alšitašltį HtaiiiSilį ją 18- 
met4isai užkariauš BHtų irtiperiją? v liaus Jeisti). Apie.tai rašo it

Kbl Abulija kbVbja, Jungtinės Valštijos yra saugios. . uj- Ga'dyhe : i ■ , j
Tddtl kiSktifehaš gali šiiprasti; kad pagalba Anglijai tai “Btopkiyhė vaikšto ^ailfei; 
gertausid^ fcUflaii HMMgoti Ambrlk^. Bfet “Tnbtihfe” jpie- kad dar karią bušiahli. W- 
šia tubs žnibHfe, kurie tuo niįiiliaši, kaipo šib ki-ašto prife- ® ttauktašl‘^H8įi

v ,s; , • . vadovybe ir alfeirid iiHdjk.
T8š štahibiojb kapitalo organas siūlo Amerikai “ftifek lubš’e gahdUbšb tfe- 

CHrifflBeriairib pblitiką; Visi mato; prie ko ji privedė An- sbš, šbiikU Išakyti; bet išro
do; kfe pdš vi88ybie lčiUš tb- 
kios rtthiaibbš yta gdiilHbš;”

Nbfiiifidbijiį BrilšAviriiUbšS; kUFib įVykb jfeFėitą Arilba- Į p ;
Uieiiį Nėw Ybrkė, kdtnuriistai ir jų “bendrakeleiviai” dė- .
jo viste liastanfeaš pagfrobti kontrolę ' Artierikbs Dabbo talgtaštiš “VžfgilŠ
PMFttjoję, Bet jiems nepašisfckė. Demokratinė si-ovė Dar- neb®v VetW*
bb PafHjbjg gSVb daugiau begu dviejų trečdalių balsų Nbta aiiloHuš, be abtabta, 
driUjžtiffią Viš8j& Vąlštijbje. peršbdė; Idfei tatai^H ddždiš

PSFtijHi Užfetfišriti komunistai buvo sudarę “J^rogre- Pi^fefefenbpHidabsbriibš.Liė- 
š^Vį j feriHb pribšakyjė Atsistojo MorHs Wąt-11
iįon ir fiugebe 6onn611y. Šio komiteto pastatytieji kUh- [J'Žw 
didatdi 1 valstijoj kbiivėiičijos delegatus gavo daugumai llut.”g ™ ° :

Sintigis Stalino klapčiukams

batetj iiktdi. fcąrihatt&ti’fe ii* kai kuriddšė kitūošė i<faexV 
Yofko miesto distnktuose. feet visamfe ttlfeste reguliribih 
delegatu išrinkta apie 400; d “prdgrefeytfių” apiS 230. 0 
kituose lT8rfe6 ^ftlštijdš 8ifeŠtu8Š‘e if k&ilfitžse “ptd- 
gresyviai” tapb visai nušluoti: reguliarių dėlėgatų praė
jo ftbkiė 190 prieš 3Š kbhiunistus.

Tokiu feuSu Airi; Darbo Partijos valstijos kdtlVėiibi-

5

niai Ėrbokiynb “VibByfeš” ibi- 

ti, pbi’vbddbt jiį į kilį Bdbkriš

:j S

:WBh

KktrJtfeNp-ACilE Tel’ephoto 

kurio pastatymas atsiėjoMaM'T0W0C, WIS. — “City iif Midland 41”, 
$iŽ;DUb;tWb:

t8iB BtišĮ^v'ėBį;
“talĮJ dVUsfe BBbBblę; iaiįl 

adrdj šupbtę,
“tafe Ištvirkt feĮi fefe fe-

Bibt'ę,
“taki'e feršifevėfei, bdillai; 

keirštinink^i;
“kbd B88te titobBl fetds fe- 

^yti
“it j8 krBvihį vėliaVį gdr- 

biilt ^ebgijb.š gibširiė- 
hiis?”

» >»... ........... <: į ■ * • <
Į klausimų autorius atsako:

“Ne, aš žiiiau, o Lietuva, 
kad ne!

“Thui gedh Už 1U8Š savo šUB-
8Uš,

‘H'U Už iUbš vel’ki; 81 jlį 
Ūį^afeUji,

“Jų pauieknita, jlį Bašbilfe;
jiį ĮidtaUbiU;

“ta žaizdų kFUvibį — įfe 
nlirtinį — šibdy Ubšioji;

“Ta feo BbfeiUe.
“iiėt tU h'e iŠ^aUiaš IbdŠkUi

BUgiUti;
“AUt tavo clerUngą laUkų 

(lii’i)Q;?iavU arlbjai;
“Tavo ž'eiiib jiertiš adve 88- 

BrikiaušdBlį člvdšlį.
“šdviferiių ir pagarbą kai- 

niybų ų _
“ir iaišVeš Uieilę ii* Bi'eileš .■ i ■ ■ t

' jegązzv.^ ' ■ J tik. UŽ fekeBčįaUlį ĮjUreigų at-
“tai tie yra tavb tiktieji 

šuiiąš,
“iSlb^djUllgidiUi, 8eB8^ei*gia- 

mi, ;
“Ne dVasife ubagai,
“Ne laisVį pardavikai.
“Su lavini jie tavo ir savo 

kančias kentėsį . A x . t —, —
1 “SU LlviiU jie bis Į fabigdfe J8bš šakbUib ir Vdikliš Uiokonie; 

“ffe šįjtobfe ilbiehkš įiHėŠ fed ^iši fefeai. l^gUš it puikiai 
liboBį.” Žili'oHib; kfe Viši fetbdi turi

bliti Ullikli; kbki jib bebūtu, 
iš hb to BbįfeiBįb įą$tybnti.
it iš kUH8š į)8š£š febažiurę-

St. Miščikas-žiemys

Medaliai^Kryžiai-^Ordenai-Pareiga
ttįštoyš)

Taip išeina. Bet jei visiems 
duosi ordenus — tuomet vėl 
visi lygus, o jei lygus, tai kam 
ridi* BVdeiidi^ TbdlBbkd kiekvie- 
ridš sdvri pūtbigų ii* to pakanka, 
8 dllikti kibkVieiidš tori savo 
pdrbig^ t8dei; kfe 18 reikalau
ji viš88i8b8bš dBi’d; tik taip 
meblidBižiriiii vbikiaBl gali eg- 
žišlribli višUbibbBbŠ. santvarka. 
Iri jei nibš riž gbH pdreigų at- 
ĮikilBą dribšibib oFubBųs, meda- 
liriš, ypklingdš pasižymėjimo 
žbriklriš dt dltyįiB888§, tuomet 
hiriesiriie ieiseš lidrišti apsilei- 
feliuš; lies jie BrlleBlį nenorėjo 
ii* viskas. Tuoriibl 8‘ėlllrime tei- 
šbš rbikaiariti fe Brfeno paža- 
fe; už HbHą alga nbl iš vieno 
jpkib įįėi*6 darbb; nėš pasiro- 
88, kddj riiokėli niokdmų alga

į niirialižmui.
Kai kas gal sakys, jog mano 

palyginimds šli vaikais netinka, 
neš vaikai hcsųmoniiigaš ele
mentas, gi suaugę visai kas ki
ta, protauju.

Nejaugi?
Tad jei mes skaitome žmogų

iikUrią; b tiž ^ePį — duodama 
brdeBai; Bei 
tiBi batsiuviui ribd888ama 
denai už gerus batus, o valdi- 
ni8kui iiž gebą parašymų, inži
nieriui už genį pristatymų duo
dama? Išeina, kad yra geri, pa
prasti ir puikus- darbai,-bet jrik

kodėl Iribmet ge-
. ________________ i or-

čia fe jįlt 88 Šįfefejbš 
rieš vaįi^iibjiBidi Hjfe 
Šfeindš ;;; kiti' §8888 šlfebid” 1 iačiiia iou •Zjrdeuai si , • 3v>

sta iHffiteį itaa Ligluta itate- 
tai-ttkiniHta tauta tentas; 
“tel šjil'tliiiio ii^HltaikS |JFtaŠ 
lifbiiį”, ^a. DHkfiH- 
lidš ktalivtaiib žiiibgaus isilikilii- 
taliiį kiltis kilti viltį; jogei bie- 
tiitii taifatataii at vėliau algaus 
§aw n^tiktaus8ffljiM; fel bu- 
tų klaida manyti; kad tik Lie- 
tUV8§ ttlt8ii81i8i 88H §8-
Šifeįlfefei tfe8V8Š HdFbiHfe- 
ife 8bfeikl88§88i8š bi&- 
18V8Š Š8kį Į38’8iih8; 8bg8 
lĮfefe: ifefei; fe 18; He8Ž18tfg- 
ii Ir Likt8V8§ iblfefehtlį: 18:8- 
88Fci8881iHi iftitiHl; 18leiig8Hfe 
feBgife 88fe8i^8; fevBfeBii 
fel LiblliVoš 8ž vi§8§ ki- 
l8š Libi8^8š gyVbBtojį si88k§: 
8i8š; ’ .

§8ifeo88§ ęiifeU.l8H8Vii88 fe- 
k:diš žyilii dalis Lietuvos 18Vėli1 
geblijbš bU^8 š8felįl8Faliž88td; 
fei iaefešliį efe 1F §1888188 j'd- 
jė 8'ėlF8kšto;

— tafe; Biiblri ŽBiBBeib; Ly
toj 8idHb pį-įfeik šbfeifttjį W- 
idiidį, —- latiri VyHšj įrilariHidš 
I M;,

— Gėbai 
žmonk, —

gerai, — atšaki 
jet ir tu manęs nė 

ūžtriiršk prieš tai pažadinti.

<> - 1 v 1 ................................
j.. . i j , ’ * ‘ • *

joje bus apie 590 delegatų, atstovaujančių demokratinę 
srovę, ir apie 266 “progresyvių”. Partijos vadovybė stoją 
tiž Robsevėlto kąhŪl'datUroš indoršaviirių- Aišku, edead 
konvenciia taip ir padarys; Darbo Partijos indorsavima# 
gali duoti^feooševeltui NęAv Ybrkb yafetijpje apie pušę. 
miliohd Bąlšų. / L "! ’? ■ . ■...' "v..-.-

kų jis gavo? Už kų nors ypatin- « •• • >> f-., i . • .1 įau mes SKaiiome zinugųgo. Bet jei jis galėjo tai padh- . ■- i h ... ..ii. HiJi>. L I protaujančiu, reikia jį ir kito-
nūnai uvin.iwi, uvirvivvi i*v» 
ka‘8 už kurio laiko reiklų pfer- 

j auklėti, vėliau jairi pasakyti, 
jog orderiai buvd tik žibučiai. 
Jeigu noriihc turėti gerų ir

I Šveikų visuomenę, turime jų ne< 
i blizgučiais, bet realiais faktais 
ir paihokyniaiš, sušipralinio pa- 

įkėlimu auklėti.
(Ėus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
* *

Bėga, bet aukso 
nepalieka

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs: 20 d. — Finansų minis
terijos valdininkai įn*anfeŠa, kad 
karalius, išvykdamhs iš Runiu- 
nijoš, pasiėmė tris didėles pln- 
tihės auksinių pinigų. Pinigai 
buvo nukalti 10 karaliaviiho 
shkaktuVemš pątninėti, bbt apy
varton jie niekad nebuvo Ibi- 
džiatni;

Auksas priklabšb Ruthunijbs 
bankui, bet Karolis sugebėjo 
sukrauti šias pintines į savo 
vagoną. Karolis išsivežė ir dau
giau brahgėnybių. Drilį savo 
turtų jis jaU tūrėjo Užsienį, 
nes numatė, kad jam tbks še
štas apleisti.

prbftešijU atžvilgiu;. ifeš pasiro- 
i 8 fetĖtį;- kliFib8§8 verta 
(lb8ti bFfeHhi' it bFofesijų; 
feUF Iii i<8iĮi g8Hi b’ėfefytum ir 

š&Vb feife; jbkio oir- 
feH8 iieg^Uši; 8*jUlt Viši darbai 
FfeitaiiHįi; N'etygyfe it pareigų 
ėjimu, nes nežinia tuomet kiek 
FteiklH tlifelipfejid bHtBHi vertis 
ilg8§; liiihik$4ii8 iir kfek, kad 
BFfefe jįiHllilH; fel Jtik kiek- 
VbeH^š iHH šHV8 atlikti 

ib j&U įįili tik būti 
žHi8^UUš gRnlįliilį škiHumaš, 
šUiiiįHtiHlb štii’lbiHHš; bet nė 
Į&l’blgbš HtlikiHiRš:

fHd gal .UŽ gRBHHIUš duodd- 
HiU 8FfeUai^ fe! j lik j'ėlgu nesi 
gabdš; HBHUki taife įiHFeigomš,

Hliį ali^iHtataš HgHibkata. Ail- 
tra; jei mes pradėtume škirsty- 
Ii žHtaiiiiį alkgtaiitaį suiig gd- 
feltailį; tai VtffilRta ta& turime 
tetapta htikia kiek-

ryti, jis turėjo tai padaryti. 1U1 1 .,4. >. . ». ....... . ,-i» .» .j. • - . .... ? , . niskai auklėti, auklėti ne taipjo pareiga, kaip ir kiekvieno1 ’ *
žmogaus, visuomenės nario, nes 
mes visi už vienų ir vienas už 
visus. Juk aš ir savo pareigas 
einu tinkamai ir visuomet pasi
ruošęs visa padaryti, kad tiki į 
puikiau išeitų. Tad nejaugi, kdd 
inaii nepasitaikė proga padaryti 
kų nors ypatingo, aš turiu būti 
žemesnis už jį? O gal aš tų pū
tį bučidu Bar geriau atlikęs, nb- 
gu jis, tik proga nepasitaikė. 
Tad už tai, kad jam, leiskiih, 
kaip garvežio mašinistui, paši- 
sbkė sustabdyti garvežį, pama
čius, jog bėgiai netvarkoje —> 
suteikiama ordenas, o aš ar kri
čiau taj nepadaręs? Bučiau pa
matęs ir visvien važiavęs, kad 
žūtų visj ir aš kartu? Juk jis 
gal rie liek, bestija, tuo mbmeri- 
tu suširupino vežamais kelei
viais, kiek savo paties kailiu, 
įibs pirmdš pavojus gręsė jam.
Ir 8ž tai jis turi ordenų, di- 
džiuojdši kdip kažkoks nepaprri-! 
štaš žnibgBš, iloi’s inusų visų 
pareiga feįl daryli ib kiekvie-j 
iias thip pašielgturiife. Jei taip, 
po vbįnių, kitų kartų matydli- 
mhs girtų gulint arit bėgių - - 
pėtVažiribSiU, neš išeina, kdd 
mane škdilo negalinsiu eiti gb- 
rdi savo pdbeigaš. jei aš netik
čiau — šrivo vietoje nebūčiau, o 
jei esu savo vietoje, tai todėl, 
kad iiBkri ir galiri.

II.
Panašių ii* gai dar ryškesnių 

pavyzdžių gdlelumct kitekviendš 
pateikti daug daugiau, negu aš 
paliekiau. Iš viso ko gairina tik 
Vierių išviiUų padaryti, jog vi- 
šriBinbnėjb, kUri laikosi lygybės 
prihbipų, kUHe dirba rie iš bai
mes, ne dėl algos, bet iš parei
gos, nbgtili būti kitoniškų pasi
žymėjimo ženklų, kaip visiems 
lygūs atlyginimas, nes nei vie
nas negali pasakyti kų kiekvie
nas panašiu momentu butų pa
daręs ii* žėriiina kilus, neš turi 
nori parodyti, jog kiti birių to 
neįstengę paddryli.

Tiesa, kai kas sako, jog pike
liai skiriami tam, kad suvilio
ti žmones dirbti daugiau; ge
riau atlikti savo pareigas, kad 
britų ricl t k8 žlribgrii Stengtis, 
nes, gii*Uk rillyginima jis gau- 
nd, Bbl žinodami; kdd įįdli $81- 
ti dar ir ordb8ū d i* pdhdšlį Pa- 
sižymėjimB žbrikliį — diiįfe <1»8-

kiti itatawiį ateiUkimų dr 
fe kitaUtOta* Juk je| ne
laimė Įvyko tik taip sau, pušė 
bėdos, bet jęį dėl jo iieapsižiri- 
rėjimo, turėtume pasakyti —: 
tesižino.

liet jautusi dbšūrclaš!
LaridŠuš ribšurdas yFd ordenų, 

pasižymėjimo ženklų dalinimais, 
išskirimas žmonių.

Įsivaizduokite tokį dalį^kį: 
sutinkate žmb^ų Su pdslžyifeji- 
mo ženkli! ir klausiate save: už

Tai yra šripriHlšibš VteU88ib- 
ųės moralė, m8Fdib bbtyfcjfeš; 
nėsusipratusios visuonieBėš; kii- 
rii buk dirba tik todėl, kad jų 
prižiūrėti; Bet jbi Į)dliktttW jį fe 
priežiųros, nieko nedirbtų.
Jota ttedOHienh

neišaUkltsl II H'ejJStFSlikšl. Tiki 
bris tas pats, kaip prašyti vai; 
kį mokyti iildkhiil j&lil riž fe 
pihigdis. -

Iš oFdbrių gilinasi tik riėšūM- 
prntittt&i ir tai paskatinama kti-

Kidnaperiai veikia
■....................... ... f <4

HILLSBOROUH; Cal, rūgs. 
20 d. — Trys vyrai pavogė tri
jų metų Tristan šeimynos su 
nų. Tarnaitei jie paliko rašte
lį, reikalaudami 100,000 dole
rių už sbgrąžthimų. Tristhn yra 
turtingi žmonės ir “mėlyno 
kraujo”. Vifehas kfdriapėrių taip 
skubėjo, kad pametė savo skry
bėlę. Policija deda pastangas 
suimti nusikallėlius. Amerikos 
kidnaperiai buvo aprimę, bet, 
matyt, kad vėl pradeda veik
ti.

Ispano tragedija
, NĖW YORK, N. Y., rūgs. 20 

d. — Ispanų respublikoniškos 
armijbš AHtbnib La
Torre, nbrčdahikŠ IŠVfeHgli de- 
borlfeijbš; kėsinosi • BbSižddyti. 
La taHb fcydytojdš iF ar 
įnijbj tdrMJb fe(iitono laipsni. 
Iš ispaįilj^ i^tfegb į FrĄncu- 
ziją, b Iš Mįtfįbilibk .slaptai su- 
fefej'd tfedfei į New Ybrkų. 
AbjbHkbš VMičižios organai, vyk
dydami nustatytas taisykles, 
norėjo jį perduoti- ispanams. 
Ispanų organizacijos jį užtarė 
ir p&SiŽddėjd rtibkėtf Visds jo 
išfettfe; kBl. feš , Išgyta viza 

į fclbkšife. dabdr La 
TbFrt F&riHaši Bįdbinėj. Jiš per- 
sipiovė venas.

.y,,..,,— . IV ~*X. .... ~7| ................

Garsinkitės “N-ndse”
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
I

Žemės ūkio kSmisijds pareiškimas. — Taisyklės dėl vedi
mo prekybos su užsieniu. — Priverčiamo darbo sto
vyklos pėtpildytos. — Sušlabd^tį “Ūkininko Patarė- 
jas”j “Lietuvos Ūkininkas” ir “Musų Laikraštis”. — 
Lietuvoje rugsėjb 30 d. bus minima Stačli&novo sų- 
judžid ^ehkeHų mietų sukaktis. — “' 
novič perėmė Lietuvos geležinkelius, 
paliestos ir sporto vadovybės. — “

Dfaiigds” Kaga- 
. — Neišliko nė- 

Kariškais sumeti
mais” lietuviai Inteligentai kraustomi iš Kauno So
vietų Ėtisijbs giltimdn.

(šibLĖiĖfcis No. 8)
—Sovietų bkŪį)d8tbj’e Lietu

voje baskutihiU'ojū laiku buVb 
paplitusios kalbos, kad iš tų 
ūkininkų, kurie turėjo daugiau 
k&ip 30 ha žeihėš; draUge šu 
MršhdFrHirie žėiiiė bbs atitiHkri- 
hihi šūmaŽiritaš ihvėhtoririš, 
darbo įrankiai ir kt., o taip pat 
kad jie turėsią Užleisti Savo tro- 
Bėšiuš. DabaF valstybinė žemės 
uki8 kbniišija iŠlbidb tbkį pa
aiškinimą:

“Valstybinė žemės ūkio ko-

mados

r z».
KO

Nę. 457b—išeigine suknelė. Su
kirpti niieroš 16, 18 ir 20 taipgi 
34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46.

Norint gauti 4ierią ai* driūk 
giau virš nurbdyfų pavyzdžitį 
prašome iškirpti paduotą blUri- 
kutę arba . priduoti pavyzdžio 

Čti mierą ir aiš
kiai. parašyti tavo .vardą pa
varde, ir .adresą. JLiėkyiėrid. pa- 
yyz'džįo kainą fenlu. G< 
te pasiųšti pinigus arba paš- 
td ženkleliais kartu Šri. ūžsalęy- 
įąū. LkiŠkųi i-ėikta adresuoti: 
Nauiierioš Paderi! Dfept, 1739 
si. HnUtėd S U chiehgo, nt

Naujienos haįiėHi btife.
17» S. Halated St, CldeatA

ir ptttftrda)

(Adr«M*>

misija, ptilartiš iiiiiiisti’lį tary
bai, išaiškink ir prdheša žėllaČs 
ūkio komisijoms, visiems vtLš- 
tiėčidms ir kitiems suinteresuo- 
Hbriiš ašnifertimš, jdg Visi dar- 
binidi ir pr88uktingibji gyvlilldi 
ii- kitas gyvasis ir negyydšlš ili- 
ventorius, o taip pat jucloma- 
šis ir nejudomasis turtas už že
mių valdytojų, kdFiehiš p‘alie- 
kaina Lietuvos TSR liHiidiės 
seimo nutarimu 3o ha horitik 
arba mažiau, yra pastarųjų 
nuosavybė ir hegali būti nusa
vinta libi visai, hfei dalinki.

“Šia proga primename, jog 
pardavinėti veislinius gyvulius, 
kdip darbinius, taip ir prddhk- 
linghošiiiš; gdliiiia tik Iki atitin
kamiems valštybihiakis orga
nams leidus.”

Dėl šio valstybhiėš žeiilčs ii- 
kid komisijos paaiškihinib 
“Darbo Lietuva” praneša, kad 
pasklidus gandams apie gyvojo 
ab hegyvbjo inventoriaus husa- 
viniihą, kdi kurie ūkininkai pra
dėję pfro Įiirštus žiūrėti į savo 
darbinius ir produktinguosius 
gyvulius; Jie nebebuvę pakan
kamai gerki šeriami ir iiebepri- 
žiuririii. Nemaža tokių ūkinin
kų ėmę slaptai ar Viešai parda
vinėti gyvulių dalį ir silpninti 
Ūkio hašuiiią. šie gandai taip 
paveikę dabartinius Lietuvos 
Valdovus, jog valstybinė žemės 
ūkio komisija, pasak “Darbo 
Lietuvos”, “buvo pHvčrsta vie
šai ir griežtai pareikšti tuo rei
kalu nusistatymą”. Iš visų ūki
ninkų, kuriems paliekama 30 
lik žęliies norma, nebusią ati- 
hniihi nei arklidi, įiei jaučiai, 
nei karves, iiėi avys, nČi kiau
lės, ne vienas gyvas ūkio pada
ras. Taip pat nebusią atimami 
nei vienks žemės ukiUi dirbti 
Įrdnkiš; įiei vifeiiks gyvenamas 
ab negi'Veiiahids nahias. Toks 
esąs Lietuvos komisarų tarybos 
tvirtas nusistatymas, peš tiek 
vyrikdsybė; tiek komunistų par
tija noHilti, kad LifetUt'os žem
dirbiai liūtų kiek galima jjaje • 
gesni dirbti ir išgautų iš žemes 
juo didesnį naudą.

Jeigu šis nusistatymas tikro
vėje bus pabotas, tai tektų tik
tai džihUgtiš, neš LietuVbš Uki- 
Uiiikų liušiiiukiinas riebūs gal 
toks baisus. Bet tuo pačiu ten
ka pastebėti, kad tokia nuolai
da privatiiiei nuosavybei dar 
kUrtų įrddd koiiiŪnižHio d'oktri- 
hoš bdhkrOtą.

—Sovietų Sąjungos užsienių 
prekybos liaudies komisariato 
įgaliotihiš Lietuvoje, į kUrib 
Lankas pėFČjd visa sovietų Lie
tuvos pbekyba šli užsieniu, pa
skelbė taisykles, kaip toji pre
kyba bus leidžiama. Pagal šias 
taisykles, tos prekės; kurios jau 
yrti abba apinOkėtOS drbd užsa
kytos, galės būti įsileistos į Lie
tuvą arba išleistos iš Lietuvos, 
tiktai su šio įgaliojimo leidimu.

Kaip galės būti gauti leidimai 
naujai užsakombtaš įrfekėrhš,' 
dar iifeĮ)askfelbta;

ĮdoHiu pastebėti, kad įgalio
tiniu paskirtis Sovietų pasiun
tinybės Torgpred’as Etanov’aš, 
o prašymus jam reikia duoti 
parašytus lietuvių ir rusiį Lai
ba...

—Valstybinė žemės ūkio ko
misija, kilti daliai* vykdo žemes 
reforriią, paskelbė jau trečia 
vietoš komisijų narių sudėtį. 
Pagal naujus sąrašus, apskri
čių ir valsčių komisijų sudėty
je padarytu vlsd eile pakeitimų; 
Beveik nėra nei vibribš koinisi- 
jos, iš kurios nebūtų atleisti jų 
nariai; Daugiausia atleisti už 
netinkamą pareigų ėjimą ir gir
tuokliavimą.

—Ehikrašciai skelbia ilgūs 
sąrašus žmonių, kuriuos apskri
čių viršininkai nubaudė pinigi
nėmis baudomis arba ištrėmi
mu į privėtčiamb dttrbb stovyk
lą. Ddligiausia nubausta už gin
klo laikymą; chuliganizmą ir už 
neigidlną atsiliepimą apie da
bartinę sovietiškąją santvarką

—Likvidavus žemės Ūkio Ro
mus, stlštabdytds lt labldtišid 
Lietuvoje išsiplatinęs ūkininkų 
laikraštis “Ūkininko Patarėjas”. 
Jo vieton eina “Valstiečių Laik
raštis”, kuris leidžiamas du kab
lus per savaitę. Uždarius “Lie
tuvos Ukiniiiką” ii* “Mhsų Lai
kraštį”, ndujasis “Valsiiečih 
Laikraštis” siunčiamas, ir šių 
dviejų leidinių skaitytojams.

—Sv. Kazimiero Draugija, 
veikusi Vilniaus krašte dar len
kų okupacijos laikais, dabar 
yra likvidavimosi stadijoje. Jos

mus stachąnoviškus metodus 
žldri kaipd į paprastų ddrbiiiin- 
kŲ išnaudojimą. Prisidengę sta- 
clianoviškdis obalsialš; o&hpan- 
tdi steHgiaši iš darbihinklį ku8 
daugiausia išspausti darbo ir jė
gų. Daugelyje vietų ( dirbama 
iibt pd 16 vdidridų į diedą; kdd 
tiktai pakėlus darbo našumą. 
“Tiesa”, nusiskundžia, kad jo
kiose kitose statybose, kur dir
ba vietiniai lietuviai inžinieriai 
dar nesugeba taip darbininkų 
išnaudoti, kaip visokie Joties, 
Dulmanai ir Joesai, atvykę iš 
aUbbiiiiiikiį “tojaus”; t; y: So
vietų Sąjungos.

—Uaf prieš likvidhOslailt 
šlisišlokiiiio tninisteiąją, jos ke
lių valdybos tiltų skyriaus vy
resniaisiais inžinibriais buvo pa
skirti; inž. Anatolijus Itažėii- 
bliun ir inž. Abromdš Rozen- 
blitiil.............. ... ;

—Sovietų Sąjungos susisieki
mo komisaras “draugas” Kaga- 
novič perėmė Lietuvos geležiri- 
kelius. Lietuvos teritorijoje e- 
šaiičių geležinkelių vifšiiiihku 
paskirtas “draugas” Lochma- 
lov.

—Palangos komunistinio jau
nimo gimnazijos kuopelės sek
retorium paskirtas Faivel Se- 
ihenčik.

—Lietuvos okupantai nepali
ki s>ūv8 vielošb Ke šį)8rt8 VHdo- 
v^bėš. t^hskelbtas ĮMH^Šinias, 
Itad atlbišti iš pdbeiglį tbriišB šą- 
jllH^BŠ pii’diiiiliikaš K. Rdzlabs- 
kas įb Vhiidėdš ir žlembs s^br- 
t8 ŠįjlinįOs ptemiliinkds d. Rkl- 
vaitiš;

—Ukmergės apskrities komu
nistinio jaunimo sekretdr'e pa
skirta “draugė” Levin;

r—tš Kauno gaunama žinių, 
kad sovietų okupantai vėl stan-

gėsi atnaujinti buvusias cariš
kąsias katirid tvirtoves. Kaunui 
Vėl vit-tUs tvirtbvėš Hiįestu; 
dttlig lietuvių Ihtęligentų • “ka
riškais Šumfetimilis” ifeiunėlami 
iž Kauno ir gabenami Sovietų 
Rusijos giiumon. Taip pat ypač 
lietuviai kraustomi iš geresnių 
BUtlį; MHH8S6 W^Hdinam| 
raudonosios armijos karininkai!

- » •' t
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FOft SALE
suIUble FbR PitNie tSROvb

MA TįPR AĄLJL.......
RA3PAR AMPrfHCAN. SJAjL BANK

1900 ĄLJJfc
CHICA'fid, ILLINOIS.

JACK SWIFT-

Geriau taip
— Na, Jųlyt, ar tu pasakei 

kunigui, kad tu buvai negera 
saVo mamytė!} — klausia mo- 
t na.

mamytei} — klausia mo-

r^u, 
tų.

Ne!
Kodėl ?
Aš iHShiau, jbg daug gė- 
kad tai šeimoje pasilik- Remkite Lietuvišką 

Žyduką 
Nathan Kanter

MUTUAL LIQUOR 
CO. — IVholesale 
4707 S. Hatefcd St 

Tek Boulevard ■ 0614

l&ZND. 5T.

• • • 
u
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Padėti Pinigai IthS Menešl Prieš ii J., iries ^uošitnli Nuo I Dienos

Turtas virs
Atsargos fondas vits - - $400,000.00
BalJar Mokame 31/2% UŽ Pa
dėtus Pinigus. Dud'ddrii Paskb-

$5^00^0(1.00

• 4 • » »«. M —. ** 4*

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUSŲ C^SH

Įnikite 3 mėtas išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Ceiotex Piasternoatd pėda 2c 
Lentas .........; pėda IMc

lx< prindims Lentos, pėdą IHc
Gedrimai Postai ( 7 pėdų) ,10c2« ........... pida l^c
VVallbbdrd—shfeet thib 4x6 iki

4x10 . ......... pėda 2c
Albprt S pečiai Maleva gaL $1.25 

Apskaitiiavimas I)YKAI—
Pristdtymias DYKAI

ALktekt EŪMRER
& SU PPL Y CO.

3800 S. VVestefn Avė.
T'eĮ. LAFayettė 2ldl

Atdara kasdieb 7 v. ėyto iki 6 
V. v., hedėllornis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

(’hAfttERfep jbV u. s. 
GOVERNMENT

s A VINGS.-.FEDERALLY
... m$UREĘ,.nn b? Archer avenue

SVEIKATOS KLlfclftAS
TONSILUS t h
Išima Už T I OaOŲfe?“...*$0.00

UbbNfcŽSEiu < H Ė n h 
ifaihiAs h- M* ^’GOiUU

,?2.O0
.... ....*i.6i)

bbtJGLAŠ PAr£ HOsfciTĄt
1900 S. Kedzie Avė. Chibago

RifubbSlGYSEiU 
Išeihimas ir LltėH. 
reumatizmas 
Greitą Pągejfca ...... 
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminaciia C

jackI what i f 
THE, 3.HIR. NEVER

niuje ir provincijoje perimami 
švietimo komisariato.

—Dalinai pakeisdamas savo 
įsakymą dėl Svaigalų pardavi- 
nėjiiho; Vilniaus apskrities vir
šininkas skelbia, khd šeštadie
niais, sekmadieniais, šventadie
niais ir dienomis prieš šventes 
prie pusryčių;* pietų ir vakarie
nės leidžiama parddviiiėti val- 
gantiemš ašineniihs po i litrą 
alaus.

—Rugsėjo 30 d. visoje sovie
tų Lietuvoje rengiamasi minė
ti Stachanovo Sąjūdžio penke
tą U inetlį silkaktdvėš. Ta progą 
jau dabar vedama smarki agi
tacija už šio judėjimo išpopu
liarinimų Lietdvoje. Ypač iške
liamas taš faktas, kad niūHriih- 
kdi ir linkoriai, kurie dirba 
prie kareivinių statybų raudo
najai armijai, esančiai Lietuvo
je, pradėję darbus pagal stdbha- 
hdviečių tnėtochis. Turint galvd- 
je, kad šiintai tūkstančių rau
donarmiečių, atgrųstų Lietuvo
je, neturi tinkamų patalpų ap- 
sigyv'enti, tai tariamais štaclia- 
nbViškdiš hiėfoddis Lietuvos 
darbininkai raginami įtempti 
jėgas ir kareivines kuo greičiau
siai statyti; Pirmieji Lietuvos 
stačhanovicčiai yrd rusų ihuri- 
Hihkai ir tiiikotidi. Prienų sta
tybose (kiireiVinėiris) vadovau
ja sic ašmens: darbo vedėjas 
Joffe, technikas Jocsas, inž. 
Dulmanas, rusų Itn. Kirkorovas 
ir Merkihdš. “Ddrbo Lietuva” 
riušisklilidžid, kad valstiečiai 
nesą dar parėmę stachanoviškų 
metodų.

Lietuvos darbininkai į taria -

mi.

tdAN ASSOCiATION of Chicago

Vai. 0 iki 4. Šef. 9 iki . iž
Šiib. 9 iki 8 vhk. A #)1.

Tei. VlRglnia 1141

NAUJIENŲ NAMAS
KUfiathe RANDASI

U ni verš ai Savinas & Lban Ass’il
RAŠTINE

bfiiVEhsAL SaViNGS and LOA?J XšŠOČfAtiOi< yra paširehgūš priiriitl jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3^% diVidendų. Įdėliai a(ydFhtišti iki $3d0b0b per Lederal Savingš 
and Lomi Insurance Cdrp., \Vashington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STftĖEt
CANAL 8500

, , » FOTOGRAFAS
(OM(AI)
FOTOGRAFAS

Studija įrengia pir- 
mos rųšiės su mo
derniškomis Užlair 
domįs ir Hollywoqd 

p frriėHdrnis. ’' Darbas 
garantuotas.

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

^Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DIŠTRIBUTORS 

harduo'dšm geriHus) lė 
stipriausi

FOX HEAD Atę
V y nai-L i kieria i-bėrimai 

į visas mipst< •ialis.

51)31 W. RodseVell Rd.
CICERO, ILL.

i ........... v..:— ...........

Sofhie
Barčus
RYTINE rabiu 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.£iS.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

yal. vakare.
Išgirskit vėliausias žibias 
mužiką it kitUS įdUihiUs 

pranešimus;
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

SWIM TO PANAMA
Ybd’RE TRYlNė 
Td CAEER M E 
U P. I.’M NO-T 
AFRĄID TO „OI E

■ I .-Z - i - - - ,

LlbTfefSi. .UOaMĮ rocket
MOTORSI . ATCVE US. 

į ąurj t j s; ros'csv — f THE Y CAN’T SGE US
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Here's how to register/or/Ae draft

f

the placards] “Jonesville College, 
ions for the “nonc.”)

Place of Employment

the Soviets— 
a true demo- 

such might, 
be the lašt to

11. Place of employment or Busi
ness. (Give the Street number or

one 
this 
go- 
the

reaction was one 
seemed, at first 
government’s de- 

or more of a

BKG18TRA*nON CABD 
D. B. B. Form 1

you 
give 
are 
the 
are

that will be vvanted 
man, as follovvs:
(Give your first name 
your middle name in

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

Large placards explaining hovvi are a college student registe'ring-in 
- to ansvver the ąuestions to be put *k/' — n''r“' — •’ “T—
. to consription registrants vvere on 

the way-to statė authorities from 
Washington today.

The placards vvill be reproduced 
for posting in each of thousands of 
voting .precincts throughout the 
country. Enlarged reproduetions of 
the registration card, 1 
contain exact instructions for the' 
Information 
from every

1. Name.
first. then „ ____
full, and your family name lašt.* location of the place vvhere you 
Spell out each name as you give it.
Example: Say “John Levvis Jonės“ 
and not “Jonės, John Levvis.”)

2. Address. (Give the address 
vvhere you actually live. If you do 
not live at a particular address,' 
then give the address vvhere mail 
vvill reach you ąuiekly. Give your 
address in this manner: “25789 I 
Alaska avenue, Chicago, III.”; or 
“Box 221, R. F. D. No. 1, Jonesville. 
Jonės Country. Kas.”)

3. Telephone. (Give a telephone 
number vvhere you can be easily 
reached; either your home phone or 
your business .phone, or the phone 
of a neighbor. Give the telephone 
exchange and city. Example: “Chi
cago, Widwest 6294,” or “Jones
ville, three 
you have 
“none.”)

the college precinct, say “Jones- 
ville College, student.” If you are 
unemployęd, not on WPA and not 
attending school, ansvver “none”. 
Examples: “Jonės Hardvvare Com- 
pany,” or “Jonesville Postoffice”, 
or “Nevv York State Highvvay De
partment“, or “VVPA project“, or 

student,“ or

enter a dash

that I have verified

II o w

NAUJIENOS, Chicago, III, iPirmadien., rugsėjo 23, 1940
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Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEVV8

4. A<1B IX Y KAMI ' i. Fu*<S 09 BlATM L ConttlT 09

DATt 09 BttTB

(Pm>) Cai4W bi «o«»u>)
f. Namb or Pbmos Who Wua alvavs KXov Tora addikas

Ūb., Mm.. Mhe) mnU
e. AM>atN or Tiut Pbbmn

IX Km novu** Nam*

XI. PLAC* 09 KMFVOTMKMl O»

iMklBa)

t RBLATKMMBir 09 Ta** 
PBMOM
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NACJTENŲ-ACME Tftlęphot"
Regislracijos korta, kurią turės išpildyti vyrai tarp 21 ir 35 metų spalių 16 d.

birutė .LUC PIRMYN
SHARPS AND FLATS

or 
long—one short.” If

no telephone answer

to Give Age.

years. (Give you age 
of your lašt birthday.

ding argument in favor of univer- 
sal military training. It can be ac- 
cepted in no other light vvhen 
recalls vvhere the loyalties of 
group are directed and vvhat 
vernment has the devotion of 
ruling members of this body.

They vvould be the first to point 
vvith p-;ide to the military might 
and reserve povver of the totalita- 
rian “democracy” of

Į cracy could achieve 
būt they vvould also 
condemn the compulsory training 
to vvhich all of the Soviets’ citi- 
zens are subject. If such training 
is commendable and its results are 
vvorthy of ecstatic praise in Russia, 

(why not America?
In many instances the one year 

the mind of the American training period vvill cause loss of

4. Age in 
in years as 
Don’t give months or days. Exam- 
ple: If you are “25 years, 11 
months“ old, just say “25 years“). 
Date of birth. (Give, in order, the 
month. day and year of your birth, 
such as “Sept. 20, 1910”).

5. Place of birth. (Give the" City 
or town, country and statė, and the 
country in vvhich you were born.‘ 
If foreign born, give the name of 
the country in vvhich your place of 
birth was located at the time of 
your birth, even though the name 
of your country has been changed).

6. Country of citizenship. (Give 
the name of the country of vvhich

' you are a Citizen. If a United ' 
.* States Citizen, ansvver “U. S. A.“ 

If you are a Citizen of a foreign 
country give the name of that 
country. If you have taken out 
first pa.ęers only you are not a

5 Citizen of the United States. Give 
the country of vvhich you are štili 
a Citizen. If you have an alien 
registration card, give the number 

’ here).
7. Name of person vvho vvill ai- n.v areades, tat oo parlors and mis- 

ways knovv your address. (Give theį sions. Meet at 8 p. m., at I.aSalle 
name of the person most likely to 
knovv

are employed. Also give the city or 
tovvn, county, and the statė. If 

j are in business for yourself,
your business address. If you 
on WPA, give the address of 
WPA assignment office. If you
a student in college and not vvork
ing, give the college address. If you 
have ansvvered “none“ vvhen asked 
for your employer’s name, the re
gis', ra r vvill

, and ycu vvill not ansvver this ques- 
i tion.)

I affirm
above ansvvers and that they are
true. (Sign your name here exac ly 
as you usually sign it. If you can- 
not vvrite your name, make a cross 
mark “X“. When you sign this card 
the registrar vvill have you svvear 
that the ansvvers are true. If your 
religious belief vvill not permit 
you to svvear to this, you may af
firm that the ansvvers are true 
The registrar vvill acce.pt your af 
firmation.)

Plan Visit to 
Chicago’s “Harlem”

There’s not <;uite a vveek left be
fore Birute’s Indian Suminer P.ic- 
nic. . .and if you vvant to sej 
something really uniųue, don’t for- 
get Sunday the 29th of September. 
There vvill be tvvo baseball gamei 
£nd all sorts of contests. .. and 
vvith our Glamour Boy, Stanley 
Evaskus, as the Master of Cere- 
monies you can be sure of a riot. 
.So come out all 
join i n the fun: 
bei ty Gr.ve.

our president

you readers and 
The place is Li-

“Šianapiute” vvill

S-Chicago Tours for This Week—
A tour to the 47th Street Negro 

Area vvith an opportunity tu vi
sit the Negro Rialto, the Rose.ivvald 
Garden Apartments and Poro Col
lege is a major feature of the WPA 
Free Chicago Tours for Chicago- 
ans for the vveek of Septcmber 22- 
28, 1949. Tours for the vveek in- 
clude:

Tuesday, September 24. “WPA 
Household Demons'ration Center“. 
Visit a WPA project for training 
maids and cooks. See classes in 
food preparation, meal plannir.g 
and laundry Service. Meet at 2 p. 
m., 2720 Prairie Avė.

Tuesday, September 24. “Evcn- 
ing in the Loop”. Tour a loop ho- 
tel and a synagogue. See the “covv- 

Į path“ and South State Street pen-

Our opretta
be presented to the public on Sun
day, December 8th, 1940 ai . th j 
Lithuanian Auditc>ui4Km> * 4H-33 . So. 
Halsted ^treet4 IflT'’’s&itaėth ng 
none of you readers vvill vvant to 
miss, so put the date dovvn i.; 
your memo book.

Beforc we go into a bit of non
sense, lets look at the serious side 
of PIRMYN’S calendar.

o—o
Saturday, Oct. 5th.—PIRMYN’S 

first sočiai affair, a “Barn Dance”, 
at 69th and Westcrn.

S'unday, Oc’. 6th. —“Naujienos” 
B! .ITZKR1EG, in vvhich PIRMYN 
is taking a sponscring part. This 
affair vvill abound in thrills never 
before vvitnessed by our Lithuani- 
ans. Only the strong-hearted urgel 
to go.

Sunday, Oct. 27—“Blossom Time” 
Sokol Hali. Nced more be .‘aid?

CONSCRIPTION: The first react- 
ion of the people of the United 
States to conscription vvas one of 
speechless surpris-e. The first an- 
nouncements of a proposed cons
cription bill vvere so unex.pected by 
a public grovvn lethargic in the re- 
pose of an assumed self-sufficient 
and unattackable sense of security, 
liberty and democracy, that for 
Severai vveeks it seemed the vocal
chords of the nation vvere paraly- explaining that only 
zed, stunned.

The secondary 
of protest. It 
glance, that the
mand for a year 
youth’s life vvas a step to totalita- 
rianism—that most dreaded and 
hated of all vvords today. /

With conscription a reality. hovv-* 
ever, 
public has returned to its normai, income and perhaps a little heart- 
sensible vein of reasoning. Įache. Būt the damage — if any—

Liberty—in America more than (vvill be slight. Perhaps the setting 
any other country on the globė—is of a tęst period in vvhich an at- 
taken too much for granted, likę 
the air vve breathe and the vvater 
vve drink. 
should be 
unknovvn 
not think
ther to turn our thinking machi-. millions .of .unfortunate. uempJLoyed 
nery to such an academic subject 
as liberty—vve merely take it for 
granted in our subconscious mind.

The announcement by the Amer
ican Youth Congress, made this 
vveek, that it vvould continue to 
fight com.pulsory military train
ing until it is ultimately defeated 
should be regarded as the outstan- 

FORT SHERIDAN PREPARING FOR 3 DAY
MILITARY SH0W

It is there because it 
there according to some 
law of nature. We do 
this—for vve never bo-

Proceeds to go to Army Charities
This

the

tempt vvould have been mad-e to 
recruit a necessaty number of vo- 
lunteers vvould have been a good 
movė. We don’t knovv, būt vve be- 
lieve such a period vvould have 
brought undue pressure on the

vvho are living and barely living 
on the bounty of federal, statė and 
.private agencies. The 
of all the youth and 
tion for Service by lot 
democratic, at least to
them vvill be inconvenienced būt 
the majority vvill profit, as sūrely 
will the vvhole nation.

registration 
their selec- 
seems more 
us. Some of

Novv that rehearsals are once 
mpre going strong vve vvish to re- 
mind all the members to make 
their appearances more regula;’ 
and on time. (8:00 P. M.).

Talking about popularity ... I’m 
sure you vvill agree vvith me that 
Ed Mankus cops the cake... the 
latest is that he sipped a eoektail 
vvhile a guest at the table of Jeąn 
Parker and her boy friend at the 
Uhez Paris... Nice vvork if you 
can get it, I alvvays say.

at all 
with your 
close rela- 
the family 
you easiest

your vvhereabouts 
' times. If you are living 

vvife, parents, or other 
tives, give the name of 
member vvho can locate
and ąuickest. If you are not liv
ing vvith your family give the name P- 
of some person vvho can locate you 
ąuiekly. In ansvvering this ques- 
tion say “Mr.’’, “Mrs,“ or “Miss,” 
follovved by the first name, middle 
name^ and then the lašt name of 
the person. Example: “Mr. Henry 
Jonės“, or “Miss Susan Brovvn”, or 

>“Mrs. Charles Black.”)

I’m sure the officers of Birute 
vvill agree vvilh ine vvhen I 
that Wanda Prane can bake 
most luscious sunshine cake 
could sink a svveet tooth inti!
no vvonder the meetings are held 
so often at the Prane

Chet Rogers doesn’t 
self lately ... Could it 
because Peanuts 
štili enjoying the 
sunshine?

say
the
you
It’s

The past year has been one of 
the LUC’s most successful ones 
chiefly because o f the outsianding 
officers vvho directed its activities. 
Without question
for the past year has been one of 
the most capable ones: John Ba
landa, vvho is srt kėenly interested 
in '.he LUC has given generously 
of his timę and enei’gy in executing 
the duties of the president’s office. 
A cheerful attitude, an oplimistic 
outlook; a firmness of purpose ahd 
a certainty of actiun are the quali- 
ties by vyjiich M£ ^aląnda. dis.iri- 
guisfied his teim 'dffice.

Since it carrics vvith it
Chairmanship of the Sočiai Com- 
mittee, the Vice-President’s job is 
one of the most diffkult to handle. 
Yet versatile Blanche Stann took 
over the duties ( easįly and effi- 
čiehtly as vvcll? bVil’ing the past 
year the LUC has had more suc
cessful major affairs and , sočiai 
activities than at any other time 
during its nine years of existence. 
A big Bunco and Card Party, the 
Annual Concert, the Spring dance, 
and the first LUC pienie, as vvell 
as nuinerous banquets, theatre par
ties and beach outings vvere all ef- 
ficiently supervised by diminutive 
Miss Stann and her select Sočiai 
Committee vvho have sėt an envi- 
able record for their successcrs 
to follovv.

Pir- 
fold. 
(Ja-

girls, Frank 
friends.

that if flat 
of the army,

Give Relationship.

home.
seem his old 
be partially 
Ged vvill) is(Ed 

blistering Texas

romance’brevv-

stale
pre- 
9:30 
Call
3:30

There’s another
ing . .. this time Bernice Austis and 
Andy Gillis ... or is it friend 
that atlracts her???

Aldona Rutkauskas
\----------- -

Keistutis Chorus 
Activities

Joe

Patient, perserving Julie Allman 
ably executed the secretary’s da
lies during th past year. Unfortu- 
nately, Mrs. Allman’s health re- 
cjuired her to ask a leave of ab- 
sence so as to take a much needed 
ręst, robably her very enthusiasm 
vvhich prompted her to do so much 
in the interest of the club, was a 
contributing factor to the 
of her confinement. The LUC 
grateful to the formbr Miss 
chens for her many invaluable 
vices she volunteercd for the 
fare of the club.

Tvvo distinguished former 
mynites have returned to the 
Vic Bendcr and Frank Jacobi 
kavičius) vvere vvarmly vvelcomed, 
Vic by the tenors and 
by the basses and old 

o—o
Joscph Žukas claims 

feet vvill keep him out
he should be eligible, and to prove 
his point, removed his shoes and 
nnt his “tootsies” on display for 
the benefit of the chorus members. 
Says that the vvhole chorus can 
testify to the draft board about his 
?flat feet?“.

o—o
Which brings to mind a little 

jokc I heard vvhich gocs some
thing likę this:

. JOHN—“They tell me 
going 
have 
pi ai 
been

JO E—“Don’t 
born there.”

Special exhibtis vvill be sėt up on 
the grounds for leisurely ir.spection 
by the visitobs, ineltidi’hg’ many ęievv 
“anti-blitzkrieg” vveapons, such as 
the 37 mm, 75-mm and .50 caliber 
guns for tank defense, the 31-inch 
anti-aircraft gun, and the nevv 
machine gun capable of firing a 
half-inch bullet four miles straight 
upvvard.

Fort Sheridan i's located ori High- 
vvay 42, betvveen Ilighland Park 
and Lake Forest, 27 miles north of

FOR SHERIDAN, ILL.
historic post, vvith its 4,000 rcgular 
soldiers, is a hum of preparation 
for the three-day Military Shovv 
to be presented here beg’nning 
September 27th. Daily rehearsals 
are being staged, and next Friday,' 
Saturday and Sunday vvill vvitness 
the largest military demonstration 
ever presented in this vicinity.

“Facillities at Fort Sheridan vvill
be stretehed to the limit in order | Chicago. 
to allovv as many interested eiti-1 
zens as possible to see the modern 
Regulai' Army in action,” said Birg.
en. Lloyd B. Fredendall, vvho com- 
mands the garrison, “and vve ex- 
pect a capacity crovvd of 5,000 ai go to the Army Relief Society, the

A formai revievv of all troops 
foot, mounted, and motorized, will 
start each pcrformance.

Proceeds of the show, to vvhich a 
50-cent admission vvill be charged,

cause 
is 

Ra- 
ser- 

vvel-

past

that person. (Give 
this person. Give 
number, then the 
R. F. D. number, 

county, and finally

8. Relationship of that person. 
(Give the relatoinship to ycu of the 
person vvho you have said vvill al
vvays knovv vvhere to find you 
ųuiekly. Example: “Wife“,. “moth- 
er,” “friend,“ ‘employer,“ “neigh- 
bor,” etc.)

9. Address of 
the address of 
first the Street 
Street name or 
city or tovvn,
the statė. Example: “25789 Alaska 
avenue, Chicago, III.“)

10. Employer’s name. (Give the 
name of the company, firm or per
son by vvhom you are employed. 
Give the company name, not your 
foreman’s name. If you are in bu- 
siness for yourself, ansvver self.“ 
If you are employed by more than 
one employer, give the name of the 
one vvho can usually reach you. 
If you are a federal, statė or local 
government employee, give the de
pą rtment or bureau for vvhich you 
vvork. If you are vvorking on a 
WPA project, ansvver “WPA pro
ject”. If you are not vvorking and

St. lobby of Hotel Sherma:, Ran- 
dolph and I.aSalle Sts.

Wednesday, September 25. “U. 
S. Customs House“. Learn about 
the depaitment of the U. S. Cus
toms Service. Inspect laborf.tories, 
offices and vvarehouses. Meet at 

m. (Reservations necessary.)
Call Monroe 9674, vveekdays, Irom 
9 to 3:30 p. m.

Wednesday, September 25. “Va
lentine Boys’ Club”. See game 
rooms, gymnasiums and svvimming 
pool of an ultra-modern boy’s club. 
Meet at 8 p. m , at 3400 S. Emer- 
ald Avė.

Thursday, September 26. “Illinois 
Eye and Ear Infirnuvy”. Laborato
ries, offices and elinies of a 
nst’tution. Hear a leeture on 

vention of blindness. Meet at 
i. m. (Reservations neceisary.) 
Monroe 9674, vveekdays, 9 to 
p. nx.

Friday, September 27. “47th St. 
Negro Area”. See the Rosenvvald 
Garden Apartment, Mrs. Elam’s Re- 
sidence and Poro College. Meet at 
8 p. m., at Hali Public Library, 
4801 So. Michigan Avė.

Saturday, September 28. “Goose 
Island“. Explore the city’s only 
real island. See Chicago’s first 
manufacturing distriet. Meet at 2:30 
p. m., Division and North Branch 
Sts., (1100 West).

For further Information 
Monroe 9674 any vveek day, 
cept Saturday, betvveen 9 and 
p. m.

ExperiencetL

He—How about taking a 
ride in the country?

She—Not tonight. I’m too 
Let’s run out of gas right 
iri town.

call 
ex- 

3:30

little

tired. 
here

you are 
around telling everybody you 
been a patient in every hos- 
in the city. I bet you haven’t 
in the Womcn’s Hospital.” 

be silly—I vvas

o—o
Leo Norman, that hearthrob of 

feminity, that lovable romanticist, 
the irresistable scamp, has joined 
the “Air Corps”, as has his cousin 
Ed. Both are at Rantoul. Wonder 
hovv the girls vvill take their leav
ing?

each performance.” The shovvs 
vvill be staged daily at 2:39 p. m. 
and 7:00 p. m.

Rcgular Army 
ing all branches 
tioned at Fort 
leeted units from Illinois, Wiscon- 
sin and Michigan vvi’l participate. 
Special anti-'.ank vveapons have 
arrived from Fort Custer, Michi
gan. The 15th Observation Squad- 
ron from Scott Field, Illinois, vvill 
take part in the aerial mancuvers.

The Coast Guard vvill tovv tar-.

Army’s only organized charity.

troops represent- 
of the Service sta- 
Sheridan, and ?e-

CCC Again Accepts 
New Enrolees

Job-Iraining and teaching young 
men special skills for the purpose 
of obtaining private employment 
vvhen they leave camp is being em- 
phasized in 
tion Corps, 
ment issued

...v, . .........      — ing Office, - ►»«««> mviici
gets in the lake lor the artillery; Ąvenue Over four-hundred enrol-

the Civilian Conserva- 
according to a state- 
by the Chicago Select- 

2547 - South Archer

f

The Keistutis Chorus is giving 
a dance, their first, Saturday, Sęp- 
’ember 28, at the nevv American 
Legion Darius-Girėnas Hali at 4416 
So. Western Avė. The music vvill 
be furnished by Al Stern and his 
orchestra. Adnrssion is only for- 
ty cents and tickets can be obtaincd 
from any of the chorus lųembers 
o r by getting in touch vvith the 
undersigned.

The Chorus meets regularly every 
Thursday at 
vvood Inn, at 
members are 
take

Finances of the LUC for the 
year vvere handled by the forme 
Miss Isabelle Barr, Club dues, re- 
ceipts from concerts and dances, 
and bills from many sources had 
to be reęorded and resul s tallied. 
i\lrs. Daunoras assumed the respon- 
sibilities of the treasurer’s office 
vvith little difficulty and did an ex- 
cellenj job.

Dr. VVilliam 
beea vvith the 
March, fulfjlled 
geant-at-Arms
ment. Personable Dr. Charm vvas ( 
succeeded by Charles Rusackas 
through vvhose persęvering effort.3 
the LUC vvas able to reach a re- 
cord membership list.

o—o
Clcanlincss is the vvord for Al

dona Brazis. She claims that many 
a man vvould vvalk a mile for a ci- 
garette būt vvouldn’t 
trouble to turn around 
ashes inlo a tray. She 

o—o
Did you noticė the 

time glint in Bernice Žabe“; 
vvhen Maestro Stephens mentioned 

• PIRMYN’S going to Detroit Novv 
j 19 to present “Blossom Time“? 

o—o
The suldon appearance of a 

gentleman in the house is a littlo

take the 
to flip the 

mušt knovv.

goody-good
s eyes

part in

8:00' P- m. at Holly- 
43rd and Western. N*ėw 
invited to join and to 
forthcoming events.

Aldona Mažeikis
4102 So. Montgomery 

Laf. 6964

CURVES—AND HOW.

Dude Ranch Guest—Did you 
those bovvlegs from a horse?

Covvboy—-No, lady, these are

S t.

get

my

Charm vvho ha-> 
U. S. Navy since 
the duties of Sep- į too much for the girls, and they 
until his appoint- can’t get over it, it’s so overvvhelm- 

The yoūng man vvho politely 
his hat 
feel a t 
Johnny

Sunday, September 
the end of the LUC’s 
*The old officers tvėrė 
the nevv: 
Pręsident .. 
Vįfp Pres. 
Secretary . 
Treasurer

15, marked 
fiscal year. 
replaced by

. Charles Rusackas 
..... Stella Bartkuą 
... Blancho Stann 

... Albert Drigot 
Al Childs

ingi 
tips 
girls 
than

and makes the nevv 
home is none other 

Avelis. '
o—o

THINGS YOU SELDOM SEE— 
Wally Zemgul vvith the šame giri 

tvvice—
Bruno Norman smile— 
Vic Bander vvithout a joke to 

tell—

plancs vvill tovv targets in the air 
for anti-aireraft firing.

“The entire display should bring 
to every spectator a graphic reali- 
zation of vvhat is going on in Eu- 
rope today“ added General Freden- 
dall.

Giant scarchlights, vvhich vvill 
look likę the northern lights to 
people as far south as Chicago, 
vvill illuminate the scene at night? 
Fifteen lights of a billion candle- 
povver each vvill be used to search 
the sky for “raiders“ and to light 
the shovv.

Picked squads of experi riflemen 
vvill compete, using the nevv Ga- 
rand “M-l” rifle and the older 
Springfield “1903 
World War. 
mm ihortar 
erest, as 
throvvs a 

into the air, to land 
anyvvhere from 200 
miles avvay.

Army chovv 
visitors from 
field kitehens, 
meals vvhile traveling in a truck 
at 60 miles per hour.

A “silent drill“, massed calesthe- 
nies by the nevv sėt reeruits, and a

of pri-

men in 
the va-

lees in the Sixth Corps Area leave 
camp each monlh beause 
vate employment.

Opportunities for young 
Chicago to participate in
ried program of the Civilian Con- 
servation Corps are again avail- 
able. Besides vvorking in health- 
ful surroundings, these men vvill 
enjoy pleasant contacts in edu- 
cationai and recreational activities 
vvi h young men from all over the 
United 

The 
leave 
consin,
on October 1. Men betvveen seven- 
teen and tvventy-three and one- 
half years of age, vvho are unem- 
ploycd and not in attendance 
school, may apply 
Chicago Sclecting 
Archer Avenue. 
not a reųuirement

, States.
first group of men vvill 
Chicago for camps in Wis- 
lllinois, and the West Coa»t

Sue Staliga blovving a fuse— 
“Punchy” getting a flat tire— 
Mrs. Stephehs being bedridden--

M. T. DOME

rifle and
uscd in the first 

Firing of the nevv 81- 
vvill be of great in- 
this latest vveapon 
three-inch shell high 

accurately 
yards to two

vvill
the

vvhich can

be • served to 
new gasoline 

cook

a t 
at once to the 

Office, 2547 So. 
Relief status is 
for eligibility.

PREPARED FOR PINCHING.

An Italian who kept a fruitstand 
vvas much annoyed by possible cus- 
tomers vvho made a practice of 
handling the fruit and pinching it, 
thereby leaving it softened and of- 
ten spoiled.

“musical ride“, precisc and intri-1 Exaąperated beyond endurance, 
cate formations by the cavalrymen he finally put up a sign vvhich 
and their horses, vvill be addition- read: “If you mušt pincha da fruit 
ai features. pincha da cocoanut!”own legs, būt a horse just helpedpergeant"at-Arins 

give them that rainbdw, effect. |

MMMMi
_____ ;__ __ ___
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KETURI ŽMONES ŽUVO PO TRAUKINIU 
INDIANA VALSTIJOJ

Automobiliu Nelaimės Chicagoj ip Apylinkėje
Prie Pendleton, Indiana vai- rose Park; 

stijoj, apie 150 mylių į pietry
čius nuo Ciary, ekspresinis ke
leivinis traukinys užmušė ke
turis Gary gyventojus, važia
vusius automobilyje.

Traukinys mašiną sudaužė į 
šipulius. Užmuštieji yra:

Matheu) Klimczak, 57, 
1904 Virginia avenue;

Helen, jo žmona;
Floyd Klimczak, 21 metų sū

nūs, ir
Thomas Klimczak, 26 

sūnūs. Visi trys vyrai 
Carnegie-Illinois plieno 
kloję. i

Kitos Nelaimės.

Vaikai, Nežaiskite Gatvėse!

nuo

metų 
dirbo

• Prie Newland avenue ir 
Higgins Road, po automobiliu 
žuMb 15 metų mergaitė Shir- 
ley Hanson, nuo 6418 N. Nor- 
dica avenue- Ji buvo ką tik iš
lipusi iš autobuso.

• Keliose kitose automobi
lių nelaimėse, žuvo sekami 
žmonės:

Miss Ludite Bartemio, 18, 
1205 North 23rd avenue, Mel-

Raymond Raredes, 9 metų 
metų amžiaus, 1341 N. Clark 
ątreet, žuvo pakliuvęs po tra- 
ku, netoli namų, kur jis žaidė 
gatvėj;

Edmund Stok, 4, nuo 1725 
North Hoųore avenue, irgi žu
vo pakliuvęs po tpoku. Ir jis 
žaidė gatvėj;

Clifford Brophy, tj'oko vai
ruotojas, nuo 4708 Hubbard 
street, sudegė, kai jo valdo
mas trokas apvirto prie Ohio 
ir Racine ąvęnue.

• Įvažiavęs j troką ant vieš
kelio 66A, netoli Jolieto, užsi
mušė 48 metų A.
nuo 41 N. Main 
bard, III.

• Prie 57th ir

W. Holmes, 
Street, Lom-

Cicero avė., 
po automobiliu žuvo nežino
mas, apysenis žmogus. Kūnas 
randasi apskričio lavoninėje.

SunsetPark 1
Uždarymo Piknikas

UitNA iš DIENOS
Jaunuolių Vedybos

Apiplėšė Juozo 
F. Budriko
Krautuvu

Vieųą

jaupi, 
vakar 
Juozo

3409 $o,
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CLASSIFIED ADS.
HELP yVANTEP—MALĖ 

Darbininkų Reikia
PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 

SHOPBOYS ‘
JAUNI SHOPMEN 

DIRBTUVĖSE ’ PADĖJĖJAI 
AMATININKAI 

L O O P 
EMPLOYMENT AGENCJ 
28 E, JACKSON BLVD.

FERSONĄL

PAIĘŠKAU PRAPUOLUSIOS se
sers, vardu Lucille Stsulys. Kas 
žino kur ji randasi, ’ malonėkite 
pranešti šiuo adresu: Box 2417, 
1739 Sq. Halsted Sjt.

HELP VV ANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

ANTANAS LILEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 20 d., iš ryto, 1940 m., 
sulaukęs 62 m. amž., gimęs 
Liet. Telšių apskr., Lokės par. 
Patumšalių kaime. Amerikoj 
išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
pusseserę Bropislavą, jos vy
rą Jurgį Kliknus, ir jų šeimy
ną, brolienę Lileikienę ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Liet, brolį Joną ir 
seserį Julijoną' Grikštienę.

Kūnas pašarvotas kopi., 
4348 So. California. Namų tel. 
Fairfax 7327. Laidotuvės 
įvyks antrad., rugsėjo 24 d., 
8:30 valandą ryto iš koplyčios 

•Į Nekalto .Prasidėjimo Pa>n. 
.Šv.,, pająpj bažnyčią,, kurioje - 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Lileikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 

Pusseserė ir Ginjinės.
Laid. Direkt. J. Liulevičius, 

Tel. LAFayette 3572.

Užbaigęs kitą sėkmingą pik
nikų sezoną, Sunset Park savi
ninkas, V. Kubaitis, rengia sa
vo draugams ir pažįstamiems 
didelį uždarymo ir dovanų pik
niką.

Tas piknikas bus ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 29 d.

Dovanų V. Kubaitis duoda 
penkis prizus, — 150 s v. par
šą, 25 sv. paršiuką, 10 sv. sū
rį, butelį Old • Tąylor degtinės, 
ir keisą Schlitz alaus, šokiams 
grieš Petro Pikturnos orkestrą. 
Širdingai užkviečiami visi Le- 
tuviai iš Chicagos ir apylin
kių.

Photo by Stankūnas
ALDONA DARAČIUNAITĖ
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MYKOLAS PEČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 20 d., 6:5Q yal. ryto, 1940 
m., sulaukęs .pusės amž., gi
męs Telšių apąkr., Tvėrių so
doj, Užpilių parapijoj.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Dorą, dukterį Mikali
ną, sūnų Leoną, brolį Alek
sandrą, seserį Marcijpną Ka- 
tauskienę ir jos vyrą'Juozapą 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 1979 Ca- 
nalport Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, rugsėjo 24 d.. 8:30 
vai. ryto iš namų į Dievo 
Apveizd. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo Pečiulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nujiudę lieka:
Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis, 

Sesuo ir Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Radžius, 

Tel. CANAL 6174.

LOVEIKISvS'-sI 
Dalia 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street !

Tel. YARD8 7 $08
A

|1DDA?X^^ I innMkietams, Laidotu- v? 11 Fapuofl-

GĖLININKAS
! 4180 Archer Avenue
į Phone LAJFAYETTE M00

XX

Suėmė Už Fotografių 
ją Nužudyto Žmo
gaus Kameroj

pr.eKeletą savaičių atgal 
78th ir Ashland avenue, buvo 
nušautas William D. Schaaf, 
buvęs maliorių unijos biznio 
agentas.

Jo nuosavybėj buvo fotogra
finis aparatas-kamera, kurioj 
buvo dar neužbaigtas filmas. 
Vienas paveikslas kameroj bu
vo 47 metų chicagiečio Thomas 
Harnois, buvusio Schaaf’o drau
go, gyvenančio ad. 5039 Prince- 
ton avenue.

Pasiremdama fotografija po
licija suėmė Harnois kamanti
nėjimui apie Schaaf’o mirtį.

BRIDEPOBT.—Neseniai pri
ėmė šliubą 2 pasižymėję jau
nuoliai: Stanislovas Gapšis ir 
Aldona Daračiunaitė.

Viso pajaunių vestuvėse- da
lyvavę 7 poros.

Šliubo metu pagarsėjusi 
listė G. Giedraitienė giedojo 
lo.

Visų akį traukė iki šiol
dar nematyta puošmeną, — jmo 
dįdžiųjų bažnyčios durų ligi ša
ligatvio buvo nutiestas balda
kimas (canopy). Tai parūpino 
jaunojo motina, Sofija Gapšie- 
nė.

žymėtina ir Vas, ' kad spaus
tuvininkas A. D. Kaulakis su
sidariusį šliubo vaizdą vykusiai 
nufilmavo judamuose paveiks
luose, kurie bus jaunavedžių 
didingos dienos atminčiai.

Vestuvių puota įvyko Wedge- 
wood viešbuty ties 6410 South 
Woodlawn Avė., kur dalyvavo 
jaunavedžių tėvai, giminės ir 
kiti asmenys.

Linkiu jaunavedžiams daug 
laimės ir saulėto gyvenimo.

Kaimynas*

• * j - A. *

jo 8, tėvai: James ir Melvina.
KRONE, Lawrence, 4501 So. 

Mozart Strėėt, gimė rugsėjo 8, 
tėvai: Lavvrence ir Jeanette.

MELKUS, Donald, 4620 So. 
Karlov Ayeųue, gimė rugsėjo 
11, tėvai: George ir Eva.

CONSTANT, Dennįs, 2416 
W. 45th Place, gimė rugsėjo 
7, tėvai: . lįjaųįt ir Evelyn.

CASPĘĘn, JuditŲ, Gį, 5,057 
South Ashland Avenue; gimė 
rugsėjo 6, tėvai: Frank ir 
rothy.

Nusižudė 58Metų 
Lietuvė, Antonete
Vanagienė

•i

MATEUŠAS MALINAUSKĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 22 d., 3:50 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 47 metų 
amž., gimęs Lietuvoje: Pane
vėžio apsRr., Panevėžio para
pijoj, Senamiesčio kaime. A- 
imerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį Marijoną po 
tėvais Kožinauskaitę, 2 duk
teris Marijoną, žentą Juozapą 
ir anūką Juozapą Saųtkus ir 
Frances ir žentą Jąmes Cahill, 
brolį Juozapą, brolienę Katri- 
ną Malinauskus, brolip vaikus 
Marijoną ir vyrą Petrą Dau
norus, Vladislovą ir jo moterį 
Rūtą, pusseserę Lidviną, jos 
vyrą Mykolą Abromavičių ir 
jų šeimą, Lietuvoje seserį El
zbietą Mačekonienę ir šeimy
ną. brolienę jr jos šeimyną.

Priklausė prie Liet.uyių Pi
liečių Pašalpos Klubo.

Kūnas pašarvotas 4406 So. 
Talman Avė., Lafayette 8387.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugsėjo 25 d., 1:30 Vai. po 
rietu. Iš namų bus nulydėtas 

Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. a. Mateušo Malinaus

ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mai dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį paląr- 
navimą ir atsisveikinimą. ‘

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Dukterys, žentai Anūkai, 
Brolis ir Giminės.

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

Do-

Ištuštino Seifą, Syniųšė 
Tąrnąufają

BRIDGEPORT. — Du 
ginkluoti pikjtądDF^i 
hpie 11-tą ryto apiplėšė 
F. Budriko baldų 
Bridgeporte, adresu 
Halsted street.

Jie įštuštiųo s.eįfą, kuriaųie 
buvo jaikorųį piųįgaį, apipilė 
<Ju tarųautojuę, ir y jeną skau
džiai sumušė.

Sųjnųštąsįs yrą Antanas 
Chapas. Piktadariai jam su 
revolverių galais perskėlė gal
vą.

Iš seifo piktadariai pasiėmė 
viską, ką rado. Pinigų ten bu
vo gana daug, gal apie $L0Q0.

Visus Suguldė Ant Grindų
Nuo optometristo, Dr. K. 

Nurkaičio tarnaujančio krau
tuvėj, jie atėmė laikrodėlį ir 
$14 pinigais. Taipgi atėmė sau
ją smulkių įr kelias banknotas 
nuo sųinuštojo Ą. Chapo.

Erąųtųvėj Jaipgi buvo kita 
tarnautoja, p. Benušienė, ir 
trys k'ostumeriai. Piktadaria] 
juos suguldė ant grindų, grą- 
sindami šauti, jeigu kas ban
dys atsistoti ar šauktis pagal
bos.

Krautuvės tarnautojai ir ko- 
stumeriai spėjo, kad piktada
riai buvo apie 25 metų am
žiaus, jr greičiausiai italų tau
tos.

Sąvįųinko J. F. Bųdrįjko api- 
plėšįjno metu krautuvėj nebu
vo. Laikrodėliai, if bran" 
gus daiktai ųepąjtlįųyo į pikta- 
dąrių rankas tik todžj, ]kąd jie 
buyo laįkomi antrąme seįfc, ir 
piktadariai neturėjo įąiko mė
ginti įr jį ąfplėšti.

SUSIRINKIMAI
TOWN OF LAKE NAMŲ savi- 

pįnkų ir Piliečių Klubas po vasaros 
atostogų vėl pradeda veikti. Susi
rinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 
(Sept.) 24 d., 8 vai. vak. §v. Kry
žiaus parap. svet., prie 46th ir 
Wood Sts. Meldžiame visus namų 
savininkus atsilankyti.

—Klubo Valdyba.

MERGINA, 18—25 metų amžiaus, 
namų darbui. Nereįkia virti arba 
skalbti. Gyvenimas vietoj. Rosen, 
ROCkwell 1400, 1400 S. Kedzie.

OPERATORĖS, patyrę prįe twė 
needle feed off the ąrm mašinų 
siūti gym siutus. Dirbti dienoms 
ar naktims. E. R. Moore Co., 932 
W. Dakin St.

REIKIA PATYRUSIŲ skudurų 
sorterių. 347 W. 42nd Place.

Dariaus-Girėno 
Postas Aukęjo $25 
“Naujienų” Namui

kilmes, nes Posto koresponden
tas p. Krasauskas žadėjo apra
šyti jas smulkmeniškai ir pa
duoti specialių svečių ir dele
gacijų vardus ir pavardes. Tad, 
jam tą darbą paliekame. —r-Rs.

MERGINA TARPE 18-22, leng
vam namų darbui, nuo 8 vai. ryto 
iki 4:30 popiet. Gera alga. Saukite 
po 12 vai. dienos: ROCkwell 4173.

50 OPERATORIŲ, patyrę prie 
single needle binding mašinų. 
Transparent Cover Co., 2646 West 
Taylor.

Sportas
MUUIMHIII

REIKIA MOTERIES VIRĖJOS ir 
prie stalų patarnautojos. 1534 Bel- 
mont Avenue.

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo, 
šiaurvakary miesto ribų. Reikia tik 
$200 cash, kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais. Box E5, 1739 South 
Hąįsted St.

PARDAVIMUI 6 FLATŲ mūrinis 
namas arba mainysiu į mažesnį. 
3405 So. Union Avė. 2ras aukštas 
užpakaly.

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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

Šiandien Risis 
Pete Baltran’

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Stumbris, 38, su Vero- 

nica Bradtke, 26
Frank Vaichulis, 22, su Auna 

Bambales, 20
Mike Rysew, 40, su Kazmira 

Samoska, 40
Walter Petrokas, 35, su Ąna- 

stasia Vaičaitis, 27
Andrew Antonąvich, 29, su

Heleji Abramowicz, 24
Emil Hindzel, 23,

Pluta, 25
Peter Kassul, 34, su

tina Ziegler, 27
Edward Campion,

Frances Sturm, 25
Walter Henk, 25,

Just, 21

Reikalauja
Perskirų

Effie Strauch
Strauch

su Rose

Emeren-

24, su

su Victoria

nuo Fred

Gavo
Perskiras

Mildred Węber 
Weber

Florence Garswick nuo Ed- 
ward Garswick

Gimimai
Chicagoj

nuo Henry

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

WAITKUS, James Ą. Ji*., 135 
East llOth Street, gimė rugsė

Išgėrė Nuodų ir Apsipiaustė 
Rankas

Vakar anksti rytą tuščiame 
lote, netoli namų, buvo atras
tas kūnas 58 metų lietuvės, An- 
tonetės Vanagienės.

Apžiūrėję • velionę, daktarai 
nusprendė, kad ji nusižudė. Sa
ko, ji pirmiausiai išgėrė nuodų, 
o po to su aštriu įnagiu apsi
piaustė rankas, prie alkūnių, 
prakirsdama kraujo takus.

Velionės kūną, atrado jos 
ras. Neradęs jos nam e jis 
sirupino, kad gal atsitiko 
blogo, ir išėjo jos ieškoti, 
ną rado už keliolikos pėdų 
savo namo, kuris randasi 
5536 South Laflin avenue..

vy- 
su
kas 
Ku- 
nuo 
ties

sir, Jis pasakojo, kad velionė 
gyliavo per keli,? metus laiko, 
ir metai atgal ji kartą jau ban
dė nusižudyti.

Velionės vyras, Antanas Va
nagas, tarnauja už eleveiterių 
operatorių.

f

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nauji Plymouth 
Automobiliai

BRIDGEPORT. — Bridgepor- 
tiečiams gerai žinoma Central 
Auto Sales & Service įstaiga, 
3207-9 Sę. Hąjsted St„ jau par
duoda 1941 metų Plymouth tri
jų skirtingą modelių autoiųo- 
bilius. Šie naujieji automobiliai 
turi didelių pagerinimų ir ku
rie nusipirks 1941 metų-'auto
mobilių, visi bus užgahėditfti.

šiųs įstaigos 
yra lietuvis Carl. Wainora.

Alex.

Delegacija lankėsi įkurtuvėse
Visai netikėta, todėl nepa

prastai maloni, auka “Naujie
nų” Namo Fondui vakar atėjo 
iš Dariaus-Girėno Legiono Pos
to.

Kaip žinia, tas Postas užva
kar ir vąkąr šyentė savo naujo 
meųioriąlio namo — jau pil
nai užbaigto — dedikaciją. Na
mas pastatyti kainavo labai 
daug, ir Postas į jį sudėjo tiek 
pinigų, kiek turėjo. Faktinai, 
kelių tūkstančių dolerių dąr 
trūksta užbaigti statybos dar
bą mokėti. Taigi, Paštui pini
gai labai reikalingi.

Vienok nei tokia padėtis ne
sulaikė legįoųierių nuo parody
mo savo pritarimo “Nąu j ie
noms”. Vakar “Naujienų” ną- 
inp įkurtuvėse lankėsi Postų 
komandantas p. Wm. Sebas- 
tian, taipgi korespondentas, p. 
Krasauskas, ir jie įteikė “Nau
jienoms” $25 čekį, kaipo auką 
nuo Posto ir jo narių.

Už tokį gražų “Naujienų“ at
minimą ir stambią auką, kurią 

į Postas galėjo labai naudingai 
sunaudoti savo reikalams — 
“Naujienos” p-ui Sebastian ir 
visiems Posto nariams taria šir
dingą ačįu!
Dedikacija labai gerai pavyko

Dedikacijai paminėti Postai 
šeštądienį buvp surengęs ban
ketą, o vakar po pietų turėjp 
didžiulį paradą, kuriame daly
vavo šimtai legionierių iš įvai
kių Chicagost skyrių, ir atstovai 
iš nacionalės Amerikos Legio
no valdybos,

Dedikacijos bankete dalyva
vę viso per 500 žmonių, o para
do ir dedikacijos ceremonijų 
pažiūrėti buvo suėję keli tuks- 
tąnjč/ąį. Ąfcų parengimai praėjo 
sū didžiausiu pasisekimu, čia 
tik trumpai paminime apie iš-

Šiandien vakare White City 
arenoje risis lietuvis Pete Bal
tran (Baltrūnas), kuris yra pa
sižymėjęs kaipo “tough ir 
rough” ristikas. Risis jis pir
moje poroje su lenku Karol 
Krauser.

Tiek Baltrūnas, tiek Krauser 
pralaimėję Chicagoje nė 
ristynių.

BIZNIŠKA PROGA
Kampinis Mūrinis namas, du sto

rai, šokiams salė ir 9 flatai po 4 
kambarius. Pilna kaina tik $5000. 
cash. Turi būti parduota šį mėnesį! 
4400 So. Honore St., VIRginią 9075.

nėra 
vienų

šia proga bus pravartu pa
žymėti, jog trečiadienį, rugsė
jo 25 d., Baltrūnas risis Rain- 
bo Fronton arenoje (Lawrence 
ir Clark) su kitu lenku, John 
Swęnski.

SAVININKAS PAAUKOS gražų 
7 kambarių namą prie Gagės J_ąke, 
40 mylių nuo Chicagos, su viduj 
toiletu, elektra, gazu. REPublic 4371 
po 7 vai. vakaro prastomis dieno
mis.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Vis Dar Tebeieško 
Turtingo Bridge
porto Biznierio

Dingo Rugsėjo 12
Policija, giminės ir biznio 

partneris vis dar tebeieško tur
tingo Bridgeporto lentų pirklio 
Elwood J^ Carr, kuris kur tai 
dingo rugsėjo 12 d. Tą dieną 
Carr išėjo iš savo biznio įstai
gos su $700 čekiais ir pinigais, 
žadėdamas juos deponuoti ban
ke. Bet banke jis nepasirodė 
ir ikišięl dar raštinėn negrį
žo. Spėjama, kad arba Carr bų’ 
vo apiplėštas ir sumuštas, o 
gal ’ nužudytas, arba kas kita 
su juo atsitiko.

,Carr yra £8 metų amžiaus 
ir su partneriu Albert Moody, 
užlaiko s Cjarr and Moody lentų 
sandėlį, adresu 3038 So. Halsted 
street. Jis gyvena ties 12423 
So. 71st street, Palos Heights 
prįemiestyje.

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
'ra nandinsros.

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

MICHIGANE
120 akrų generąlįŠka farma ge

riausioj Oceana County sekcijoj, ar
ti Michigan ežero.' Puikus namai, 
moliuota žemė. $3500.

60 akrų farma tarpe Kart ir 
Scottville už $3800. Elegantiški na- 
maj, gera žemė, viskas A-l stovy. 
Arti ežerinio rezorto.

90 akrų Rekreacijos farma. Ele
gantiški namai, dalis prie ežero, 55 
akrai miško. Puikus panaudojimui 
ir farmai ir rezortui. $2800.

HANSON-OSBORN 
Hart, Michigan

GRAŽI 20 AKRŲ FRUKTŲ far- 
ma. Mūrinis namas, modernus pa
togumai, pilnai įrengtas. Puiki vie
ta; taipgi namas, Jotas. Edward 
Mielke, Stevensville, Michigan.

BUILDERS AND CONTRACTČRS 
Statytojai ir Kontraktęriai

C J ZELVIS 
BUILDING KONTRAKTORIAI 
Statom naujus, ir taisom senus 

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

Garsinkitės “N-nose”

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionalini žinomi daiktai 
raudąsi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnub, 6343 S. Wc<tern Ave..\Cni- 
Čago, DL Phbne Eepublic 605L „.

_____________
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadięn., rugsėjo 23, 1940

NAUJIENŲ” NAMO ĮKURTUVES PRAĖJO 
SU DIDELIU PASISEKIMU

Lankytojai ėjo per dvi dienas be 
v pertraukos

Nepamelavo tas svečias, kn- pp. Braze, 
ris pastebėjo, kad “Naujienų” 
ofisas užvakar ir vakar atrodė 
kaip gėlių krautuvė.

Gėlių buvo pilnas ofisas. Jas 
prisiuntė įvairus “Naujienų” 
draugai ir įstaigos, kurioms 
“Naujienos” yra artimos. Di
džiuliai gėlių bukietai puošė 
kiekvieną ofiso kampą ir kam
pelį, o iš lauko pusės vidus at
rodė tikrai kaip gėlių krautuvė.

Bet gėlių ofise buvo ne dau
giau kaip svečių, kurie per 
įkurtuvių dienas, vakar ir 
vakar “Naujienų” įstaigą 
lankė.

Svečiai ėjo šeštadienį ir 
kar nuo pat ryto iki kokios 
tos naktį.

Vieni gėrėjosi naujais “Nau
jienų” .ofiso įrengimais, kiti 
meisteriškomis akimis matavo 
naujo namo priekį ir aglvojo 
kur dabar reikės iškabinti nau
ją “Naujienų” neoninę šviesą 
ir kiek tokia šviesa kainuos ir 
kaip bus galima pinigus sukelti.

Daug aukavo
Retas kuris svečias išėjo ne

palikęs nors mažos aukos 
“Naujienų” namo remonto dar
bui apmokėti.

Su dideliu smalsumu svečiai 
žiurėjo “Naujienų” spaustuvę, 
kuri, tiesa, gal nėra “paskutinis 
moderniškumo žodis”, bet laik
raštinį darbą atlieka vykusiai, 
skubiai ir be suklupimų. Dau
giausia dėmės traukė kompli-

abi 
už- 
ap

va-

tui paspaudus raidės raktelį, 
automatiškai atlieka visą dar
bą, reikalingą šriftui gaminti — 
paspaudei kelis raktelius rašto 
eilutei sudaryti — ir žiūrėk, 
netrukus mašina išmeta pi nai 
baigtą nulietą metalinę rašto 
eilutę. Kiekvienas svečias nuo 
linotipistų gavo po tokią rašto 
eilutę, kurioj buvo sustatytas 
kiekvieno vardas. Tai buvo ma
žas suveniras svečiams nuo 
“Naujienų”.

šią žinią rašant keli svečiai 
atydžiai seka ir jūsų reporterį 
ir gal stebisi, kad jis vartoja 
rašomai mašinėlei tik du pirš
tus, bet kaž kodėl visgi patai
ko paspausti tą mašinėlės rak
telį, kurio raidės jam reikia* ir 
rašymas eina gana greitai. Jie 
tyčiodamies klausia, o kas yra 
su kitais pirštais, kodėl jų ne
vartoji, ir reporteris bando pa
gudrauti ir atsako, kad juos 
laiko “zopostui”.

Ūpas įkurtuvėse buvo kuo- 
smagiausias. Gaila, kad “Nau
jienų” namas nėra bent trigu
bai didesnis, kad butų galima 
sutalpinti visus svečius, kurie 
buvo atėję, bet tik trumpai pa
sisvečiavę išėjo, nenorėdami su
kelti spūsties, ir užleisdami sa
vo vietas kitiems.

Laban ir Jankaus
kas, taipgi buvo ir keli kiti.

Įkurtuvėse atsilankė ir pp. 
Petras ir Juze Daužvardžiai,. 
Lietuvos Konsulas Chicagoj ii* 
jo žmona, buvo visas Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras, kuris 
Įkurtuvių didesniam pasiseki
mui užtraukė ir kelias dainas, 
buvo šimtai kitų žmonių, ku
rių vardai šiandien, rytoj ir per 
kelias ateinančias dienas bus 
paduoti aukotojų sąraše.

Vakar vakare atsilankė ir di
delis būrys Dariaus-Girėno Pos
to legionierių su keliais kolego
mis — legionieriais iš Gary, 
Ind., VytauĮo Posto.

Gėles “Naujienoms” prislun-

ofiso ir redakcijos, tarnautojai; 
p. S. Lovick — gėlininkas, p. 
S. B. Komaiko, p. J. F. Budri
kes, p. Kundrotienė, Rypkevi- 
čiene, p. A. King ir didelį, gra-

choras.
Svečius priiminėjo, tautiškais 

kostiumais pasipuošę, “Naujie
nų” ofiso tarnautojos, p. Julia 
August, Milda Vaivada, Adelė 
Olševskis, taipgi p. Nora Gugie- 
hS, “Naujienų” moterų pus'a- 
pio vedėja, ir p. Kašte Rypke- 
vičienė.

“Naujienų” užkulisius” sve
čiams aiškino p. A. Rypkevi- 
člus, “Naujienų”- direktorius ir 
Remonto komisijos pirminin
kas* taipgi A. Žymontas, o 
jiems į talką ėjo labai darbštus 
talkininkai V. Saikus su Asci
tą, ir visi “N.” tarnautojai, pra
dedant ‘ radaktoriais” ii bai
giant “drukoriais”, kaip juos 
juokaudami svečiai vadino. .

Višlems svečiams, kurie at
silankė, kurie paliko aukas ir 
prisiuntė gėles —• tariam labai 
širdingą ačiū ir esam tikri, kad 
jie turėjo smagius laikus atlan
kę “Naujienų” pastogę. —Rs.

C. L 0. Pralaimėjo 
Rinkimus Hearsto 
Laikraštyj

Lietuvos vėliava Chicagoj
Per abi dienas “Naujienų” na

mą puošė dvi vėliavos — Ame
rikos ir Lietuvos. Viktoras Ben
deris, tik šiomis dienomis iš 
Lietuvos grįžęs dainininkas, pa
stebėjo, kad tai pirma Lietuvos 
vėliava, kurią jis pamatė po 
rusų okupacijos Lietuvoj. Kaip 
Kaune dingo Laisvės Alėja ir 
jos vietoj atsirado “Stalino 
Prospektas”, taip Lietuvoj din
go trispalvė ir jos vietoj atsira* 
do raudonoji vėliava. Jam tai 
buvo jaudinantis momentas Čia 
Amerikoj, vėl pamatyti Lietu
vos vėliavą, kurios nebegalima 
matyti net pačioj Lietuvoj.

Tolimi svečiai
Įkurtuvėse buvo ne vien chi- 

cagiečiai. Atsilankė p-ia Det- 
inaitienė iš Detroito, lydima 
savo brolio p. Vaitkaus iš Mel- 
rose Parko. Buvo p-ia Petronė
lė Yuškevičienė iš Grand Ra- 
pids, buvo ir trys kenoshiečiai*

Stanley Pieža Išrinktas Unijos 
Direktorium

151 balsais prieš 34 C.I.O. 
laikraštininkų unija pralaimėjo 
redakcijos tarnautojų balsavi
mus, kurie šiomis dienomis įvy
ko Hearsto laikraščio “Herald- 
American” redakcijoj. Taipgi 
388 balsais prieš 91 C.I.O. pra
laimėjo rinkimus ir laikraščio 
administracijoj.

Rinkimus laimėjo dvi A.F.L. 
unijos, Chicag'o Editorial Asso- 
ciation, kuri atstovaus redak
cijos tarnautojus, ir Newspaper 
Commercial Associates, kuri 
atstovaus administraciją.

Rinkimai buvo rezultatas il
gos kovos tarp laikraščių ve
dėjų ir C.I.O. už pripažinimą. 
Gildija buvo paskelbusi strei
ką, kuris užtruko keliasdešimts 
savaičių* bet vietoj laimėti tar
nautojų pritarimą, jį beveik vi
sai prarado.

Redakcijos tarnautojų unijoj, 
Chicago Editorial Association, 
į direktorius buvo išrinktas lie
tuvis Stanley Pieža, kuris tar
nauja “Herald-Americane” re
dakcijos vietos žinių skyriuje.

Užsimušė 15-tų 
Sukaktuvių Dienų

Kaip vakar aludininkas 
James Balog* turėjo švęsti 15- 
kos metų vedybines sukaktu
ves. Iš vakaro namie, 4258 
Lake Street, jis pavirto ir skau
džiai susižeidė, o Vakar pasi- 
mirė Walther MeYnorial ligoni* 
nėjo. Jis buvo 84 metų-amžiaus. 
Paliko Žmoną ir dvi dukteris.

44*'f

^.ukos Naujienų’
Namo Remontui

$10.00 . 1.00 ... 1.001.00. 1.00 15.00... 1.00... 5.00 ... 2 00 . 1.00

(Tęsinys iš šeštadienio “Naujienų”)
JONAS PILKAS ........................................

' A. LŪNGEVIČIUS ....................................
MR. IR MRS. NORKUS .......... ................

JOHN BACHUNAS .................................
ELIZABETH BACHUNAS .....................
J. P. VARKALA .......................................
MRS. SVIRMICKIENĖ ...........................
MRS. EMA ASCILLA ..............................
ANTANAS JAKUTIS ..............................
ANELĖ GAUBIENĖ ..............................
“DAREDEVILS” BOB McKENZIE IR BILL

KURAUSKAS ...... ,.....................................
WALTER ZONGAILA .....................................
P-S PECHUKAS ............................................
P. DAUBARAS .................................................
G. J. STUNGIS .........................   1
HELEN KUNGIS .............................................
ANONIMAS ......................................... . ............
P. YUŠKEVIČIENĖ, Grand Rapids, Mich......
P-S VIRŠILAS ....................................................
B. BARNIŠKIS ................................................
BUVO PASKELBTA ................................. $5

VISO
(Tęsinys rytoj)

2u00 2.00 10.00 5.00 10.00 5.00 5.00 1.002.00 5.00

Vakar ir Užvakar Chicag'oje
• Policijos komisionierius 

Allman vakar uždraudė Chica
goj pardavinėti 10 pornografi
nio (nepadoraus) turinio žur
nalų: Spot, Hooey Annual, Spi- 
cy Stories, Crime Detective, 
Show, Stocking Parade, Pic, 
Laff, Intimate Detective, ir Po- 
lice Gazette.

O Grįžęs iš vizito pas drau
gus, policistas Benjamin Stokes, 
patyrė, kad ir jis turėjo nepra
šytų vizitorių savo namuose. 
Jie pasivogė laikrodėlį, žiedų ir 
pinigų už $150. Stokes yra 58 
metų amžiaus ir gyvena adr. 
7637 Kingston avenue.

• Laike muštynių gatvėj, 
prie Chicago ir Waller avenue, 
vakar rytą buvo pašautas 21 
metų jaunuolis Joseph Truxal, 
109 North Laramie avenue. Jo 
užpuolikai pabėgo automobily
je.

e Chicagos labdaringų orga
nizacijų sąryšis, Community 
Fund, šįmet žada sukelti $3,- 
604,000 varguoliams šelpti per 
žiemos mėnesius. Aukos bus 
renkamos dirbtuvėse, bizniuose 
ir tarp turtingų žmon ų. Dirb
tuvėse ir bizniuose aukas pa
prastai sudeda darbininkai. Vie
tomis bendrovių viršininkai au
kas jiems išima iš algų.

• Keturi piktadariai atėmė 
$154 nuo 20 kostumerių ir sa
vininko alinėje, adresu 8440 
Brandon avenue.

ugniagesiai tik per 
plauką išliko gyvi ir nesužeisti, 
kai sprogimas sugriovė dirbtu
vę adresu 2919 Prairie avenue. 
kur buvo taisomi pasenę mat- 
rasai. Sprogimas buvo rezulta
tas gaisro, 
buvo

kurį gaisrininkai 
suvažiavę gęs’nti.
Gal kam tai juokinga, bet 
Herman’ui Smulevitz’ui, 
South Kedvale avenue.

1021 N. Campbell avenue, 
Kai

ne 
1338 
Ties 
troke jį užpuolė vagilis. 
Smulevitz pasipriešino, vagilis
paleido šūvį, ir kulka pažeidė 
Smulevitz’ui kūno dalį, ant ku
rios paprastai sėdima, žaizda 
gal nesmagi ir nepatogi, bet 
Smulevitz išgelbėjo savo pini
gus.

• Prokuratūra po areštu tu
ri padėjusi keturis tarnautojus 
iš < Bremer valščiaus pašalpos 
raštinės. Ji surado, kad jie ke
lių mėnesių bėgyj išeikvojo 
$15,000 skiriamų bedarbiams 
šelpti. Tai padarė klastuodami 
čekius. Suimtieji yra: Otto Zie- 
bell, raštinės vedėjas, kuris pri
sipažino; jo sekretorė Wilma 
Noell, ir George Dolle su Ni- 
cholas Gallagher.

• Chicagos universitetas 
skelbia, kad Dr. Anton J. Carl- 
son, garsus Amerikos fiziolo
gas, padovanojo universitetui 
didelės vertės mokslišką knygy
ną, kuriame randasi kel asde- 
šimts tūkstančių veikalų apie 
gamtos mokslus. Dr. Carl.son 
profesoriauja universitete jau 
35 metai.

• Du ginkluoti plėšikai pa
sigrobė $350 ir $100 čekiais 
Englewoo$ Beverage Co., dirb
tuvėj, 552 West 63rd Street. 
Visus šešis darbininkus viduj 
sustatė veidais į sieną, grąsin- 
dami šauti, jei kuris apsisuks. 
Pabėgo auotmobilyj, kuriame jų 
laukė trečias piktadaris.

• Suguldžiusi lovon savo tris 
mažus vaikus, 28 metų chica- 
gietė Genevieve Vender Ploeg. 
6245 S. Kedvale avenue, užsi
darė savo miegamąjam ir ten 
nusišovė. Suvarė kulką sau Į 
kaktą. Nusižudymo priežastis 
nežinoma.

• Maywcode, netoli namų 
James “Big Jim” Martin spro
go bomba. Ji buvo taikoma jo 
namams, bet apgriovė kitą na
mą, kuriame gyvena vienas Lee 
Lašine, ir šeimyna. Visi namiš
kiai iš’^ko sveiki, bejt namas 
gerokai nukentėjo. Martin yra 
West Sidės “gemblerių” virši
ninkas. Tai buvo antra bomba 
taikoma “gemblerių” vadams 
šį mėnesį. Pirmoji sprogo ties 
butu Charles Bartels, 28-tc- war- 
do demokratų lyderio.

• Illinois valstijos finansų 
departamentas skelbia, kad per 
pereitus fiskalius metus surin
ko $100,569,000 sales taksais. 
Iš tos sumos $41 milionas nu
ėjo šelpimo reikalais, o kiti 
pinigai į viešų darbų ir kitus 
fondus.

Neteko Buto;
Bedarbis Nusižudė

55 metų bedarbis Peter For- 
nagel, užvakar gavo praneši
mą, kad bus metamas iš buto. 
Nedirbo per ilgą laiką, ir kar
tais gyveno iš pašalpos, kartais 
gaudavo padirbėti prie W.P.A.

Įsidėjęs evikcijos pranešimą 
kišeniun, Fornagel užsirakino 
savo miegamąjam ir ten pasi
korė. Kūną atrado namo savi
ninkas, atėjęs Fornagel’į krau
styti laukan.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE




