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USA SMERKIA JAPONU VEIKSMUS INDOKINIJOJEp
it

AMERIKA SMERKIA BRUTALIA JĖGĄ
Hull pareiškė valdžios nepasitenkinimą
Sekretorius Hull spaudos at- noti Hull nuomonę kokių prie- 

stovams šiandien pareiškė Ame-įmonių Amerikos valdžia mano 
rikos valdžios nepasitenkinimų 
japonų karo sluoksnių veiks
mais Indokinijoj.

Dviem notom Hull perspėjo 
japonus apie kariškas japonų 
ambicijas 
kad butų 
olandų ir

Azijoj
smarkumu, skaitė Hull laikraš
tininkams, kad iš tolo yra la
bai sunku spręsti apie tikrų
jų jų esmę. Aišku, kad status 
quo Indokinijoj tapo panaikin
tas ir tai pasiekta ne susitari
mu, bet brutalia japonų jėga.

Amerika nepatvirtina šitokių 
priemonių ir jas skaito (labai 
žemomis. Savo pasibiaurėjimų 
brutalia jėga Amerika yra pa- nams butų visiškai suvaržytas 
reiškusi kelis kartus.

Kinijoj japonai vartojo prieš Ii pareikšti, kad visa žaliava, 
franeuzus tokias pat žiaurias kurių japonai ligi šiam metui 
jėgos priemones, kaip diktato- pirkdavo, yra reikalinga Ame- 
riai vartoja Europoje prieš de- rikos pramonei ir baigtas rei- 
mokratines valstybes. Japonai 
elgiasi Azijoj lygiai, kaip Hit
leris ar Stalinas elgiasi Euro
poje.

Laikraštininkai norėjo sužl- negu Europoje.

Japonai- Indokinijoj

Azijoj ir reikalavo, 
išlaikytas status quo 
francuzų kolonijose, 
įvykiai vystosi tokiu

| Biiviiių muilinus vaiu^ia i 

imtis prieš šiuos japonų 
gius, bet Hull atsisakė tuo* 
kalu daryti pareiškimus.

Manoma, kad Amerikos 
riausybė smarkiai suvaržys 
ležies, plieno ir kitų žaliavų iš
vežimų j Japonijų. Japonai var
toja šias medžiagas karo prie
monėms gaminti ir vėliau ver
gia silpnesnius Azijos kraštus.

Amerika jau smarkiai su
draudė benzinos išvežimų į Ja
ponijų. Japonai šiuo nutarimu 
buvo labai nepatenkinti, nes be 
benzinos jų orlaiviai negalės 
skraidyti ir griauti ramų kitų 
tautų gyvenimų.

Vyriausybės sluoksniuose rei
škiamos nuomonės, kad japo-

zy- 
rei-

vy- 
ge-

išvežimas. Amerikos valdžia ga-

kalas.
Azijos reikalai kasdien labiau 

komplikuojasi ir ten Amerika 
gali greičiau būti įvelta karan

N A U JIEM Ų'A OME Telephoto
Nacių lėktuvas dega, nukritęs ant Londono namo 

stogo. *

Prancūzai mušasi
VICHY, Francuzija, rūgs. 23 

d. — Gen. de Gaulle, britų pa
dedamas, Stengiasi paimti fran
cuzų Afrikos kolonijų kontro
lę. Pabėgusieji francuzų ir bri
tų kare laivai šiandien smar
kiai apšaudė Dakaru. Pataiky
ta į siunčiamųjų radijaus sto
tį. Nutrauktas susisiekimas su 
Vichy. Petaino vyriausybė turi 
žinių, kad de Gaulle asmeniš
kai vadovauja operacijomis. 
Prie Dakaro de Gaulle sutrau
kė dideles pabėgusių francuzų 
kariuomenės dalis. Jis tikisi iš- 
laipdinti atvežtuosius kareivius. 
Petain vyriausybė davė įsaky
mų 
vai 
yra 
ti.

gintis. Francuzų karo lai- 
randasi blogoj padėtyj. Jie 
užblokuoti ir negali judė-

Padėti anglams

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sukilėliai pradėjo bruzdėti naujoje Meksikos prcvinci- 
Jie lokalizuoti Tamaulipas provincijoj. Almazano šalinin-

užsienio

ambasa- 
paversti

TOKIO, Japonija, rūgs. 23 d. 
— Japonų vyriausybės sluoks
niai šiandien pranešė, kad ja
ponų sausumos ir^ laivyno ka
riuomenė šiand en įžengė į In
dokinijos teritorijų. Kariuome
nė įžengė po to, kai tarp japo
nų ir francuzų Hanoi mieste 
buvo pasirašyta sutartis.

Japonų kariuomenės tikslas 
nutraukti kiniečiams s’.unčia- 

' mas ginklų atsargas iš užsie
nių. Japonų pranešimas sako, 
kad įvyko susirėmimų, keli ja
ponų kareiviai užmušti, bet pa
vyko visų reikalų išaiškinti ii 
išvengti didesnių nesusiprati
mų.

ji nepadariusi reikalingo spau
dimo į japonus. Kalti yra ir 
britai, kurie paskutiniu metu 
japonams nusileidžia.

Francuzų admirolas Decoux 
kviečia visus Indokinijos gy
ventojus ramiai sutikti japonų 
kariuomenę ir nekelti nerimo 
dėl tolimesnio Indokinijos liki
mo. Įsakė laikytis disciplinos.

Nusileista japonams

Svarbesni sutarties 
punktai

HANOI, Indokinija, rūgs. 23 
d. — Pranešama, kad svarbiau
sieji japonų ir francuzų sutar
ties punktai yra sekantieji: Ja
ponai turi teisę tuojau išlaip- 
dinti aprėžtų skaičių kariuome
nės Haiphonge; japonai turi 
teisės įsteigti tris karo bazes 
Tonkine; japonai turi teisės 
laikyti 6,000 kareivių orlaivių 
bazėms apsaugoti; japonai turi 
teisės laikyti nedideles kariuo
menės dalis Hanoi ir Haiphong 
miestuose.

Japonai pabrėžia, kad sutar
tis pasirašyta be jokios prie
vartos, todėl negali būti kalbos 
apie trečios valstybės įsimai
šymą.

VICHY, Francuzija, rūgs. 23 
d. — Vyriausybes sluoksniai 
praneša, kad šiandien buvo pa
sirašyta sutartis tarp japonų -ir 
francuzų valdžios atstovų Indo- 
kinijos reikalu.

Prancūzai davė “specialias 
lengvatas” japonams tęsti ka
rų prieš kiniečius, o japonai iš 
savo pusės pasižadėjo respek
tuoti visas francuzų teises Indo
kinijoj ir neliesti francuzų ko
lonijų Azijoj.

Draudžia krikš
čionybę

Kiniečiai puls

monė yra ^reikalinga kraštui 
parengti, jeigu priešas vis dėl
to drįs žengti atryn prie Nykk 
Ministeris pirmininkas pasitiki 
britų karo jėga, ypatingai 
laivynu, kuris italams daro 
bai didelius nuostolius. ■>

jy
la-

Drąsinantieji žodžiai
LONDONAS, Anglija, rūgs.

23 d. — Anglų karalius per ra
dijų pasakė labai drąsinančių 
kalbų. Jis kalbėjo iš Bucking- 
ham rūmų, kuriuos nacių lėk
tuvai kelis kartus bombardavo 
ir smarkiai' apgriovė. Karalius 
pasakė, kad Londonas smarkiai 
nukentėjo nuo barbariškų vo
kiečių skridimų, bet visi anglai 
yra pasiryžę tęsti karų kol bus 
pasiektas jų tikslas, sugrąžinta 
Europai laisvė ir panaikinti dik
tatoriai.

Anglai jaučiasi atlieka gar
bingų darbų, nes visas pasau
lis į juos yra atkreipęs dėme
sį ir laukia, kad jie sumuštų 
pasauliui nelaimę nešančias Jo-

TOKIO, Japonija, rūgs. 23 d. 
— Japonų laikraščiai pradėjo 
vesti smarkių propagandų prieš 
krikščionybę. Susirinkimuose 
priimamos rezoliucijos, kuriose 
siūloma japonams išstoti iš 
krikščionių organizacijų ir nu
traukti visus ryšius su jais. I 
Krikščionybė, sako, yra žydiš
kos kilmės ir stengiasi nustelb
ti japonų tikėjimų.

Japonų šovinistai kartoja na
cių vartotus obalsius. Keista, 
kad vis dėlto dar randasi kata
likų, kurie mano, kad diktato
riai padės išsaugoti tikybines 
jų organizacijas.

Žiaurus vokiečių 
darbai

tarnautojai parodė labai dide
lę drąsą - papjaus valandomis. 
Vaikai nerodė ‘ - dideles panikos, 
bet klausė komandanto nuro
dymų. Laivo komandantas ligi 
paskutinio momento pasiliko 
laive ir nuskendo kartu su sa- 
vo laivu.

PRINCETON, N. J., rūgs. 23 
d. — Viešosios amerikiečių nuo
monės Institutas prieš metus 
atsiklausė ar reikia padėti an
glams išlošti karų, ar geriau 
šian reikalan visai nesikišti. 
Tiktai 36% amerikiečių tuo me
tu manė, 
glams.

šiomis 
vartotas 
Šiandien 
mano, 
dėti.

Kai kurie pareiškia, kad dik
tatorių visai nereikia* bijoti net 
ir tuo atveju, jeigu Amerika 
butų karan įvelta. Amerikiečių 
nuomonė per metus žymiai pa
sikeitė.

kad reikia padėti an-

dienomis vėl buvo pa
tas pats klausimas. 

52% amerikiečių jau 
jog anglams reikia pa-

Nuskendusiųjų tarpe yra ke
letas vengrų, čekoslovakų ir 
lenkų pabėgėlių, kurie sugebėjo 
pakliūti Anglįjon ir važiavo 
Amerikon. Buvo keletas ir vo
kiečių pabėgėlių, kurie praleido 
kelis mėnesius nacių koncen
tracijos stovyklose.

“Draugai” nepasitiki

Vo- 
nes 
vo^ 

b^i-

Karas plečiasi

CHUNKING, Kinija, rūgs. 
23 d. — Laikraščiai skelbia, 
kad kinų kariuomenės yra pa
siruošusios sutikti priešų Indo
kinijos teritorijoj ir ten tęsti 
su juo kovų. Kariuomenės vir- 
šininkai laukia įsakymo marši- bry Pasha kabintas nepaskel- 
ruoti j Indokiniją. | bė Italijai karo,) bet visame

Hanoi sutarties pasirašyme Egypte paskelbė* karo stovį.

Egypte karo stovis 
----- 1 1

KAIRAS, Egyptas, rūgs. 23 
d. — Naujai pertvarkytas Sa-

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
23 d. — Vakar vakare vokie
čių povandeninis laivas paleido 
torpedų į keleivinį anglų laivų, 
kuris vežė vaikus ir pabėgėlius 
į Ameriką, žuvo 293 asmenys. 
Vieni žuvo nuo torpedos spro
gimo, o kitus praryjo juros 
bangos. Jura labai šėlo ir šal
tis buvo didelis. K

Žuvo 83 vaikai, kuriuos tė
vai siuntė Amerikon, kad iš
vengtų karo pavojaus Angli
joj. Išsigelbėjusiems reikėjo 
prabūti ligi ryto ant mažučių 
laivelių, kol anglų karo laivas 
juos paėmė.

STAMBULAS, Turkija, rūgs. 
23 d. — Turkijoj sukėlė sen
saciją vokiečių ambasadoj pa
daryta vagystė. Buvo išnešti 
labai svarbus dokumentai, 
kiečiai, aiškų, įtarė britus, 
jiems labai rūpėjo sužinoti 
kiečių politikos eiga. Kai
tams nieko konkretaus negalė
jo primesti, įtarė rusus, nes ir 
jiems minima medžiaga buvo 
įdomi.

Bet pasirodo, kad nei britai, 
nei rusai padarė 'vagystę, bet 
italai. Vokiečių pasiuntinybė ir 
turkų policija turi pakankamai 
duomenų tikėti, jog tai buvo 
“jų draugų” italų darbas.

Organizuoją šauki
mą kariuomenėn

Parodė drąsą

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
23 d. — Prezidentas pranešė, 
kad jis kreipėsi į visus valsty
bių gubernatorius, prašydama s 
jų pagelbos organizuoti šauki
mų kariuomenėn. Jis prašė> kad 
gubernatoriai jam pasiūlytų 
šiuose dalykuose nusimanančius 
žmones ir prezidentas galėtų 
juos paskirti kariuomenėn šau
kti komisijos nariais.

z šiomis dienomis Rooseveltas
pasirašys du tomus instrukcijų

joj.
kų skaičius mažas.

— Kalifornijos valstybėje legislaturos organai nutarė už
drausti komunistų partijai dalyvauti rinkimuose, nes ji klauso 
Maskvos įsakymų.

— Iš Petain Francuzijos pranešama, kad britai sulaikė mai
stą vežančius laivus. Francuzų karo laivai privalėjo pasiprie
šinti, bet nedrįso.

—* Antonescu paskelbė, kad buvęs rumunų karalius su
gebėjo laiku užsienin išvežti 50 milijonų dolerių, kurie 
bankuose yra padėti jo vardu.

— Uraguajaus policija turi įrodymų, jog vokiečių 
dos spaudos šefas Dalldorf rengė sukilimą ir norėjo 
Uraguajų vokiečių kolonija. Jis suimtas.

— Britai bombardavo vokiečių karo bazes Norvegijoj. Nu
kentėjo Trondheim ir Namsos uostai. Du anglų lėktuvai nusi
leido švedų saloje. Jie nepajėgė grįžti atgal. Lakunaf suimti.

— Nežiūrint pasiekto- susitarimo tarp francuzų ir japonų, 
kovos eina Indokinijoj. Japonai siunčia didesnes kariuomenės 
dalis, negu buvo pasižadėję, franeuzai jiems priešinasi. Susi
dūrimai vyksta pietų Indokinijoj, kur japonai visai neturėjo 
teisės išlipti.

— Turkų ambasadorius Romoje sugrįžo į Ankarą. Pasa
kojama, kad karo- operacijos Balkanuose netrukus prasidėsian
čios.

— Dėl blogo oro vokiečiai negalėjo bombarduoti Anglijos.
— Kiniečiai pradėjo pulti francuzų kolonijas. Nori užimti 

strategines pozicijas ankščiau negu japonai.

VICHY, Francuzija, rūgs. 23 
d. — Vyriausybės sluoksniai ofi
cialiai pranešė, kad britų karo 
laivai šiandien pradėjo- šaudyti 
į Dakarą, vienų didžiausių fran
cuzų uostų vakarų Afrikoje.

Įsakymų šaudyti davė gene
rolas de Gaulle, kuris kartu su 
britais tęsia karų prieš vokie
čius. Gen. de Gaulle randasi 
laivynų komanduojančiame lai
ve ir davė įsakymų pradėti puo
limų. Mušyj dalyvauja ir fran
cuzų karo laivai, kurie neklau
so Betaino. Vichy vyriausybė 
labai susirupinusi tolimesniu 
savo kolonijų likimu, nes nepa
sitiki Afrikoje esančiais kari
ninkais.

Kidnaperis vokietis
HILLSBOROUGH, Calif., rug

sėjo 23 d. — Policijai pavyko 
išaiškinti, kad Tristanų sunaus 
kidnaperis yra vokietis Wilhelm 
Muhlenbroich. 1925 metais jis 
buvo fedėralių agentų areštuo
tas už nelegalų sienos peržen
gtai^ Policija mano, kad jis 
bus padaręs ir kitus vaikų vo
gimus.

Vokiečių konsulas Wiedemann 
labai nepatenkintas, kad išaiš
kinta, jog kidnaperis , yra vo
kietis. Wiedemann yra artimas 
Hitlerio draugas ir didelis na
cių agėntas. Policija deda pa
stangas išaiškinti ir kitus kid- 
naperius* Jų buvo daugiau, o 
suimtas tiktai vienas.

Šaukia tarnybon 
slauges

Informuoja Hitlerį

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
23 d. — Amerikos Raudonojo 
Kryžiau^ valdyba praneša,. kad 
kariuomenės vadovybe yra nu
sistačiusi šaukti aktyvion tar
nybon 4,000 Raudonojo Kry
žiaus slaugių. Paruošiamieji 
darbai jau parengti ir keli šim
tai slaugių netrukus bus pa
šaukta. Slaugių sąrašas yra la
bai didelis ir bus pasirinktos 
tiktai tos, kurios norės eiti tar
nybą karo laivuose ir pasiry- 
žusios dirbti pavojinguose vie
tose.

DOVER, N. J., rūgs. 23 d. 
— šį rytą sprogo kariuomenės 
arsenalas Picatinny miestelyj. 
Sprogimo metu buvo užmušti 
du darbininkai ir vienas smar
kiai sužeistas. Tai antras spro
gimas įvykęs toje apylinkėje. 
Prieš savaitę buvo susprogdin
tos Kenvil dirbtuvės, žuvo 50 
darbininkų.

Laimė, kad šis sprogimas 
įvyko iš ryto. Antraip butų žu
vę daug žmonių, nes ir Pica
tinny arsenaluose dirba apie 
5,000 darbininkų. Pulk. Buyers 
veda tardymą ir nori išaiškin
ti sprogimo priežastis. įtaria, 
jog tai gali būti sabotažininkų 
darbas.

Slėpė žydiškumą

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 23 d. — Užsienii/ reikalų 
rpįnisteris Ribbentrop sugrįžo 
Vokietijon šarvuotu traukiniu. 
Jis ntfškubėjp, infoimuotl Hit-. 
lerį apie pasitar mus .su Mus- 
solini. Be Hitlerio patvirtinimo, 
pasitarimai neturi jokios ver
tės.

Vokiečių laikraščiai tvirtina, 
kad Romoje pirmon vieton bu
vo aptariamas Afrikos likimas. 
Mussolini reikalavo vokiečių 
pagelbos Afrikai įveikt'.

Kai Ribbentropas informuo
ja Hitlerį, anglų lėktuvai lx>m- 
barduoja Berlyną. Visi gyven
tojai nuskubėjo į požemius.

• HAMBURGAS, Vokietija, 
rūgs. 23 d. — Vokiečių teis
mai šiandien nuteisė vieną ad
vokatą kalėti tris metus kalė
jimo vien dėlto, kad jis slėpė 
žydišką savo kilmę. Jis n ekam 
nesisakė, kad turėjo žydiško 
kraujo, dalyvavo nacių balsavi
muose ir nešiojo svastikos žen
klų, kaip visi tikrieji naciai. Jo 
pavardė ne žydiška, bet j‘s pri
valėjo prie savo vardo pridėti 
Izidoro vardą, kuris rodo žy
diškų kilmę.

Advokatas sakosi, kad jis vi
sai nežinojęs, jog jo šeimynoje 
buvo Žydiško kraujo ir jautė
si tikruoju naciu. J’s skaitėsi t • • TV t _ J

AMSTERDAMAS, Olandija, 
rūgs. 23 d. — Vokiečių karo 
vyriausybė paskelbė, kad ji yra 
priversta imtis represijų prieš 
olandus, nes olandų kolonijų 
valdžia nekreipianti jokio dėme
sio į vokiečių notą.

Vokiečiai pasiuntė kolonijų 
gubernatoriui raštą, bet ligi 
šiam metui gubernatorius ne
atsakė. Notą įteikė japonų at
stovai. Vok ečiai yra nusista
tę areštuoti ir kankinti dar di
desnį olandų skaičių. Mano, 
kad tuo budu privers olandų 
kolonijų vyriausybę klausyti 
okupantų valdžios.

CASABLANKA, francuzų Ma- 
rugs. 23 d. — Francuzų Maro
ko policija pradėjo areštus, 
imtųjų tarpe yra daugelis 
sižymėjusių francuzų, kure 
de Gaulle šalininkai. Visoje
rikoje išplatinti de Gaulle atsi
šaukimai, kuriuose kviečiami 
franeuzai padėti jam vesti ka
rą prieš vokiečius. Petainui iš
tikimi seni generolai laukia 
gen. Weygando, bet šis dar gy
dosi. Jam išlaužyti šonkauliai 
dar nesugyięi ir nežinia kada 
jis atvyks, nors jo atvykimas 
senai skelbiamas.

pa
yra 
Af-

ir gali būti lie-
GLASGOW, Anglija, rūgs. šaukimo reikalu. Instrukcijos truputį pakeisti, nes šaukimo į

________ ___ __ j d. — Išsigelbėjusieji tvirti- senai karo specialistų buvo pa- įstatymas šiek tiek skiriasi nuo vienu geriausiu Hamburgo ad- 
kiniečiai kaltina Amerika, nes Vyriausybė mano^ kad ši prie- na, kad visi paskandinto laivo ruoštos. Kai kurias teks dabar pirminio projekto.

Debesuotas 
taus.

Saulė teka 
’žiasi 6:46 v.

6:38 v. r., leid- 
v.'vokatu.
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(Tęsinys)
Negrinas persekioja sindika- 

listus.
Negrino valdžioj nesant CNT 

atstovų, pradėta persekioti ir 
ši organizacija Barselonoj taip 
pat prasidėjo tardymai dėl ge
gužės įvykių. Tardymai ėjo ko
munistų pageidaujama krypti
mi. Nežiūrint, kad CNT komi
tetas paskelbė, jog jis nešęs vi
sų atsakomybę už savo narių 
pasielgimus, nežiūrint, kad jis 
viešai pareiškė, jog gegužės įvy
kius išprovokavo komunistai, 
vyriausybė nedrįso persekioti 
CNT už gegužės įvykius, kaip 
to norėjo komunistai. Visuose 
frontuose CNT turėjo perdaug 
jėgų, kad galima butų ją netei
singai apkaltinti. Teisybė, suė
mė kai kuriuos jos narius, pa
laikė kurį laiką kalėjime, bet nė 
vienam jų neiškėlė bylos.

Persekiojimai Aragone.
Negrino vyriausybė pradėjo 

persekioti aragoniečius. Arago- 
ne buvo sudaryta Taryba susi
dedanti iš įvairių politinių par
tijų. Ta taryba ir tvarkė visus 
krašto reikalus. Joje buvo dide
lė CNT įtaka. Kadangi CNT ko
lonos diena po dienos nukaria
vo beveik pusę Aragono, kadan
gi aragoniečių dauguma pri
klausė šiai organizacijai, tai jos 
ir įtaka Taryboj buvo didele. 
Pačiame Aragone buvo labai 
daug kolektyvų. Tie kolektyvai 
labai gerai vystėsi, nes juose 
nebuvo vartojama prievarta. 
Komunistai negalėjo tų kolek-

Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDRIK 
furniture housi 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

tyvų pakęsti. Jiems buvo biau- 
ru, kaip tai ispanai galėjo tu
rėti geresnius kolektyvus, negu 
jie patys Rusijoj. Ir kas svar
biausia, kolektyvai buvo suda
ryti per vienus metus ir be jo
kio kraujo praliejimo, tuo tar
pu Rusijoj jie kainavo daugiau 
kaip 20 metų darbo ir davė ne
pavydėtinus rezultatus.

Listeris pradedą garsėti.
Negrinas nutarė panaikinti 

Aragono Tarybą, o Lislerį pa
siuntė Aragono kolektyvus iš
ardyti. Ot čia tai Listeris ir iš
garsėjo. Ispanijoj visi jį laiko 
“Aragono nugalėtoju”. Jis atka
riavo Aragoną ne nuo fašistų, 
bet nuo pačių aragoniečių, ku
rie išsivadavę iš fašistų kūrėsi 
sau naują gyvenimu. Listeris 
areštavo Aragono Tarybos na
rius, o jo kareiviai pradėjo 
griauti visus kolektyvinius ri
kius. Jo sauvalė ten buvo to
kia didelė, kad net pati vyriau
sybė buvo priversta jį šaukti 
prie tvarkos, nes jau buvo be- 
pradedančios bruzdėti kariuo
menės dalys, kurios norėjo Lis- 
terį atsivesti atgal į frontą. Už
frontėj labai lengva pasidaryti 
nugalėtoju prieš beginklius, bet 
reikia parodyti drąsą fronte.
Komunistai stiprus užfrontėj.

* * l

Visi šie veiksmai sąmoninges
nių.darbininkų tarpe iššaukė di
delį pasipiktinimą. Komunistų 
vardas visiškai nukrito, Darbi - 
ninkai apie juos jau nė žinoti 
nenorėjo. Frontuose jų populia
rumas taip pat krito. Frontuo
se savo žmonių jie beveik ir 
neturėjo. Juo toliau komunis
tai buvo nuo fronto, tuo jie 
buvo stipresni! Pirmose fronto 
linijose jų beveik nebuvo. Ten 

'daugiausia ‘buV?/ Sem*CiA *ir 
UGT nariai. Antrose , linijose 
jau buvo jų žmonių, nors la
bai retai, bet kai artėdavai Į 
Valenciją, arba vėliau į Barse
loną, į ministerijas, tai ten jie 
jau knibždėte knibždėjo.

Maskva baudžia komunistus.
Žinia apie ispanų komunistų 

partijos nepasisekimus atėjo ir 
į Maskvą. Kremlius buvo infor- 

' muotas apie ispanų komunistų

.. .... . ž. . NAUJIENŲ-ACME TelephotoJaunimo komiteto nariai pikietuoja Chicagoje mitingą, kuriame kalbėtojai 
reikalavo teikti daugiau paramos Anglijai.

nietis Koll (Coli) išmokė ir tau-' 
kus naikinti. I

Ispanai naikina tankus.
Koll kovos būdas buvo pats 

piimityviškiausias. Kai jis pa
matydavo artėjantį tanką, tai
pasislėpdavo pakelyj iškastoj
grabėj arba užlįsdavo už me
džio ir laukdavo, kol tankas vi
sai prie jo prisiartins. Kada šis, 
kiek reikalinga, prisiartindavo, 
tada parišdavo po juos dinami
to bombą ir tas tankas jau to
lyn nejudėdavo. O jeigu eidavo

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7«65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BANĮ) LUMP

reputaciją visuomenės sluoks
niuose ir ypatingai darbinin
kuose. Narių skaičius buvo di
delis, bet nauda iš jų ne kokia, 
—- tai suprato net kvailiausieji. 
Maskva pradėjo reikalauti at
skaitomybės iš savo agentų.

Pirmiausia pasikvietė atgal 
Rozenbergą, SSSR ambasadorių 
prie Madrido ’ vyriausybės. Vė
liau parsikvietė Antonov Ovse
jenko, generalinį SSSR konsulą 
Barselonoj. Ovsejenko jau nu
jautė, kad ne koks ten jo lau
kia likimas, pradėjo savo arti
mųjų teirautis patarimo: va
žiuoti ar nevažiuoti. Stalinas 
vis dėlto pasirodė gudresnis ne
gu manyta: jis Ovsejenko par
siviliojo paaukštinimais, o tik 
po to atskaitomybes' paprašė. 
Šie du dideli sovietų atstovai, 
matyt, niekaip negalėjų galų su 
galais suvesti. Pirmas buvo tuoj 
sušaudytas, o apie antrą oficia
liai nieko nesigirdi. Kalbama, 
kad jis taip pat jau nužudytas.

Rusijon buvo iškviestas.. ir ge
nerolas Klebens,. ĮspąpHoJ jis 
buvoj • koniunialų J Išpo
puliarintas, nes dalyvavo mu
šimose ties Madridu. Kleberis 
buvo išvežtas Rusijon ir ten 
taip pat nužudytas.

Stalinas šaudo komunistų 
agentus.

Tokio paties likimo susilaukė 
ir kiti du žymus sovietų as
mens. Vienas jų vadinosi Ber- 
zinš, o antras Slulzki. Pirmas 
buvo dideliu karo dalykų pata- 
lėju, o antrasis rūpinosi slap
ius policijos reikalais. Ispanijoj 
jiedu paliko labai liūdną atmin-

Ispanų viltys.
’ ■’

Buvo tokių momentų, kada 
atrpdydavo, jog liaudis neišlai
kys šitokio dvigubo spaudimo 
ir sprogs. O vis dėlto ispanai ir 
toliau tęsė kovą, nes negeisti
nus vidaus gyvenimo reiškinius 
laikė laikinais ir gyveno labai 
gražiomis viltimis. Ispanų liau
dis vis dar tebetikėjo, jog iš 
užsienio sulauks tinkamos pa
ramos ir sugebės atsilaikyti 
prieš fašizmą.

Nežiūrint į tai, kad priešas 
turėjo didelę daugybę visokių 
naujos rųšies ginklų, nežiūrint 
į šiaurės provincijų netekimą, 
viltis laimėti buvo dar neužge
sus. Mūšiai prie Madrido paro
dė, kad ir be galo didelėm?

priešo jėgoms galiniu pakirsti 
kelias; ispanus įtikino j kad nei 
pačioj? moderniškos karo prie
monės neduoda laukiamų rezul
tatų, jeigu yra pasiryžusių au
kotis vyrų, kurie moka priešui 
pastoti kelią.

Nežiūrint, kad Madridas bu
vo puolamas iš Visų pusių, jis 
atsilaikė. Prieš kanuoles išsika
sė apkasus, nuo orlaivių lin
do į požemius, na o pėstininkus 
milicininkai išmoko taip arti 
prisileisti, kad nuo kulkosvai
džių ugnies niekas nespėdavo 
pasprukti. Didžiausia sunkeny
be buvo su tankais. Prieš juos 
buvo labai sunku kovoti, bet ir 
šie ispanams pasidarė nebaisus. 
Madrido ginti atvykęs katalu-

trys tankai viens paskui kitą, 
tai Koll pirmuosius du praleis
davo ir dinamitą mesdavo po 
paskutiniuoju. Pirmyn nuėju
sieji išsigąsdavo ir grįždavo 
kiek galima greičiau atgal no
rėdami padėti negalinčiam ju
dėti savo dragui, na, o tada jis 
ir šiuos sunaikindavo.

(Bus daugiau) 

“‘‘NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ
BL1TZKRIEG 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Mrs. A. K. JARUSZ

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

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

Namų Tel. VIRGINIA 2421

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDtlAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance
DIENĄ IR NAKTĮ

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

11Telefonas LAFAYETTE #727

. T—x -| • koplyčios visose
J—* yf -LsL czl 1 Chicagos dalyse

Klausykite muaųradie programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiai^ 10:00 vai. ryte iš W. H. L P. stoties (14U K.) 

m POVILU 1ALTIMIERU.■■■................................................. ■ - ■ '1

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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.

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso< j' • • < •• i

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI

KITATAUČIAI
DR. ĖERZMAN

IŠ RUSIJOS ‘ ■
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija

$9.50

COPfl HCSOtCCRAFT stRVKS. IHC.
CROS&STITCH SAMPLER . PATTERN 2655

M V COUHTRV, 'TIS OF TNEE 
SHEET LftHD tf lIBERTY- 

.^..oftheeisjhg: ‘ 
W MED

ROM EUERV MOUNTAIH SIDE 
IET FREEDDM RIHG.J'

No. 2655 — Išsiuvinėtas paveikslas

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No- 2655
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, TU.

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė.............................................................. -...............•........... —

' Adresas...... .......................... -.................... —-............—...........4— ---------------- -

Miestas ir valstija.

tį. Vartojo tokius metodus, ku
rių Ispanijoj nei diktatūros nei 
inkvizicijos laikais net žiauriau
si valdovai nedrįsdavo panaudo
ti.

Po komunistų partijos nevy
kusios politikos Ispanijoj, visi 
minėti asmens ir daugelis kitų 
aukštų valdininkų buvo iškvies
ti Rusijon ir ten sudoroti.

Kai pasklido Ispanijoj žinia 
apie liūdną šių žmonių galą, tai 
geraširdžiai ispanai aiškino, jog 
sovietai juos nubaudę už visą 
galybę neapsakomų nusikalti
mų, kuriuos jie yra padarę Is
panijoj, kurie yra labai daug 
pakenkę kovoje prieš fašizmą.

Ar tai iš tikrųjų taip buvo, 
niekas nežino, nes sovietai šiuo 
reikalu užsieniams nepadarė 
oficialaus pranešimo.

DIDVYRIŠKOS ISPANŲ 
KOVOS

Ispanai tarp kūjo ir priekalo.
Ispanų liaudis buvo atsiduri! • 

si tarp kūjo ir priekalo. Iš vie
nos pusės ją puolė reakciniai 
pąčios Ispanijos gaivalai susi
dėję su fašistinėmis Europos 
valstybėmis, iš antros puses 
prieš ją vedė karą sovietiško 
imperializmo agentai, kurie, pa
sinaudodami kraštą ištikusia 
nelaime, ne tiktai darė labai ge
rą prekybą su Įspąųija, bet ir 
ugdė pačioj Ispanijoj’’ sau išti
kimas, tačiau kraštui kenks- 
mingas organizacijas.

Laidotuvių Direktoriai

, NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

llliiniIltllCtiiiiitiiiMiiiiiiiiiiiiint

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
ulini linui it ki linu ................

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Ha(sted Street YAKds 1419

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

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaęe /Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

3
F

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 Medei, pagal sutartį
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

1034 W. 18th St., netoli Morgan SL
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas BEVERlY 8244

Jeigu neatsiliepia, šaukite 
BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Rez. 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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

Tet 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 

z ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0984
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 30S0

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

VaL 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”



Antradien., rugsėjo 24, 1940

KOMUNISTAI MULKINA SOITYTOJUS

“Laisvės” 
kvailai ir 

Esą, kurgi

Brooklyne išeinąs surusėju
sių lietuvių komunistų organas 
“Svoboda” — lietuviškai vadi
nama “Laisvė”, rugsėjo 5 d. 
laidoje aiškina savo skaityto
jams tą, ką jau ir pradinės mo
kyklos lietuviai vaikai žino. Jie 
mėgina (nors labai vaikiškai) į- 
tikinti savo skaitytojus, kad 
Lietuva tebėra nepriklausoma 
ir net nepriklausomesnė negu 
nepriklausoma (taip pat kaip 
jų balsavimai į vadinamą liau
dies seimą — net po 133% kai 
kuriose apygardose).

Kadangi nepriklausoma vals
tybė negali būti be atitinkamos 
krašto apsaugos — kariuome
nės, be savų finansų, be atski
ro susisiekimo (pašto, telegrafo, 
kelių, etc.) ir be užsienio pre
kybos bei politikos, tai Mizara 
bimba savo skaitytojams štai 
kaip: “Pirmiau negu kalbėsime 
apie tai (Lietuvos kariuomenę 
— P. P.) plačiau, pravartu pa
imti citatą iš naujojo (tik at
vykusio iš Rusijos—P. P.) Lie
tuvos kariuomenės vado gen. 
Baltušio-Žemaičio (matomai, 
Rusijoj žinomo kaipo Baltušev, 
o žemaitis pridėtas dėl efekto— 
P. P.) kalbos, sakytos liaudies 
seimo posėdyje, kuriame buvo 
nutarta Lietuvą įjungti į So
vietų Sąjungą. Gen. Raltušis-že- 
maitis sakė:

“ ‘Būdami karžygiškosios rau- 
donosios armijos eilėse, Lietu
vos liaudies kariuomenės kovo
tojai, vadai ir politiniai vado
vai, iškilmingai pasižada ir to
liau nesigailėti savo kraujo ir 
gyvybės laimingai ir tikrai ne
priklausomai tėvynei ginti’.”

Nors pati redakcija pasako, 
kad Baltuševas kalbėjo “liau
dies seimo sesijoje, kurioje bu
vo “nutarta” Lietuvą įjungti į 
Sovietų Sąjungą, nors Baltuše
vas pasako, kad lietuviai karei
viai “būdami karžygiškos rau
donosios kariuomenės ei’ėse” 
gins tėvynę — aišku — rusiš
ką, nes jis savo tėvyne laiko 
Rusiją ir visą laiką Rusijoje gy
veno 
kuomet neturėjo ir neturi, net 
uniformą rusišką dėvi, tačiau 
“L.” redakcija mėgina savo 
skaitytojam dumti akis ir saky
ti nei šį, nei tą, esą: “Lietuvos 
kariuomenė bus, bet ji veiks 
bendrai su kitų tarybinių res
publikų kariuomenėmis, su rau
donąja armija.” šiuo pasakymu 
norima suklaidinti negalvojantį 
skaitytoją, ir lyg pasakyti, kad 
Lietuvos kariuomenė yra, kuo
met tikrumoje jos nėra, nes ją 
jau liepos mėnesyje pakeitė į 
“liaudies kariuomenę”, kitais 
žodžiais tariant — į dalį Rusi
jos kariuomenės.

Tiesa, lietuviai sudarys tam 
tikrą dalį Rusijos kariuomenės, 
kaip jie sudarė ir carinėje ka
riuomenėje, bet jie bus ne Lie-

Lietuvos pilietybes nie-

“NAUJIENŲ’’ 
AUTOMOBILIŲ 

PIKNIKAS 
LIBERTY GROVE 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
SEKMADIENY, 
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DAR TURIME KELETĄ 
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Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA >1.00
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Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE 

tuvos kariuomenė, o Sovietų 
Sąjungos, ir gins ne Lietuvą, 
bet Sovietų Sąjungą — kur 
nors Azijoje, ar kitur toli nuo 
Lietuvos sienų. Tą aiškiai paro
do dabartinė raudonoji armija 
Lietuvoje. Ji sudaryta iš kirki- 
zų, gruzinų, rusų, užbekų, čura- 
šų, baškirų, totorių, azerbaidža- 
nų ir kitų aziatų po vadovyste 
rusų karininkų. Jeigu kirkizų ir 
baškirų kareiviai lupa laisvę iš 
lietuvių, tai kai ateis laikas 
teikti tą “malonumą” turkams 
ar kitiems “nelaimingiems” 
žmonėms, tai bus pasiųsti lietu
viai vyrai, iš kur jie, ar bent jų 
didelė dalis nebegrįš, kaip tūks
tančiai ukrainiečių ir kitų ne
grįžo iš Suomijos karo laukų.

Dėl susisiekimo 
galvočius štai kaip 
kerėpliškai aiškina, 
susisiekimo sistema
Ji kaip buvo, taip ir bus Lietu
voje. Taip, susisiekimo sistema 
kaip buvo, taip ir bus, bet ji 
jau bus nebe Lietuvos, o Sovie
tų Rusijos — Lietuvos paštas, 
telegrafas, geležinkelių tinklas 
ir l.t. įeis, ar jau gal ir įėjo į* 
visos Rusijos susisiekimo siste
mą, nes Gedvilo komisarų tary
boje susisiekimo komisaro nė
ra, taip kaip nėra krašto apsau
gos ir užsienio reikalų komisą- 

Del finansų “tovarišč” L. re
daktorius visai žioplai nukalba:, . .. - _ . . komunistinesir matomai mažiausio suprati
mo apie valstybinius finansus 
neturi. Jis tvirtina, kad Lietu
va savo finansų reikalą sprę-

dai’ pasilaksiąs, nors ilgainiui jis 

tai bus beverčiai ir kai už juos 
žmonės nieko gauti nebegalės— 
P. P.), kad Lietuva busianti šei
mininko savo finansinių ir eko
nominių reikalų.

Kaipgi Lietuva, ar tikriau sa
kant Lietuvos gubernija, gali 
būti šeimininkė savo finansiniu 
ir ekonominių reikalų, jeigu tie 
reikalai bus išimtinai Maskvos 
kompetencijoje ir jeigu Maskva 
Lietuvos auksą jaif yra pasiė
mus. Maskva juk valdo visas 
Rusijos gubernijas (dėl fasono 
vadinama respublikomis) ir nu
stato visus didžiuosius valstybi
nius reikalus: finansai ir su jais 
artimai susijus užsienio preky
ba yra visos valstybės, o ne ku
rios nors provincijos ar valsti
jos reikalas — Lietuvos apy
garda Rusijos imperijoje jokios 
reikšmės neturės — ji bus tik 
Rusijos provincija ir vasalas, 
kaip yra Užbekistano, Turkme- 
nistano, Kazackstano, Kirkizi- 
jos ir kitos Rusijos apygardos, 
falsifikuotai vadinamos respu
blikomis, kuriose ponavo j a ru
sai, žydai ir jų papirkti agen
tai, o vergauja vietos žmonės.

“Laisvės” redaktorius lyg ne
žinodamas ar nenorėdamas ži
noti tikrosios Rusijos “respubli
kų” padėties drožia suburliokė- 
jusiems lietuviams tokį pamok
slą, kokio nedrįsta pasakyti ir 
didisai tautinis išgama — suru
sėjęs gruzinas—Džiugašvili-Sta- 
linas.

Lengvapėdiškai ir vaikiškai 
“išaiškinęs” valstybės ekonomi
nius pagrindus ir apsaugą, už
sienio politiką arba užsieninius 
reikalus, kurie yra svarbiausi 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams, pastumę į šalį kaipo 
“mažiausio rūpesčio” 'reikalą. 
Esą, “kokią gi naudą Lietuvos 
atstovybės nešė Lietuvai?” Pats 
atsako: “Tik tą, kad buvo išlei
sta milijonai litų diplomatijai 
užlaikyti.”

“šiuo metu”, jis toliau rašo, 
“Sovietų Sąjungą sudaro 16 
respublikų. Jei jos butų atski
ros, tai Washingtone butų 16 
atstovų, bet esant joms vienoje 
didžiulėje sąjungoje (Rusijos

NAUJIENOS, Chicago, III.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Nacių bombonešių atsilankymo pasėkos Londono 

rezidenciniame distrikte.

.priespaudoje — P. P.), vienas 
(atstovas — ambasadorius gali 
s atstovauti (bet atstovauja
Rusiją — P. P.) jas visas, 
gi šitaip nepraktiškiau?”

Kodėlgi taip praktiškiau 
dak torius neaiškina ir, aišku, iš
aiškinti negali, nes nonsensišką 
klausimą arba teigimą aiškiu 
damas prieitų prie nonsenso — 

diktatūros, kuri

tik

ro

burbulinių papuošalų atrodo ir 
yra labai biauri ir savo tautą 
bei valstybę mylinčiam žmogui 
nepriimtina.

Kaipgi internacionalistas ko
munistas (rusas ar žydas) ga
lėtų atstovauti nacionalistinę 
(tautiniai sąmoningą) Lietuvą 
arba lietuvių tautą; tas jam bu
tų nepakeliuje ir svetima, taip 
kaip “L.” redaktoriams nebūtų 
nei noro, nei išminties atsto
vauti bei ginti katalikiškąją Ai
riją ar demokratiškąją Suomi
ją. Taip kaip “Laisvė” ar “Vil
nis” negina Vatikano, taip ru
sas ar žydas komunistas negins 
Lietuvos ar lietuvių tautos. Tai 
ne jų reikalas — jis tarnauja 
ne Lietuvai, Ukrainijai ar ku> 
riai užgrobtai teritorijai, bet 
Stalinui ir diktatoriškai Rusi
ja .. . /

Konsulų reikalu, kurie rūpi
nasi savo krašto užsienio pre
kyba ir piliečių reikalais, “L.” 
nuporija šitaip: “Iki šiol mes

bar — kitatautį. O kas čia to
kio? (Ne lietuviui — žinoma— 
kas čia tokio, bet lietuvis gal
voja kitaip.—P. P.). New Yor- 
ke gali būti Sovietų Sąjungos 
konsulas rusų tautybės, Chica
go j e — ukrainas, Bostone — 
baltarusis, San Francisco — lie
tuvis ir 1.1.”

Štai tau, bobule, paršelis. 
Netyčiomis pavaizduota padėtis 
visai vaizdžiai: lietuviškumas 
ir tautybė “L.” redaktoriui nie
ko nereiškia — jis savo tautos 
žmogų lengvai pakeičia rusu, 
ukrainu, baškiru ar kokiu kitu 
— savo tautos žmonių apgy
ventose kolonijose jis skiria 
slavus, o kinų ir japonų apgy
ventoji teritorijon siunčia lietu
vį, taip kad ir lietuviai iš savo 
tautos žmogaus jokios pagalbos 
negalėtų gauti ir kad lietuvis, 
saviesiems negalėtų pagelbėti. 
Taip gali kalbėti tik beširdis ir 
bekraujis žmogus, arba žmogus 
su lietuvišku liežuviu, bet ru
siško kraujo ir širdies; “Lais
vės” redaktorius, matomai, toks 
yra.

"L." redaktorius sąmoningai 
neprimena fakto, kad lietuvis 
kreipdamasis žodžiu ar raštu į 
Rusijos konsulus galės kreiptis 
tiktai rusų arba anglų kalba — 
lietuviškai jį konsulas nesupras 
ir nenorės suprasti.

Kol Lietuvoje nebus savisto
vios santvarkos, kol Lietuvą 
valdys ir atstovaus Maskva ir 
Maskvos komisarai, tol Lietuva 
nebus laisva, ir nepriklausoma, 
nežiūrint to, kaip garsiai ir kaip 
desperatiškai papirkti arba pro
to netekę rusiški agentai skal
dytų ir mėgintų save ir lietu
vius žmones apgaudinėti.

Kaipgi Lietuva gali būti lais
va ir nepriklausoma, jeigu ji 
yra įjungia Rusijon, kuri dabar 
vadinasi Sovietų Sąjunga ir tu
ri tokius apetitus, kokių netu
rėjo ir senoji Rusijos meška. 
Rusija tebėra Rusija — “no 
two ways about it — any way 
you slice boloney, it’s štili bo- 
loncy”. Taip ir Rusija, kaip bu
vo, taip ir yra slavų-azijatų 
žvėriškas mišinys — nusistatęs 
prieš vakarų civilizaciją ir visą 
kultūringąjį pasaulį. Lietuvių 
tauta su slavais-azijatais nieko 
bendro neturi irr su jais sugy
venti arba sugauti nieku budu 
negalės, kaip negalėjo per 120 
metų būdama jų ankstyvesnėje 
vergovėje.

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings
RAŠTINĖ

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3%% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

MADŲ

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

Kaip Lietuva gali būti laisvd 
ir nepriklausoma, jeigu ji ne
turi teisės savistoviai tvarkylis 
viduje ir rišti bet kokius vals
tybinius ar tautinius klausimus 
užsienyje. Ji yra tokioje pat pa
dėtyje, kaip kalinys, patekęs ka
lėj iman, nebeturi teisės savi
stoviai elgtis viduje ir laisvai 
susisiekti su laisvuoju pasauliu.

tą daryti, kas jam įsakoma, 
taip pat yra ir pavergtoje Lie
tuvoje. Lietuvos žmonės ir net 
patys komisarai jokios laisvės 
dabar neturi. Yra sakoiųa, kad 
net ir parsidavėlis Paleckis pa
sibjaurėjęs Maskvos įvedamo
mis Lietuvon žiaurybėmis ir 
mėginęs pareikšti protestą, bet 
Stalino atstovai Dekanozovas 
ir Pozniakovas jį palaikę lyg
svaros nustojusiu ir pasiuntę 
sanitorijon pasigydyti.

LIKVIDUOJAME

$45,000
VERTĖS

VISAI NAUJOS STATYMUI
MEDŽIAGOS

SUSIDEDANČIOS IŠ 1600 DURŲ, 1975 
ROLIŲ STOGAMS PAKLOJIMO, 800 
KETVIRTAINIŲ SHINGLES, LANGŲ IR 
RĖMŲ, GYPSUM, 1 N Š U LI A C I i OS, 
WĄLLBOARDS, KABINETŲ, KAUNTE- 
RIŲ, IŠSTATYMUI STALŲ, PLUMBIN- 
GŲ, ELEKTROS IR HARDWARE FIKS- 
ČERIŲ.

filis Išparduota

COUSEUM ANNEK
1503 SO. WABASH AVĖ.
Parduosime bet kokiais kiekiais.

Sąlygos: Vien tik cash
Atdara kasdien nuo 8 vab ryto iki 9 vai. inkaro.

Iki visos prekės bus išparduotos.
IšPARDAVIMA VEDA ’

MR. H. TOLIN, LIKVIDATORIUS

Iš Lietuvos išvažiuoti arba 
Lietuvon įvažiuoti dabar niekas 
negali be Maskvos sutikimo. Tai 
kurgi čia laisve arba nepriklau
somybė?

Lietuva dabar yra tokioje ne
laisvėje, kokioje ji dar nėra bu
vusi. Iš jos ir jos piliečių yra 
atimta viskas: ir turtas ir pilie
tybė. Lietuvos gyventojai ne tik 
kad nebeturi žemės ir kitų di
desnių turtų, bet neturi teisės 
ir paršiuką pasiskersti, arba 
parduoti ir porą batų nusipirk
ti be komisaro leidimo. Viskas 
komisarų rankose, o komisarai 
Maskvos naguose — Lietuva gi 
Rusijos vergijoje.

Surusėję lietuviai komunistai 
iš “Laisvės” ir “Vilnies” per a- 
kis savo skaitytojams meluoja, 
akyplėšiškai lietuvių tautą nie
kina ir aklai Maskvai tarnauja.

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.25 

ŠAUKITE

EGO
NUT
LUMP
MINE RUN ...............
STOKER Screenings

PIRKIT DABARI — i________
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMĘTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CĄNAL 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.

QTEPHENQ
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.

10c 
3už25c

NUDAŽYTI 
KTiRTENUS SU

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite' pakelio su Čigone.

kainuoja

MAŽIAU

PORA

Gypsy
ES. R U CURTAtN DYE

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE

į . ; : MOVING . L ..L
Perkraustom fornifius, planus dr 
visokius rakandus bei Stotus. 
Vežam į farniąš .ir kitus ;mies-? 
tųs. Žema kaina. Musų darbas 
garanhiotas. Taipgi pristatoip an
glis į visas miesto dalis. ’•>

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066
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Naujienos einą kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canol 8500.

Utsakyme kąlnei
Chicagoje—paštų

Metams ____ ____________
tusei metų___ L— '
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams - 
Vienam mėnesiui___

Ghicągoj per išsiuntinėtojus 
Vįeną kopiją -------------
Savaitei ---------............. f
Mėnesiui ____________ _

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoi 
paštų: (Atpigintą): 

^|ętams __________
Pusei metų J..._
Trims mėnesiams ___
Dviem męnesiąąis  
Vienam mėnesiui -C—1.'. • »
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams’ $8.00
Pųąęi me|ų _____________ 4.0'1
Truns mėnesiams ’’ - " ' -"7 X5)
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su 'užsakymu.

1.50

_ ______________ ________ ĮTAŲJĮĘNPS, Chięągd, UI.
jos priešai — komųnistąi, anti
semitai |r kiti “penKĮąKpiąl”*

Ret spąųcloje šmpri?, dįęnomls 
buvo IšKeRa įdomesnių Jąlyi$T 
ąplę tą mirusį sęnąto.rių. D,ų 
\yąsliįn^topo koręs'pęųjęntįąi, 
^ęarąpn ir ĄUęų, sąvp žinių 
Špąltoje parašę, kąd sepątęriųs 
UlĮfcieeu tyęėjp artimų ryšių su 
Hitlerio ągęntąis Ąmęrikpję? ir 
<ad federąlinė vadžią jąu buyo 
prudęjąsi jo veiklą tyrinėti.

“Jeigu federalinė vyriausy
bė ištirs giliau Pfcnnsylvąnia 
Centrą J Airline lėktdvo sudur 
žimo nelaimę, kurioje žuvo, 
skrisdamas į Virginiją, se? 
nątor|us Lundeen, įai ji gali

St. Miščikas-žiemys
Antradien., rugsėjo 24, 1940

Išsigimimas
Piktadarys, kuris pagrobė trijų metų vaiką, Marc’ą 

de Tristan, jau pagautas. Jo vardas-pavardė yra Wilhelm 
Jakob Muhlenbroich. Jisai yra vokietis, atvykęs į Jungti
nes Valstijas 1935 metais. Įdomu, kad, taip trumpą pa
lyginti laiką išgyvenęs Amerikoje, jisai išmoko gerai an
glų kalbą. Jo laiškas pagrobtojo kūdikio tėvams, su rei
kalavimu $100,000, buvo parašytas tokia taisyklinga ang
liška kalba, jogei policija susyk suprato, jogei piktada
rys turi būt ne koks nors paprastas banditas, bet apsi-r 
švietęs žmogus.

f teisingumo rankas jisai pakliuvo, nesuspėjęs nei Įš- 
kolektųoti atperkamųjų pinigų, nei nužudyti kųdikį. Bet 
Amerikos teismas jo nepasigailės, skirdamas bausmę už 
jo nusikaltimą.

Įdomu betgi, kad lakūno Lindbergho kūdikio pagro
bėjas taip pat buvo vokietis — Hauptmann, kuris ųžrpp- 
kėjo už savo piktadarybę gyvastim, elektros kedėje. Vo
kietijos spauda tuomet Hauptmanną piešė nekaltu avi
nėliu, o Hitlerio garbintojai Apierikoje atvirai dėjo pi
nigus Hauptmanno bylai; o paskui, kuomet nusikaltėlis 
jau buvo pasmerktas ir nubaustas, jo našlė važinėjo po 
kolonijas, ieškodama pas savo viengenčius simpatijos ir 
UPkų.

Nenuostabu, kad atsirado tarp vokiečių Amerikoje 
kitas “gabus” asmuo, užsimanęs kriminališku keliu urnai 
pralobti. Jeigu jo tautiečiai nelaikė piktadariu tokio žiau
raus žmogžudžio, kaip Hauptmannas, tai kodėl nepaban
dyti pąsįpinigąųti tokiu pat budu?

Beniaus vokiečiai to nedarydavo. Iki pereitojo pa
saulio .karo jie buvę,Amerikoje gerbiamų kaipo kulturim 
gos taūtinės grupės atstovai. Jeigu Hauptmahnąs, Muh
lenbroich ar kitas panašus sutvėrimas butų drįsęs į juos 
kreiptis, prašydamas pagalbos kovai prieš Amerikos tei
singumo įstaigas, tai jie butų nusigręžę nuo jo su pa
nieka.

Butų neteisinga sakyti, kad visi vokiečiai sugedo. 
Neabejotinai didelė daugupia jų dar ir šiandien tebėra 
padorus žmopės ir sąžiningi piliečiai. Bet dalis jų išsigi
mė, girdėdami diena iš dienos, kaip jų “fiureris” didžiuo
jasi savo smurto, neapykantos, keršto ir apgaulės žygiais. 
Kas įsileidžia į savo širdį pasibaisėtiną hitlęrizmo evan
geliją, tas negali neprarasti žmoniškumo.

faktų apie nacių veikimą 
Jungtinėse Valstijose.

“Dauguma žmonių nežino, 
kad senatorius Lundeen, atr 
kaklus proyokjškąs i?pląicio- 
nistas, tuo laiku, kai jisai mi
rė, jąų puvo tąvdomąs.

“Kartą su juo užsimušė 
vienas ‘G-man’, teisingumo 
depąrtaiąento advokatas ir 
FBI (fędęrąlinio tyrinėjimo 
biuro) sekretorius, kurie 
skrido tuo pačiu lėktuvu.”
Kai kurie žmonės spėja, jp- 

gęi slapti Hitlerio agentai Ame
rikoje bijojo, kąd vęlipnįs, kvo
čiamas fedęrąliąęs valdžios, ne
išduotų svarbių paslapčių, to
dėl jie pąsįyupino, kad senato
rių ir valdžios įgaliotinius, ku
rie jį ^ękė, ištiktų nelaimė.

“SVAJONĖ” IŠSIPILDĖ

Ilgas karas
Vis dažniau Amerikos korespondentai praneša iš Eįu- 

ropos, kad diktatoriai, kurie pradėjo dabartinį kąrą, jąu 
nebeturi vilties greitai jį laimėti.

Dar tik prieš dvejetą-trejetą mėnesių Vokietijos pa
čių šulai nuolatos kartodavo, kad kąrąs pasibaigs ne vė
liau, kaip šį rudenį, — ir pasibaigs pįlną Vpkietijos per
gale. Matyt, tuo tikėjo ir antroji “ašįęs” dalis — Italįjos 
fašistai. Kitaip Mussolini vargįai butų drįsęs paskejbtį 
karą Britanijai. Jisai, neturėdamas pąkąnkamąį nei duo
nos, nei geležies, nei anglių, nei gaąplino, nebuvo pąsirųch 
šęs ilgoms grumtynėms sų britų imperiją.

.Ęęt šiapdipn jųodmąrpkinių tūzai Romoje jau fcaįba, 
kąd karas tęsis ilgai ir Italija turi būti prisirengus pakal
ti ęĮ$ug vąrgp. Fąįšistų spauda stengiasi atitinkamu bū
dų pakreipti viešąją opiųiją, kuri iki šiol buvo peniipą 
prąpąšaviiųąis ąpię -'garbingą (ir pelnipgą) taiką” arti-, 
moję ateityje.

1 Mųssolinio vajdjniąms tėjęs nusivilti dar ir daugiau, 
kaj ųebus kas valgyti ir kuo pakurti krosnį stuhpje, atė
jus ^ęmę§!ŠąĮęįąiuę.

VELIONIS SENĄTOĘĮUS 
E. PUNBEE#

Neseniai žuvo oro nelaimėje 
Minnesotos senatorius, Ernesį 
Lundeen. Jisai buvo Farmer? 
Labor partijos atstovas ir dagį 
labai “kairus”, beveik bolŠevi? 
kuojantis, o tačidu kun. Cough:

Jino antisemitiškas žurnalas 
^Sočiai Justice” paminėjo jį su 
(iidele simpatija, JęSjBo 
|$urio pątriotįfcmąs visuoąięt 
viršijęs “partijizmą”.

Senatorius Lundeęn 
^izoliacionistas”, t. y.;

?as pagalbos teikimui. Anglį j ai. 
Fž tai jį mėgo visi demdkrąti-

Vienas “penktąkojų” laikraš
tis įdėjo buvusio binghamtonię- 
čio, Baltraus Kaminsko, laišką 
iš Pakruojo (Šiaulių apskr., Lie
tuvoje). Jisai rąšo esąs labai 
patenkintas tuo, kad Lietuvą 
neteko nepriklausomybės. Jisai 
apie tai seniai svajojęs; bet per
eitą rudenį, kai bolševikų armi
ja ątėjo į Vilniaus kraštą ir 
Maskva liepę jai, toliąus neiti, 
jisai bųvp, ląbaį nųsiųiinęs, kąd 
Lietuva paliks nepagrobta. Ta
čiau dabar Kaminsko akys nu
švito, nes Stalinas atsiuntė sa
vo raudonarmiečius okupuoti 
visą Lietuvą.

“Kokį tai širdies skausmą 
mums reikėjo pergyventiv, 
pasakoja savo laiške tasai 
diktatūros vergąs. “Atrodę, 
kąd Sovietų Sąjungos drau
gai palieka mus savam liki
mui, ųęs męs žjnojp.mę, kąd 
be jų pagalbos Smetonos jun
gę nenusikratysime. O pas
kui atsimename spalio 10 d. 
pereitų metų, .kai Vilnių grą
žino smetoninei Lietuvai. Ne
žinau, kaip kam, bet man tai 
buvo didelis smūgis. Kalbė
jom tada su draugais, kodėl 
Stalinas nesiųplė Raudono
sios Armijos į Kauną, ir kam 
Jar reikėjo grąžini smetoų|- 
ųinkąms Vilpių? Vėl kalbę- 
jorpės, spėliojom, svarštėm 
padėtį ir vienas kitą rami? 
nom, nes gal tokiems laikąms 
reikalinga ir tolpa politiką 
vesti, — bet gi negali bpt|, 
kad Sovietą Sąjungos drau
gai nęmatytų mošų vargo ir 
kančių.

“Ęąip mątptę, stąįgiąi da
bar sužibo ir mums lajnąės 
sąulė) kuri švies Lietuvos 
liaudžiai aųižinaį!”
Tokių Kaminskų yra ir dau

giau. Tai žmones, kuriems įskie* 
pyta vergo dvasia ir kurie tqdel 
džiąųgiąsį, pą|ękę po syclimu 
jungu.

Ęaip jie ilgai džiaugsis, taj| 
kjtaįi klįusima§j bfe viępąą įą,1 
kurie gėrėjosi b,oIšęY|kvi| rojum 
iš tolo, višai pakeitė apie jį sa
vų nuqmonę, kuomet pajuto |p 
gojaus sljĮaisįybęs ąįiį a?YQ kąh 
lio.

Sovietų raudonosios armijosbuvo

mapę skirti prie kiekvieno ar
mijos karininko “politkomisa-

^-KlMedaliai-Kry^iai-Ordenai-Pareiga
kaj ąymi j oą vadai nepersimestų . w
į priešų pusę. Mat, Trockis bu
vo prikalbinęs daugelį buv. cąd 
rb generolų tarnauti bolševi
kams* ypatingai kuomet sovie
tų Rusiją užpuolė. Gen. Brusi- 
lovas ir kiti karininkai buvo 
mpnąrchistai, bet jie manė, kad 
visįįėk gėriau tegu karą ląimi 
raudonąinn|ečiąi, o ne PilsudS' 
kis, kuris norėjo a|plęšti Ųkfąl- 
ną ir tįąRgųJiją pųp Rusijos.

politiniai kp$įisą$Įi rąudonp- 
joję aymųoję tolyn įgijo vis 
daugiau gąllps. Jie pąsijŪo ar
mijoje i? po to, kąi mopąrchi§- 
tus generolus jau pakeitė bol^" 
viky išauklėti kariuomenės vą- 
dai. Prižįuręti tuos vadus jau 
nebuvo jokių reikalo., nes 
kvą gerąi žinojo, kąj pąs “bal- 
tagvayd|ečius” jie neis. O tačiau 
jie vį§ųr kur lęišo savo nosį ir 
trukdę kariupmepės vądų bar
bą. Maršalas Tuębačevskiš, Vo- 
rošilovąs ir kiti sovietų genero
lai ęmę reikąlaųti, kad polit- 
komĮsąrąi butų pašalinti.

Stąlinas jų reikalavimą suti
ko išpildyti. Bet kai dėl žemės 
ūkio kolektyvizacijos kilo neri
mas: Rusijos sodžiuje, kuris pąr 
bąlietė ip raudonąją armiją 
(kurios daugumą juk sujaro 
vąlstiečiai), tąį Stalinas pabū
go ąrmųps inąišto iy vėl atgąi- 
yino politinių komisarų įstaigą.

pereitą žiemą bųlšęvikų ka
riuomenė labai apsįskandalino 
Suomijoje. Mažiukė šiaurės res
publika kąd pliekė, tai pliekę 
“nenugalimą” raudonąją ąrmi-| 
.ją. šiaip taip nugalėję suomius, 
Kremliaus šulai ėmė ieškoti kal
tininkų. Armijos vadai ir vėl 
nurodė, kad raudoųariųięčiams 
sėkmingai veikti neduoda poli
tiniai kpmisąrąi, kurie, patys 
nieko neišmanyjamį aPie karo 
vedimi’ reikalauja, kad kiek
vienas karininkas pasiduotų jų 
autoritetui.

Tuomėt Stalinas nubaudė 
maršąlą Vorošilovą, išmesda
mas jį iš karo komisaro (nri- 
nisterio) vietos, ir paskelbė, kąd 
bus pąpąik^uti ir politiniai ko
misarai. .M

Komisarai vėl “panai
kinami”.

, “Elta” paduoda Vyriausios 
Tarybos prezidiumo dekretą, iš
leistą šituo reikalu. Jisai skąm- 
ba taip:

“Ryšium su tuo, kad komi
sarų institutas jau atliko sa
vo pagrindinius uždavinius, 
kad komandiniai Raudonoj 
sios armijos ir karo laivynų 
kadrai paskutiniais inetaįs 
rimtai sustiprėjo, o taip pat 
su tikslu dalyse iy junginiuo
se įgyvepdiptį visiškai vję- 
pįngą vadovybę ir toliau kel
ti autoritetą |<omąndieriaps

•— visiškai savarankiško ką- 
riųomęnės vądoyo, nešančio 
pilną ątsakųmybę ir už poli
tinį darbą Jąly^e? SSSR Vyt 
piąpsips paryboš pyezidiumąs 
pustatp:

“I) pakeisti Nuostatus apie 
darbininkų ir valstiečių karo 
kpipisąrųs Raudonojoje ar
mijoje...

“2) Įvesti junginiuose 
(korpusuose, divizijose, bri- 
gadpše), dalyse, padaliniuose, 
karo mokyklų įstaigose įr 
Raudonosios armijos įstaigo
se bei karo laivyno politines 
dalies komandierių, viršinin
kų pavaduotojų institutą.

“3) įpareigoti apygardų, 
frontų ir armijos karinius so
vietus įgyvendinti gyvą poli
tinės veiklos kontyolę korpų- 
supse^ dįvjzįjose, brigadose.^
Tai ve kokia “reforma”: ko

misarai panaikinti, bet, vietoję 
jų įvęąt| “pųliiinęs da|ies kų- 
mapdi^riai”, Kąd® Yra 
kų pavaduotojai.

Reiškia, tapo pakeistas tiktą!

• (Tęsinys) i

" Jei mes galėtume panagrinė
ti visų, ordenus gąvųsių žmo
nių biografijas, pamatytume, 
jog daugelis iš jų juos gąvo ap
gaulingu keliu, intrigomis, pa- 
Jirl^ais, išpustais nuopelnais.

Vienas žmogus, tiesa, ne žy- 
męnybė, bet pąžįstąs gyvenimą, 
kartą pasakė, jog ori leno su
teikimas žpĮpgpį, yeiškįa jo pa- 
stą|yinąs ant ąlidaus kę|io, pa
stūmėti jį prie apgaulės, melo 
iy dargi kfbninalio prasikalti
mo. Įr gyvenimus šiuos žodžius 
Jąbai pątvirtįna. Paprastas pa- 
yyzdy^ iš pirmo pasaulio, karo.

Prasidėjus 19X4 ių. kapui, ru
sų kazokų tarpe pasižymėjo vie- 

Įnas paprastas kazokas, vadina
mas — Kriučkovas, kuris kar
tą susitikęs apie tuziną vokie
čių vienas šoko kovon ir pri
vertė anuos bėgti. Ar taip buvo 
ar tik jo pasaka buvo, bet fak
tas, jog caro valdžią pasinau
dojo šia pasaką, kad pakelti 
kareiviuose narsumą ir apdova
nojo. minėtą kazoką Jurgio kry
žiumi-

Laikraščiai, menkos vertės 
apsakymėliai kėlė jį į padanges 
ir greitų laikų šis kazokas ga
vo visus Jurgio kryžiaus ženk
lus ir nebuvo galo iki, vieną 
kartą, pasirodė, jog jis nužudė 

Į kardų sąvo draugą — kazoką, 
kuris p.ąėmė vokiečių pulko vė
liavą, nes Kriučkovas norėjo š 
laimėjimą sau pasisavinti ir už
mušęs dpąųgą atėmęs iš jo vė- 
liąvą, taip ir padarė, bet išėjo 
viskas aikštėn ir visi kryžiai pa
sibaigė.

Panašus reiškiniai matomi ir 
kitur, dargi tarp valdininkų, 
kurie visokeropais galais suk
čiauja, naudoja dargi savo žmo
nas pas vyresnius, kad tik gau
tų orderius ir butų apdovanoti, 
tuo iššaukdami pasipiktinimą, 
nepasitenkinimą pas savo ben
dradarbius, kurie nemoka lie
žuvauti, batlaižiauti, nesiunti
nėja su vizitais savo žmonų 
pas vyresniuosius, bet atlieka 
savo darbą sąžiningai.

Bet jeigu toki laipsniai bei 
pasižymėjimo ženklai supranta
mi ir gal butini luominėje, ne
turinčioje lygybės valstybėje, 
tai visai nesuprantami tie ordę- 
nai valstybėje, kuri sakosi, kad 
luomų nėra, kad visi lygus.

Bet męs tuos ordenus randa
me ir labai gausiai dalinamus 
dargi Rusijoje ir turime skai
tyti tai pirmu ženklu, kuris pa
rodo, jog ten grįžtamą vėl prie 
luomų, tik kitoniškais vardais, 
jog ir ten tveriasi ir jau susi
tverė grynai valdomasis luo
mas, kuris savo ištikimus tar-

nūs, sakau savo, ne valstybės, j 
ąpdpvapoja ordenais, gi tie or- ‘ 
dęnąi savo kęliu teikia tam tik
ras prįyilęgijas, kaip pavyz
džiui, sulig nauja ipokesčių mo
kėjimu lentęlę — nemoka mo
kesčių.

Tupmi Rusijos valdovai ruo
šia, didiną valdomosios kl^sūs 
luomų, šalininkus, kurie žiūrės 
jau pę valstybės reikalų, dargi 
ne tiesos, bet gainiosis paskui 
ordenus, stengsis įtikti tik vaį- 
dpmiesiems sluoksniams ir taip 
PO truputį pūdys vis daugiau ir 
daugiau visą visuomenę.

Jau ir taip savo laiku ir dar
gi dabar Rusijoje buvo užėjus 
taip vadinamų skundimų ir baA 
pieš būti įskųstam epidemija, 
dabar tai dąr labiau padidės 
ieškant ordenų ir dėka ordenų 
įsitaisant į geresnes vietas. Tai 
didžiausią nesantaikos ir nely
gybės sękla. Vėl paveiksluose, 
fotografijose matosi blekutemis 
apkabinėtos krutinės, parink
tieji ir pastumtieji, kurie tų 
blekučių neverti ir, aišku, vi
sų pirma tomis blekutėmis ap
sikabino patys blekučių davė
jai — valdžios asmens.

Iš karto ordenai tik kaip pa
sižymėjimo ženklai, šiandien 
jau jų savininkai paliuosuojami 
nuo pajamų mokesčių, ryt 
jiems ir jų vaikams privilegijos 

I

į aukštesnes vietas, po ryt susi
darys apdovanotųjų ordenais 

\ draugija, kaip kadaise Lietuvos 
bajorų, pagaliau, ir tai liūd
niausia, nauja buržuazija, nau
jos dovanos, nauji pinigai ir nei 
skatiko mokesčio.

1. Dėl svetimšalių registraci
jos. Į paklausimus nepriklauso
mos Lietuvos piliečių kaip 
jiems registruotis, U. S. De
partment of Justice (Iminigra- 
tion and Naturalization Serv
ice, Washington, D. C.) duodi 
šitokį paaiškinimą: bet kurio 
svetimo krašto (taigi ir L eLu- 
vos) pilietis gali užsiregistruoti 
savo krašto piliečiu.

Ponas Earl G. Harrison, Di- 
rector of Registration, turėda
mas galvoje, kad, pavyzdžiui, 
Lenkijos piliečiai, padalinti tar
pe Vokietijos ir Rusijos, sako, 
gali registruotis lenkais: “Po- 
lish aliens may register as sub- 
jects of Poland, not of Germa
ny or of Russia.” “lt is perfecL 
|y proper to advise Lithąą^ian 
residents in the United States, 
who are not citizens of the U. 
S. A., to ansyver the registra
tion ąuestion accordingly,” — 
reiškia: “Yra visiškai tvarkoje 
patarti lietuviams, Lietuvos pi
liečiams, atsakyti į registraci
jos klausimą atatinkamai, tai 
yra užsiregistruoti Lietuvos 
Respublikos piliečiais.

2. Dėl Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų registracijos. Lie
tuvos Pasiuntinybė savo laiku 
buvo pranešusi, kad L. L. Pa
skolos bonų ir kuponų išpirki
mas nutruko dėl nebegąvimo 
tam tikslui kreditų iš rusų oku
puotos Lietuvos. Lietuvos Pa
siuntinybė tam reikalui pinį^ų 
ir dabar nesitiki, tačiau norėtų 
žinoti, kokioje sumoje, kokių 
numerių bouai ir kiek kuponų 
tebėra pas žmones Amerikoje 
dar neapmokėtų. Todėl šiuomi

ninkai yra prašomi paprastais 
laiškais ar atvirutėmis praneš
ti:

1) kiek iš viso turi bonų;
2) bonų numeriai ir raidės 

(apvyzdžiui: A12045, B17349); 
t 3) bendroji visų bonų suma;

4) kurie benakepratęsti ijj iki 
kokių metų;

v

f

PFižįąrėti^ R^į*:¥?r4a^ ° Pat*1 Įstaiga pasilik^, 
naš ir Fr-ockis,' tuoj po ’bolševi- Raudonoji armija negali tų po,-

lit-komisarų nusikratyti, kaip

šuo blusų!
Tą patį ga|ipia pasakyti ir 

apie bolševikų žvalgybą. Ji pra
džioje vadinusi “črezvyčainaja 
Ęopiisija” (nepaprastoji komi
sija), arba “čeką”. Kai žmonės 
Rusijoje ir užsieniuose ėmė 
bjaurėtis kruvinais tos teroris
tinės žvalgybos darbais, tai 
tylaskva ją “panaikino” — pa
likdama tą pačią žvalgybą, tik
tą j duodama jąi nąąją varją: 
“Obąčęję Gąsųdarstvennoje Po- 
b|,ičęskoje Upravlęnije (bend
roji valstybinė pelitinė vąlęĮy- 
pąj, r’ąrpa trumpai — OGPU.

Komisąro Jagpdos rankose 
^$$9 QGPŲ įgijo tokią pat 
baisią repųtąciją, kąip kap tu
rą jp Čeką, j’uopięt S^aljpas “pa- 
nąikiųo” ip išleisdamąs 
dę|<yetą, pąd žvalgyba toliaųs 
pus tam tikras vięląus reikalų 
komisarijato departamentas ir 
jos, viršįųinkąs yądinsįs vijaus 
reikalų konpsaru (arbą “Vną- 
dęl”).

n.ęvąrtysj F
vispopięt savų cąmėję palieka

šnipinėjimu ir teroru.

ko- 
kuopeles, 
į papras- 
menkiau 
kareiviu- 

samavorų

nimą, kad 1935 m. nuošimtis 
apmokėtas?

6) Kiek prie kiekvieno bono 
turite senų (nuo 1921 iki 1931 
in.) kuponų;

7) ar turite naujų (nuo 1935 
metų) kuponų ir nuo kurio me
to?

8) Kokia visų naujų kuponų 
suma imant iki 1945 metų?

Žinios apie bonus ir kuponus 
siųstinos adresu:

Lithuanian Legation,
2622—16th St. N. W.

Washington, 1). C.

1940 m. rugsėjo mėn. 20 d.

Taip pradeda žydėti Rusijoje, 
taip vadinamoje, kai kurių rėk
snių “demokratiškiausioje” val
stybėje, nelygybės žiedas, val
dovų luomas ir vergų minia.

Kalbėti apie lygybę Rusijoje, 
reiškia nežinoti šiandieninės 
Rusijos, kur ne tik jau ordenų 
ordenai, bet atsirado ir taip va- 
dinąmi bajorai — stachanofcai, 
kunigaikščiai — vadinami did
vyriais tėvynės, jau nekalbant 
apie gausius karininkų, admiro
lų bei generolų laipsnius, dau'g 
gausingesirius, negu buvo caro 
laikais.

Ir vėl skaitome sovietiškuose 
laikraščiuose, kaip pirmiau ca
ro, spaudoje apie karininkų mo
terų šelpimo balius, apie 
mandierių” moterų 
kurios iš aukšto žiuri 
tą kareiviukštį ir ne 
išpaudoja savo vyro 
ką — denščiką su
kuriniais, batų valymais ir pa
našiais darbeliais.

Ir visa tai tik pūdo, tvirki
na tą valdančią visuomenę ir 
vien tik tuo tereikia džiaugtis. 
Carizmas puvo tris šimtus me
tų iki paprastas stuktelėjimas 
jį privertė subyrėti, panašiu ke
liu eina dabartinė valdovų kli
ka Rusijoje tik jai nereikės sa
vo laidotuvių laukti tris šim
tus metų.

Ateities visuomenėje nereikės 
laipsnių nei blekučių, bet susi
pratimo ir kiekvienas atlikęs sa
vo pareigą gali būti patenkin
tas, nes jei atliks blogai — tam 
yra visuomenės teismas. O kas 
to teismo neteistas, visuome
nės nepasmerktas — nereika
lingas jokių pasižymėjimo žen
klų. Nebus tų ženklų dąr ir to
dėl, kad tikrai socialistinėje val
stybėje nereikės perintis šali
ninkų ir rėmėjų dovanomis, bet 
darbu,‘tikru ir teisingu darbu. 
Dabartini Rusijos valdovai ne
gali savo darbais įsigyti simpa
tijų ir rėmėjų, tad dirbtinu bu
dy jų ieško dalindami skardos 
gabaliukus, kaip mažiems vai
kams žaislelius.

Ir nerausta apsikabinę, kaip 
bepročiai demonstruodami, jog 
jįe priklauso prie tų, kurie val
do. kaip nori.

(GALAS)

Margumynai

Biblija išversta Į 
1,000 kalbų

Labiausiai pasaulyje paplitu
si knyga — biblija neseniai iš
versta į 1,000-nę kalbą. Perei
tos savaitės viduryje Cemten- 
burio arkivyskupas Londone įgi
jo odoje įrištą knygą: šv. Jono 
evangeliją sakatų kalba. Ta kal
ba kalba tik keli tūkstančiai 
Afrikos čiabuvių. Netrukus bus 
baigta biblija versti dar į try
lika kalbų. Vien tik Afrikoje 
yra daugiau kaip 500 kalbų. 
Visame pasaulyje, išskyrus So
vietų Rusiją ir Afaganistaną, 
bibliją platina pasiuntiniai. Kai 
kur tokie biblijos platintojai 
esti sukišami į kalėjimus, vie
tomis gi nužudomi. Europoje 
pernai parduotą 1,573,000 bibli
ją, o Kinijoje 3,031,(KM). B.ibli- 
jų vertimo ir redagavimo dar
bą dirba 5,000 žmon ų.

GERS, Naujienų tkaityi*~ 
jot ir tkaitytojai praion* 
pirkinių reikalai* į 
ku krautuvu k* riti 
tkelbitui Naujiena**.
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Užsienių reikalų ministerija likviduojama. — Javų der

lius. — Pažaro busią apie 30% mažiau nei pernai. 
— Agronomai dirbsią sovchozuose. — Propaganda 
su kazokiškų šokių pagalba. — Bolševikiški recep
tai. — “Progresas” švietimo srityje. — Rusų kalba 
pradžios mokyklose. — Jaunimo “linksminimasis”. 
— Sausra. — Prieš vienl^iepiius. — Sęvietų elektros 
pramonė.

(BIULETENIS No. 9)

—Nepriklausomosios Lietu? 
vos užsienių reikalų ministeri? 
ja, kurią okupantai skuba kuo 
greičiausiai likviduoti, skelbiu 
spaudoje, kad piliečiai, turiu? 
tieji reikalų su ministerijoj 
kanceliarija, konsulariniu aę 
ekonominiu skyriais, turi tuos 
reikalus baigti iki šių metų 
rugsėjo 5 d.

—Agr. Vasinauskas, kuris ei
na likviduojamų Žemės Ūkio 
Rūmų direktoriaus pareigas, 
suteikė spaudos atstovams pasi
kalbėjimą apie numatomą šių 
metų derlių Lietuvoje. Pasak 
jo, rugių derlius smėlinguose 
rajonuose, kaip antai Vilniaus 
krašte, Zarasų, Rokiškio, Ute
nos ir Alytaus apskrityse esąs 
blogas, o kai kuriose kitose 
vietose rugių derlius geresnis, 
negu praėjusiais metais. Taigi, 
rugių derlius išsilyginąs ir ne
sąs blogas. Kviečiai visur blo
gi. Kviečių derliaus šiemet bus 
žymiai mažiau, negu praėju
siais metais. Vasarojaus der
lius šiemet taip pat busiąs ma-

j INSURANCE 1

(APDRAUDA)

• PILNĄ APŲRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
... UGNIES.. * •n...* (.
• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NŲQ VAQIŲ.
• APDRAUDĄ LANGĖJ.
• TAVERNŲ te nąąm m*.

Uties.

NAUJIENŲ 
RaiUnije net 

A. HYPKEVięiŲ 
1739 S, Halsted St

žesnis nei praėjusiais metais, 
ypač dėl to, kad nelygiai sudy
go: aukščiau sųdygęs nęko, o 
vėliau išdygęs tebėra dar ža
lias. Bulvės esančios geros. 
Nors lietaus dabar dažnai pasi
taiko, bęt masinio, puvimo ne
girdėti. Pašaro kai kuriose vie
tose šiemet mažiau nei pjraėju- 
siais metais nuo 30. iki 6(X%. 
Tai pirmažolis pašaras/ Atolai 
pasitaiso, tačiau jaučiama sun
kumų atolus suvalyti. Bet jei 
oras pasitaisys ir neblogai už
derėjusį atolą bus galima gerą 
suvalyti, tai bendrai pašarų bus 
mažiau nei praėjusiais metais 
apie 30%.

Žemės Ukįp Rūmų specialis
tų apskaičiavimu, stambąųs pa
šaro, šiais metais truks apie vie
ną milijoną tonų. Normaliais 
metais Lietuvos gyvuliams, su- 
šeriama apie 3% mil. tonų 
stambaus pašaro per žiemą. 
Todėl kyląs klausimas, ar bus 
galima iš kur papildyti pašarų 
kiekį, ar teks apie trečdalį gy
vulių likviduoti. Ūkininkams 
siūloma surinkti bulvienojų ir 
visų pelkių vėlyvąjį atolą, be 
to, žiemą sušerti šiaudus. To
liau agronomas Vasinauskas iš
sitarė: “Dabar eina pasitarimai 
ir apskaičiaviipai, galimas daik
tas, kad koncentruotų pašarų 
nemažus kiekius gausim iš ki
tų respublikų.’’ (!) Bet nežiū
rint viso to, esą reikalinga lik
viduoti apie 20,0JO arkLų ir 
apie 100,000 senesnio amžiaus 
raguočių. Esą, butų rizikinga 
visai nieko nelikviduoti.

Dėl žemės Ūkio Rūmų likvi
davimo agr. VasipauskAs išsi
tarė, kad jie, esą, negynę ūki
ninkų interesų ir nebuvę tinka
mai sudaryti. Visa Rūmų tar
nyba pereinanti žemės ūkio 
komisariatui.

Toliau buvo pasakyta, kad 
apie 00 agronomų pereina dirb
ti į Lietuvoje su daromus vals
tybinius ukius (sovehozus).

—Vietinės pramonės komisa
ras, susitąręs su finansų, dar
bo ir valstybės kontrolės komi
sarais, patvirtino koopęratinių 
gamybinių ratelių pavyzdinius 
įstatus, šių įstatų pagrindais

JSV-ACMĘ
LONDONAS. — BO.tyBĄ SVĮMV^e ĄUTOft

galės organizuotis amatininkai,’sius skyrius. Taip pąt mokytę- 
jų sęmįnąrijose kąip pįrmęjį 
svetima kalbą įveęląnią rusų 
kalbą. Mokytojų žinioms “pągi 
liuli” per radiją ]p,ųsįanči,ęs 
skaitomos paskaitęs, kųęįę^ę 
figūruoją tokie męLsįąį, kąįp. 
marksįzmąs, įęąi,nizmąs įr pan.

Mokslo metai šiemet Kaune 
busią pradėti sp,o,rto halėje 
bendra švente, kurioje dalyvau
sią vyriausybės ųąriai, tęątvę, 
artimai ię į<t. Ęeiškįą, jąųęiięųį 
bus sųvcęgtas dar vįęnąs 11^’

smulkieji gamintojai ir darbi
ninkai.

—Lietuvos komunistų parti
ja, siekdama užnuodyti lietu
viškąjį jaunimą, paskutiniuoju 
laiku rengia visą eilę mitingų, 
specialiai skiriamų jaunimui. 
Tuose mitinguose labai aktin
gai dalyvauja raudonarmiečiai 
su orkestrais, kazokiškais šo
kiais, o taip pat apdalindami 
vaikus raudonais kaklaryšiais.-

—Paštų valdyba praneša, 
kad ji skubiai persiorganizuo
janti, prisitaikydama prie so
vietų santvarkos. Kadangi paš
tai, kaip ir visas kitas susisie
kimas, yra tiesioginėje Mask
vos okupantų žinioje, tai tas 
paštų valdybos pranešimas fak
tiškai reiškia, kad ji likviduo
jama. Panašiai likviduota ir 
visa susisiekimo ministerija.

—“Darbo Lietuva” duoda to
kius receptus: “Svarbu ne tai, 
kiek tu uždirbi, pilieti. Daug 
svarbiau, kokią naudą atneši 
savo socialistinei tėvynei. O tuo 
pačiu ir sau pačiam. Šita minti’ 
mi turi vadovautis, įsijungdą- 
mas į socialistinį darbo procę* 
są.”

Kitas receptas: “Tiesa, ban
kų ir fabrikų ųaciojualizacija 
įvykdyta, bet aš vis dar gyve
pu taip pat, kaip anksčiau.” — 
Šitaip kalba nesąmoningas dar
bininkas. Neužmiršk, Jrauge, 
kad paaukojai visus savo gyve
nimo metus, kol išmokai tokį 
paprastą dalyką — stovėti 
dviem kojom.”

—Pradžios mokslo departa
mento direktorius Vincas Žilio
nis “Darbo. Lietuvos” bendra
darbiui pareiškė apie besiarti
nančius mokslo metus. — Pra
džias mokslui numatoma pa
likti 4 skyrius. Tuo busią pri
sitaikinta pj-ie sovietinės siste
mos. Nepriklausomoje Lietuvo
je, kaip žinoma, visur buvo per
einama prie 6 metų privalomo 
pradžios mokslo. Taip pat bu
siąs su.truippįntas vidurinis 
mpkslas, kuris irgi busiąs tik 
šešių metų. Lietuvos gimnazijų 

kaip žinoma, buvo 8 
budu sovietinė 

bent kęlis

—“Vąlstįęčijų Laiką aštįs’’, prą- 
dėjęs eiti viętpu uždąrylp j o, 
“Ūkininko pąįąrčj(o”, stengiasi 
nurąiniuti Lietuvos ukininki(s, 
kurie ne bę pagrindę iš naujų
jų “refornių” tęląųkią jų būk
lės pnbięgęjįtnp- laik
raštis rąšo: “čia vėl gaįįrno 
tvirtai pasakyti; kąj saindoiną- 
sis darb.as žepies ūkyję uęp,ą-. 
naikinamas," s kad ąpje Q vaį. 
darbo dienos žęmęs ūkyje įve
dimą, ąpįę. oepąprątįtąį aukaus 
atlyginimus ląukę dąrįpąųžp- 
kaips sklęįd^R'g^Iidųs tik kąP" 
kė j ąį, Jjęęįąįįs.t Y ąhty tięs 
prieki. I^ąrbę;<tvąrką ię atlygį 
ninįąį <L*rbjtiWkąW§ UAOSU Žę 
mes ukyję b,ps tęJkie, ko^įų rot' 
kalaus, kokius įeis racįępąląų^ 
ūkininkavimo i sąlygoj. Joįnit 
bucįų ncLus prijęi^tą prie tę,.

tis ir dirbti butų nuotoliu,gą
O, kiek įųvQ visko, prižadėtą 

laukų dąrbjįdPką^s pyįeš 
(lies sjęifflo/-

—“Valstiečių Laikraštis” de
da tokią korespondenciją iš Sa
lako: “Daug kas kalbėjo, kad 
ėmus valdyti darbo vyriausybei 
Lietuvos jaunimui teks pergy
venti liudniausiąs įaikotąrpis, 
bet tas pranašavimas neišsipil
dė. Kiekvieną sekniądięnio va
karą i liaudies salę susirenka 
būriai jaunimo, įr pasikvietę 
muzikantą, linksąiįęąsi. Jauni
mu džiaugsmu pąsiiįlalyti ąįęL 
na ir tėvai. .Jaunipiąs šoką, ?• 
tėyąi susėdę džiaugiasi įąįsye 
ir kalba apie praeitį, apie ycr-

Acęoiints opeiĮ by 15th eam as of tha lat

FAIRFIELD SAVINGS
ĄNP1OAN ASSOCIAT1ON

2729 W. CERMAK ROAD

kursas,
metų. Tokiu 
valdžia panaikina 
mokslo metus. Tai vis “progre
sas” !

Tęlįaų dįr. Žįlipnjs pareiškė, 
kad iš dėstomųjų dalykų šįe- 
met iškrinta tikybos pamokęs, 
o kaip atskiras dalykas įveda
ma rusų kalba, kuri jau šįais
mokslo metais įvedama net į vakarėliuose petųri, tai taip” 
pradžios ipokyklų paskutiniųo- ‘be^ilink^pįnąutį’ jaimįmą gali-

narsioji rątąįę.ęęjį ąr’iuįją SMYti 
tvirtu rąukps. įuostu sudaužė.” 
Takiau pet įr “Vąfctįęęjų Ląikr. 
rašęio” redakcijai įoįcs “link
sminimasis” atrodė per daug 
tuščias, tad rędąįęcįja dedą to
kį prierašą: “Jeigu jaunimas 
linksni i nąsį tįį< rpų^kąptą Pa
sikvietę, vadinasi, tįk šoką, o 
jokįos kultūrinės progranios

mą tik pąpeikti-’’-
—}š ipibr^tip groti-

ipų ąpyįįnkių ąpskr.)
prąnęšąmą, kącl šįoinęt labai 
dąųg raguočių krintą išPu“ 
tiipo, \pąę įiąsLutįuėui^ Jieno- 
inis, kąją pąsitąįkė He-

tūkstančius nunešė į Nemuną.
—“Valstiečių Laikraštis” ra

šo: “Sausra, kuri tęsėsi vįsą 
pirmąją vasaros pusę, smėlin
goms krąšto vietoms buvo tik? 
ra rięjąipię. Ęugiąį hę Įaikę, 
vos pj-ąšydėj^ sudžiūvę apt 
lauko. Tokių rugių derlius vi
sai mažas. Jei kuliant ir išby
ra vienas kitas grūdas, tai jis 
vistiek sėklai netinka. Smėlip- 
gų vietų valstiečiai pateko į di
delius rūpesčius.” Pasąk laikraš
čio, vyriausybė nutarusi pa
skirti 280,000 litų nukentėju
siems nuo sausrų sušelpti. Šie 
pinįgąi sįųpąpai rugių sėklai 
aprūpinti.

—Sęvįetų Sąjungos organas 
“Į^yįęstija” įsidėjo vedamąjį 
strąjįp^į, kuęiąirie nurodoma,

Sovietų Sąjuųgoje vienkie- 
lęįaį (sodybos), turį būti kuo 
gyęičiąųs.iaį likviduoti. Iš vien- 
tpepiįų turį b.uti sudaromi kai- 
inąį, nes, vįenkieipiąi daugiau
sia kliudą susidaryti “kolcho-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 ą.RaųtedSt. VICtory 4965
Stogus, rįnas, stoglangius ir

Taisome bet 
ką. ĄarbsĮS uililrV1 

apdraustas.

sieną apmušimus.
miname bet

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale
4707 S. Hąlsted St

TeL Boulevard 0014

VOS.

—Iš Liškiavos pranešama, 
kąd vietą 11
lįnią viela’

W bapgno- 
čia

įšvęstį nęę I.iškiSY-1 «au- 
į<i YięšH^i- rakiais metais 
btiYO. pjądi&ti keli
luHsl^ę-m litų, i),ęf nie-
kę. nęi).ę<l^V<W-. į^yiovč. minami, 
s^uvęltą Ws,us tik 7-9%.

zams .
Tępką pastebėti, kad naujieji 

Lietuvos, vąldovai taip pat ve
dą pro,pągąndą už tai, kad 
vįeijkįemiąi jungtųsi į kaįnius. 
Ar. tiį< ne tani, kad, kaip sako 
“Izyiestija”, vienkiemiai Sovie
tų Sąjungoj daugiausia kliudę 
susidaryti “kolebozanis”?

—Rugpiučio 25 d. “Izviesti- 
ją” ppąneša, kad sovietų elekt
ros pramonė per šių metų pir
muosius šešis mėnesius paga
minusi 9 elektriškuosius kavos 
virdulius* Tuo budu labai kuk
lus gamybos planas buvęs iš
pūdytas tik 1%. Elektriškieji 
arbatos yirclu.liai visai nebega- 

Špyžinių indų paga-

PIRKITE ANT .
KREPITO

MUSŲ ŽRMOMIS CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Celptex PJasterboard pėda 2c 
1x6 Lentos ................ pėda IVfcc 
1x4 Grindims Lentos pėda l%c 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10c 
2*4 ........ ...... .............. pė<ia l^c
Wallboard—sheet nuo 4x6 iki

4*10 .............................. pėda 2c
Albert Speciąl Mąleva gal. $1.25 

A,pskaitliavimas DYKAI— 
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LĄFayette 2101

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

vai. dienos.

Pą<$tį n 4” n«l Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virs < •<, ■ - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - 8400,000.00
IW. Mttkamp Ųi Pa-

Pres
Vai. 9; iki 4,_ Ser. Aį į2

Sįb, 9, iki vak- _

ęHARTERĘD BY U. S. 
(iQVĖRNMĘNT

SAVINGS ĘEDERALLY
' ' " INSURED

419^ ARCHER ĄVENUE
VIRginla 1141

CENTRAL HEALTH SERVICE
Mes sėkmingai gydome chroniškas ligas, pilvo, kepenų, inkstų, ir 
tt. Lytišką silpnumą ir Ve’nenskas ligaš; viaricose gyslas, varicose votis 
ir hemorroidus b£ ębiiAųrgjšką.S operacijos. Pasitarimas DYKAI! 
*' MjpReš-veaybinfai egzaminavimai pagal Illinois valstijos įstatus.
1922 W. DIVISION ST. (artį Damen Avė.) VISAS 2-RAS AUKŠTAS 

, X BRUnswick 27ir ią HUMbęldt 6158.
Valandos: Nuo 11 v. ryto iki $ vai. vak. Sekmadiemąis tik pagal sutarti 

j. E ZAREMBA, M^ikali^ Direktorius ir SANDRAUGAI.

: KAM' LAUKTI?
. GAlik SAVO DANTINIUS 

PLEJWS DABAR!

ąŲkščiaų
®Mes gaminame Dentures 
®gavę įspaudą ir užsakymą 
® taišniudfų ' Denfistų. ’ ’ 
< APSKAIČIAVIMAS 
> PVKĄJ.

t i k 
nuo

eęamę puikiu dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirs 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinacija PERMATOMO PLEI- 
TO su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

Uvmdale Dental Laboratories
HĘJNA BĘOS.

Atdara iki 8:30 V. v. — Subatpmis iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St.

Tel. Lawndale 2908

bųbątp.mis iki 5 v. vak.
1724 S. Ashland Avė

Tel. Monroe 9251

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsilus sncn
Išima Už .............. * I v«wU
PRABUVIMAS ten flH
Ligoninėje .............. ^OU.UU
RĄUDONGYSL1Ų fin
Išėmimas ir Ligon. ’CUiUU
REUMATIZMAS M flfi 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................. * I «UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

* garantuotas.
420 W. 63rd St

Tel. ENG. 5883-5840

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTR1BUTORS

r. a Parduodam genaus) ir 
stipriausi

FOX HEAD ALę 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesu dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL. 

____________ -*

ophie
uarcus
RYTINĖ RAIMI» 

VAI \ND\

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vąkąre.

Išgirskit vėliausias žinias 
niaziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

JACK SWIFT>
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
---- -  - - -V --- - -

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGUOS

di- 
tik 
bet

CHI GAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

NAUJŲ NARIŲ 
ĮRAŠYMAS

Kiekvienos organizacijos 
džiausią problema yra ne 
senuosius narius palaikyti, 
ir naujų narių gauti.

Juo didesnė organizacija, juo 
labiau jai yra svarbu, kad na
rių skaičius nuolat augtų. Fak
tiškai svarbiausias organizaci
jos turtas ir yra nariai. Jei pa
šaipiau organizacija mažai na
rių turi, tai jos ateitis yra labai 
liūdna, nežiūrint, kaip gerai ji

organizacija yra, kaip sakomu, 
gyvas nabašninkas. Nepajėgda
ma naujų narių gauti, organi-

be pasigyrimo gali pasakyti, 
jog ji turi šaunų būrį patyru
sių žmonių, kurie per paskuti
nius kelis metus įrašė tūkstan
čius narių. Savo laiku labai pa
sižymėjo p. Frank Bulaw, ku
rio pasta ilgomis buvo suorgani
zuotos kelios kultūros draugi
jos. Daug pasidarbavo ir Se
nas Petras. Dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių jie pasitraukė 
iš draugijos veikimo. Tačiau ir 
šiandien mes turime tokius ve
teranus, kaip Adomas Markū
nas, dėdė Vaitekūnas, Yurchis, 
Petrauskas, Ambrose, Petkus ii

Antrądien., rugsėjo 24, 1940
y

Greitai Gal Ir Į 
Filmus Pateks

Christine Kriščiūnaitė

— SAVAITRAŠTIS -

Ca-

koncer-
Rodos 

pradėjo 
tvirtai

Gražios Dainos, “Gim
nazisčių vaizdelis, 
įdomybės, t. t.

Šiandien, antradienį, pripuo
la antradienio radio progra
mas, kurį leidžia Peoples Bal
dų Bendrovės Krautuvė. Pro
gramas bus labai gražus. įdo
mus ir įvairus. Prie gražių 
dainų ir muzikos, klausyto
jams bus žingeidi! girdėti kaip 
“Gimnazistėms” sekasi.

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

čius mažėja ir ji su dideliu var
gu bepasilaiko.

Tie dalykai yra gerai žinomi 
visiems, kurie tik yra šiek tiek 
su organizacijų reikalais susipa
žinę. Seniau juk mes turėjome 
i.epapiastai daug įvairių drau- 
g jų ir klubų, kurie rūpinosi sa
vo sergančius narius sušelpti.

Kur šiandien tos organizaci- 
jo;.?

. ienos jų likv.davosi, nes 
uv.v susilpnėjo, jog nebepajėgė 
ilgiau gvvuot.. Kitos misi .arė 
:>us ju ngti ir toliau veikti, nes 
pamate, kad mažoms draugi
joms i.ėra galima sėkmingai 
_į\' * uoli.

Jų pasidarbavimo dėka mes 
kiekvienų savaitę vis gaunama 
jo keletu naujų narių. Štai ir 
šia savaitę buvo gauti septyni 
nauji nariai. Pirma vieta pri
klauso Onai Dovgin, kuri įrašė 
du narius. Kiti įrašė po vieną.

STAIGA SUSIRGO STA
SYS PETRAUSKAS

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
HILLBOROUGH, CAL. — Mark De Tristan, už ku

rio grąžinimą žmogvagiai reikalavo $100,000 'išpirkimo.

kmio.i peigyveno depresiją, tu
ri nuoiai galvoti ir suktis, kad 
galėtų dg.au pasila kyti. Orga- 
n.zacij i, i.alp jau sakiau, rei
kia rūpintis naujų nar.ų gau.i. 
Jos pasisekimas ka-p tik ir pn- 
kk.uso nuo to, kiek naujų

ši panelė neseniai lankėsi 
lifornijoj. šį kartą dar sugrįžo 
Chicagon, bet kai antrą kartą 
ten nuvažiuos, tai galimas daik
tas, kad ji jau nebesugrįš. Ką 
ji ten veikė pirmą kartą, mes 
nežinom, bet jei filmų talentų 
gaudytojai butų ją .ten paste
bėję, tai neabejojam, kad ji bu
tų gavusi kontraktą. Jeigu ji 
ir toliau taip progresuos, kaip | 
progresuoja dabar, tai tie ta
lentų gaudytojai suras ją ir 
Chicagoj — nereikės Californ- 
jon važiuoti. Ją dažnai girdime 
radio programuose, dažnai ma
tome ją ir scenoj — 
tuose ir vaidinimuose, 
dar visai neseniai ji 
balso mokintis, o jau
stovi ant savo kojų kaipo so
listė ir turi didelį vaidybos ga
bumą. Tad mes ir sakom, kad 
durys į Hollywoodą jai netru
kus gali būti atidarytos. Bet 
jeigu taip ir neatsitiks, tas dar 
nereikš, kad jos gabumai su
mažėjo ar kad jos progresas 
pasidarė lėtesnis.

P-lė Kriščiūnaitė yra duktė 
žymių Town of Lake biznierių 
ir veikėjų, pp. Charles ir Jo- yon’ą. 
sephine Kriščiūnų, kurie užlai-l 
ko gražią alinę adresu 4501 
South Ashland avenue. Išva
žiavusi į Californiją kelių sa
vaičių atostogoms, ji aplanke 
nepaprastai gražų mormonų 
miestą, Salt Lake City, Utah 
valstijoj, aplanke San Francis- 
co pasaulinę parodą, kuri, sa
ko, yra daug menkesnė negu 
buvusi čikagiškė parodą; aplan
kė ir Hollywoodą, kur pažino 
garsųjį aktorių Clark Gable, ii 
Simone S mon; lankėsi Los An 
gėlės, Cal., kur gyvena p-lės

Iš biznio srities bus praneš
ta daug gerų žinių apie Peo- 
ples Krautuvės didį ir nepa
prastą rudens sezono atidary
mo išpardavimą ir naujų ma
dų parodą, kame yra geros 
progos visiems pasijiirkti viso
kių naujausių namams reik
menų stebėtinai sumažintum 

i kainom.
Patartina nepamiršti pasi

klausyti ir kitiems pasakyti.

Kriščiūnaitės giminaitės, taip
gi matė didžiausią Amerikos 
gamtos grožybe — Grand Can-

a

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

paAiislėpę jj 
savo parapi
ją j ranka?

na-

di-
na- 
ap-

i\ai kurie mano, jog be 
deLų pas.angų galima nauji 
nai gauti. Bet tai tik savęs 
gaudmėjimas. Mes dažnai skai
tome apie vajus naujiems na
riams gauti. Per tam tikrą lai
ką (vienokios ar kitokios pu
šies sukaktuvių proga) nariai 
yra pii.mami be įstojimo mo
kesčio. O kai vajus baigiasi, tai 
organ.zacija vos tik kelis nau
jus narius gauna.

Tas taktas aiškiai liudija, jog 
nepakanka sušukti, kad štai 
“conie on, vyrai, rašykitės”, 
kad organizacija galėtų augti. 
Tokie Šukiai paprastai visai 
menkų rezultatų teduoda: tik 
retkarčiais patys žmonės ateina

Visai netikėtai pereitą sekma
dienį susirgo Stasys Petrauskas, 
Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos finansų sekretorius.

Kiek jo liga sunki, kol kas 
nėra žinoma.

Linkime jam kaip galima 
greičiau pasveikti.

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Jeigu jokių kliūčių nesusida
rys,. tai kultūros draugijų kon
ferencija įvyks spalių 20 d. 
Rock lorde.

Apie konferencijos vietą ir 
laiką bus pranešta kitą savaitę.

‘ • t ACME-NAUJIENU Pliovi
ILL. —- WendcJl AVillkie užkimo beLA SALLE, 

kalbėdamas.

REGISTRAIS REPORT
DESCRIPTION OF REGISTKANT

Pasakodama apie kelionę p-lė 
Christine pastebėjo, kad čia pat 
Amerikoj turime v šokiausias 
gamtos pažibas ir joms pama
tyti nereikia važiuoti užsienin. 
Čia pat turime ir Šveicariją, ir 
Rivierą ir Alp ų kalnus ir Ita
liją, turime net Saharos tyrus, 
kuriuos reikia pervažiuoti 
lyj į Californiją.

Grįžusi Chicagon ji vėl 
buojasi American Can Co.,
tinėj, kur turi atsakomingą 
tarnybą. Draugas.

ke-

dar-

SUNSET PARK UŽDARYMO
PIKNIKAS

Sekmadienį, Rugsėjo 29 d,, 1940
135TII IR ARCHER, LEMONT, ILL.

DOVANOS:
1—150 sv. paršas; 2—25 sv. paršiukas; 3—10 sv. suris; 4—1 butelis 

Old Taylor degtinės; 5—1 keisas Schlitz alaus.
PETRO PIKTURNOS ORKESTRĄ.

Širdingai užkviečia visus savo draugus. —V. KUBAITIS.

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
na, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonin?s draudžia 
paimt.

‘Keleivj*’ žmonės mėgsta dėl. 
to, kad jis niekam nepataikau- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

ZnjoitiŲ mulkintojus ir apga
vikus jisai luua be jokio pasi
gailėjimo.

Be to. jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metam*
Adresas toks.

“KELEIVIS

Tačiau negalima sakyti, jog 
organizacijoms garsintis neap
simoka. Kaip tik priešingai: juo 
organizacijos daugiau garsinasi, 
juo daugiau jos yra žmonėms 
žinomos, juo lengviau yra toms 
organizacijoms naujų narių 
gauti.

Visada pakalbintas žmogus 
greičiau įsirašys į plačiai žino
mą organizaciją, negu į mažai 
kam težinomą draugijėlę.

Vienok ir populiariai organi
zacijai yra svarbu turėti savo 
rųšies patyrusių agentų, atseit, 
tokių žmonių, kurie turi “seils- 
mono” gabumų. Tokie žmonės 
sugeba ir moka naujus narius 
įrašyti.

Ghicagos Lietuvių Draugija

NELAIMĖ IŠTIKO PAU
LINĄ KAULAS

P-la Paulina Kaulas, kuri yra 
Ghicagos Lietuvių Draugijos 
narė, drauge su vyru, sūnum 
Joseph J r. ir p-le Mildred Raurn 
rugsėjo 6 d. išvyko iš Chicagos 
į rytines valstijas atostogų. Ap
lankę gimines ir draugus, jie 
rugsėjo 13 d. važiavo į Pitts- 
burghą. Kalnuose trokas įlėkė į 
jų automobilį ir sudaužė į ši
pulius. Visi važiavusieji nuken
tėjo. Ponai Kaulai ir jų sunūs 
Juozas liko paguldyti į Mercy 
Hospital of 
town, Pa.

Ponai Kaulai chicagiečiams 
yra gerai žinomi. Savo laiku 
Brighton Parke jie laikė valgyk
lą. Vėliau Bridgeporte turėjo 
restoraną. Jų sūnūs dirbo ban
ke.

Otber obvtooa pbyatoal AaraeterUka tb*t wH! aid toMenUBcattoh^,.
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš- 

’kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

___________ 307 West 30th Street, New York, N. Y.
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253 Broadway, 
SQ, BOSTON. MASS.

4577

No. 4577—Mažoms mergaitėms su
knelė. Sukirptos mieros 2. 4, 6, 8 
ir 10 metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pai- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1730 
So. Halsted SU Chicago, IU.

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Recbtrar for

Johnstown, Johns-

NAUJIENOS Pattera Dept.

atsiųsti maa pavysdį Na

(Adresas)vą Budreck įrašė Ona Davgin

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tef. Canal 8500

<W«rd> <Olirorwwiud

bate oi regbtr*tlon

NAUJI NARIAI
Per pereitą savaitę buvo įra

šyti septyni nauji nariai.
Boleslovą Šimkų įrašė R.

Mikšis;
Edwardą Leppą įrašė V. B. 

Ambrose;

tSTAMP OP UXUb BCARO)

Naujlenų-Acme Telepnoio
Antroji registracijas kortos pusė. Tą kortą' spalio 

16 d. turės išpildyti milijonai vyrų.
.......................... i........ i ■ , ........’.................................................................g.

............... . 1 - . ..................................... ..■ ■ ■ ...... r

Joseph Guschų įrašė K. Ya- Katryną Budreck ir Stanislo- 
kubka; vą Budreck įrašė Ona Davgin;

Praną Urbutį įrašė K. Devei- Telle Nevara įraše Petras La 
kis

(Vardas ir pavardi)
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Ūkininkai Pyksta, 
Nenori Parduoti 
Žemės Valdžiai
Karo Departamentas Rengiasi 

Statyti Milžinišką Dinamito 
Fabriką.

Valdžia Washingtone ir apie 
500 ūkininkų iš Will apskričio 
suėjo į konfliktą dėl didžiulės 
dinamito dirbtuvės, kurią karo 
departamentas rengiasi staty
ti.

Valdžia dirbtuvei parinko 
vielą tarp Joliet ir Wilmington 
miestelių, apie 50 mylių nuo 
Chicagos., Dirbtuvei pastatyti 
valdžia nori 65 kvadratines my

♦

lias žemės, ir ji neseniai pra
dėjo supirkinėti ųkius. Moka 
ūkininkams po $125-$135 už ak
rą, bet ūkininkai tuo nepaten
kinti, be to, nenori su savo že
me skirtis, nes ji esanti gera 
ir derlinga.

Šįvakar Wilmingtone projek
to paliesti ūkininkai šaukia 
protesto mitingą, kuriame svar
stys kaip nuo tos dinamito 
dirbtuvės ir ūkių pardavimo 
butų galima išsisukti.

Sunset Park 
Uždarymo Piknikas

Kaip ir kasmet, taip ir šie
met V. Kubaitis rengia didelį 
Pikniko Sezono uždarymo pik
niką sekmadienį, rugsėjo 29 d. 
Užbaigęs sėkmingą sez.mą, už- 
kviečia visus savo draugus ir 
pažįstamus atvažiuoti pasisve
čiuoti, pasilinksminti, pasišok
ti prie Petro Pikturnos orkes- 
tros ir gal gauti vieną iš 
brangių dovanų, kurių bus 
penkios -— 150 svarų paršas, 25 
sv. paršiukas, “O sv. suris/ bu- 
telis Old Taylor degffiStsar i 
keisas Schlitz alaus.

Tikietai dalinami dykai. Kas 
dar negavo, gaus atvažiavę į 
daržą. —XX.

ONA VANAGIENĖ 
Po tėvais Radowičaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rūgs. 21 d. 11:45 vai. vak., 1940 
m., sulaukus 51 m. amž., gimus 
Raseinių apskr., Kaltinėnų 
parap., Kauno kaimo.

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Antaną, podukrą Helen, 
brolį Viętorą, brolienę Elzbie
tą Radovičius, seserį Johasę, 
švogerį Vincentą Vanagus ir 
jų šeimynas ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų,, 
pusseserę Julią Stanchaitę 
St.. Louis, Mo.

Kūnas pašarvotas randasi 
John F. Eudeikio koplyčioj, 
4605 S. Hermitage Avė.

Laid. įvyks rugsėjo 25 d., 8 
vai. ryto iš koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.
Visi A. A. Onos Vanagienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami. da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Podukra, Brolis, 

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

Tel YARDS 1741.

Frank Kay paskirtas
Cicero Vandens
Depart. Advokatu

Lietuvis advokatas
CICERO. — Reguliariame 

miesto tarybos susirinkime 
Frank D. Kay-Kokanauskas, 
vietinis lietuvis advokatas, bu
vo paskirtas advokatas Cicero 
miesto vandens departamento. 
P-as Kay turi Ciceroj plačią 
pažintį, gyvena su savo žmona, 
Jean, 1539 South 50th Avenue. 
Yra baigęs Morton aukštesnę 
mokyklą, ir junior kolegiją; sa
vo advokatūros laipsnį gavo 
Chicagoj Kent College of Law.

Paskirimas buvo rekomen
duotas naujai išrinkto kandida
to į miesto assessoriaus urėdą, 
Frank Christenson. Tai buvo 
jo pirmas paskyrimas ir yra ge
ras ženklas jo įvertinimo para
mos, kurią suteikė jam lietu
viai praeituose rinkimuose. 
Nors pats p. Christenson nėra 
lietuvis, visviena jis pildo savo 
prižadus gauti lietuviams didės, 
nę reprezentaciją miesto svar
besniuose darbuose. Su lietu
viais ir miesto valdininkais yra 
paprastas dalykas girdėti dau
gybę prižadų prieš rinkimus, o 
po rinkimų visi prižadai yra 
užmirštami iki kitų rinkimų. 
Yra tikimąsi, kad p. Christen- 
son artimoje ateityje dės dau
giau pastangų gauti daugiau 
vertingų vietų lietuviams.

Advokatas Frank Kay yra Į 
darbštus darbuotojas vietiniuo
se reikaluose: yra narys Šv. 
Antano Parapijos komisijos; 
yra taip pat sekretorius Grant- 
Parkholme biznierių sąjungos, 
ir narys Knights of Columbus 
ir F ra temai Order of Eagles.

b.

Įdomus Palace Tea
tro Programas Pasi
lieka 2-rai Savaitei

Įdomus dvigubas Palace 
Teatro (vidurmiesty) progra
mas, kuriame rodoma du fil
mai, “Hired Wifc” ir “The 
Mummy’s Hand”, pereitą sa
vaitę pasirodė toks publiką pa
traukiantis, kad tie du filmai 
bus rodomi dar vieną savaitę. 
“Hiied Wife” filme dalyvauja 
Rosalind Russell, Brlan Aherne, 
Virginia, Bruce ir kiti.

Pradedant penktadienį Pa
lace Teatre bus rodoma “Dance 
Giri, Dance” su Maureen O’Ha- 
ra ir ‘‘Argentine Nights” su 
juokingais Ritz broliais, Con- 
stance Moore, George Reeves 
ir k. (Sp.)

MATEUŠAS MALINAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Marijoną .po 
tėvais Kožinauskaitę, 2 duk
teris Marijoną, žentą Juozapą 
ir ąnuką Juozapą Sautkus ir 
Frances ir žentą James Cahill, 
brolį Juozapą, brolienę Kątri- 
ną Malinauskus, brolio 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 ir jos šeimyną.

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Pašalpos Klubo,-

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

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugsėjo 25 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš namų bus nulydėtas Iį Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Mateušo Malinaus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvĮečia- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Dukterys, Žentai Anūkai, 
Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. LAFayette 3572. . _ ; - •

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
CHICAGO.—Egon Hegge, Illinois nacionales gvardi

jos karys, atsisveikina prieš išvažiuodamas į Fort Bliss,
Tcxas.

Marąuette Parko 
Piliečiai Grįžta 
Prie Darbo
Rūpinsis leliį9 Policijos, Įvai

riai Apylinkės Pagerinimo 
Reikalais

Po vasaros karščių ir atos
togų Marąuette Park Piliečių 
Kliubas pradės daug didelių 
darbų apylinkei pagerinti. A- 
teinantis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 29-tą die
ną, 2rą valandą po pietų, nau
ju laiku, nes ateinantį sekma
dienį laikrodžius reikės atsuk
ti. Ateityj susirinkimai bus lai
komi kas paskutinį sekmadie
nį kiekvieno mėnesio, toj pa
čioj- viptoj—Parapijos Svetai
nėje.

■Klubas yra “CIVIC” ir nesi
kiša į jokią politiką. Rūpinasi 
tiktai apylinkės ir piliečių ge
rove.

Piliečiai, pradėkime dirbti 
visi iš vično, rūpinkimės savo 
užduotimis, kaip savo taip ir 
ateinančios gentkartės. Dirbki
me konstruktyvų darbą, reika
laukime kas nuims priklauso— 
ir gausime, jeigu visi reikalau
sime. Nelaukime, kad kas 
mums ką patiektų ir atneštų. 
Ieškokime patys. Musų ielos 
yra nešvarios, Kaip kur net 
jau dvokia.

Trūksta Policijos Apsaugos
Neturime jokios policijos ap

saugos, bet taksus visi moka
me. Vaikai daro daug žalos, 
mindžioja žolynus, prie namų 
laužo medelius. Tie žolynai ir 
medeliai labai brangiai kainuo
ja namų savininkams užlaiky
ti darbu ir pinigais.

Tuos dalykus yra galima su
stabdyti jeigu dirbsime visi iš 
vieno. Lankykitės į susirinki
mus, atneškite savo skundas ir 
naujus sumanymus.

Klubas jūsų skundas ir su
manymus mielai išklausys ir 
apkalbės, o pasirodžius reika
lui, atsišauks į atatinkamas vic- 

' tas.
Pasimatysime ateinantį sek

madienį.
John D. Simans, kor.

Suėmė 18-kieti 
Pabėgusį Iš 
Kalėjimo

Prie Monroe ir Laflin avė., 
policijos skvadkario įgula su
ėmė 18 metų jaunuolį iš 18-tos 
apylinkės, kuris neseniai pabė
go iš Pixon'ligoninės ir kalė
jimo proto ligoniams.

Suimtasis yra Harry Makris, 
nuo 1817 South Union aveniįe. 
Jis pakliuvo į policijos rankąs, 
kai bandė apiplėšti nežinomą 
negrą prie' aukščiau minėtų

Bet Jis Turbut Ne 
Nuo “Drafto” Bėgo

Kongresui priėmus konskrip- 
cijos (privalomo kareiviavimo) 
įstatymą visur staiga pašoko, 
vedybų skaičius ir sumažėjo 
di'vorsai — mat, vedusiems vy
rams bus teikiamos šiokios-to- 
kios lengvatos.

Vakarykščių jaunavedžių tar
pe Chicagoj buvo chicagietis 
Henry Bartlett, ir Sophie Lich- 
tenstein, nuo 7714 South Pau
lina Street.

Bartlett vargu puo “drafto” 
bėgo, eidamas prie altoriaus. 
Jis, mat, 85 metų amžiaus, o 
jaunoji — 72-ių.

Honeymoonui jie važiuoja į 
New Yorką.

Šuniukas Išgelbėjo 
10 Žmonių Nuo 
Gaisro

“Peanutš” Pasižymėjo
“Peanuts” yra 8 mėnesių se

numo šuniukas, kuris neseniai 
rado prieglaudą L. Biermann’ų 
namuose, adresu 2959 North 
Pulaski Road. Prieš tai jis bas
tėsi ięlomis.

Vakar “Peariiits” gavo progą 
parodyti savo dėkingumą ge
riems šeimininkams. Anksti ry
tą, kuomet visi namiškiai dar 
miegojo, skiepe kilo gaisras. 
Ten “Peanuts” miegojo. Paju
tęs durnus, jis ėmė ne savo 
balsu kaukti ir loti, namiškius 
pažadino, ir netrukus atsira
do ugniagesiai: Jiems pasise
kė išgelbėti iš namo visus 10 
namiškių, o po to ėjo į skie
pą gelbėti ir “Peanuts’ą”. šuo 
buvo skaudžiai apdegęs ir du
rnų pritroškintas, bet laukan 
išneštas tuojau atsigavo.

Už savo pasižymėjimą “Pea-

kaulą; ant Kurio buvQ ir ne
mažai mėsos."

"■■■" 1 1 ................

Diena Iš Dienos
h.  ........................ . III. J

Serga Marijona 
Walskiene : \ ; J • \ I. • • • ••. , . . ..

NORTH Marijona
Walskienė guli St. Elizabeth 
ligoninėje, 1431 N. Clarėmont 
Avę. Kambario Nr. 755.

Jai buvo padaryta sunkb.ępe1 
racija, kuri gerai nusisę^W®pe- 
raciją darė ir dabar ligonę pri
žiūri Dr. W. J. Ėirstuk’as.

Walskienę pradej o j aus-
tis geriau yra patenkinta 
tiek ligonine, tiek daktaro pa
tarnavimu. ■ — A. W.

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom^

X Chica'ferfj),i į A <
Justin Skimcl, 22, su Freda 

Zlibin, 23
Hans Jenigpn, 49, su Anna 

Klimas, 44
Andrew Mįtlftseii, 49, su Vero- 
nica Petriško, 42

Charles Mifier, 27, su Violct 
Jellen, 20

John Krensis, 25, su Frances 
Romons, 20

NVilliam Kodainis, 29, su Su- 
zanne Ridderikhoff, 28

Mathew Orzech, 24, su Lik 
lian Druska, 18

Charles Devlin, 28, su He
len Raski, 23

John Verba, 26, su Barbara 
Viellus, 23

Charles Stanis, 32, su Ar- 
leen Stanis, 26

Stanley Cheriiius, 25, su Es- 
telle Waskis,. 23

John Baltutis, 26, su Helen 
Kupetis, 22

Carl Lemke, 22, su Lillian 
Domash, 19

Michacl Žak, 23, su Clara 
Jasinski, 21 -

Walter Glaubitz, 34, su He- 
lyn Chisnick, 22

Albert Mankus, 31, su Gche- 
vieve Smulski, 28

Reikalauja 
Perskirų

Lucille Miller nuo John Mil- 
ler.

į 1 .s * .

Prjgerė Michigan 
Ežere

t» J ■

Michigan ežere, prie Kenil- 
worth, III., m-’estelio prigėrė 35 
metų Charles ’■ Burkhardt, nuo 
552 Exmoor Road. Trys jau
nuoliai šoko t vandenin Burk^ 
hardt’ą gelbėti, ir jį ištraukė, 
bet jo atgaivinti nebebuvo ga
lima.

gatvių. Jam pasisekė pasigrob
tų, 50 centų, bet netikėtai ^pa
sirodė skvadkaris ir Makris- pa
sidavė, kai pabelstai paleido jo 
pusėn tris fervolvėrių šyvius.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. raŠt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rast., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rast., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7;30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI- 
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Kiltis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rast., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 

/4539 So. Whipple St.; J. Mali- 
• nauskas—Iždo glob., 6551 South

California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiurętojas, 

. 831 W. 33rd St.; K. Valaitis —
Maršalka, 7104 Emerald Ave.;Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

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

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W.

i Beach Ąve., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lųngewicz, 
18 Į4 Wat»ansia Avė., teL Hum- 

. boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas,

CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
MERGINA,- 18—25 metų amžiaus, 

namų darbui. Nereikia virti arba 
skalbti. Gyvenimas vietoj. Rosen, 
ROCkwell 1400, 1400 S. Kedzie.

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

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

SUSIRINKIMAI
TOWN OF LAKE NAMŲ savi

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

—Klubo Valdyba.

3636 W. North Avė., tel. Spauld- 
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė.
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

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

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rast., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. .Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pl. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

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

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.;

: Nut rašt. —Walter Pankąuskas, 
-549 West 18th St.; Kasierius — 

VMikaš Jfc&nkevičius, 628 W. 18th
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Nevvber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

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

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

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri- 

. žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

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

—Geo. Medalinskas, 233 S. 'Cent
ral Avė.; v Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Ghas, Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr, Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springf ield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vaj. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1540 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin- 
4 kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J.

Tarvidas—rėk. selęr.; J. Noreika 
—fin. sekretų kasos globėjai—D. 
PetroĮ ir J. Noreiką; maršąlka^- 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

SITUATION W ANT E D 
leškoDarbo

IEŠKAU DARBO UŽ bartenderį.
Kalbu angliškai ir lietuviškai.

Box 2418. 1739 So. Halsted St.

HELP W ANT E D—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD.

REIKIA PATYRUSIO bučeriaus. 
Pastovus darbas gera alga. 2300 So. 
Leavitt St., Tel. MONroe 8443.

REIKIA BARTENDERIO, pusės 
amžiaus. Kambarys ir valgis. 
Box 2419. 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS PORTERIS ta- 
vernui. 1544 So. Cicero Avė.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyyenimvd Kambariai

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

ANIMALS—DOGS—B IROS-PETS 
GyvuliaU-šunys—Paukščiai
KŪDIKIS NORI MAŽĄ šuniuką, 

pageidauja Fox Terrier, pripratusio 
prie namų. TRIangle 8309.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
restaurano įrengimais, labai geroje 
vietoje, priešais teatrą ir bizniška- 
me distrikte. Labai pigiai. 11344 S. 
Michigan Avė. po 7 vakaro.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

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 
Halsted St.

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.

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., VIRginia 9075.

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MICHIGANE
120 akrų generališka farma ge

riausioj Oceana County sekcijoj1, ar
ti Michigan ežero. Puikus namai, 
moliuota žemė. $3500.

60 akrų farma tarpe Hart ir 
Scottville už $3800. Elegantiški na- 
maį, 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, lotas. Edward 
Mielke, Stevensville, Michigan.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

C J ZELVIS 
BUILDING KONTRAKTORIAI 
Statom naujus, ir taisom senus 

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

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandąi 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 naciopąliai žinomi daiktai 
randasi pas m ui. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Ąve.,. Chi- 
cago, I1L Phone Republič 6051.
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KAS TAS AUTOMOBILIU “ŽAIBO KARAS”
—“BLITZKRIEGAS”?

Ir Kas Jį Vykins
Jj vykins du jąuni, kuklus ir tylus vyrukai, su pagal

ba aštuonių ar devynių asistentų.
Tie du vyrukai savo gyvybėmis rizikuoja, kad mes 

visi galėtume saugiau automobiliais važinėti ir kad už 
savo pinigus kasmet galėtume gauti geresnj, stipresnį ir 
saugesnį automobili} negu metus prieš tai.

Jie savo gyvybėmis rizikuoja parodydami kaip ne
reikia su automobiliais važiuoti, kas reikia daryti pakliu
vus į pavojingų situacijų ir kaip iš jos išsisukti.

Viskas kų čia pasakėme gal atrodo pilka ir neįdomu, 
bet užtikrinam, kad viskas atrodys visai kitaip, kaip jie 
pradės tų “Automobilių Blitzkriegų” — “žaibo Karą” vy
kinti Liberty Grove Darže, spalių 6 d.

Kad jie ne monus ir ne juokus krečia lai paliudija 
tas faktas, kad jokia bendrovė neduoda jiems gvvybės 
apdraudos, nors jie sutiktų ir dideleš premijas mokėti. ..

“GENEROLAS”

Antradien., rugsėjo 24, 1940

Aukos “Naujienų” 
Namo Remontui

Vyriausias to “žaibo Karo” drąsuolis ir jo “genero
las” yra pasižymėjęs visoj Amerikoj automobilių eksper
tas BOĘ McKENZIE, kurio vardas yra žinomas kiekvie
nam žurnalų “Saturday Evenįng Post” ir “Collier’s” skai-- 
ty tojams.

Kuomet rinkon išeiną naujas automobilis, arba kuo
met reikia išbandyti naujoviška automobHio padanga ir 
patirti kiek dėvėjimo, daužymo automobilis ar padanga 
gali pakelti — tai automobilių bendrovės ir visokių auto
mobilių renkmenų dirbtuvės kreipiasi prie Bob McKenzie. 
Jis yra palyginamai dar jaunas vyrukas, bet jau vedęs 
ir turi du mažus vaikus.

Jo asistentas yra irgi jaunas, vos 23 metų bridgepor- 
tietis, BOLESLOVAS-BĮLL KURAUSKAS, kurio tėvai 
gyvena netoli Lituanica ir 33-čįps. Kaip jis į tą pavojin
gų biznį įėjo, mes nežinom, bet gal paprastas biznierio 
ar profesionalo gyvenimas jo budui pasirodė perlėtas.

Taigi, ir jis dabar kiekvieną kartą sėsdamas prie 
vairo ima ir savo gyvybę rizikon, bet kol kas dar tebėra j 
gyvas, nęrs jau buvo bent porą sykių sunkokai sužeistas.

Bet kaip angliakasys diena iš dienos grįžta prie dar
bo i kasyklas, nors žino, kad rytoj gal bus negyvas, taip 
ir Bob McKenzie su Kurauskiuku kasdien kalbasi su 
smertim, bet savo pavojingo amato į kitą nemainytų už 
jokius pinigus. ?

NEPAMIRŠKITE AMONIJOS PASIIMTI!
Spalių 6 d., visi pamatysime kokiu ypatingu budu jie 

duoną pelno — ir prie progos priminsim, kad lengvašir- 
džiams, kurie greitai nusigąsta — butų pravartu atvą- 
žiuojant “Blitzkriego” pąmatyti — pasiimti ir buteliuką 
amonijos spirito. J. J. Z.

NAUJIENOS
TAIPGI DALYVAUS MUSŲ GERIAUSI ČIKAGOS CHORAI
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Kitą Sekmadienį 
Atsukite Atgal 
Laikrodžius

Sudiev, 
Vasara!

PIRMYN; BIRUTĖS, NAUJOS GADYNĖS, VYRŲ CHORAS IR
RATELIS ’M

Y

Naktį, iš sekmadienio į pir
madienį, vasara jau atsisveiki-

Pasibaigia vasaros laikas Ino su Chicago ir pasitraukė 
Iš anksto pranešame, kad ki- Praeitin’ l,žleisdama vietą ru- 

tą sekmadienį pasibaigia vasa- r ens.sezonul- 
ros laikas, ir šeštadienį naktį, v0 Plrma rudens diena‘ 
eidami gultų, nepamirškite pa- Gal jau. pastebėjote, kad gat- 
sukti laikrodžius viteną valau-Į vės nuklotos geltonais lapais, 
dą atgal.

Laikrodžius atsukti valandą 
reikės tik ten, kur veikė taip 
vadinamas dienos šviesos tau
pymo laikas-pavyzdžiui Chica- 
goj, visose kitose Cook apskri
čio dalyse, Kane ir Will apskri- 
Čiuose, taipgi kai kuriose kito
se Illinois vietose.

Ir atsiminkite — laikrodžius 
reikia ne pavaryti valandą pir
myn, bet atsukti valandą at
gal.

LIBERTY GROVE
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

ir gamta nebėra graži ir žalia? 
Laikas bėga.

Jau bene laikas pradėti gal
voti ir apie žieminius paltus.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES
Žuvo Žymus Orkestro Vedėjas 

, ' ' Ii
• Vakar ir užvakar automo

biliai Chicagoj ir apylinkėj už
mušė sekamus žmones :

• 49 metų chicagietį Char- 
ley Straight, nuo 7145 Yates 
avenųe. Jis buvo pagarsėjęs šo
kių orkestro vedėjas, žuvo ties 
2654 Ęlston avenue.

i • “Hit-and-run” vairuotojas 
prie Clark ir Erie avenue mir
tinai suvažinėjo 64 metų Wal- 
ter Currier, nuo 2222 Sedge- 
wick avenue. Policija nelaime 
kaltina 19 metų jaunuolį Tho- 

Įmas Burke, nuo 309 Scott st. 
[kuris su automobiliu kiek laiko 
vėliau įvažiavo į medį prie 

lOgden ir Evergreen street.
I • Ties 55-ta ir Route 54 į 

kj^tis visų minimom algų ir šaligatvį įvažiavęs su motorcik- 
maximum valandų akto patvar-Įliu užsimušė 22 metų jaunuo- 
kytnų, kuriems ikišiol ji buvo.lis George Zellėr, nuol 611Q 
nusidėjusi. iByrąii Street.

at-

va-

Priteisė Firmą 
Grąžinti $14,203 
Darbininkams

Federalis teisėjas Holly 
kar įsakė Hyman-Mięhaels
firmai, 122 South Michigaą 
avenue, išmokėti $14,203 savo 
300-tams darbininkų.

Firma' yra jiems skalna už 
viršlaikį, kurį darbininkai dir
bo, negaudami už tai įstaty
mais “ garantuoto atlygihirtio.

Firma prižadėjo ateityj lai-

Spalio-Oct. 6 d., 1940 m
MATYSITE

Automobili važiuojant per degantį namą. Drąsuolį, ku- 

ris su automobiliu apsiverčia net kelis kartus. Kaip 
greitai lekiantis automobilis susikulia su kitu, kaip 

, drąsuolis vairuotojas su mašina nuverčia degančią šie- 
ną. Kaip automobilis lekia per orą. Kaip du automobi

liai susikulia ore ir daug kitą niekad nematytų vizdų.

ĮŽANGA TIKTAI KVOTERIS—25 CENTAI
'X-'

*

(Tęsinys iš vakar dienos “Naujienų”)
AMERICAN LEGION, Darius-Girėnas Post No. 
271, per komandantą Wm. Sebastian ir F. Krasaus
ką......................................   $25.00
J. PAKEL .................... :...................................... $10.00
ANONIMAS .................   5.00
P-AS VAIŠNYS ..........   1.00
VIOTORIA DEVEIKIS ....................................... 2.00
A. RUDINSKAI ................................................... 5.00
GEO. POVILAITIS ...............................................  1.00
F. PULEIKIS ....................................................... 1.00
ADOMAS MASKOLIŪNAS ............................... 5.00
J. F. BUDRIK (prisiuntė auką kartu su dide
liu bukietu gėlių įkurtuvėms) ........................... 5.00
V. ASCILA ........................................................... 5.00
F. STANIONIS ....................................................... 5.00
JIM ORLAKIS ....................................................... 5.00
JOE W0SKI ........................................................... 1.00
A. VAITKUS ........................................................... 2.00
MRS. DERMEITIS, Detroit, Mich......................  2.00
PETRAS MONTVIDAS ....................................... 3.00
BUVO PASKELBTA ................................... $627.25

VISO ................................................................... $710.25
(Tęsinys rytoj)

VAKAR CHICAGOJE
• Mrs. F. Snite, žmona Fred 

Snite’o pagarsėjusio jauno chi- 
cagiečio, sergančio vaikų para
ižius, Chicago Lying In ligo
ninėje pagimdė 8 svarų, 5 % 
uncijų mergaitę. Daktarai tu
rėjo padaryti cezarinę operaci
ją-

• Laike apiplėšimo t ęs 6519 
North Ashland avenue, polici
ja pašovė 45 metų chicagietį 
George McCarthy. Gavęs poli
cijos įsakymą pasiduoti, Mc 
Carthy pasileido bėgti į tamsią 
ielą, bandydamas nuo arešto 
ištrukti.

• šeimyninio ginčo rezulta
te į dešiniąją ranką buvo pa
šautas Illinois nacionalės gvar
dijos narys, 20 metų John 
Baker, 543 West 47th street. 
Pašovimu yra kaltinamas Ba- 
ker’io giminaitis, Dale Howard, 
4528 Lowe avenue, atėjęs ieš
koti taikos su savo* buvusia 
žmona, kuri pas Bakerius gy
vena.

• Už išgavimą apie $100,000 
iš įvairių Chicagos bankų neti
kusiais čekiais vakar buvo su
imtas William Curtis Cooper, 
40 metų chicagiet's, gyvenąs 
Northsidėj. Jis įbruko čekius 
Continental, Illinois National, 
Northern Trust ir Merchandise 
National bankams. Visuose tuo
se bankuose turėjo mažas tau
pymo sąskaitas ir bankus pri
gavo netikusius čekius depo
nuodamas savo sąskaiton ir už 
kelių dienų po to ištraukdamas 
visus pinigus.

• Keli tūkstančiai tėvų, žmo
nų ir mylimųjų užvakar ir va
kar rytą išlydėjo į Texas val
stiją kelis šimtus Illinois gvar
dijos 202-tro pulko kareivių, 
kurie buvo pašaukti metų muš
trui. Pulko bazė bus Fort Bliss, 
Texas valstijoje. Lapkričio 25 
d., muštrui bus pašauktas ir 
Illinois gvardijos 106-tas kava
lerijos pulkas, taipgi 192-tras 
tankų batalionas.

• Chicagos pietryt nėje da
lyje (Hyde Parke) naktį iš sek
madienio į pirmadienį įvyko va
landą laiko užtrukęs “blekaut- 
as”. Visos elektros šviesos už- 
gęso per kelis kvartalus, kai 
sugedo laidai prie Chicago 
Beach viešbučio, 1660 East 
Hyde Park bulvaras.

• Prie Sullivan laidotuvių 
koplyčios, adresu 6311 Clark 
Street, vakar buvo rastas no 
gyvas politiškas, 62 metų Ed- 
ward Hayes, nuo 1325 Wilson 
avenue. Jo rūbuose buvo ras
tas raštelis, kuriame velionis

prašo laidot. direktoriaus Sulli- 
vano pasirūpinti jo liekanomis 
ir sutvarkyti laidotuves. Poli
cija spėja, kad Hayes nusižu
dė.

• Adresu 431 St. James
Place, nuo stogo į ryną įpuolęs 
du aukštus krito mažas katinu
kas. Po tokios nemalonios ke
lionės siauru vamzdžiu gyvū
nas išsigavo laisvėn per antrą
jį galą — visai sveikutis. Gal 
teisybė, kad katinai turi devy
nias gyvybes, (

• 1931 metais laike ginčo 
valgykloj ties 11851 Michigan 
avenue buvo nušautas policis- 
tas Joseph Isaacs iš Kensing- 
ton nuovados. Kamantinėjimui 
apie tą beveik jau užmirštą įvy
kį Northsidės policija suėmė 48 
metų chicagietį Nicola Diana, 
1148 North Kedzie avenue. Per 
devynis praėjusius metus Diana 
kur tai slapstėsi.

• Chicago ir St. Loui.se fe- 
deraliai agentai vakar suėmė 
13 žmonių, kaltinamų narkoti
kų pardavinėjimu. Areštuoti 
chicagiečiai yra Henry Gardino, 
Tony Valenti, Pete Galiano ir 
Charles Friedlander.

• Į Joseph Morganweck’o 
gasolino stotį, adresu 5801 Nor
mai bulvaras, atėjo piktadaris 
ir pareikalavo pinigų iš seifo. 
“Nemoku šeifo atidaryti,” Mor- 
ganweck bandė aiškintis. “Me
luoji, šįryt savo akimis mačiau 
kaip seifą atidarei,” atšovė pik
tadaris. Morganweck nebesi
priešino, ir atidavė piktadariui 
seife buvusius $110.

• Motorui sugedus užvakar 
naktį prie Chicagos Soldier’s 
Field nusileido mažas ke’eivinis 
lėktuvas. Visi penki jo kele viai 
su lakunu išliko sveiki. Prie 
Soldier’s Field yra didelis lau
kas automobiliams statyti.

Du Mirė Po Mažų 
Automobilių 
Nelaimių

Gavo širdies Atakas
46 metų chicagietis, George 

Grody, įsivėlė j menką automo
bilio nelaimę. Rodos, nebuvo su
žeistas, bet nuėjęs policijos sto- 
tin įvykį raportuoti, jis staigiai 
sukrito ir mirė vežamas į li
goninę. Nelaimės sukelta išgąs
tis privedė prie širdies atakos.

Po panašios mažos nela’mės 
širdies ataką gavo ir mirė ki
tas chicagietis, 49 metų John 
Luebben.

• 0

Loui.se



