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PETUiN KOVOJ* SU ANGLAIS DEL AfflK
GIBRALTARĄ SMARKIAI BOMBARDAVO
Mušis dėl Dakaro vyksta visu smarkumu

Paskutiniais dešimtmečiais buvo pažadėję savo paramą. Bet 
francuzų ir anglų politika bu- j miesto komandantas griežtai 
vo tiek surišta, kad atrodė, jog atsisakė pasiduoti ir įsakė sau
jos ryšiai niekad nenutruksią, dyti į baltą vėliavą nešančius
Hitleriui vis dėlto pavyko šių 
dviejų valstybių bendradarbia
vimą nutraukti. Panaudodamas 
rekcinius krašto gaivalus ir se
nus generolus, Hitleris dabar 
stengiasi šiuos du kraštus su- 
piudyti.

Petain vokiečiams ne tiktai 
Francuzijos šeimininkavimą per
leido, bet jiems leidžia kišti no
sį ir | Afriką. Afrikoje jaučia
mas didelis nepasitenkinimas 
naciais. Kai kurios francuzų 
kolonijos atsisakė klausyti Pe- 
taino ir klauso gen. de Gaulle.

Vokiečiai dėjo pastangas įsi
galėti Dakare, kad iš ten galė
tų kelti militarines savo jėgas 
į pietų Ameriką. Daugelis fran
cuzų karininkų buvo šiais vo
kiečių planais nepatenkinti. Jie 
norėjo pereiti pas de Gaulle. 
Vokiečių žvalgyba, matyt, labai 
gerai veikia, nes prieš pora die
nų padarė labai didelius areš
tus visoje francuzų Afrikoje.

Vakar po pietų gen. de -Gaulle 
kariuomęnė^ <t britų/ padėdama, 
norėjo paimti Dakarą: JI tikė
josi tai padaryti be kraujo pra
liejimo, nes daugelis karininkų

Atmušė puolikus
VICHY, Francuzija, rūgs. 24 

d. — Gen. de Gaulle įsakė Da
karo karo komandantui pasi
duoti, o kai pastarasis atsisa
kė, pradėjo šaudyti į miestą. 
Gen. de Gaulle, britų padėda
mas, kelis kartus bandė išlaip 
dinti karo jėgas, bet visur bu
vo atmuštas.

Britų karo la vai padarė la
bai daug nuostolių miestui. Yra 
daugiau negu 100 užmuštų. 
Smarkiai nukentėjo tvirtovė ir 
ginklų sandėliai. Francuzų vy
riausybė areštavo visus francu- 
zus, kurie buvo pasižadėję pa
dėti de Gaulle dalims už’mti 
Dakarą.

Rekvizuoja vyną
VICHY, Francuzija, rūgs. 2-1 

d. — Teko patirti, kad vokie
čių kariuomenė rekvizavo 12 
milijonų butelių francuzų šam
panas. Vokiečiai paėmė beveik 
visą šių metų produkciją. Oku
pacinė kariuomenė nesitenkina 
vien šių metų gaminiais, bet 
rekvizuoja visą vyno atsargą. 
Jie rekvizavo ir seną vyną, ku
rį rado pagarsėjusiuose Mendl 
rųsyse. Rotšildas taip pat tu
rėjo dideles vyno rųsis, bet vo
kiečiai viską ištuštino. Vokie
čiai ruošiasi francuzų vynu vai
šinti savo kareivius prieš An
glijos invaziją.

Nevykusi operacija
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

24 d. — Gen. de Gaulle štabas 
praneša, kad daugelio francuzų 
kviečamas de Gaulle pasiuntė 
francuzų karo jėgas j Dakarą. 
Penki jo armijos kapitonai, neš
dami baltą ir francuzų vėlia
vas, norėjo išlipti Dakare ir tar
tis su vietos valdžios organais.

Francuzų komendantas neat

pasiuntinius.
Atplaukusieji britų ir fran

cuzų karo laivai pradėjo griau
ti miesto tvirtovę. Uoste sto
vėjusieji Petain karo laivai at
sišaudė. Pranešama, kad sužei
sta apie 60 atplaukusių laisvų 
francuzų ir užmušta apie 250 
“vokiškų” francuzų.

Gen. de Gaulle spaudai pada
rė labai nekaltą pranešimą, bet 
neatsisakė nuo Dakaro. Atplau
kė didesnės karo jėgos ir mū
šiai dėl vieno svarbiausio vaka
rų Afrikos uosto vėl tęsiami 
visu smarkumu. Dakaras yra 
labai svarbus strateginis punk
tas ir dėl jo bus vedamos ^.mar
kios kovos. Tai raktas į visą 
vakarų Afriką.

Petaino generolai, vykdyda
mi Hitlerio įsakymą, 30 orlai
vių pasiuntė Gibraltarui bom
barduoti. Ispanai skelbia, kad 
francuzai padarė anglams dide
lių nuostolių. Bombos palietė 
sandėlius ir girdėjosi dideli 
sprogimai.

Hitleris deda**pastangas fran- 
cuzus įtraukt karan prieš an
glus.

kreipė jokio dėmesio į baltą vė
liavą, bet įsakė šaudyti į at
plaukiančius francuzus. Du ka
rininkai tapo smarkiai sužei
sti.

Atplaukiantieji karininkai ne
turėjo ginklų ir vyko deryboms 
vesti. De Gaulle, nenorėdamas 
lieti francuzų kraują, įsakė ati
traukti karo jėgas.

USA ir Anglijos 
paktas

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
24 d. — Politiniuose sluoksniuo
se numatoma, kad tarp Suvie
nytų Amerikos Valstybių ir Di
džiosios Britanijos pasiseks su
daryti tam tikras paktas ben
driems interesams ginti. Wa- 
shingtone tuo reikalu vedamos 
derybos.

Amerikos ministeris Hull rep 
kalauja, kad anglai atidarytų 
Burma vieškelį, kai tiktai pa
sibaigs nustatytas terminas. 
Burma tai yra vien’ntėlis ke
lias, kur kiniečiai laisvai dar 
galėjo gauti karo medžiagos pa
sipriešinimui prieš japonus tę 
sti. Pasitarimuose išaiškinta, 
kad Pacifike USA ir Anglija 
turi b’endrų interesų, kuriuos 
privalo bendrai ginti.

Churchill — partijos 
lyderis

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
24 d. — Ligi šiam metui kon
servatorių partijos lyderiu bu
vo Chamberlain. Buvo tikėtasi, 
kad po ope/acijos jis ir toliau 
galės aktyviai dalyvauti visuo
meniniame gyvenime. Paskuti
niu metu jis blogai jaučasi ir 
manoma, kad dėl sveikatos bus 
priverstas pasitraukti.

Ligi šiam metui krašte bu
vo daug balsų prieš Chamber- 
lainą, bet Churchill nedrįso jo 
mesti iš kabineto, nes Cham-

t

^AUJIENŲ-ACME Tolephotr
Nukentėjo nuo bombų turčių distriktas Londone

4 nacių laivai nu- 
sKffiaiiiti

FOLKESTONE, Anglija, rug
sėjo 24 d. — Britų, orlaiviams 
pavyko pastebėti 4 nacių lai
vus, kurie slinko francuzų pa
kraščiais. Britų bombanešiai 
tuojau pradėjo puolimą. Neria
mieji orlaiviai pataikė kelias 
bombas nacių laivams. Mano
ma, kad visi 4 vokiečių laivai 
buvo paskandinti;

Amerikos laikraštininkai, ku
rie buvo kitoje kanalo pusėje, 
galėjo .stebėti, kaip anglų lėk
tuvai bombardavo ir paskandi
no vokiečių laivus.

Berlyno centras 
dega

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
sėjo 2’4 d. — Pranešama, kad 
praeitą naktį keliems anglų lėk
tuvams pavyko pasiekti Berly
nas ir užmušti 9 jo gyvento
jus. Vokiečių priešlėktuvinės 
patrankos šaudė be sustojimo, 
bet joms nepavyko sulaikyti 
anglų. Anglai išmetė kelias 
bombas miesto centre, kurios 
uždegė kelis namus. Sukelti 
gaisrai Moabit apylinkėj. Tai 
buvo vienas ilgiausių anglų puo
limų, tęsėsi beveik 4 valandas. 
Anglai skelbia, kad padarė di
delius nuostolius.

Seka Ameriką
TOKIO, Japonija, rūgs. 24 d. 

— Visas japonų politikierių dė
mesys kreipiamas į Amerikos 
reakciją dėl Indokinijos įvykių. 
Japonai nenorėtų, kad Amerika 
kištųsi į šį reikalą. Japonų in
formacines agentūros paskelbė, 
kad japonų karo laivynas yra 
pasiruošęs sutikti bet kokį tre
čios valstybės įsikišimą į japo- 
nų-franeuzų konfliktą.

berlain buvo konservatorių part 
tijos lyderis. Dabar Anglijos 
konservatoriai mano Churchill 
išrinkti savo partijos lyderiu.

Kovos Indokinijoj
TOKIO, Japonija, rūgs. 24 d. 

— Nežiūrint į sutartį, padary
tą <su francuzų valdžios atsto
vais, francuzų kariuomenė prie
šinasi japonams. Japonai buvo 
priversti vartoti kanuoles fran
cuzų 'pasipriešinimui palaužti. 
Susirėmimų metu užmuštas 131 
franeuzams tarnaująs karei
vis.

Japonams pavyko suimti 240 
francuzų nelaisvėn. Suimtųjų 
tarpe yra keletas karininkų. Ja
ponams pateko didelis ginklų 
ir amunic jos kiekis.

Japonai atmušti
IIANOI, Indokinija, rūgs. 24 

d. — Vakar ir šiandien įvyko 
smarkus susirėmimai tarp.fram 
euzų ir japonų kariuomenės da* 
lių Langson ir Dangdong uo
stuose. Mūšiai tebevyksta ir 
yra didelis užmuštųjų skaičius 
abiejose pusėse.

Franeuzams pavyko atmušti 
japonus iš Dangdong uosto. Ja
ponai smarkiai nukentėjo ir 
daugelį jų parteko nelaisvėn. 
Japonai turėjo teisės išlipti Ton- 
kin ir Haiphong uostuose, bet 
jie neturėjo teisės laipdinti sa
vo kariuomenes Dangdonge.

Falangistai bijosi
MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 

24 d. — Nacių ir fašistų lyde
riai norėtų Ispaniją įtraukti ka
ran, bet ispanų falangistai tvir
tina, kad jie dar neatsigavo nuo 
civilinio karo žaizdų.

Vokiečiams palankus ispanų 
falangistas pareiškė, kad būk
lė pačioje Ispanijoje yra labai 
neaiški ir Ispanija negalės eiti 
į karą prieš anglus, kol nebus 
sunaikinta 80% britų laivyno. 
Italai prašė, kad ispanai leistų 
jiems siųsti kariuomenę per sa 
vo teritoriją Gibraltarui pulti, 
bet Serrano Suner jiems paša 
kė, kad italai reikalauja per
daug. Ispanijos vidujinė pade* 

*tis to neleidžia.

Naujas ultimatumas VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
VICHY, Francuzija, rūgs. 24 

d. — Dakaro karo viršininkas 
pulk. Boisson, šiandien gavo 
naują ultimatumą, šį kartą ul
timatumas buvo britų admiro
lo, kuris komanduoja atplauku
sius karo laivus. ♦

Francuzų pulkininkas atsisa
kė pasiduoti. Karo laivai iš nau
jo pradėjo pulti Dakarą, šį kar
tą ugnis daug smarkesnė. Pa
čiame Dakare bijoma, kad bri
tai nepradėtų supti miesto. Pa
sakojama, kad gen. de Gaulle 
pavyko išlaipdinti francuzų ka
reivių, kurie artėja prie miesto 
iš dykumos. Petain įsakė gin
tis ligi paskutiniųjų. Franeu
zams padeda vokiečiai, kurių 
žinioje yra pakraščių patran
kos.

Amerika ginkluojasi
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

24 d. — Rooseveltas pranešt, 
kad Amerikos ginklavimosi dar
bas eina pirmyn. Vien tiktai 
paskutinėmis astuoniomis die
nomis padaryta užsakymų dau
giau negu už bilijoną dolerių. 
Užsakyta daug orlaivių, prožek
torių, medžiagos dirbtiniems 
tiltams, žiūronų, įvairiausių au
tomobilių, tąnkų, radijąus apa
ratų, dtžhužlų, gazo maskių ir 
kita.

Laivynas ruošiasi
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

24 d. — Pranešama, kad Ame
rikos karo laivynas ruošiamas 
sutikti bet kokį netikėtinumą. 
Karo laivai jau gavo reikalingą 
ginklų atsargą ir pakraščių sar
gybos atatinkamai sustiprintos. 
Visi Amerikos karo laivai yra 
aprūpinami specialia juosta, ku
ri panaikina magnetinių minų 
veikimą. t

Karo laivynas stato kelias 
radi jaus stotis, kurios reikalin
gos ryšiams palaikyti su išplau
kiančiais laivais. Admirolas 
Waesche, kuris yra juros jėgų 
viršininkas, informavo atatin
kamas senato komisijas apie 
laivyno stovį ir nepriteklius.

Susirūpinę kovų 
pasėkomis

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
24 d. — Vyriausybės sluoks
niuose visi yra labai susirūpi
nę Dakaro mūšio išdavomis. 
Amerikos vyriausybė žino, kad 
Dakaras yra vienas svarbiausiij 
bazių pietų Atlantikos vande
nynui kontroliuoti. Jeigu Daka
ras pasiliks Petain kontrolėje, 
vokiečiai turės laisvas rankas 
ir galės planuoti savo karo žy
gius į pietų Ameriką. Ameri
kos vyriausybė senai numatė 
Dakaro svarbą ir pasiuntė ten 
konsulą.

Kai kurie kariuomenės atsto
vai sako, kad Amerikos apsau
ga labai sustiprėtų, jeigu Ame
rikos laivynas užimtų Dakarą.

Pateisina Rooseveltą
GRAND RAPIDS, Mich., rug- 

sėjo 24 d. —- Senatorius Lucas, 
kuris prieš trejetą metų smar-
kiai kritikavo Rooseveltą dėl jo 
užsienio politikos, šiandien pri- 

jsipažįsta, kad jis klydo. Roose- pagrobtų visą kraštą.

— Vokiečiai bombardavo Cambridge miestą, kuriame ran
dasi pagarsėjęs anglų universitetas.

— Italai bombardavo britų karo bazę Matruh, Egypto pa
kraštyj. Britai bombardavo Bardiją ir Tobruką.

— Bulgarų kariuomenė okupavo pirmą Dobrudžės zoną. 
Tikisi rytoj baigti visos provincijos ckupaciją.

— Pagarsėjęs lenkų muzikas Paderevskis atvažiuoja Ame
rikon.

— Japonų-francuzų mūšiai Indokinijoj sustabdyti. Pran
cūzai kaltina japonus sulaužius sutartį. Japonai užmušė vieną 
francuzų pulkininką.

— Suomių vyriausybė buvo priversta leisti vokiečių ka
riuomenės jėgoms vykti per savo teritoriją. Vokiečiai vyksta 
į šiaurės Norvegiją.

— Turkų vyriausybė smarkiai didina pakraščių sustiprini
mus. Vyriausybės sluoksniuose stiprėja įsitikinimas, jog kraš
tas bus įveltas karan.

— Prancūzai paskelbė, kad su japonais padaryta sutartis 
dėl Indokinijos negalioja, nes japonai ją sulaužė. Prancūzai yra 
pasiryžę sutikti atvažiuojančius japonus su ginklu rankose.

— Britų bombanešiai sugriovė du didelius karo medžiagos
fabrikus Berlyne. Padegė gazo gamybos fabrikus.

— Šiaurės Indokinijoj japonai bombarduoja francuzų ka
reivines. Franeuzams pavyko numušti 2 japonų orlaivius.

— Francuzų orlaiviai, kurie bombardavo Gibraltarą, pa
skandino vieną karo laivą-naikintoją. Ispanai matė, kaip jis 
skendo.

— Ispanai Afrikoje traukia savo kariuomenę prie francu
zų kolonijų sienų.

— Vokiečiai numetė bombą į cent ratinę I^ondono stotį 
Waterloo.

— Washingtone sudaryta komisija, kuri rūpinsis visomis 
susisiekimo priemonėmis ir paruoš jas karo reikalams.

veltas numatė artėjantį karą ir 
dėjo pastangas, jam išvengti. 
Lucas sako, kad jis skaitė Roo- 
sevelto perspčjimiis beprasmiš
kais, bet dabar tiktai jis pama
tė, kad smarkiai klydo. Lucas 
pripažįsta, kad Rooseveltas yra 
didelis tarptautinių dalykų ži
novas, juos numatė ir tinkamai 
prie jų ruošiasi. Rooseveltą pa
lygino su Linkolnu.

Palaiko Rooseveltą
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

24 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien kalbėjosi su sena
torium Norris, kuris atstovau
ja nepriklausomus balsuotojus. 
Jis turi sudaręs didoką grupę, 
kuri yra pasiryžusi balsuoti už 
Rooseveltą.

Norris pasakė, kad krašte 
yra didoka progresyvistų orga
nizacija, kuri visą laiką kovo 
jo už demokratiją ir už pro
gresą.

Grupėje buvo ir New Yorko 
miesto meras Laguardia, kuris 
žada palaikyti prezidentą. Jis 
pasakė, kad vyksiąs į kraštą 
ieškoti Rooseveltui balsuotojų.

Įtartini paruošimai
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rūgs. 24 d. — Išilgai Dunojaus 
ir geležinkelių vokiečiai prista
tė daug barakų. Sako, kad juo 
se mano kelioms d'enoms apgy
vendinti iš Besarabijos grįžtan 
įius vokiečius, kuriuos rusai 
meta laukan. Vokiečiai grįžta 
išvargę ir privalės pakelyj ilsė 
tis.

Jugoslavai įtaria tokius pa
rengimus, nes barakai stato
mi iš labai geros medžiagos, 
visur įtaisomas radijas. Prie 
barakų einamos sargybos ir na
ciai nieko artyn neprileidžia. 
Jugoslavai bijo, kad vokečiai 
ten neapgyvendintų kariuome
nės, kuri padarytų sukilimą ir

Patvirtino sutartį
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

24 d. — Praeitą savaitę Roose
veltas pasiuntė senatui patvir
tinti Havanos aktą. Tai yra 21 
Amerikos valstybes sutartis gin 
tis bendromis jėgomis nuo Eu 
ropos karus sukėlusių diktato
rių.

Kartu su sutartimi buvo per
siųstas ir Hull paaiškinimas ra
štas. Hull aiškina senatoriams, 
jog jam pirmon eilėn rūpėjo 
išvengti, kad diktatoriai nega
lėtų perkelti Europos karo į 
Amerikos žemyną. Senatas pa
tvirtino sutartį.

Respublikoniški senatoriai, 
kurie smarkiai priešinosi Hull 
politikai, kai jis vyko j Hava
ną, šiandien patvirtino sutarti 
be jokių pastabų.

Mažina algas
HAVANA, Kuba, rūgs. 24 d. 

— Kubos prezidentas, nežino
damas kokiu budu išlyginto 
biudžeto deficitą, ėmėsi labai 
griežtų priemonių. Jis nutarė 
sumažinti visiems valstybės tar
nautojams algas 38%. Algos 
buvo sumažinamos karininkams, 
parlamento atstovams, savival
dybės tarnautojams ir kitiems 
valstybės pareigūnams.

Algos sumaž narnos tiktai 
tiems tarnautojams, kurie į mė
nesį uždirba daugiau negu 30 
dolerių. Dėl šių suvaržymų bus 
paliesta 35,000 tarnautojų. Pa
sakojama, kad kai kurie ne
žada atvykti į darbą. Kubos 
valstybės iždui trūksta 15 mi
lijonų dolerių.

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

Debesuotas ir vėsus.
Saulė teka 6:39 v. r., leid

žiasi 6:45 v. v.
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ISPANU LAISVES KOVA
IlIlMllIlIlIIMARTIN GUDELL ĮįĮį

(Tęsinys) , 
Didvyriški “dinamiteros”.

sosc frontų linijose, ir pačiame 
Madride tankai jati nesudarė 
jokio pavojaus. Vėliau kariuo
menes vadovybė suorganizavo 
specialias kariuomenės dalis, 
kurių tikslas buvo kovoti prieš 
tankus, šios dalys vadinamos 
dinamiteros. Daugiausia jose 
buvo angliakasiai, kurie nuo se
no mokėjo labai gerai vartoti 
dinamitą. Buvo įsteigta dinami- 
teros mokykla, kuri visiems 
frontams pagaminu reikalingą 
dmamiterų skaičių.

Ispanai sumuša vokiečių 
pėstininkus.

Bet ne vien tiktai Madridas 
kėlė viltis karą tęsti ir laimėti. 
Milicininkai atlaikė labai smar
kius mūšius prie Charamos li
pūs. Kai fašistų jėgos buvo su
muštos prie sostinės ir padėtis 
buvo jiems labai pavojinga, už- 
sieniški jų sąjungininkai nuta
rė dar smarkiau padėti. Vokie
čiai, kurie ligi tam metui pasi
tenkino padėdami vien tiktai 
aviacija ir ginklais bei karo

specialistais, nutarė atsiųsti ir 
pėstininkų dalis. Pagal von 
Faupel planą, Madridas reikėjo 
imti supant jį iš pietų ir atker
tant visą susisiekimą su pajūrio 
provincijomis. Atvykusioms vo
kietukams karo viršininkai įsa
kydavo atakuoti ir šie rikiuo
tomis gretomis eidavo pirmyn, 
nežiūrint, kad ptieš juos pleš
kėdavo kulkosvaidžiai.
IZrtaikina tūkstančius vokiečiu, v

Respublikonų dalys pradžioj 
išsigando, jie negalėjo suprast 
tokios vokiškos paklusnybes, 
kuri juos tiesiog mirtin vedė, 
bet vėliau apkasuose pasilikę 
vokiečius tiek arti prisileidavo, 
kad iš jų nė vienas gyvas nepa
sprukdavo. Daugiau kaip 10 
tūkstančių vokiški] naujokų bu
vo išklota prie Charamos kran
tų. Po šių mūšių vokiečiai jau 
nebesiuntė daugiau savo ka
riuomenės. Berods^ vokiečiai su 
italais Ispanijos reikalu taip ir 
susitarė: vokiečiai duos karo 
medžiagą, o italai kareivius. La
kūnų buvo labai daug vokiškų, 
bet vėliau paprastų kareivių ne
simatė.

na UJIRNŲ-aCMB Tefetihoto 
DOVER, ANGLIJA. — NACIŲ BOMBARDAVIMO PASĖKOS.
-----------------------------------------------------------------------------1 , 

tuvų. Iš jų 150 buvo itališki1 
Fiat, 100 Savoja, 30 Stomų, 40 
Romeo, 40 Junkersų, 40 Hein- 
kel, 40 Dornier ir likusieji 
buvo vokiečių greitieji Messet- 
scbmidt.

Tokie buvo pasiruošimai fa
šistų pusėj, tuo tarpu respubli
konai teturėjo tiktai didelį no- 
lą nepasiduoti.

Rusija nustoja pardavinėti 
ginklus. '

Rusija, pamačiusi, kad jai la 
bat sunku įsigalėti Ispanijoj, į- 
si tik i misi, kad ne ^ien su Ka- 
baliero nieko negalėsianti pada
ryti, bet ir Prieto nepasidavė,

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

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynių Frontų <

Sumiiša italui Guadalacharoj.
Be laimingų mūšių prie Cha

ramos, dideliu respublikos lai
mėjimu reikia skaityti Guada- 
Jdcharos mušis. Ten buvo su
muštos keturios pilnos italų di
vizijos. Respublikonai iš savo 
pusės turėjo didelius nuostolius, 
bet kai italai pradėjo bėgti, tai 
ne tiktai jų pirmos linijos pa
sitraukė, bet pradėjo skubėti 
atgal visi divizijų štabai. Karo

Įėjusios priešą nuvyti taip toli, 
kad butų Madridą visai atpalai
davę nuo pavojaus.

Tai buvo kovo 20 d. dar prie 
Kabaliero vyriausybės. Bet res
publikoniška kariuomenė suge
bėjo atimti iš fašistų Teruelį. 
Tai buvo labai svarbus strate
ginis punktas.

Mūšiai prie Teruelio.
Kada priešas ruošėsi pradėti 

Aragono fronte didžiulę ofenzy
vą, respublikoniška kariuome
nė, visai priešui nelaukiant, at
kirto Teruelį nuo likusios fašis
tinės Ispanijos dalies ir priver
tė jį pasiduoti.

Fašistai turėjo gana, dide’es 
kariuomenės dalis pačiame Te- 
ruelyj, turėjo stiprią pilį. Tepu-

vių, 500 juodmarškinių, 300 ar
tileristų ir lakūnų. Iš karo me
džiagos buvo atvežta 15 orlai
vių žvalgybai, 3 dideli bomba- 
nešiai, didelė daugybė visokios 
karo aviacijos medžiagos, ypa
tingai stiprių aviacijos bombų.

Tų pačių dienų vokiški laivai 
iš Maroko pervežė 3,000 mau
rų, kurių daugumą buvo suver- 
buota prancūzų -kolonijose.

Kovo 19 d. vienas italų laivas 
Kadiksč iškrovė didelį kulko
svaidžių, šautuvų ir šovinių kie-

nuolių. Kai kurios jų buvo 28 
centimetrų.

Kovo 27 d. vokiškas laivas 
‘‘Porto” Sevilijoj iškrovė daug 
šovinių ir moderniškos artileri
jos.

Kovo pabaigoj prie Aragono 
fronto buvo sutraukta 150,000 
vyrų. Iš jų 20,000 buvo ispanai, 
tuo tarpu visi kiti buvo Užsie- 
niškiai. 50,000 buvo italų,, 40,- 
000. maurų, 20,000 portugalų,

nėti. Po to kai Stalinas sušau
dė Ispanijoj veikusius savo a- 
gentus, nustojo iš viso Ispanija 
rūpintis. Galutinai ginklų par
duoti neatsisakė, bet tas parda
vimas buvo labai ribotas. Nors 
ispanų vyriausybė ir siūlė ge
rus pinigus ir prašė didesnio 
ginklų kiekio, bet rusai ginklus 
pardavinėjo tarytum vaistinin
kai — po lašų. Parduos 50 or
laivių ir laukia, kol priešas 
juos visiškai sunaikins, o tada 
jau pradeda derybas vesti ir dėl 
kitos partijos.

(BUS DAUGIAU)

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. yiNCENNES 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

Tel. Yards . 2151 
............. ...i. .

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinoj Glenižaltės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00 

naujienos 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chieago, 111.

lis. pidęlis kanuolių, šovinių ir 
kulkosvaidžių kiekis perėjo į
ntifašistų rankas. . * ' •*. ♦ t
Mūrininkas sumuša 4 italų 

divizijas.
Italų divizijas prie Guadala- 

čharos sumušė Madrido anar
chisto Ciprijono Mera vadovau
jamos dalys. Po šių operacijų 
net dideli karo dalykų specia 
iistai pripažino nepaprastus Me
ra strateginius gabumus. Pa
prastas Ispanijos mūrininkas 
privertė trauktis Abisinijos ka
rą laimėjusius generolus. Nelai
mei, Mera kolonos nebuvo mo
torizuotos, antraip jos butų ga-

■I

jonO, kuriame buvo visokių 
tautybių žmonių, jų tarpe daug 
vokiečių.

Kovo mėn. pabaigoj Aragono
Tą pačią dieną vokiečių karo 

laivas Enldeh Bilbao mieste iš
krovę 30 moderniškiausių ka-« fronte sukilėliai turėjo 700 lėk-

□

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Westetu av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

dr. a. Tenkins 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vak vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
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

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, 

faies Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.50

COPR. I»w, NCEDLGCRAFT SERVICE. INC.

CROCHETED AFGHAN PATTERN 2634
No- 2634—Mėgstąs “Afghan”

sidare tvirtovėj ir gynėsi ligi 
paskutiniųjų. Jis manė, kad ir 
jį ateisiančios vaduoti fašistų 
dalys, kaip tai jos buvo padarę 
su Toledo gubernatorium, bet 
čia respublikonai jau -buvo 
daug j akytešhi. ‘Jiė^ltėlajil<į Ti'^t 
paskutinio momento, < bet pri
vertė pilin užsidariusius pasi
duoti. Pilyj suėmė apie du tūks
tančius fašistų. Jų tarpe dauge
lį karininkų ir klero atstovų.

Vivankos-Teruelio didvyris.
Teruelį imant ypatingai pasi

žymėjo Garsija Vivankos veda
mu divizija. Tai buvo divizija 
sudaryta iš anarcliistuojančių 
Kalalunijos elementų. Ji buvo 
skaitomu viena karingiausių is
panų kariuomenės divizijų. 
Pats Garsija Vivankos senai is
panams buvo žinomas kai]) 
griežtas sindikalistas.

Didelė fašistų ofenzyva, pla
nuota pirmomis 19381 m. dieno
mis, buvo sutrukdyta, bet pa
ruoštas puolimui jogas priešas 
sutrauko prie Teruelio ir buti- 
jiai buvo užsispyrus jį atimti. 
Respublikonai ten išžudė labai 
dideles fašistų jėgas. Franko 
sutraukė labai daug niaurų, 
privežė italų, sutarė su vokiečių 
ir italų aviacijomis ir pradėjo 
atakuoti seną aragoniečių mies
tą. Du mėnesius truko kdVos 
prie Teruelio, kol fašistinės jė
gos vėl jį atgavo. Tai buvo va
sario mėnesio pabaigoj.

Vokiečių ir italų parama 
fašistams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
M H •■nlKi'jpi M, ■ ■■ ■John F. Euoeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

. ; AMBULANCE,
. DIENA IR NAKTĮ

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

I i Telefonas LAFAYETTE 0727

AKIU SPECIALISTAI

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.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEFT

Į 1739 So. Halsted SL, Chieago, UI..

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti mdn Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė...........—.......... ............................. .....................

No. 2634

Adresas.

Fašistai ir toliau rengėsi di
delėms ofenzyvoms. Tuo tarpu, 
kai Italijos ir Vokietijos diplo
matai Nesikišimo Komitete 
tvirtino, jog jų vyriausybės ne
padedančios Frankui, Vokiečių 
ir italų laivai nuolat traukė gin
klus į fašistinę Ispaniją.

Kad butų pilnesnis vaizdas, 
paminėsime čia užsienio me
džiagą įvežtą fašistinėn Ispani
jon vien tiktai kovo mėn. 4938 
metais.

Kovo 2 d. į Bilbao įplaukė 
du dideli vokiečių laivai, kurie 
atvežė karo medžiagos ir daug 
orlaivių.

Kovo 10 d. Kadikso uostau į- 
pla.uke trys ispaniški laivai, su 
karo medžiaga ir kareiviais. 
Jais atplaukė 4500 italų, karei-

DR- G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
rj.. Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

« su POVILU ŠALTIMIERU.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR.HERZMAN

IŠ RUSIJOS *
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th 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

Laidotuvių Direktoriai
niiUiiiiiiiiOiiiiniiiiiiiiliHiniiiii

YARds 1419

6§12 Šo. Western Avė.
I^IO South 49th Court, Cicero

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

' ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wfestern Avenue Phone LAFayette 8024

I. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

‘ J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Flace Phone CANaI 2515
SKYRIUS: 42^44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue .. Phone YARds 4908

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanicą Avenue , YARds 1139

NARIAI
’ y |

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

II III IIIII11 IC^II 1111II111IIIIIIIIII III III

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HM.STED ST.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

Dr. V. E SIEDLINSKJ
DENTISTAS 

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

Tel. VARUS 0994 
Antrad., Ketvirtai., Penktadienį 
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877 

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”Miestas ir. valstija.
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Rimtai susirgo Stasys 
Petrauskas

Kuličius ir Herman Hcyes.
Wm. Popeli ir jo žmona Au

na yra dėkingi rengėjams ir vi
siems atsilankiusiems svečiams 
ir draugams. Jie sako: “niekad 
jūsų neužmiršim”. —Steponas.

viena

(ACME-NAUJIENŲ Photo!
CHICAGO. — Chicagos ligoninėje slaugė laiko ką 

lik gimusią mergaitę, kurios levas Fred Snite jau keturi 
metai gyvena “geležiniuose plaučiuose”. Jis yra vaikų 
paralyžo auka.

apsunkinamas, kas sukelia jo 
sienelių pervargimą.

Atitinkamos gyventojų gru
pes yra pripratusios prie tam 
tikrų vartojamų maisto kiekių. 
Asmenims pripra tusiems mai
tintis gausiu augaliniu maistu, 
mėsiškas negausus maistas at
rodo nesotus ir, priešingai, as
menims pratusiems misti ma
žais kiekiais koncentruoto mė
siško maisto, toks gausus au-

Iš Politikos 
Lauko

Wm. A. Popeli 
Diena Nusisekė

-- r-.r r—2 .<

Bolo-

Pereitą sekmadienį staiga su
sirgo plačiai žinomas šios ko
lonijos veikėjas, p. Stasys J. 
Petrauskas. Jis sugniužo sve
tainėje ir liko skubiai nuvežtas 
į namus. Kitą dieną Dr. 
toff (Bulota) išvežė jį 
Anthony ligoninę.

Kiek žinia, Petrausko
ranka, viena veido pusė ir vie
na koja liko lengvai suparaly
žiuota. Be to, ir jo širdis tru
putį šlubuojanti. Dr. Bolotoff 
sako, jog ligoniui teksią kai ku
rį laiką pailsėti ir ramiai užsi
laikyti. Jis prašo visus drau
gus, kad jie bent šiuo tarpu 
ligonies nelankytų :r jo nevar
gintų. Poilsis jam dabar labiau
siai esąs reikalingas.

Jei kas nori patirti apie drg. 
Petrausko sveikatą, tai tegul 
kreipiasi į Dr. Bolotoff (Mead 
Bldg., tel. Main 7822). Dakta
ras pasižadėjo mielu noru su
teikti informacijas.

Chicagoje Stasys turi brolį 
Joną Petrauską ir seserį Ber- 
tulienę. — J. B.

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabl- 
Htie*.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ,

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki B vai. Sekmadieniais — 
nuo B ryto iki 1 vai popiet.

..... "" " I ........ . ■ ...........

Sveikatos Dalykai
MITIMAS

Mitimas yra pagrindinis bio
loginis žmogaus organ zmo rei
kalavimas. Nuo maisto koky
bės ir kiekybės priklauso žmo
gaus gyvybė, darbingumas ir 
organizmo atsparumas.

Normalus mitimas bus tuo
met, kada, maistas patenkinęs 
visus užaugusio organizmo rei
kalavimus, palaiko pastovų kū
no svorį ir gerą jo funkciona
vimą. O augančiam organizmui 
dar, be to, teikia amžiui atitin
kantį kūno svorio 
gerą visų organų 
vystymąsi.

Tuo budu kyla
koks gi turi būti maistas, kad 
patenkintų aukščiau paminėtus 
svarbius organizmo reikalavi
mus?

Svarbiausia pilnaverčio mais
to sąlyga yra, kad jis susidėtų 
iš reikalingo kiekio pagrindinių 
maisto medžiagų, būtent: bal
tymų, riebalų, angliavandenių.

mineralinių druskų, vitaminų ir 
vandens.

Tyrimais yra nustatyta, kad 
žmogus dirbąs vitudinio sun
kumo darbą ir sveriąs apie 70 
kilogramų turi kasdien suval
gyti apie 118 gramų baltymų 
(daug baltymų turi mėsos ir 
pieno produktai), apie 56 gr. 
riebalų (gyvulinių ir augalinių) 
ir apie 500 gr. ang iavandenių 
(jų daug turi daržoves, vaisiai,

prieauglį ir 
ir audinių

klausimas,

Savo kilme maistas gali būti 
arba gyvulinis arba augalinis. 
Paprastai žmonės minta mišriu 
maistu — ir gyvuliniu ir auga
liniu. Žmogaus organizmas yra 
prisitaikęs tokiam mišriam 
maistui, todėl naudoja žinduo
lių gyvulių ir paukščių mėsą, 
žuvis, kiaušinius, vabzdžius, 
vaisius, uogas, daržoves, šak
niavaisius, grybus, riešutus, au- 

grudus, prieskonius, gėri- 
ir t. t. Geru maistu laiko- 
tas, kurio 70% organiz.- 

gali pasisavinti. Tačiau,

bai sunkus.
Didelę reikšmę turi ir mais

to šviežumas. Tik nesenas mai
stas yra skanus, gerai kvepia 
ir gerai atrodo ir yra žmogui 
nekenksmingas. £enas, sugedęs 
maistas, taip pat; ir falsifikuo
tas gali būti ligos priežastimi, 
gali organizmą užnuodyti.

. Aukščiau minėtąsias pagrin
dines maisto medžiagas mes 
valgome kaip tam tikrus pa
tiekalus arba valgius. Valgiai 
turi turėti gerą kvapą, turi bū
ti skanus. Tuo pačiu jie gali su
žadinti virškinamųjų sulčių pa- 
sigaminimą skrandyje, vadina
si, būva geriau virškinami. Be 
to, valgiai turi būti ir sotus. 
Nereikia pamiršti taip pat apie 
valgių pakankamą riebumą. 
Riebalai teikia valgiui skonį. 
Vartojant valgį visai be riebalų 
netenkama apetito.

Visos šios patiekalų ypaty
bės yra būtinos, nes dažnos 
maitinimo klaidos įvyksta dėl 
to, kad viena šių sąlygų arba 
kelios nėra pakankamai įverti
namos.

Paprastai žmonės atiduoda 
pirmenybę šiltam valgiui. Tali 
galima paaiškinti tuo, jog: 1) 
išalkęs žmogus pradeda trupu
tį atšalti, 2) karštame valgyje 
gyvuliniai riebalai ir su aukš
ta tirpimo temperatūra, būna 
skysti, 3) kai valgis būna karš
tas, jo kvapiosios dalys darosi 
dar kvapesnės ir'’ todėl veikia 
geriau apetitą. Tačiau valgį 
aukštesnės temperatūros negu 
55° valgyti nepatartina.

Mineralinių, druskų ir vitami
nų kiekis dienos valgio kieky
je dar nėra griežtai nustatytas, 
bet jie taip pat labai svarbus ir- 
butini. -1

Mineralines druskas gauname 
su vandeniu ir šiaip su visomis 
kitomis valgomomis medžiago
mis. Vitaminus gauname iš 
augalinio ir gyvulinio maisto.

Buvo daug žymių vald.’ninku
Praeitą sekmadienį, rugsėjo 

22 d., Birutes darže įvyko Wm. 
A. Popeli diena. Atsilankė daug 
svečių ir visi linksmai praleido

Tarp besilinksminančių sve
čių matėsi labai žymių žmonių, 
kaip tai: teisėjas John T. Žu
vis, komisionierius A. G. Kum-

Humboldtparkiečiai
Ruošiasi Iškilmėms

HUMBOLDT PARK. — Ga
vau progą sužinoti, kad ir Hum- 
boldt Park Lietuvių Politiškas 
Kliubas ruošiasi prie didelių iš
kilmių, kurios įvyks rugs.-Sep- 
tember 29 d., Jefferson miš
kuose, Elston ir Central avė.

Taipgi patėmijau, kad ir su
gavo aviną, kuris bus

dė Brukąs, Mike Biago, Paul ant žarijų.
Wilkas, P. Nover, D. Mikulskis 
ir F. Jutkus

sukamas

visados 
savo sve- 

Commiteemanas Frank Zintak,1 čius,, kurie tik atsilanko pas 
Aldermanas Bryan Harlnett ir juos gražiai ir smagiai pralei- 
kapitonai Joseph Kaminskas, sti laiką. A. J.

Humboldtparkiečiai 
iš Kast Chicago.' stengiasi gerai priimti

1 rZ • J 1 ' Y* 1 • j *1 j •!

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

COAL and COHEl
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis. 

NUSIPIRKIT PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai 1

Illinois Sales Taksų 3% (eina i Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau

Visos musų anglys stokeriams 1 
yra dust treated.
ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 1 
stokeriui vartoti arba 0* 4 
rankomis kūrenti V
ACE STOKER NUT — 1-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių nr '
(rengimams .
ROYAL STOKER NUT — Mu- ' 
sų Vadas. Puiki Štoke- nr ,
riam Anglis

POCAHONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- ey y/r 
rūksta... Namams
WEST VIRGINIA MINEi»rr n r 
RUN — Extra rupios

PETROLEUM CARBON M 7KPilė Run * 0

PETROLEUM SCREENINGS 
3-inch Screenings QQ BLACK MAGIC SCREENINGS į- 

—1-inch nn |
rupumo 
BLACK MAGIC STOKER NUT 
-1-inch Nut. Geresnis kuras, 1 
su magiškom pasėkom. Geriau- l 
sias ką pinigai a»f7 1
<™ii nirkti tM.UO

MILLEĘ’Sj, .CRĘEK — Dideli 
šmotai, Genuine <pq
Consolidation
ATLAS BLOCK — ęn rn
Puikios Pečiui Anglys

Kainos Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

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

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.25

EGG ....................... .
NUT ...........................
LUMP ........................
MINE RUN ...............
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

I QTEPHENQ
‘-' m u s I

STUDIO 
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
Mokytojas:

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 
KURTENUS SU

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

(•K

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su Čigone.

Gypsy
ES. R U CURTAIN DYE

Account* opon by tho 15th «ani •• of tho lat

LATEST DIVIDEND

Ff IRFIELD SAVINOS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

IMAUJ8EIN)©S
labai daug

praktiškai 
gali pasiti- 

savo reguliatorium, bu- 
Skrandžio pri-

NAUJIENOSIM pirmas ir didžiausias Lietuvių Diea- 
ražtis Amerikoj.

NAUJIENOS

M

GERE. Naujieną įkaitą*-

pirkinių reikalai* M į

*kelbia*i NmjkMt*

vX*.v.vXw.<

MADŲ

PATTERN BOOK

mus 
mas 
mas 
kad išnaudotosios maisto lieka
nos galėtų iš organizmo pasiša
linti, būtina, kad maistas turė
tų ir tam tikrą kiekį nevirški
namos medienos, būtent, apie 
60—80 gr. paros maisto kieky
je. Šis medienos kiekis susida
ro iš rugines ir rupios kvieti
nės duonos, košės, daržovių, 
vaisių ir uogų.

Jeigu musų valgiai susideda 
ne tiktai iš minėtų grynųjų 
maisto medžiagų, bet turi ne
mažus kiekius ir nevirškina
mos medienos, tai kyla klausi
mas, kiek žmogus turi tų val
gių per parą suvalgyti, kad or
ganizmas butų patenkintas? 
Šiuo klausimu yra 
mažiau ar daugiau 
skaičiavimų, bet 
sveikas organizmas 
keti
tent, sotumu.
pildymas ir jo sienelių įtempi
mas pasireiškia kaip sotumas. 
Kai skrandis atatinkamai prisi
pildo, apetitas dingsta. Toliau 
sotumo jausmas priklauso ir 
nuo to, kaip ilgai maistas pasi
lieka skrandyje. Juo ilgiau jis 
ten lieka, juo ilgiau nejaučia
mas alkis.

Suvalgyto maisto kiekis turi 
reikšmės jo judėjimui virškina
majame trakte. Valgant mažus 
kiekius labai koncentruoto 
maisto išsivysto žarnų suglebi
mas (atonija), maža peristalti
ka ir vadinamasis vidurių už
kietėjimas. Valgant labai daug 
mažai maistingo, augalinio mai
sto virškinamojo trakto darbas

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan. Ass’n
RAŠTINE

Amerikos miestuose ir kituose pašau-

NAUJIENOS

NAUJI
Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

101

IM

«

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, I1L

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

NATTJTENŲ premunerata Amerikoj (be Chieagoa) 
kainuoja >5.00, Chicagoj ir Europoje 
—>8.00.

VOMS—pinigus siuskite ttuo antrašu:

“NAUJIENOS”
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



NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadien., rugsėjo 25,1940

mUJIENSS
The Lithoanl&n Daily New»

Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

byExcept Sunday 
News Pub. Co. Ino.
Halsted Street
CANaI 8500

Subscription Rates>
|5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagp
$8.00 per year in Chicago
3c per ęopy. _______________
Entered as Stacond Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under thė ačt of 
Mareli 3rd 1879.

Chicagoje—paštu
Metams J_______________
Pusei metų----------- L 
Trims mėnesiams________
Dviem mėnesiams  L-  
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ___________
Savąitei ......--------------------
Mėnesiui ------------------ ---

|8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie-. 
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St», 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

3 
18 
7$ 

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

Metams -------------------- $5.00
Pusei metų ___    2.75
Trims mėnesiams  1.50 
Dviem mėnesiams ----------- 1.00
Vienam mėnesiui ......  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: 
Metams$8.00 
Pusei metų -------------------- 4.00
Trims mėnęsįams L-..-___ 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

lūs. Matyt, gen. dę Gaulle buvo apgautas.
Reikią ipąnyti, kad anglai dės visas pastangas pa

imti tų uoętų ir visų Senegąlijos teritorijų, kuri prie jo 
prieina^ nes U tęnąi jie galėtų kpntręlįuotį vijąą pietinį 
Atlantiko vandenynų, o Anglijos tųlkinįnkaą ’gęų, d.ę 
Gaulle turėtų tvirtų bazę veikti Frąncųzijoą kęlonjjosę 
Afrikoje. Tose kolonijose yię labiau auga opozicija prieš 
Petąino kapitulautiškų vyriausybę.

Tik kažin, ar ne per vėlai Anglija susigriebė? Sako, 
kąd į Afriką jau yrą nugąbenta daug Vokietijos karei
vių, kurie, žinqrųą, padės “pąį^iati^Kiepi^ frąncuzams 
sustiprinti Pętąipę ąutpritętų prieš “išdavikų” de Gaulle.

St. Miščikas-žiemys

Taip gimė artilerija..
Margumynai

Cinkas

Praeities klaidos

r-fn •W

i—y

56 valandas savaitėje.
Tai jau yra daug blogiau, ne

gu kapitalistiškos^ šalyse, kur 
darbininkai turi vieną dieną sa
vaitėje poilsiui.

PASIRINKO TINKAMĄ 
VARDĄ

Europa nebūtų atsidūrusi tokioje baisioje padėtyje, 
kokioje ji šiandien yra, jeigu ji butų pramačiųsi, prie ko 
veda Hitlerio įsigalėjimas Vokietijoje. Anglija ir Fran- 
cuzija galėjo lengvai sutriuškinti hįtlerizmą, kuomet ji
sai dar nebuvo pasiruošęs karui. Bet jos nenorėjo to da
ryti, pasitikėdamos, kad nacių diktatūrų galima bus gra
žiuoju numaldinti. Todėl anglai ir francuzai netrukdė 
Hitlerio, kuomet jisai įvedė kariuomenę į Pareinės sritį, 
paskelbė Vokietijoje visuotinų karo prievolę ir kitokiais 
budais laužė Versalio taikos sutartį. Pagaliau, tos val
džios leido Hitleriui pagrobti Austriją ir sudraskyti Če
koslovakiją,

Bet reikia neužmiršti, kad ne viena tiktai Europa 
yra kalta, kad hitlerizmo smakas pasidarė galingas ir 
pavojingas visam pasauliui. Amerika prie to irgi nema
žai prisidėjo. Pats prezidentas Rooseveltas, kuris dabar 
reikalauja, kad Jungtinės Valstijos ginkluotųsi savo lais
vės apgynimui, yra padaręs keletą labai pragaištingų 
klaidų. Vienų jų prieš keletą dienų nurodė savo kalboje 
republikonų kandidatas Wendell Willkie.

Jisai priminė savo kausytojams, kad Roosevelto ad
ministracijos pradžioje buvo sušaukta Londone tarptau
tinė ekonominė konferencija su tikslu pagaminti ekono
minio atgaivinimo planų vadovaujančioms šalims pasau
lyje. Tos konferencijos sumanytojas buvo prezidentas 
Rooseveltas. Ji susirinko Londone ir posėdžiavo keletą 
savaičių, bet paskųį ėmę ir išsiskirstė, nieko nenutarusi. 
Jų iškrikdė J. V. prezidentas, atsisakydamas pritarti tam 
programų^ kurį buvo priėmę visų dalyvavusių valstybių 
delegatai, neišskiriant ir Amerikos* Valstybės sekreto
rius Hull ir asmeniškas^ Roosevelto įgaliotinis R. Moley 
sugrįžo namo, negalėdami nuprasti, kodėl jų “čyfas” pa? 
statė juos į tokių keistų padėtį. >

Ta paslaptis ir šiandien nėra paaiškėjusi. Todėl, kuo
met kandidatas Willkie šituos faktui priminė, nė vienas 
demokratų šulas neturėjo ką jam atsakyti.

Bet yra neabejotinas dalykas, kąd Londono konfe
rencijos išardymas skaudžiai pakenkė demokratijoms U* 
sustiprino diktatūras. Nes tai, pirmiausia, pagilino eko
nominę depresijų Europoje ir Amerikoje. Depresija reiš
kia masinį skurdų, o masių skurdas yra ta dirva, kurio
je tarpsta diktatoriai. Antra, konferencijos pakrikimas 
atėmė daugumai valdžių norų veikti sutartinai, kovojant 
su ekonominiais ir politiniais žmonijos negalavimais. Hit
leriui to tiktai ir tęreikėjo. Kuomet demokratijos paro
dė savo nesugebėjimų susitarti, tai jam buvo lengva in
triguoti, kurstyti vienų šalį prieš kitų, terorizuoti silp
nesniuosius kaimynus ir paskui juos pulfi, visuomet pa
sirenkant patogiausių savo agresijai laikų ir aukų.

Tiesa, prezidentas Rooseveltas išreikšdavo jautriais 
žodžiais simpatijų kiekvienai Hitlerio sudraskytai arba 
pavergtai tautai ir pasmerkdavo užpuolikų, bet Hitlerio 
plėšikiškų žygių tai nesulaikė. Laipsniškai jisai užkarių- 
vo visų vakarinę Europos kontinento dalj. Tik Anglija 
dar paliko nepaklupdyta. Reikia tikėtis, kad su Ameri
kos pagalba lėktuvais, laivais ir amuniciją ta paskutinė 
demokratijos tvirtovė Ęuropoje atsilaikys. Bet stabdyti 
Hitlerį reikėjo pradėti ne dabar, o 1933 metais, kai tįk 
jiąai įėjo į valdžių. Beveik tuo pačiu laiku pręzidentas 
Rooaevęltąs atvyko į Baltąjį Namą. Jisai turėjo puikiau
sią progą, bęt ją praleido.

Nacių partija Kuboje padavė 
prašymą valdžiai, kad ji leistų 
jai pakeisti savo vardą į ^Penk
tosios Kolonos Partiją”. Bet 
gubernatorius Ądeįąrcįo Valdės 
tą nacių prašymą atmetė.

Vardas, vistiek, butų buvęs 
tinkamas.

MASKVA LIEPIA BALTI 
JOS PILIEČIAMS 
REGISTRUOTIS

Sovietų vąldžia per savo, pą- 
siuntinį Washingtone pranešę, 
kąd visį Lietuvos, Latvijos įy 
Estįjųs. piliečiai, kurie ketiųą 
grįžti į sąya gimtuosius, kraštus,, 
privalo prieš lapkričio 1 d. už
siregistruoti sovietų ambasado
je Washingtone ir konsulatuo
se New Yorke, Sąn Franciscę 
ir- Los Angeles. Kurie turi senus 
pasus, privalą juos atiduoti sę- 
vjetų konsulams, o iš jų gausįą 
naujus pasus. Užsiregistravusie
ji sovietų kopsųlątupsę aųtomą- 
tiškai patapsią SSSR piliečiais,

Lietuvos, miųiątęrįą Washįng- 
tone, P. žadeikis, pareiškė, kad 
Lietuvos* piliečiai, gyvenantieji 
Amerikoj ė/ tujoii teisei jeigu ma
ri, priimti Rusijos pilietybę, bęt 
prievartos jiems nėra. Ameri
kos yąldžią nepripažįsta s,o vietų 

i užgrobimo. Lietuvos.
“Lietuviai turi atsiminti”, 

tąrė mhnstęrįę, °kąd Jungtį? 
nių Valstijų valdžia iki šiol 
pripažįsta Baltijos respublį? 
kų ministerius, kaipo pasiun
tinius nepriklausomų valsty
bių, dabar patekusių po sve
tima priespauda. Lietuva vėl 
atgis, kuomet pasauliš’ sugrįš 
prie išminties ir teįsingumę?’

RŲSIJA PRAILGINO
DARBO LAIKĄ

KAM MELUOTI?

Karas Afrikoje
‘^Laisvosios Francuzijos” vadas, gen. Charles dė 

Gąųllę, pu anglų laivyno pagalba bandė paimti didęlį 
Francuzijos uostą Dakar, prie vakarinio Afrikos kran-. 
to, bet maršalo Petaino vyriausybės šalininkai atsisakė 
pasiduoti ir privertė anglų laivus pasitraukti. Praneša
ma, kad gen. de Gaulle pradėjo naują ataką prieš uostą.

Atrodo, kad šis anglų ir “laisvųjų franeuzų* žygis 
pebuvo kaip reikiant suplanuotas. Gen. de Gaulle tikėjo
si, kad uosto vyriausybė jam ne^ipriešips, ir jįęai pasiun
tė laiveliu delegaciją su ja tartis. B.et upętu tvirtovių ka-, 
puolės delegacijos neprisileido ir ėipS šaudyti.

Prieš keletą dienų į uostą Dakar nuplaukė šeši fran« 
euzų karo laivai iš Viduržemio juros. Anglai juos pralei
do pro Gibraltarą. O dabar tię laivai atsisuko prieš ang

Per daugelį metų sovietų val
džia gyrėsi, kad Rusijoje trum
piausios darbo valandos, nes sa
vaite susideda įjk iŠ 6 dienų, iš 
lęųrįų 5 dienos yra dęrbo dię- 
ųos, ę šešta — poilsio. Be tę, 
Hasdįęą dirbama tik šešias ar
ba septynias yaląpdaą.

Bet šią vasąrą bolševikai tą 
darbų laiko sutrumpinimą pa- 
naikibo ir ats teigę “bųržųažiš- 
ką” tvarką • savaitė ^tapo prai|?. 
ginta iki 7 dienų, kaip visame 
pasaulyje, u valandos — 
iki K- Aukščiausias buvietųs iš
leido birelio 26 d- atitinkamą 
įsakymą, kurį Maskvos “Pravi 
da” aiškina taip:

“Be įtempto organizuoto 
ir masinio dąrbo, be nepa
liaujamo kontroliavimo visų 
bolševikiškų organizacijų, 
vykdant birželio 26 d. įsaky
mą, neįmanoma pasiekti pa- 
gęidaujamą pasisekimą, pa
siekti pagrindinį darbo page- 
ręjjipą fabrikuos? jt įmonėse 
ir jose įgyvendinti bolševikiš
ką santvarką...

“Perėjimas prie aštuonių 
valandą darbo dienos ir prie 
septynių dienų darbo per sa
vaitę suteikė daug principe 
mu dalykų ūkiui..?'
Pasirodo, kad /sovietų Rusijo* 

j e jau dabar dirbamą septyųias 
dienas sayųįįtęje jr ąštųonias va
landas kiekvieną dien& taigi į- s ■*’ ’ U « * ■ 4-->

Bro.oklyno penklakoj ų orga
ne Mizarą rašą, kad Brookly- 
ne buvo surengtos trijų srovių 
prakalbos (dalyvaujant katali
kams, tautininkams įr socialis
tams) , kur ^‘pinigai buvo ren
kami Smetonai grąžinti Lietu
von’’.

Ar ne sarmata jam šitaip me
luoti? Nepąįsąnį ką ipąno apie 
Smętpnos valdžią taątininkąį,. 
bet katąhkaį apie jo “grąžini
mą Lietuvon” negalvoja;, o juo 
įabiąu apie tol begalvoja sęęįa- 
listai. Kaip tik atbulai, soęiąlis- 
tąi yra pąkąrtotįnai pareiškę, 
jogei Smętonęs valdžios ątsfęi- 
gimuį Lietuvoje jie yra priešin
gi.

Toliauą tas pats penktakojų 
melagis pasakoja, kad iš Lietu- 
ypš. pabėgę į Vokietiją apie 600 
žvalgybininkų,' fabrįkąntų, ban- 
kinįnkų 5‘ir kitokių Lietuvos 
liaudies priešų” — ir Hitleris 
duodąs tięiRSi .pabėgėliams pa
stogę. ir mąistą.

Tai yra 'kitds melas. Tarpe 
pabėgėlių yra visa eilė žmonių, 
kurie niekuomet valdžioje ne
tarnavo ir niekuomet bankų ar
ba frabrikų neturėjo. Vieni jų 
buvo laikraštininkai, kiti vertė
si šiaip kokiu nors darbu. Jei
gu Vokietijos valdžia tuos pa
bėgėlius patalpino į tam tikrą 
stovyklą, kur jiems duoda guo
lį ir maistą, tai tas nereiškia, 
kad Hitleris juos globoja. Juk 
kuomet žmogus patenka į ką- 
lėjimą, tai valdžia jam irgi 
“duodu pastogę ir maistą”. Ąr 
uogaudavo pastogės ir maisto 
Lietuvos komunistai, kurie sė
dėjo kalėjime?

Bet Mizara eina dar ir toliau. 
Jisai sakę, kad tie Vokietijoje 
internuotįeji (uždarytį stovyk
loje) pabėgėliai nori dar pinigų 
“propagapdąi vesti”:

“jieųis reikią ruoštis ‘tau
tos vadas’ į Lįetuvų grąžint;, 
kad jis ir vėl luptų devyniųs 
kailius nuo Lietuvos liaudies 
kūno.

“Taip reikąlįpgi pinigai.”
Tąi, gKdi, sų šįįuo tikslu bu

vo įdėtas “Naujienose” ątsišaų- 
kimąs, prašantis tuos pabėgė
lius sųŠeĮptį.

Tik besąžjniškas žmogus gali 
drįsti šitaip klaipyti faktus i; 
mulkinti publiką. Iš Vokietijęs 
dar iki šiol nebuvo girdėti nę 
apie menkiausią politinį pabė
gėlių veikimą. Tuo tarpu buvę 
žinių, kad Vokietijos valdžią 
pastatė griežčiausią sąlygą žy
mesniems asmenims tarpe pą- 
begėlių, kad jokiu politiniu ar
ba visuomeniniu veikimu jię 
neužsiimtų, 1<q1 jie bus Vokie
tijos teritorijoje. Ir tai natūrą? 
lūs dalykas: juk Hitleris šian
dien yra geras Stalino “drau
gas”, tai kaip gi jisai leis, ka(| 
jo teritorijoje butų vedama ka
klą nors agitacija prieš Maą? 
kvą?-

Reikia stebėtis, kaijp koųiu?
į Žįstą;, neaisai’ihatija per aki? 
;■ meluoti ir apgaudinėti visuome

nę!'

Kuomet Anglijęs vienuolis 
Rqger Batonas 1260 m. surado 
paraką, vargu tenumanė koki 
bąįaų žudymo ginklą žummja* 
dąyė ir kaip plačiai jis jo išra
dimas bus žmogaus prieš žmęr 
gų vartojamas. Sakomą, jog |įs 
pats nusigandęs savo išradimo 
ir nenorėdama? parduoti nio- 
kąm^ paliko yieų parako for- 
mulą, kurią jąu vęįęsmais lai
kais surado kiti.

šjąndien mes neturėtume ar
tilerijos, neturėtume daugelio 
ginklu, jęį savo laiku vienuoli* 
Bąęonas butų buvęs toks geras 
ir butą s.pnaikjnęs. savo išradi
mą.

Aišku, butų suradę kiti, bet 
daug vėliau ir bent musų kar
ta gal nebūtų turėjus pergy
venti tą košmarą, kurį šiandien 
gyveną...

Kada atsirado, pirma arm°- 
ta — sunku pasakyti, nęs kaž
ką panašaus, apie panašų į ap
motą ginklą kalba ne tik Ge- 
novos respublikos istorikas 
Giorgio Stella, bet ir vienas 
arabas, kuris tvirtina, jog 
Gyanados kąyalįus apgulęs Ba- 
za pavartojo pirmą ginklą, ku
rį reikia skaityti musų apmo
tos tėvuku.

Genoviečiai buk pavartoję 
panašų ginklą apie ,1316 m., 
bet bendrai, linkstama skaityti 
armotos atsiradimo metais 
1338 metus. » ■ •

Jei prieš tai ir buvo vartoja
mi ginklai panašus į musų die
nų artileriją, tai visgi tik nuo 
1338 m. artilerija įgija 
tybcs teises ir pradeda 
prastai progresuoti.

Bet tikrai žinoma, kad 
armotą pavartojo 1339 metais, 
kuomet apgulė Cambrai.

Vėliau 'jau handamė' armotą 
Prancūzijoje ir Anglijoje, kur 
anglai pirmą kartą ją pavarto
ja prieš prancūzus Crecy mū
šyje 1346 m., paleisdami į dar
bą tris nedideles armotas, ku
rios visgi nusprendė mūšio lai
mėjimą anglų naudai, nes kaip 
tų laikų chronistas 
lani rašo, apmotų 
buvo toks didelis, 
pats dievas siunčia 
keldamas paniką tarp pėsčiųjų 
ir ypač raitųjų.

Ręikia pasąkytį, jog ąrmota 
pirmaįs , sąyo istorijos metais 
veikę į priešo kariuomenę pe 
tiek savo pyagąištinguinu, tei- 
kiąnąąis. nuostoliais, kiek savo 
bąjsu, trenksmu, prįę kęrio 
žmonės nepripratę ir kas 
priipįnė pęykaniją, kurįos žmo
gus dar pųo senų laikų bijoję.

Juk iki 1378 m. vartotos ąr- 
motos buvo ne tik RP lietos, 
kaip šiąndiep, b,et susidėję iš 
kelįų dalių ir svėrė maždaug 
šešidsdešiipt kilogramų visą ap
mota, ji jos rąetomi akmens ir 
geležgaliai pasiekdavo 150-^203 
žingsnių tolį ir niekuomet ne
galėjai būti tikras, kad patai
kysi tep, kur nori...

Bet nežiūrių t tokios mepkos 
armoĮos veiklos — ji suvaidi
no gan žymią rolę musų istori
joje.

Neskąitaųt kitų priežasčių, 
tiesa, pagrindinių, feodąbzųnii 
suteikė £an smarkų, jei ųe ga
lutiną siųngį artilerija, kurios 
pągęĮbą karaliai, galingieji fe
odalai įstepgė sugriauti feodalų 
arų lįzdųą kalnų viršūnėse sų 
jų pilimis, kurios kitų keliu 
buvę RępapRamps,

Kąralįy absoliutizmo į^įvįęš-. 
patavimas Vakarų Europoje 
nužyniėtaą ąrmę.tų griausmų.

UŽ tąi pųpįęžiąi, pąmatę 
nepapjastą ąr|ilerijos veiklą ir 
nęyėdąnu atsiginti nup jos, 
bet ųępasitikėdąnii ginklayimp- 
si' pępgalętį pasauliečius kara
lius, nųtWČ per Lątęrąno bąž- 
pyčips suvažiavimu pasmerkti 
ąrmptą kaip ’ nežmonišką ir 
priešingą dievo vąliąi ginklą.

Ątąfrądus artilerija nei kiek 
įtovarlAin nnnip7i‘ima doru lai-

nepa-

italai

Jonas Vil- 
trenksmas 
jog rodėsi 

perkūnus

nežadėjo popiežiams gerų lai
kų įr paspirties įr todėl nore- ! 
jų šį gipklą panaikinti, kad 
tuo ilgiau išsilaikyti savo val
džioje įr gąįėti toliau diktuoti 
ąąvo vąlįą karaliams ir visam 
pąsąųlini.

Bet gyvenimas, jo kasdieni
nė Kova neį kiek nesiskaitė su 
šiuo, bažnyčios tėvų nutarimu 
ir ąrtilerija progresavo milži
niškais Žingsniais.

1378 m. vienas vienuolis al- 
ęhemištąs įteikė Venecijos res- 
publįkos valdžiai fonnulą me
talų lydinimui, kurią pavartojus 
buvo, galima anuotą išlieti 
vienlypę, o ne kelių gabalų, 
tarpusavyje vėliau sujungtų.

Venecijos respublika panau
dojo šį vienuolio išradimą ir 
pavartoję vienlypes armotas 
lengvai paėmė Chioggia tvirto
vę, bet pamatę, kokio pajėgu
mo įgijo ąrmota, patį vienuolį 
išradėją uždare kalėjimai!, kad 
kiti negalėtų jo išradimu pasi
naudoti ir pagaminti šiuos bai
sius ginklus. Bet tai nei kiek 
nesulaikė armotos vystymąsi, 
nes anglai Crecy mūšyje pa- 
sekipįųgąį pavartojo artileriją 
prieš katalikiškus prancūzų 
valdovus ir anie, nusispiovę į 
bažnyčios prakeikimą anuotai, 
savo kailio gelbėjimui pradėjo 
jas nemenkiau vartoti.

Karolis VHI-tas anuotomis 
lengvai užkariavo Neapolį 1495 
m. ir prasidėjo lenktynės, ku
rios dar šiandien tebevyksta.

Jei iki penkiolikto šimtme
čio armotos nebos vėrė daugiau, 
kaip šešiasdešimt kilogramų, 
tai išmokus lieti armotas jų 
dydis nuolatos didėjo.

Pįripa didžiulė anuota bu
vo pagaminta vengro Orban 
suįtqno Mabomedo ll-o įsaky
mu. Jis nutarė užimti 
tinępolį.

Sultonas*, tuomet 
“Nors moters apalps 
virs nebyliais”, jis turėsiąs di
džiausią ir baisiausią armotą.

Ir iš tiesų, jei ankstybesnės 
armotos pasiekdavo nušauti iki 
pusantro šimto metrų, tai ši 
sultpno įsakymu pagaminta ar- 
mota šovė dargi iki kilometro, 
kas tais laikais jau buvo nepa
prastas progresas.

1454 m. turkų sultonas įsa
kė šią pagamintą armotą ga
benti iš A<įpąD°ipqliQ prię Kon- 
staųtinopplįp^ kad sudaužyti 
miestą įr priversti jį pasiduot;.

IJaug lengviau bUVD sultpnoi 
įsakyti, negp jo įsakymą išpil
dytą, nes pors kriUs ne taką 
ilgas, bet ąįmepąnt, Hąd dąr 
šiandien palijus Turkijos kebai 
neišbrendami, anais laikais bu
vo dar baisesni. Bet įsakymas 
turęjo būti išpildytas ir buvo, 
pasįųsta ištisa minia darbinin
kų parųošli lai aripotąi kebą- 
Kuomet kčlfas šiek tiek buvo 
paruoštas, annoton įkinkė dar
gi ęo jaučių ir ęrie jų prisky
rė dar apie du šimtu žmonių, 
kurie turėję padėtį trąykti if 
stumti armotą jai kelyje įstri
gus.

Konstan-

pasakęs: 
ir vyrai

Cinkas-metaląs kristalinės 
struktūros, melsvai bąltos spal
vos, už alavą kietesnis. Norma
lioje temperatūroje cinkas yra 
trapus. Lydosi prie 419°C, vei
dą ir garuoja prie 390°C. Ly
ginamasis svoris 7, presuoto 
7,3. Cinkas yra atsparus de
guonies veikimui. Tačiau, jei 
jis ilgiau pastovi drėgname ore, 
pradeda rudyti jo paviršius su
pilkėją.

Cinkas prie |30°C—į.50°C 
darosi plastingas. Tada galima 
jį kalti, tempti, presuoti. Pakė
lus temperatūrą iki 205°C, cin
kas pasidaro labai trapus.

Cinkas gaunamas iš rudu. 
Rudų yra trijų rųšių: 1) sfale- 
nitas — junginys cinko su .sie
ra, 2) smitsonitas — junginys 
cinko su anglimi ir deguoni
mi, 3) kalemitas — junginys 
cinko, anglių, deguonies ir van
dens.

Sfalenitą randa šiaurės Ame
rikoje ir Vokietijoje. Smitsoni- 
tą — Amerikoj, Ispanijoj, Si- 
lezijoj ir kt. Cinką daugiausia 
gamina iš sfalenito. Rudys de
ginamos, kad iš jų išvalyti sie
rą. Deginimo metu siera sude
ga, o cinkas susijungia su de
guonimi. Cinkas atgaivinamas 
— atskiriamas nuo deguonies 
anglies pagalba. Gaivinant jis 
drauge su anglimi kaitinamas 
1000°G temperatūroje. Tokiam 
karštyje cinkas virsta garais, ir 
destiliuojasi, o anglis jungiasi 
su deguonimi. Cinkui garinti 
reikalingos specialios krospys, 
taip įtaisytos, kad vienoje jos 
dalyje cinkas garuoja, o kito
je tie garai kondensuojasi. Iš 
krosnies išėjęs cinkas dar nė
ra visai švarus, turi c|aug prie
maišų. Kad gauti cinką švares
nį, jį lydo. Lydyftkh metą prie
maišos, kurios lydosi prie di
desnes temperatūros, nusėda į 
dugną ir cinkas lieka švares
nis. Galutinai cinkas išvalomas 
tik elektrolitiniu budu.

Cinkas naudojamas padengi
mui kitų metalų, kad juos ap
saugotų nuo rudžių. Be to, jis 
vartojamas cinkografijoje ir kai 
kurių lydinių gamyboje.

turėję padėtį trapktį iy

(Bus daugiau)

Drąsai galo nėra
NĘW YOBJi, N. Y., rūgs. 24 

d. — Turima patikrintų £iąiU, 
fad jąppųų radijas ir kąriųo- 
rpęnęs nųorp^pę ręiš|dąflti spau
da šiandien pakartotinai sRę|- 
bia, jęg japonąi jokių būdų nę- 
lęjsią Amerikai turėti karo ba- 
ąių Singapūre.

Gįąpdąi eina, W augiai ąn- 
ri lęįstį Sųv. Ąrųeę, Yąįsįybęips 
ąąudotis jų karo bazėmis In
dijos pak^ąščįųose. Jąpęnąips 
tai nepatinka ir jie priešinasi.

Ligi šiam metui jąpoąąi tę- 
ktys pareiškimus darė tiktai 
ąiĮpnų valstybių atžvilgiu, bet 
l^ąs kartą jie vis labiau drąsi
ai

JUODVARNIS
Imperątppus Aęgustąs grį

žo į Rymą po didelės pergales. 
Vienas apiątiąįnkas jaąi pado
vanojo jnodvąrnį, išmokytą sa
kyti šįuqs žędžįųs: “Sveikinu 
įąve, ciesoriau nugalėtojau!” 
PątenkiMss Augustas nupirko 
juodvarnį, sumokėjęs šešis tuk- 
stąąčįus talerių. Panašų pagy
rimą Augustui pasakė papųga 
Ir ją nupirkę gapa brąngia kai
na. Pagaliau pasitaikė šarka. 
Ir ją pąėjnė.

Vįenąs vąrgšas kurpius taip 
pat norėjo juodvarnį išmokyti 
tp sYeikinįpiosį. įkJ 
nesekdavo vilties ir 
susisielojęs:

— Oi, oi, oi! Žuvo 
kas ir vargas!

Pagaliau šiaip taip
Ir nuėjo jis laukti pakelėje Au
gusto įr pasiūlyti juodvarnio. 
Paukštis gerai kartojo pamoką, 
bet Augustas tik tiek tepasą 
kč:

— Jau užtektinai turėsiu tų 
gyrėjų savo rupiuose.

Išgirdęs tokį imperatoriaus 
atsakymą, juodvarnis, atsimin
damas savo šeimininko žodžius, 
išdrožė: “Qi, oi, oį! žuvo ma
no laikas ,ir vargas!”

Augustas ėipe juoktis 
pirko šį paukštį, už jį 
kčjęs brangiau, nekaip

jis dažnai 
sakydavo

mano lai-

pasisekę.

ir nu- 
užmc- 

už kį-

3kelbjwi Naujienose 
dupdą nftudu d^lto, 
kad pačios Naujier 
m naudingu. -

f
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Ką Žmonės Meno
GIESME APIE GEDIMINĄ

------------------- v
Ir žinomas Balys Sruoga pa- vietų nedaug). Žinomas deko

ratorius M- Dobužinskis savo 
kiek ‘'atsiduodančiu” dekora- 
cijpiRis budy (ypač viršeliais; 
įdomus jo gaurupįas Gedimi
no atvaizdas, kuriąmę belikę 
mažąi Įos sustingusios “por- 
tręturos” — gyvenirpiškomis) 
yra dar keturis vaizdelius pa
daręs: “Tauto medžioklė”,
“Gelęžinis vilkas”, “Lizdeika 
su vamzdžiu”, “Vilniaus regė
jimas”. Knyga turi aiškų Vil
niaus propagavimo pobūdį. 
Rašyta taip, kąd stebiesi Bąlio 
Sruogos lokįu prisitaikymu 
skaitytojams: daug kur panei
giamas rimas (ir net ritmas), 
vįętomis net šypseną iššaukia. 
Net prasmei kartais kiek tru- 
ksta, o kad Gedįminas nežino, 
kas tas Lizdeika, visai nepa
prasta. šitaip, yisa po,einikė
patriotiška, “mados”, kaip-—

'‘Buvo Lietuva laisva. 
Kunigaikščiai valdė ją.’’ 
Daug “romantikos” ne gyve

nime, tarpais lyg rusiškais 
“šaltiniais” dvelkia, — “švie
sus” (kunigaikštis), o jau “va
das” savaime pasibrėžia... Kad 
tik praeities “romantika” su
dėta, rodo juk tas, kad čia tas 
šviesus vadas karius vadina 
draugais, (lyg rodos jokių ta- 
dą skirįųmų nebuvę—visi tik 
buvo kąržygiai ir viskas),— 
tai visaį ne kaip draugas, (kad 
ir “buvęs”), juos grąsina bau- 
siąs...

Rizikinga “atrodo kaip va
gia” Lizdeika,—juk tai vyriau
sias Lietuvos kunigas! (“nors, 
tiesa, jis, ūkuojąs po sodžius, 
vienoje vietoje atrodo lyg ko
kiu '‘Tąrzanu”.-.), jį ,lyg kokį 
aukinį pagauna t kunigaikščio 
įasiuntinys: “VERKELIS

Ką girdžiu? Ką tu sakąi! 
Ar galvoj tau negerai? 
Kunigaikščio neklausysi? 
Prieštarauti jam išdrįsi? 
Sepi! Saugok, kad barzda 
Nesivilkt žeme tava...

rašė pastaruoju metu sujudin
tos srities — vaikams — kny
gą. Atėjo 64 pųsiakščių laisvai 
juose išdėstyta '‘Giesmė apie 
Gediminą”, su M. Dobužinskio 
viršeliu ir iliustracijomis, ski
riama “gražiajam jaunimė
liui”, su obalsiu (moto): “Už
sidegs nauji žvaigždynai.

Vyrų ir dąrbų—
Kad prikelsįm Gedimino 
Dvąsįą iš kapų.”
Čia Balys Sruoga muips 

naujas, taip “palengvėjęsv, aiš
kus, net dažnai atradąs tyčia 
prisitaikęs prie “gra^ąuą jau
nimėlio, (tiesa, šiuo pavadini
mu mes pripratę manyti jau
nimą, ne visai vaikus, gi kny
goj džiugiausia iki vaikų “nu
sileista”, tikrajam “jąynimui”

MADOS

No. 4495—Mergaitėms suknelė. 
Sukirptos mieros 8, 10, 12, 14 ir 
16 metų.

Rąnkoms Ve^kelįs sumojo—■ 
Įr barzdotas Lizdeika, 
Kaip atplyšdaina šaka, 
Sutraškėjo, suvaitojo, 
Lyg ore staiga pakibo— 
Šast—prie Verkelio sudribo 
Ir, per žirgą persisvėręs, 
Žirgo karčių nusitvėrė...

NAUJIENU-ACMĘ Tęlephoto
HĮLLSBOROUGH, GAL. — Marė de Tristąn, 3 mėtų 

berniukas, vėl jaučiasi laimingas moliuos yankose. Jis 
b.yvp “kidnepintas.”

mp” taip Balys Sruoga rašo, 
(jeigu ką netikintų jo kūrybą, 
tam ką nors turėtų sakyti tas, 
kad Balys Sruoga yra profeso
rius Lietuvos universitete),— 
ne, Balys Sruoga, atrodo, turė
jo save įsprausti į “gražaus 
jaunimėlio” rėmus, todėl jam 
taip nenatūraliai (arba, kaip 
Sruogai, perleng'vai) išėjo. Kur 
tik nevien “gražus jaunimėlis” 
turėta galvoj, ten Balio Sruo
gos kur kas kitaip pasireikšta. 
Juk negalima atsigerėti puiku
mu vietos, kur jis pasakoja 
legendą apie Lizdeikos atsira
dimą pasaulyje:

' i. • • Ui
“Paukštis. (Klyk.dąmąs • lekios 

jo... .
Ir pąsauįis sužįppjp, 
Ęaęl erelis vaikui savo 
Ątdusius ir kvapą gavo 
Glųduipoj melsvų kalnų 
Iš auksinių debesų;

—žinomi (ir rašytojo, ir daili
ninko) vardai švietimo niinis- 
terija pripažino (rapkraštį) 
imtinu visiems knygynams, 
(pasėka: išleista 4,200 ekzeip- 
pliorių!), taigi — apsimoka, 
verta...

štai kas <lar kiek “niętėši į 
akis” skaitant:

“Ir puotauja Gediminas 
Kaip dievąįtįs su zgniaisT...
Mintis nulekia “patikrinti” į 

Homerą,—ir ten nerandą pa
našu.-.

Vyriausias .'kunigas (tegn! 
miškuose gyvenančios tautos) 
gyvena lyg kofeiame vigvane, 
(kuris pas įncįęnųs vis deĮto

Norint gauti vieną ąr daur 
giau virš nurodytu pąvyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti 
numerį pažymėti įpie^ą........

pavyzdžio 
. ieyą ir aiš

kiai parašyti ąąvo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikią ądresuptj: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
Sa. Halsted SU Chicago, HL

NAUJIENOS! PątUm Dept.
1789 S. Halsted St, Chleago, DL 

tta įdeda U e«ptų ir prašau

ąUfapti BMUB paryidį No—_

Mieroa ... per kratiat

(Vardas ir pararti)

ęĄdxwąą)
■ > 1,1. 'r.1." 1 v !" 1

(Mlaptaf kr valstija)

Žirgo ragint nereikėjo. 
Jis sų dviguba našta, 
Vedkeįiu ir Lizdeiką, 
Lėkė prunkš0amąst dųpdėjo, 
Į tą kalną, į tą aikštę, 
Įiur jų laukė kųpigąįkštįs...”
Paskui, nenatūralus kaip 

tas vyriausias kunigas meilau
jasi kunigaikščiui:

“Kunigaikšti! Sužinojau, 
Kad iųt mus pakvot atjojai.
Sų pieįįinga sąuleĮę 
Sveikinti skubu tąve.-,”
Reikia neužmiršti, kati taip 

kalbąs ką tik per žirgą per
svertas atneštas Lizdeika... Ir 
po pataikūniškų žodžių—jau 
sako iš savo ^aukštumos*’:

“Kas tave kankina, vąike?” 
čiuopia, ne iš “nemokeji-

JACK SWIFT»

ITH WAVES 
WASHING AT 
THEIR FEET, 

THE CASTAVVAYS 
STRĄIN TO 
HEAO THE 

ROCKET MOTORS 
QF THE 
AURORA 

AMID THE 
LOW CL0UDS 

OVERHEAD

d veikimo, 
Vaikui atnešė jutimą; 
Iš stygelių sidabrinių 
Vaikui klausą jis nupynė; 
Įr kvepėjime dausų 
Uoslę gavo iš žiedų-

Iš saulėtekių lakių, 
Kur, it bandą, tamsą gema,

O brangiausiąjį lobyną,— 
Sąžinę, kuri nežino 
Bairpės, nuovargio dienos 
Įr teisybės sutemos, 
Sunešė, širdin sukėlė 
Iš motulės rūpestėlio
Ir iš ašarų našlaičių—
Ir atidavė jam kraičių...”
Tąi yrą visos knygutės pa

žibą! Išviso, Sruogai neleido 
uiiiai pasireikšti tik tas, kad 
reikėjo tokią knygelę išleisti. 
O reikalas atsirado toks, kad

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE 

WILLQW SPRINGS, ĮLL. 
SEKMADIENY, 

Spalių-Oęt, 6 d, 1940

thč 15 HĄNGING
'IN nėutral 5OMEVVHERE 

NEARBY ją__

Yra ir keistas žodis-—“pasi- 
tfęškim” (?). Ęoreį.turqs klai
dą viena: 54 pusi- “fetraškėjp” 
vįętoj “sutrąškjfcjo.**

Dievaži, jeigu pę pnrf. p.alys 
Sruoga, tai visus tuos smul
kius netikslumus butų dar 
rpnkrąšty storai raudonai su
žymėję. Knygutė dabar patei- 
ąinąmą įr kaip ViĮnįąus pro
pagandas litęratura, 
RIAI

Te per
Miestas

SENIAUSIA KULTŪRA
Viename universitete susi-

5 i •ginčijo kartą du studentai •— 
egiptietis ir kinietis. Pirmasis 
sako:

— Mano tauta turi seniausią- 
Iją pasaulio kultūrą!
I Tai išgirdęs, kinietis šypso- 

'KA' si paslaptingai. Paskiau paste
bi:

— Mes turime dar senesnę!
— Oo, — įjsikarščiavo ruda

sis Nilo sūnūs, — ties Alek
sandrija kasinėjant, neseniai 
rasta 5,000 metų senumo vie
la. Tai yra įrodymas, kad mes 
jau tada turėjome telefoną!

— Mane tai tikrai stebina,
— mandagiai lenkiasi kinietis,
— bet mes kasinėjome Tienci- 
ne ir — ir nieko neradome. Va
dinasi, tai įrodymas, kad mu
sų tauta jau tada turėjo be-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

B216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

‘'Jani nąmus! miške atstojo 
žolės, šakos' samanotos,
Aut trijų stiebų suklotos”...

' -pUf’il- <
Gąl gi tai yra paprastai 

esamo (mums įdėto) kunigu, 
vaidilų vaizdo lik.ru pataisy
mu, suieškotu istorijoje ir pa
duodamu Įįkrojc švięsojc? 
Taip pat įma abejones ir dėl 
vaidilučių apĮeiikipio:

“Garbįųdams dicyųs, iš seno 
.Ugnį šventąją kW'eno”...
Kai kur netikslu: 
“LIZDEIKĄ;, a ■ 
Juo labiau karys priyąlo 
Pasįkliąut valia ęįįęvų,— 
Ncužiniršt, ko1 gyvas, jų 
Įr nerustint jų be gąĮp...” 
Atrodo, kad mažiąu, ne “b,e

Paskui:
“Vietoj vilko geležį pi p?

amžius mus gaivina 
musų pedimino! 
ąnižiųs jo šviesa

Švįesis Lietuva visa!
Te lietuviui Vilnius bus
Meilės (Įžiaųgsmąs ir dan

gus!”...
O kokįo pobūdžio rašymąs, 

rado: “KĄBIAĮ
1 Tegyvuoja, tegu žydi

KhnigąikŠtis musų didis!
Te per amžius mus gaivina
Kunigaikštis Gėdinimas !”•
Išyisp, ši knygute girdėtąją 

legendą gražiai paryškins skai
tytojui, kuriam smulkieji Iru- 
kumeliai nėra pirmaeiliu daly- įsigykite knyga 

ku (ko nenorėta nė čia pa
brėžti; tik žinant ir gerbiant J a304*’H<alc Llfę

NUOSTABI KNYGA APIE D.USUIJ—DYKAI
Tik ką iSėjusi 
bei bi-iancialio 
kopijos jei dusulys trugdo miegą, 
jei sunku dūsuoti—' ' ' 
jei per metus kankinęsis ir 

.v; Ji
tpkstanėiams—gali ir 
gi). Nėra prievolių, r

I DYKAI. Nežiūrint kur ' NAcni? uo/t ii i

knyKa iškelia žinių i.nsulįo 
kosulio aukoms. Prašykite 

silpnina— 
jei kosi ir šniokšti. Net 

bevilties išgyti, 
atidarė palaimos duris 

' jums! Nesiųskit pitii- 
Nuostabi knyga visišToi 
• gyveni, rašyk šiandien.

, IndianapollM,

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

TeL Boulevard 0014

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Ce!o(ex Plasterboard pėda 2c 
1x6 Lentos ................. pėda IVžc
1x4 Grindims Lentos pėda l%c 
Ceikiniai Postai ( 7 pėdų) 10c 
2x4 .... ......................... pėda l^c
Wallhoard—sheet nuo 4x6 iki

4x10 .............................. pėda 2c
Albert SpcciaI Maleva gal. $1.25 

ž\.pskaitliavimas DYKAI— 
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

38G0 S. Wcstern Avė.
Tel. LAFayette 2101

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

vai. dienos.
Balį Sruogą iš jo pasireiškimų 
ikišiol, pasisakyta, ko butume 
mipliau laukę ir tikėjęsi iš po 
jų plunksnos). Knygą išleido 
“Sakalas” Kaune, (Kęstučio 
3fi). Ųž dolerį—dvejetas kpy-. 
gųčių (vięną galite užsakyti 
saviškiąpis Lięįųvoje). GąĮima 
gauti ir. per šių žodžių rašyto-1 
ją, adresu: 2138 W. Goultcr^ 
St., Chicago, III.

- 11 .

UŽEIKITE PAS 

PETE YOUNG 
Narys: 271 Ajn. Legion Post., 

Cj .cagos Lietuvių Draugijos.
SCIILITZ ALUS 

82nd ir Kean Avenuc 
prieš Tautiškų kapinių vartus) 

■ VJlLMyn SPRINGS, 1LL.
* 7

Pirki|e h)s< 
■Arėjas Vitkauskas rios ^hcniuhsi

I •

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS 510 En
Išima Už ..............

[=TS 550.00
RAUDONGYSLIU $ OK flrt 
Išėmimas ir ’ ’<ron. ’JCUbVU 
REUMATIZMAS CO
Greita Paere’h^
GYDO VISAS LIGAS .
Ekzaminacija C 4 A H
ir vaistai .................. * I »UU

į DOUGLAS PARK HOSPITAL 
« 1900 S. Kedzic Avė. Chicapo

Padėti Pinigai kąs Mėpesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo l Dieno*

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - M00,000.00
Dabar Mokame Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
las Ant Namų 1 iki 20 m*.

• FOTOGRAFAS

CONRAI)
FOTOGRAFAS

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

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

MNGS
and zr

LOAN ASSOClATIONoF Chicago

JUSTI^ MĄCKIEVVICH, Pres
VąJ. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Šub. 9 iki 8 vak.

CHARTEREp BY U. S. 
GOVERNMENl 

LAVINOS FEUERALLY 
TNŠURED ‘ 

ARCHER AVENUE
Te|. VIRglnia 1141

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

Prįeš-vedybipiąi egzaminavimai pagal Illinois valstijos įstatus^ 
1922 W. DIVISiON ST. (arti Damen Avė.) VISAS 2-RAS AUKŠTAS 

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

t)R, J. E ZAREMBA, ’'tytedikalis Direktorius ir SANDRAUGAI.

Tol. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus] Ir 
stipriausi

FOX HEAD ALę 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miest< dalis.

w. Ropsevvlt Rd.
CICERO, ILL.

5031

tiiUAių pavęsy i 
įpicstą aš pratĮė-Naują

S, į p
Argi vietoj vilko ėmėsi ku

nigaikštis darbo,—juk tik toj 
vietoj, kur stovėta geležinio 
vilko, darbo buvo imtasi...

Dar. Aišku, kad Čia autorius 
norėjo pasakyti apie mylinius, 
ne mylinčius sapnus:

“Tęišauga, įšbųjoja, 
Mylinčius sapnus atstoja 
Lietuvos dukroms,

spnuįns!”

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

$0.50 ir 
aukščiau

Dentures 
užsakymą

Mes gaminame 
eavę įspaudą įr 
[ąisniuotų Dentistų.

. APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

11 k 
nuo

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

pataisymas $1.00

Liwndale Deniai Laboratories
HEJNĄ BROS.

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

Tel. Lawndale 2908 Tėl. Monroe 9251

wovv ! ' A CLOUD0URST I HOORAY f 
JiMMY Ą^ID THĘ PRQpeS5OR HAVĘ 
IdNlfcE-D THE CLOUDS INTO RAIN. ŠIT 
TIGHT A FEVV MINUTES LONC5ER, JOAN.

Juarcus
RYTINE RAIBO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

UUSTER-TOAM Gives 
TBBTH THE MOST 

MARVELOUS LUSTE R 
AND SPARKLE.

Reaches decay-rldden “ Bllnd Spots” 
that ordinary pastas, ppwders . . .

even water .. . may not eqter
It’s here! The mosi deHghtfully dlfferent 
tooth pa«te you ever bearti of. Ivheu sali va 
and brush toucb the NE W formula Lis (erine 
Tooth Pašte, supercharged with Luster- 
Foam detergent, it instantly springs into 
an amazing “bubble bath” that makos your 
mouth tingle with life. So fine lt surges into 
and.cloans danger spots that ordinary d«n- 
tifrices niay ne\Tr oven havereachod. Clear.s 
and ix»lishes areas w.hcre some oxjx>rts sav 
up to 98% ofdecay staru.

Get the big 25^ tube, or better štili, the 
double-size 40tf tube contatning mon> than 
U pound of tooth pašto. At any drug coun- 
ter. LambertPharrnacalCo . St- Louk, Mo.

tmi NE\V *9l*u*A '

LISTERINE TOOTH PAŠTE•• • » ■ ‘ *

lik.ru
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
ŠIS TAS Iš ŠEN IR TEN

AUŠROS CHORAS PRA
DĖJO SEZONĄ

TORONTO, Ont. — Rugsėjo
22 dieną Aušros choras pradė-

choro pamokas. Į pirmą pa
moką atsilankė beveik visi se
ni choristai ir buvo. keletas 
jaunuolių kurie įstojo1, o kiti 
žada įstoti į chorą. Buvo ma
lonu matyti vėl dainuojanti 
choro stambų bosą Narusį, ku
ris ilgos ir įkyrios ligos ka
muojamas buvo priverstas ap
leisti chorą daugiau kaip me
tų laikotarpiui. Taipgi malo
nu buvo matyti daug daugiau 
jaunuolių ir jų visų didelį pa
siryžimą naujam darbui, cho
ro palaikymui ir laisvos Ne-| 
priklausomos Lietuvos 
saugojimui, tos idėjos 
mui.

Aušros choras tai yra 
iš Torontoi lietuvių organiza
cijų kurios nariams nieks ne
padiktuos, nieks jų neįtikins, 
kad šiandien Lietuva vra lais- 
va, nes jie laisvai galvoja ir 
žino, kad Lietuva ir jos vai
kai velka sunkią vergiją, kad 
jie yra apkaustyti raudonais 
retežiais, kad jų lupos užčiaup
tos ir net mintis persekiojama. 
Ar gali būti žiauresne vergija 
už moralės teisės panaikini
mą? Ne! Nieko žiauresnio bū
ti negali. Del to choras ir stojo 
Nepriklausomos Lietuvos at
gaivintojų pusėn. Kurie dar ne- 
priklausot choran ateikit ir

kad karališkoji šeima greičiau
siai persikels į Kanadą, bet 
dar ir šiandien jie yra rūmuo
se ir taipgi princesos. Nedova
nai žmonės juos myli. Karalie
nė Elzbieta yra draugiška ir 
giliai žmogų atjaučianti mote
ris, ką galima matyti iš že- 
miaus paduoto pavyzdžio. Kai 

j karališkoji pora pernai lankė
si Kanadoje, tai kas tai pado
vanojo karalienei Kanadiškų 
fijalkų. Karalienė, mat, didelė 
gėlių mylėtoja. Kai praeitas 
velykas karalienė aplankė Lon
done esančią Kanados kariuo
menę, tai ji atėjo nešina dide- 

|lį pluoštą fijalkų ir prakalbė- 
Ijo į kareivius šiais žodžiais: 
“Atnešiau jums truputėlį Ka- 

.... nados.” idejosi T. v. i j v .v v.. r | Ji žino, kad žmogus išvažia
vę s svetur ilgisi savųjų ir sa- 

^vo šalies, tai ji užauginusi ka
mienas na<Hšky gėlių nors jomis jų 

širdis nudžiugino.

stumdėlis vergas, kurio sun
kiai uždirbti centai, plauks ir
gi raudonam imperializmui- 
Arba kaip tauta gali augti 
dvasia savo žemėse, kada ii ne 
tik fiziniai, bet ir dvasiniai vi
siškai nuginkluota? Nuo jos 
atimtas ginklas kuriuo ji sau
gojo garbę savo šalies (šiau 
liai nuginkluoti), o laikraš
čius uždarius ji liko bejėgė 
dvasiniai. Negana to, bet iš
leista tiek daug įstatymų, ku
rie draudžia tiek 
kų, neišvengiamų 
me gyvenime, kad

daug daly- 
kasdieninia- 
beveik neli-

žmogiis drįsta rašyti, kad tau-, 
ta augs dvasia savo žemėse! O 
kaip apie- tuos, kurie išbugdy- 
ti į Rusiją ar sukišti į kalė
jimus, ar ir jie augs dvasioje?

Ir kaip Dr. Graičiunas nesi
drovi dėti tokį laišką į spau
dą? Vienintelė priežastis, tur 
būt, ta, kad jis nežino, ką daro.

ir nukeliautų jo nenurijęs tris puškąs valdymas privedė šalį 
, nes. žmonėms 

buvo užginta laisvai pasijudin
ti, parduot tą, ką jie užaug na, 
ar net parsivežti sėklai grudų

verstus!? Ir kad tą pačią die-lprie badavimo, 
ną pirmą ir paskutinį kartą pri

IŠ TORONTO PADANGES

inon, o ne tų kurie nori ver
gauti rusui ... Lietuvis kultū
riniai aukščiau už rusą stovi ir 
jis rusišku čebatįąižiu
ChoTD pamokos kor kas hūštd- 
tytos kiekvieną sekmadienį 
3:30 p. p. parapijos svetainėje.

supuvusių žuvų, nugraibius kir
minus nuo paviršiaus, tik trečią 
valandą po pietų, iš “raudonojo 
katilo”. Man taip buvo ir tai 
ne kur kitui, bet Europos aruo
de — Ukrainoj, kur tik perėjus 
spygl.uotos tvoros i ui.ežių, vo
kiečių pusėje gJinii buvo viso
kio maisto gauti- Tai buvo 1918 
Lietuvon ir šis pavyzdys aiškiai

dabar įveda Lietuvoj ir šiurpu 
daros tik pamanius, ką Lietu
vos žmonės turės nukentėt. To
kiems Maskvos agentams, kaip 
Graičiunai, reiktų prisiminti 
zanavykų patarlė, kuri sako: 
Ką mačija badas girt, jei tė
vas badu miršta... —Frances

NAUJOSIOS LIETUVIŲ 
SALĖS ĮKURTUVĖS

Rūgs. 16 d. įvyko Sūnų dūki, 
salės atidarymo bankietas, į 
kurį atsilankė didokas būrys 

ių lietuvių, nes kiekvie- 
buvo įdomu matyti pači į

anksto buvo skelbiama, 
šuninė užsibrėžė isigvti

KANADOS ĮVAIRENYBES 4*
Svarbus unijų kongresas. — Darbininkai valosi nuo ko

munacių. — “Liaudies Balsas” aiškina sapnų. — Ko
dėl suretėjo “Liaudies Balsas”.

Šį mėnesį Toronte 
svarbus Ali Canadian 
gress of Labor ir < 
bendras suvažiavimas,

nam 
salę.

Iš 
kad
nuosavą salę naudai visų To
ronto lietuvių. Bet į salę įžen
gus, pasijunti apviltas gražiais 
gandais. Salės patalpa ne tik 
nesutalpins visų Toronto lietu
vių, bet vargiai sutalpins ir šu
ninės mėnesinį susirinkimą, jei 
į jį atsilankys nors pusė 1 kuo
pos narių. Tokiu budu man at-

gebėjo išlaikyti jaukią nuotai
ką ir savo kalboje, užuot padė
kojęs visiems aukojusiems, drį
so numatyti aukščiaus įvardy
tų “niekšų“, kurių, esu tik.a, 
įrodyti negalėtų. Tai įrodė ir 
Andraitis, kurs pareiŠAČ, ka i 
nežiūrint, kur ėjome ir ko aukų 
prašėme, visi maloniai pagal 
išgales aukojo ir dar net pasai- 
šmo, tai iš kur gi tie “priešui ’? 
Tokie nenuoširdus išshe.ški- 
mai labai gali pakenkti aukų 
rinkėjams, nes dažnas gali pa
sakyti, kam gi aš duosiu, — ar 
tam, kad, priešu apšauktume!!

Argi tas žmogus, kurs ne
duoda, būtinai turi būti prie
šas, argi jau jis negali numa
tyti priežasties? Priežasčių yra 
labai daug. Svarbiausia • šiuo 
momentu priežastis yra nuož
mus atsidavimas komunizmui. 
Nors kartais viešai ir bandoma 
nurodinėti, kad šuninė su po
litika nieko neturi, tačiau už
kili.sy būreliais proga nepalie
ka neišnaudota, o tai ,r baido 
ne tik narius, bet ir sim.rati- 
kus, kad neįsivėlus į bei e ka
lingą nemalonumą. Jau kelin
ta diena, kaip sa.ę lanko vaka
rais įvairių pažiūrų žmonės ir 
iš jos išsineša nepalankių kal
bų, o juk nemaži vaikai esame, 
padėtį žinome ir suprantame, 
todėl ar negeriau vengti kalbė
ti to, kas nenaudinga šuninei 
arba jos salės pasilaikymui? 
Jei tikrai la.kysimčs to, kad 
šuninė yra nepolitinė, tai bu
tų gražu, kad nebūtų leidžia
ma nei vienai politinei srovei 
naudotis salės patalpa, vienok 
taip nėra, :— viena politinė- sro
vė labai dąug .turi privilegijų 
šuninės pastogėje ir nėra abe
jonės, jei per tos politikos ne
atsargumą tektų panešti ne
smagumo šuninei, vėl butų iš
rasti visokie niekšai?

įvyko šį naują kanadiečių atbu- 
__ Con- dįmą gerai užuodžia Maskvos 
CIO unijų | budelių agentai iš “Liaudies 

kuris Balso” pastogės, nes jie kiek- 
» laikraštpalaikio 

I1’j jas į vieną kūną. Abi unijos numery puola Tarybą. “Vy- 
Lietuvoj turėjo po 50 tuksiančių narių riausias (kas žino, kas yra 

i a škiai ir dabar susivienijus turės 100 vyriausias) jos redaktorius J. 
matyti, kad jie mažai kuo pa- tūkstančių. Naujai apvienya Y., prisiklausęs Agnieškos (bu- 
sikeitę nuo tų, kurie buvo pra-|unija vadinsis:,Canadian Con- voin bepradėję ją užmiršti) 
džioj bolševikų viešpatavimo, gress of Labor,; vietoje ACC of pletkų ar sapnų, šitaip išguldo

T[ greičiau prieis’L ir CIO. Atrodo, kad nuo šio vieną sapną: “Toronto socia
listų ir tautininkų ‘frontas’ ne- 

ryšius su Lewis’o mašina Jun- snaudžia. Sakoma į tą frontą 
gtinėse Valstybėse.

Suvažiavime dalyvavo apie ‘srovių’. Viso tame ‘fronte’ esą 
165 delegatai nuo abiejų unijų, jau devynios ‘srovės’. Neseniai 
kurie nutarė organizuoti neor- tas ‘frontas’ iš devynių ‘sro- 
ganizuotus darbininkus; įtrau-,vių’ turėjęs milingą iš 25 as

menų.”
Ir tai]), neva visų lietuvių jj jau kainuoja, o jei taip, lai 

(taip komunaciai sako) leid- (aišl<n, kad pirkinys nevykęs, 
žiamo laikraščio, bet ne jų Aukos, aukos ir aul<os salės 
rinktas redaktorius J. Y- trum-(Vaidan nepaliaus mus varginti 
pais ir barškančiais sakiniais jgaj ilgai, 
atpasakoja Agnieškos sapną.
Jis surandą Toronte net devy- men^s

Jis nėra ragavęs raudonojo ha- nutarė apvienyti šias dvi uni- vienam savo
do duonos, man gi teko, 
skaitant dabartinius 
išduotus patvarkymus

MANO IŠVADA
Dr. A. Graičiunas iš laisva

manio virtęs į raudonos dik
tatūros garbintoją, išsiuntinėjo 
į Amerikos ir Kanados lietu
vių komunistų spaudą savo 
brolėno laišką, gautą po to, 
kaip raudonoji diktatūra už
viešpatavo Lietuvoje ir po to, 
kaip jo brolėnas buvo paskir
tas Liet. Valst. Radiofono re
daktorium. Savo prieraše Dr. 
A. Graičiunas sako: ..-lai vi
suomenė atydžiai perskaito ir 
padaro savo išvadą.”

Kadangi ir aš skaitausi vi
suomenės vienetu, tai perskai
čiau ir Dr. Graičiunui lei
džiant čia patiekiu savo išva

gi t uosi u to 
autoriteto”

jo rašyto laiško.
padaryti 
žmonės, 
parazitų delis mylėtojas paukštelių, 

bažnvčia, v

Taigi Lietuva greičiau 
prie bado, negu prie “atvėrimo 
akių”. Kad gauti pavyzdį ar 
vaizdą iš to, kuo Dr. A. Grai
čiunas taip džiaugiasi ir su pa
sididžiavimu siuntinėja spaudai 
laiškus, mes padarysim mėgini
mą ant paties Dr. Graičiuno ir 
pamatysim, kaip jam tas “išlai
svinimas” pat.ks.

laiko CIO unijos nutraukia

esą įtraukta dar daugiau

gas unijas ir siekti tokio pat

ti arba buvo komis jos neap
galvota, arba užsispirta. Labai 
bloga, kad salė neturi savo sce 
nos, be kurios joks vaidinimas 
ar koncertas neįmanomas. Sce
ną daryti esamoj salėj nėra nei 
prasmės, nei išrokavimo, nes 
patalpa dar labiau susimažins
iu.

žinoma, ne man svarstyti 
esamus trukumus bei kutinu-*

mus, tai veikiausiai numato pa
ti komisija, kuri, gal būt, žino 
ir ką daryti. Mums eiliniams 
nariams matosi tik tiek, kad 
turėsime salę, bet neturėsime 
kur rengti parengimų, jei norė
sime juos turėti, tai į salę reiks 
įdėti nedaug ką mažiau, kiek

Daleisk.m, kad daktaras gy- susijungimo su Canadian Tra- 
vena Kaune, bet su visu kilno- (|es an(j Labor Congress. kurį 
jamu ir nekilnojamu turtu, ku- sudaro Amerikos Darbo Fede- 
rį jis turi Chicagoje. racijos unijos ir turi apie 150

Man asmeniškai neteko būti -tūkstančių narių; ir pasisakė 
kad pakėlimą algų darbinin

kams. ,J •' ■
Tuoj bus jauJ; metai laiko, nos, kurios sudaro 

kaip Trades and Labor kon- Kad sapnininko 
greso unijos : 
darbininkų organizacijas nuo sroves, I 
visokių diktatorių garbintojų, ne naujiena, nes jis tai įrodė 
Nuo to laiko visi komunaciai atvejų atvejais. Tik stebėtina, 
urmu pradėjo lįsti tai į CIO, kad jis mano demonstruoda- 
tai į Ali Canadian Congress of mas savo ignoraritiškumą prieš 
Labor ir varė jose demokrati- Į visuomenę galės pakenkti Ta- 
joms pragaištingą propagandą, rybos darbams. Tiek pat žiop? 
•—gynė Stalino-Hitlerio “i 
vorą” ir jau buvo bepradedą j 
aiškinti, kad Vokietijos parti-'tik 25 asmenys. Kol kas Tary- 
ja, dėka jon įstojusių komu- ha jokių susirinkimų, be posė- 
nistų, “sudarbininkėjo.” Bet džių, neturėjo, o posėdžiuose 
šis suvažiavimas (Sapnininko tegali dalyvauti tik Tarybos 
analfabetai jį yadina konfe- nariai. Tas visiems 
rencija) labai tinkamai įverti-'čiams žinoma.
no komunacių šunišką pasitar-į tegali tik lygsvaros ir dorovės 
navimą Stalino ir Hitlerio im- netekęs žmogus, kuris stebuk- 
perializmui, nutardamas ne-, lingu budu pateko į redakto- 
priimti į unijas komunistų, riaus udėdą.

Suprantama, kad be visuo- 
paramos nebus įmano-pas daktarą, bet tikra esu 

jis jeigu nuosavo namo nevun, 
Lai samdo butą iš kelių kam
barių, kad jis turi visus būti
niausius daktarui įrankius ir 
jiems spintas ir kad jis yra di- 

, na, 
o kad dažnai rašo, tai gal ir 
rašomąją mašinėlę turi. Daleis- 
kim, kad atėjo bolševikiški sek
vestrą toriai ir viską suregistra
vo; jo visus daktariškus įran
kius, rašomąją mašinėlę ir 1.1., 
ir pasakė, kad tas viskas dabar 
priklauso valdžiai. Ar gerai 
daktaras jaustųsi? Bet už die
nos ar kitos bolševikai ateitų 
ir vėl ir pareikštų jam, kad

naujojo Lietuvos 
ištrauką iš
Jis sako: Ką galėjo 
visi šviesieji tautos 
jeigu talkininkavo 
idealams šventoji
brutualiau tariant — juodasis 
šventojo tėvo sifilis Lietuvai 
suėdęs per 500 metų • apie 10 
milionų tautos narių!”

Mano išvadoje, tai brutua- 
išsireiškimas apie

DIDELIS PASIRYŽIMAS
KANADIEČIUOSE

Karas su Vokietija ir Italija 
kanadiečių ne tik, nenugąsdina, 
bet, rodos, kasdien priduoda 
naujo pasiryžimo kovoti už 
laisvę, už demokratiją.

Štai jau antri metai karo, o
dar priverstinos mobilizacijos liškiausis 
nebuvo. Kodėl? Todėl, kad at- tikybą, apie kito įsitikinimus, 
siranda pakankamai savano- kokį aš per visą savo amžių 
rių. Daugelis stoja ir į vidaus esu girdėjęs, ir aš nemanau, 
saugotojų armiją. Jie gauna kad toks antireligijos būdas 
uniformas ir turi atlikti dvie- teisti kito įsitikinimą prilygi- 
jų savaičių karinę prievolę— nant prie baisiausios pasauly- 
apmokymą. Šiame reikale dar- je ligos gali išeit į sveikatą pa- 
bdaviai kooperuoja, jie apmo- čiai laisvamanybei ar tų žod- 
ka savo darbininkui dviejų sa- žiu autoriui. Kiek teko girdėti, 
vaičiu algos trukumą, kitaip tai kiti laikraščiai aplenkė šį 
sakant papildo tą, ko valdžia biaurų išsireiškimą, bet musų 
nedamoka prie jo nuolatinės torontiškiai išminčiai “Liau- 
algos dirbtuvėje, kol toks vy- dies Balse” vietas nepasigai- 
ras yra mokomas kariško Įėjo.
“muštro”. Kanados visuomene ( Asmeniškai, aš gerbiu lais- 
kooperuoja visame kame dati- vamanybę, bet tokią, kuri sa- 
giau negu kas gali tikėtis- Ji vo » intelektualumu rodo ki- 
perka paskolos lapus; ji auko- tiems pavyzdį, o ne despotiš- 
ja Raudonam Kryžiui; mote- ku keliu.
rys organizuojasi į tam tikras 
karines armijas. Kareivio at- čiunas rašo: 
jautimas nepaprastas. Teko

daugi jie jau priklauso valdžiai,

sekvestratoriai atrastų, 5 kad 
daktaras turi perdidelį butą, 
atiduotų jam patį prasčiausį 
kambarį, o patys geruosius pa
siimtų, o kaip dėl paukštelių, 
tai lieptų juos išleisti laisvėn, 
nes vieta yra perbrangi, kad 
paukšteliai ją užimtų, o be to, 
ir maistas paukšteliams negali

.maš^rovesV nteskadamt raudo- ina atsiekti tikslo, todėl laba 
tarybą, turėtų būti svarbu, kad šuninės 

redaktorius pareigūnai, ypač tie, kurie daž- 
niitarė apvalyti nieko nenusimano apie kitas jjjau turj atsikreipti į visuome- 

tai kanadiečiams visai Į nę, mokėtų naudoti švelnią tak-

ugo- lai meluoja ir apie susirinki-
!mą, kuriame busią dalyvavo

torontie-
Taip meluoti

Visiems kanadiečiams, kurie

Liau- j kad “Liaudies Balsas” suretė-

tiltą, kad visuomenę sudarą 
žmonės neturėtų būti rušuoja- 
mi. Deja, taip nėra, dažnai at
sikreipiama į visuomenę aukų 
ir dažnai iš tos pat visuomenės 
numatoma “kenkėjų 
tojų”, “išgamų” ir 
šų”.

ATKAKLUS ĮSITIKI
NIMAS

Lankant šių metų Toronto

net “prie- užtikti ir lenkų skyrių, kuria
mo nors ir nieko ypatingo ne

vakarą musų senas ilgametis 
šuninis veteranas Jasaitis nesu-

bent kiek 
be 

ap- 
su-

nuolį i dviejų savaičių apmo
kymą. Tą dieną susirinko dau
gybė pažįstamų atsisveikinti ir 
palinkėt jam laimės ir kiek
vienas atnešė kokią nors do
vaną, k. t. rankų darbo koji
nes, sveterius ir 1.1. Iš dirbtu
vės jam išeinant darbininkai 
įteikė nuo jų visų piniginę do
vaną ir dvi poras kojinių. Taip 
daroma su kiekvienu kareiviu 
kurs vyksta į Angliją. Įvairios 
organizacijos ir pavieniai as
menys sakytum, norėtų ir šir
dį atiduoti tam, kas stoja į ei
les tų, kurie gina musų šalį 
nuo žiaurios diktatūros. Dide
lį pasiryžimą žmonėse palaiko 
ir karališkoji šeima, nuolat bu
dėdama Londone su visais ja
me likusiais piliečiais. Tik ka-

Toliaus tas jaunasis Grai- 
Dabar, kai mes 

jau Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos piliečiai ir 
kai visokios blakės išnyko iš 
po kojų, žygiuojančių Lietu
vos liaudies gretose, rodosi, 
kad tauta bus pašaukta tikra
jam savo uždaviniui: augti 
dvasia savo žemėse. Nacijona- 
lizavus valstybei visas stam
bias privatines nuosavybes, 
bankus, fabrikus, atrodo, pra
sivers ir tautos akys.”

Greičiau užsivers akys, negu 
atsivers, ir kam dar tyčiotis iš 
tautos, sakant, kad ji bus pa
šaukta savo uždaviniui, kai iš 
jos, iš tautos, atimtos visos tei
ses ir jai įbrukta rišti raudo
nojo imperializmo uždavinys. 
Įmonės, bankai, privatinės 
nuosifvybSs, nacijoinalizuotos 
ne Lietuvos valstybės naudai, 
bet Rusijos, tai ką lietuvis ge-me llKUSiaiS piliečiais.

rui prasidėjus buvo spėliojimų, ro iš to turės? Jis bus tik pa

teliai tai daugiau sentimentalus 
gyvenimo priedai, o kaip ir dak
taro brolėnas savo laiške pažy
mi, pas bolševikus sentimenta
lumas ne madoj), nors dakta
ras tą ir pats vėliau patirtų, 
kaip jam prisieitų susidurti su 
maisto trukumu. O rašomoji 
mašmėlė irgi sekvestratoriams 
pasirodė reikalinga, tai ir ją pa
ėmė. Negana to, už kelių die
nų jie surado', kad tas visas bu
tas jiems reikalingas ir liepia 
daktarui pasiieškoti kito, bet 
kur daktaras ieškos, kad ir kiti 
taip išvaryti ieško buto?

Ar galima dabar paklausti, 
kaip Dr. Graičiunas jaučiasi, 
kada, anot jo brolvaikio, bajo
riškų tradicijų šventenybė — 
nuosavybė jau mirė? Be to, ar 
daktaras buvo kada nors alka
nas taip, kad saulei tekant at
sikėlęs, pei’ savaitę duonos ne
ragavęs ir eidamas basas anks
tyvą pavasarį, staigiai surastų 
žirnio didumo trupinį duonos

nacių ir fašistų.
Čia tenka pažymėti, kad To

ronte išeinantis lietuvių kalba'seka lietuvių gyvenimą, aišku, 
rusiškas pliauškalas, 
dies Balsas”, nieko nepasakė jo dėl stokos pritarimo ir rei-
apie komunacių bėdas šiame (kalingos paramos, šiais metais 
suvažiavime, šis Stalino-Hitlc- nei sudburiečiai, nei winnipe- 
rio liežuvis, “Liaudies Balsas”, giečiai nesurengė šios gaziet- 
šerdamas melais ir prasimany
mais savo aklus pasekėjus ir 
slėpdamas nuo jų teisybę ma
no atliekąs didelį apšvietos

Susikūrus Toronte Kanados 
Lietuvių Tarybai, kai kurie 
veikėjai Montreale ir vakarų 
Kanadoje imasi steigti Tary
bos skyrius. Į tarybos atsišau
kimą tverti jos skyrius pir
miausia atsiliepė montreal ie
čiai, sudarydami iš trijų orga
nizacijų laikiną komitetą. Iš 
vakarų Kanados gražiai atsi
liepė J. Martinonis, kuris sa
vo budingu raštu “Naujienose” į visai mažą šios skaitlinės nuo* 
šaukia vvinnipegiečius stoti į šimtį J. A. Tuo tarpu iki šiol 
bendrą frontą kovai už atstei- Maskva užlaikė net 6 pilnai mobilius, gauna po $15 ir ma-

palaikės naudai piknikų; ne
rinko aukų nei šiaurės Ontari- 
jos, nei Albertos lietuviai, kaip 
kitais metais darydavo. Be to, 
nebuvo aukų rinkliavos Ispa
nijos, Kinijos ir kitų komunis
tinių fondų naudai, iš kurių 
didelė dalis tekdavo kominter- 
no propagandai. Dėl šių prie
žasčių ir suretėjo “Liaudies 
Balsas.”

Mano apskaičiavimai dar 
aiškiau nušviečia “Liaudies 
Balso” dabartinę padėtį. Tvir
tinu, kad jis neturi daugiau 
kaip 350 pilnai apmokamų 
prenumeratorių Kanadoje, ir

stumdėlių metinės algos sieks 
per $5,000. Pridėjus raštinės 
nuomą, preso kaštus, siuntinė
jimo išlaidas ir įvairius kitus 
iškaščius skaitlinė pasieks per 
$6,000. Man atrodo, kad kiek
vienas žinodamas
apie laikraščio išleidimą 
nuosavo1 preso ir su pilnai 
mokamais 6 darbininkais 
tiks, kad $6,000 skaitlinė
minimum. Gi “Liaudies Bal
so” įplaukos per paskutinius 
du metu (kartu imant) nevir
šijo $3,200 ($6,400 per 1939 ir 
1940 m.), įskaitant prenumera
torius, aukas ir kitas įplaukas. 
Klausimas kyla, kas finansuo
ja lietuvių komunistų organi
zatorius, jų spaudą ir visą ju
dėjimą?

Protaujančiam nereik ilgai 
galvoti, kad atsakius, iš ko da
ro pragyvenimą 5 Toronte ir 
vienas Montreale komunistas. 
Jie patys tai įrodė plodami lie
žuvius už Stalino-Hitlerio susi
tarimą sunaikinti pasaulio ci
vilizaciją ir sutriuškinti demo
kratijas. Tik aklas gali tikėli 
jų pasakomis, kad jie, gražiai 
gyvendami ir pirkdami auto-

Pilsudskio stovilos, bet gana to, 
kad jie savo dalyvavimu paro
dė, jog jie tebėra gyvi kaipo 
tauta, kad jų širdyse kaip ir 
kitų pavergtų šalių žmonių, 
giliai gludi įsitikinimas dėl 
krašto atbudimo ir pasiliuosa- 
vimo iš po niekšų grobikų. Tai 
jie įrodo skyrių puošiančiu 
obalsiu, kad Lenkija “Is not yet 
lošt”. Regis, butų visai natūra
lu ir teisinga, kad tų pačių len
kų širdyse šalia gražių troški
mų savam kraštui neglūdėtų 
ir kitas aršus noras savintis, 
kas jų niekuomet nebuvo. La
bai skaudų ir papiktinantį vaiz
dą sukelia lietuviui pamačius, 
kad tarpe jų žymesnių miestų, 
k. t. Lublin, Poznan, Gdynia, 
Warsow, Krakow randi ir mu
sų senutį nuo pat amžių glū
dumos mums priklausantį Vil
nių, kurį vaizduoja Gedimino 
bokštas. Ir tai jie dar drįsta 
įrodinėti pasauliui, kad Wilno 
vis dar tebepriklauso jiems. 
Nenoroms kyla kerštas už taip 
akiplėšišką musų Vilniaus sa- 
vinimasi. Ir nejučiomis liejasi 
iš krutinės užuojauta ir gailė
sis tam vargšui kraštui, kurį 
šiandien tramdo ir alina jau 
kiti grobuonys.

girną Laisvos Nepriklausomos apmokamus lietuviškus agen- žiau algos per savaitę. Kiti ko- 
Lietuvos. Visai neabejojame, tus, kurie, kaip matome, gy- numistų partijos nariai yra pa- 
kad J. Martinonio žodžiai išsi- yena geriau už paprastą dar- sakę, kad visi komunistų ap- 
pildys ir ne tik Winnipege ir bininką: gerai valgo, daly vau-1 mokami vedę darbininkai gau- 
Montreale, bet ir visoj Kana* ja įvairiose partėse, aukoja na $25. Tur būt dėl to visi 
doj išsilies kovų banga už iš- (ne savo) įvairiems fondams “Liaudies Balso-” štabo nariai, 
laisvinimą. Lietuvos iš Mask- ir visur švaistosi doleriais. Vi- išskyrus vieną, —i- — 

jo kišenėje, įsidėtų jį į burną vos pavergimo. sų šešių Stalino žvalgybos pa-/‘tovariskę”sų šešių Stalino žvalgybos pa-^“tovariskę.
susirado po 

—Mandagus

KUPIŠKĖNAI ATLIKO 
SAVO PAREIGĄ

Rusams pavergus Lietuvą 
nuo didžiulės lietuvių dalies ne
atsiliko ir Čikagos kupiškėnai, 
netarę viešo . smerkiančio žo
džio už žiaurų pasielgimą. Sma
gu, kad jus visad stengiatės sto-

* (Tęsinys 7-me pusi.)
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Diena Iš Dienos
Vestuvių Planai
Pasikeitė

CICERO. — Dabar tik ir 
kalbama apie Kazimiero Bik- 
nio ir Florencijos Petrulevičiu- 
tės vestuves. Mat, Kazys ir Flo- 
rence, taip sakant, vienturčiai 
vaikai, tad jų tėveliai, kaip vie
nos pusės, taip ir antros, deda 
visas pastangas, kad vestuvės 
butų kuoiškilmingiausios. Jie 
turės tiek daug svečių, kad pri
sieina pakeisti jungtuvių cere
monijų vietą. ,

Jungtuvės Įvyks ne nuotako* 
tėvelių Petrulevičių namuose, 
kaip kad buvo “Naujienose“ ra
šyta, ir svečių pakvietimuose 
pažymėta, o Parholme Com- 
munity salėje, 1820 So. 51st 
Avė., Cicero, III. sekmadienį, 
rugsėjo 29 d., kaip 4-tą vai. po 
pietų.

Ten pat įvyks ir vestuvių 
puota, kuri tęsis iki vėlumos.

Po visų iškilmių jaunieji 
Bikniai išvažiuos pasivažinėti 
po plačiąją Ameriką medaus 
mėnesiui praleisti, o pagrįžę 
apsigyvens moderniškai atre
montuotam tėvelių Biknių na
me, Ciceroje.

Kaip atrodo, kai kuriems iš 
svečių prisieis neišmiegojus pir
madienį į darbelį nueiti. —J. T.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
John Adamek, 25, su Sophic 

Stelmach, 19
Victor de Benncy, 32, su Em- 

ma Wisbail, 33
Joseph Bonu ar, 23, su Albi

na Kodis, 24
Herman Oboikovitz, 19, su 

Philomrna Ciparis, 25 
u į Georgei Canan, 27, su Ann 
Boris, 24

Paul Prednis, 22, su Blanche 
Kamensky, 20

PHkalauja 
Perskiru

John Linkevitch nuo Olga 
Linkevitch

Magda Kavvell nuo Arthur 
Kawcll

Ida Gaizunas nuo Paul Gai
zunas

Gavo 
Perskiras

Stclla Zielinski nuo William 
Zielinski

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš g-i 
mimų rekordų Chicagos mies
to Sveikatos Departamente)

MAŽEIKA, Richard, 6420 So. 
Kilpairick Avenue, gimė rug
sėjo 10, tėvai: Charles ir Al
dona. I

ANASENES, ----------- , 2342
North Moody Avenue, gimė 
rugsėjo 8, tėvai: Louis ir Con- 
stanec.

KAMINSKAS, Lillian, 4437 
So. Artesian Avenue, gimė rug
sėjo 12, tėvai: William ir Ste- 
phanie.

Laura Misevičius 
Sugrįžo iš Lietuvos

Atstovavo Ten Moody 
Institutą

Šiomis dienomis atsilankius 
su “N-nų” reikalais pas Au
gustą Misevičių, 6530 So. Bell 
Avė., sužinojau, kad jų duk
tė Laura neseniai apleido Kau
ną ir laimingai sugrįžo į sa
vo tėvynę—Ameriką.

Ji Kaune atstovavo Moody 
Bible Institutą. Dabar tais pa
čiais reikalais išvažiavo į 
Brooklyn, N. Y.

Laura yra sesuo1 Garsaus 
Vardo Lietuvaičių veikėjos 
Bronislavos Jasinskienės, kuri 
eina sekretoriaus pareigas jau 
nuo 1912 m. —-Steponas

Gražiai Palaidojo 
Kazimierą Norbutą

Ilsisi Tautiškose Kapinėse
Kazimieras Norbutas persi

skyrė su šiuo pasauliu rugsė
jo 16-tą d.

Kazimieras paėjo iš Rasei
nių apskričio, Viduklės para
pijos. Tapo gražiai palaidotas 
Tautiškose Kapinėse, rugsėjo 
21-mą d. Laidotuvių direkto
rius J. Liulevičius gražiai tvar
kė laidotuves. Prie kapo trunv 
pai kalbėjo Steponas Narkis. 
Velionis Kazimieras Norbutas 
buvo Teisybės Mylėtojų Dr-jos 
narys. —M e įnorius

Musų Golfistai Jau 
Atsisveikina su 
Vasara, Laukais

" ■ <

Rugsėjo 29 rengia paskutinį 
turnyrą

Ruduo — liūdesio sezonas, 
pabaiga vasariškų linksmybių; 
laikinas užinirimas gėlitj gra
žaus žydėjimo. Gamtiškų gery
bių duosnumas kaip Įvairiems 
gyviams, taip ir žmogui nu
trūksta.

Tačiau žmogus, būdamas su
manus, pasistengia pripildyti 
aruodus visam žiemos laikotar
piui, o linksmumą pasigamina 
dirbtiną, “mekenišką”.

Gaila, gaila brangios vasaros, 
bet prieš gamtos patvarkymą 
nepasipriešinsi. Kad garbingai 
atsisveikinti su vasarmečiu iki 
gegužės, 1941, Lietuvių Golfi- 
ninkų Sąjunga rengia paskutinį 
tyro oro pasilinksminimą ir 
golfo turnyrą rugsėjo 29 d. 1 
vai. po pietų Indiąn Head 
Golfo aikštėj, prie Wblf Rd. ir 
66 kelio. Golfininkai turės pro
gos išlošti trofėjų ir daug įvai
riausių prizų; taipgi “ponochle’ 
lošėjai irgi bus apdovanoti 
prizais, kurių Sąjunga turi la
bai daug, nes biznieriai ir pro
fesionalai atėjo į talką ir su
teikė galybes dovanų šiam pa
skutiniam turnyrui.

Reikia padaryti rezervacijas
Todėl visuomenė yra širdin

gai, kviečiama atsilankyti, o L. 
G. S. prižada pilnai patenkinti 
visus. Šio pasilinksminimo įs
pūdžiai pasiliks visų mintyse 
labai ilgą laiką.

Golfo, kortų lošėjai ir sve
čiai yra prašomi pranešti apie 
dalyvavimą, pašaukdami tele
fonu Canal 6122, arba Lafa- 
yette 2584, nes komisijai yra 
reikalinga žinoti iki 26 d. rug
sėjo vakaro kiek bus lošėjų ir 
kiek vakarienei. —J. S. V*

Keistučio Choras 
Rengia Šokius

Sekantį šeštadienį, rūgs. 28- 
tą d., Keistučio choras rengia 
šokius Dariaus-Girėno svetai
nėje, 4416 So. Western Avė. 
Geistina, kad lietuviai skaitlin
gai atsilankytų ir paremtų lie
tuvių kulturinį darbą.

Steponas

į!». Įin. KiU.m i ~    - — ■ ...

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

Pasirengęs Rudens 
Sezonui

CHICAGO LAWN — Siuvę- 
jas K. G- Urnežis, kurs turi rū
bų siuvyklą ties 3755 W. 63rd 
St., yra pasirengęs sutikti ru
dens sezoną. . .

Netrukus bus 5 metai kaip 
jis čia nuo ankstyvo ryto iki 
vėlybo vakaro taiso ir valo vy
rų drabužius ir moterų “fur- 
kaučius” ar šiaip madingas 
suknias.

Jis kaipo muzikantas, dar 
suranda laiko pramogose ar 
baliuose publiką palinksminti 
savo smagia muzika.

—Frantas

St. Warnis Sugrįžo 
Iš Atostogų

Stanley Warnis, 4157 So. Ca- 
lifornia Avė., ir Frank Alšau- 
skas, 4201 So. Fairfield Avė., 
linksmai praleido atostogas 
Jono šaulio-Schultz farmoj ne
toli Iron, Mieli.

Beje, jie aplankė Ludington, 
Scottville, Muskegon, Holland 
ir Grand Haven, Michigan.

—Steponas

Sugrįžo ir
P. Nover

Laikrodininkas ir auksorius 
P. Nover, 4148 Archer Avė.? 
smagiai praleido vieno mėne
sio atostogas su savo sunum.

Jie apvažinėjo Michigan, 
Minnesota ir Wisconsin valsti
jas. Laike atostogų jo biznį 
tvarkė žmona p. Stclla Nover.

—Steponas

Iš Kupiškėnų 
Kultūros .Draugijos. 
Veikimo
Užbaigė Vasaros Parengimus

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos rudeninis išvažiavimas rug
sėjo 15 dieną pavyko, nors oras 
buvo vėsus ir saulutė tik ret
karčiais pasirodė iš už debesų, 
lyg nusigandusi, ir pranešdama 
visiems, kad rudenėlis jau ne
toli.

Bet Kupiškėnai vėsaus oro 
neatbojo ir suvažiavo jų daug 
— visi draugiškai ir su paki
lusiu upu linksminosi iki vėlu
mos. Skanius valgius pagami
no ūkio savininkė p. Mankevi- 
čienė, o mes Kupiškėnai pasi- 
rupinom ir alučio, tad pietus 
buvo karališki.

Išvažiavimas buvo ne pelnui, 
bet draugiškumo dėlei, tad su
sidarę išlaidos buvo padengtos 
lygiai visų.

Šis išvažiavimas buvo naujoj 
vietoj ir daugeliui Kupiškėnų 
buvo nežinoma. Kaikurie turė
jo nemalonumo iki ją surado. 
Bet vieta visiems patiko: patogi 
mažiems išvažiavimams ir gana 
švari. O vasaros karščiuos ga
lima bus ten atvėsti gražių me
džių sodne.

Tad, Kupiškėnai, užbaigdami 
šios vasaros sezoną, dar kele
tą Valandų smagiai praleido 
ukyj. O išsiskirdami uždaina
vo keletą smagių Kupiškėnų 
dainelių ir prižadėjo visi susi
rinkti kitame Kupiškėnų paren
gime, svetainėje, jau po stogu.

P. B.

“NAUJIENŲ”
AUTOMOBILIŲ
BLITZKRIEG 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILL0W SPRINGS, ILL.

SEKMADIENY,
Spalių-Oct. 6 d. 1940

Mare de Tristan liko išlaisvintas iš “kidneperio” ir
grąžintas tėvams.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimūi
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų 
Vien tik nacionalini žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS 
Sūnūs. 6343 S. Western Avė., Chi 
rago. TH. Phone Republic 6051

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ susirinkimas įvyks rugsėjo 
26 d., 7:30 vai. vakaro, 4418 South 
Western Avė. A. Gotauticnč, sekr.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR- 
JOS 4 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugsėjo 26 d., 8:00 vai. 
vak., 2244 West 23rd PI. Bus ra
portas iš Field Day pikniko. Pra
šome visus narius susirinkti laiku.

A. Daijiis, L. D. D. kp. sekr.

Kanados lietuvių žinios
(Tęsinys iš 6-to pusi.)

vėti teisybės pusėje ir nors ne
skaitlingi, bet jausmingi ir są
žiningi, mokate ir norite užjau
sti skriaudžiamuosius. Negalė
dama su jumis kartu pareikšti 
protesto, remiu jį savo pritari
mu ir visad esu su jumis pa
našiuose darbuose. Man smagu 
ir malonu būti jūsų nare, nes 
jūsų kilnus darbai ir sąžiningi 
troškimai teikia daugiau drąsos 
į ateities sunkius darbus Lietu
vos išlaisvinirho.

Noriu tikėti, kad jūsų mieli 
kupiškėnai Čikagoje, nesužavė
jo “skaudus” laiškas Lietuvos 
sunaus taipgi kupiškėno, kuria
me jis išduoda daug skausmo 
užgulusio musų tėvynę. Visą 
skausmą tas ,, Nepriklausomos 
Lietuvos sūnūs (bandp slėpti pri
slėgtam džiaugsme, kurs gal 
neužilgo sugriaudins ir jo šie- 
lą. ■ ■ ‘ i • •

Manau, kad mes liksim su 
tais, kurie tvirtai tiki, kad sve
timi vergijos pančiai niekad 
nebuvo lengvi musų tėvams ir 
seneliams, lodei jokioms iliuzi
joms nepasiduosime ir kovoti 
nepaliausime prie$ pavergėjus 
irz išnaudoto j lis !

SERGA ELENA 
KIDZIĘNĖ

Visad linksma ir maloni S.L. 
A. 236 kuopos narė Kidzienė ne
tikėtai susirgo ir turėjo pasi
duoti operacijai. Ligone tuo tar
pu-randasi Western ligoninėj, 
2 aukšt. Ward C. Kuopos nariai 
malonės Kidžienę atlankyti li
goninėje ir kaip grįš namo, 
taipgi nepamiršti. Jos namai 
randasi 1168 College str. W.

Kuogreičiausio pasveikimo E* 
lenutei.

SLA 236 KUOPOS NARIŲ 
DĖMESIUI 

v
Vasarai baigiantis kuopos su

sirinkimai vėl atkelti reguliariai 
į sekmadienius, kurie atsibuna 
kas antrą sekmadienį po pirmo. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio 13 d., 2 v. p.p., 404 Bat- 
hurst st., ukriiinų salėje, 3 
aukšt.

Nariai maloniai prašomi su
sirinkimus lankyti ir sekti savo 
mokesčius, kad nebūtų užvelka- 
nil Iki iicmaloniinių. —O. I.

, . . I- . į ■. t

Wiiinipeg, Man.
PRANEŠIMAS

šiuo pranešu, kad Wiųiiipego 
Lietuvių Klubo komitetas nuta
rė atidaryti svetainę žiemos se* 
zonui. Oficialus svetainės atida
rymas įvyko rugsėjo 14 d., va
dinasi, šeštadienio vakare.

Nuo dabar ŠčŠtadieniais ir 

ketvirtadieniais klubas regulia
riai rengs šokius bei kitokias 
pramogas. Be to, ir kitos orga
nizacijos kluŲo patalpose galės 
rengti savo vakarus bei vaidi
nimus.

Klubo valdyba ragina visus 
savo narius lankyti rengiamus 
vakarus ir pramogas. Kviečiami 
yra ir visi kiti lietuviai koope
ruoti ir prisidėti prie svetaines 
išlaikymo.

Klubo komiteto susirinkimai 
bus laikomi kiekvieno pirma
dienio vakarą, kaip buvo daro
ma ir praeityje. Komiteto na
riai prašomi tatai .įsidėmėti.

J. G. Paliiliunas,
W. L. Klubo sekretorius i >

r'1' i ,

Tarybos organizato
rius vakarų Kanadai

Paskutinis Kanados Lietuvių 
Tarybos posėdis paskyrė J. 
Martinonį, 351 Magnus Avė., 
Winnipeg, Manitoba, generali
niu. organizatorių visai vaka
rų Kanadai. Tikimės, kad bro
lio J. Martinonio ryšiai su va
karinių provincijų lietuviais, 
jo gabumai ir taktingumas pa
dės praplėsti Tarybos veiklą 
tose provincijose. Visi šių pro
vincijų, — Manitoba, Saskat- 
chevvan, Alberta ir British Co- 
lumbia, — lietuviai prašomi 
palaikyti ryšius su J. Mar t Juo
niu, kuris gaus visas žinias ir 
nurodymus iš centralinės Ta
rybos.

Iki šiol Kanados Lietuvių 
Taryboje, Toronte, įėjo 5 įvai
rių srovių organizacijos. Su į- 
stojimu Liet. Rymo Katalikų 
Parapijos organizacijų skai» 
čius padidėjo iki 6-šių, ir da
bar nėra Toronte nė vienos 
tikrai lietuviškos draugijos bei 
grupės, kuri neįeitų Taryboje.

Kanados Lietuvos Tarybos 
įstatai jau pagaminti ir greit 
bus išsiuntinėti skyriams, afi- 
lijnotoms draugijoms ir spe
cialioms organizatoriams. Pri- 
ruošama ir/darbų projektai į- 
vairioms kolonijoms.

Buvo suprasta, kad atvyks į 
Torontą su prakalba p- Dauž- 
vardis, Lietuvos konsulas Chi- 
cagoje, bet pasirodė, kad ne
galės. Jėigu negausime iš pa
siuntinybės kalbėtojo, tai Ta
ryba nutarė kviesti J. Stilsoną, 
“Naujosios Gadynės” redakto
rių, o vėliau—kun. Balkuną.

Nutartą, kad visi į Tarybą 
įeiną korespondentai, rašą pa
lankiai apie Tarybos reikalus, 
veiklą, pasiųstų nuorašus visų 
srovių laikraščiams. Tačiau 
Tarybą neatsakys už paskirų 
korespondentų raštus.

Ui K. L. T. Valdybą, 
P» Kadro tas, Vice-sekr.

[ CLASSIFIED APS?"]

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

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

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

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

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

Rast., 2902 W. Pershing Rd.; P. 
Montvidas— Kontrol. rašt., 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258’ S.' Weštėfrh avė.;’J. Ję- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal- 
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz ’ Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakara 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
nica avė. Chicago. 111.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St.; Sek
retorius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd St.; Finansų rašt. Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St.; Kasos globėjas Ona 
Jokubauskienė, 4409 So. Arte
sian Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollywood Inn svetainė
je. 2417 W. 43rd St., 7:30 vai. 
vakaro.

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

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 

’ 3259 So. Union Avė., Chicago;
P. Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, 111.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu- 
ąnica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au- 
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

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

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

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

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO UŽ bartenderį.
Kalbu angliškai ir lietuviškai. 

Box 2418. 1739 So. Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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 
single needle binding mašinų. 
Transparent Cover Co., 2646 West 
Taylor.

MERGINA, 25 iki 35 metų amž., 
abelnam namų darbui. $10. 121
Woodside Red., Riverside, III. River- 
side 6688.

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

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

REIKALINGAS BUČERYS nuo
latiniam darbui. Kad prigulėtų 
prie unijos ir turi mokėti lenkiškai. 
1814 West 47th St.

REIKALINGAS VYRAS, KURIS 
gali vairuoti automobilių ir .pagel
bėti prie daktaro namų. Kreipkitės: 
4740 Drexel Blvd.

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.

PARDAVIMUI PASITIKĖJIMO 
vertas tavernas, 1401 W. 47th St. 
Daro gerą biznį. Neperdidelė kaina. 
Geroj vietoj. •

REAL ESTATE FOB SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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 Šta

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.

EXTRA BARGENAS, Bizniavęs 
namas, storai ir trys flatai, mainy
siu ant farmos, Brighton Parke — 
geriausia kolonija—trijų flatų muro 
namas, parduosiu - už $6550. šešių 
kambarių cottage parduosiu už 
$1650. 3649 So. Halsted St. M. 
and C.

2 FLATAI PO 5 KAMBARIUS, 
karšto oro šiluma, 12 metų senumo. 
LOWE AVĖ. ARTI 29 GATVĖS. 
Kaina $4950. Atsišaukite 2554 So. 
Wentworth Avė.

10 FLATŲ, 8 PO 4 ir 2 po 5 
kambarius, štymo Šiluma, stokeris. 
Per metus įplaukia $4,700. Randasi 
arti 72 ir University. Kaina $22,000 
išmokėjimais. 2554 So. Wentworth, 
VICtory 3669.

SAVININKAS PARDUODA 2 
flatų mūrinį, 5 ir 5 kambarių, su 
miegojimui porčiu. Seklyčia 18x15. 
Per šoną įvažiuojamas lotas, 37%x- 
125. 2 karų garažas. Arti mokyklų 
ir bažnyčių. 4638 Schubert Avė.

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



NAUJIENOS, Chicago, UI.
* • • t ' .....

Trečiadien., rugsėjo 25, 1940
no nepagydomo sužeidimo.

Aid. Connelly
11-to Wardo lietuviai gyven

tojai balsuotojai ir nebalsuo
janti yra labai patenkinti ir 
dėkingi savo wardo alderma- 
nui p. Hugh B. Connelly už 
pasirūpinimą pravedimu tokio 
patvarkymo Chicagos miesto 
taryboj. Tuo aldcrmano Hugh 
B. Connelly pasidarbavimu yra 
taipgi patenkinta ir 11-to War- 
do Lietuvių Demokratų Orga
nizacija-

V. M. Stulpinas 
11-to W. L. D. O. Pirm.

Illinois Turi
7,874,155 Gyventojus

Oficialėmis 1940 metų cenzo 
žiniomis, Illipois valstija dabar 
turi 7,874,155 gyventojus, apie 
240,000, arba 3.2% daugiau, 
negu 1930 metais.

Cook apskrityje gyventojų 
yra virš 4,000,000 (į tą skait
linę įeina Chicago), o 3,800,000 
gyvena 49-:uose kituose valsti
jos apsk ricinose.

Nauji Karo Kontrak
tai Chicagos 
Firmoms

šiomis dienomis U.S. laivynas 
ir kariuomenė davė $3,652,384 
kariškais kontraktais kelioms 
Chicagos firmoms:

International Harvester gavo 
$2,272,000 traktorius statyti;

Bell and Howell — $322,512 
žiūronams ir teleskopams;

Reliance Manufacturing Co. 
— gavo $65,988 kontraktą pa
siūdinti kelis tūkstančius vyriš
kų kelnių, ir

Illinois Meat Company, pri
statyti laivynui dęšrų už $34,- 
355.

Sustabdys Greitą 
Vaziavima Lituanica 
Avenue

Miesto Valdyba Priėmė 
Gyventojų Prašymą

Kaip jau buvo pranešta 
NAUJIENOSE per keletą sy
kių, 11-to War<lo Lietuvių De
mokratų Organizacija rūpina
si sustabdyti pergreitą važia
vimą Lituanica Avenue. Dabar 
jau galima pranešti geras pa
sekmes to darbo. Komisijos 
narys p- Antanas Gudaitis pra
neša, kad 11-to Wardo alder- 
nianas p. Hugh B. Connelly 
pasiūlė rezoliuciją, paremtą 
Lituanica Avenue piliečių pa
rašais, Chicagos miesto tary
bai. rugp. 18, ir Chicagos mies
to taryba tą prašymą vienbal
siai patenkino.

Nustatė 25 Mylių Greitį
Neužilgo bus pridėtos len

tos su parašais, kad negalima 
važiuoti greičiau kaip 25 my
lias į valandą, Lituanica Ave- 

’nue, nuo 31-mos iki 35-tos gat
vės.

čia reikia pažymėti, kad 
prie surinkimo parašų petici
joms pasidarbavo sekami mu
sų organizacijos veiklus nariai, 
būtent: Antanas Gudaitis, ka
pitonas 57 precinkto; Bruno 
Jakaitis, kapitonas 16-to pre
cinkto; Victor Balanda ir An
tanas Šimkus. Už tai visa 11-to 
Wardo Lietuvių^. Demokratų 
Organizacija yra dėkinga mi
nėtiems nariams už gražų pa
sidarbavimą visuomenės la
bui ir piliečiams gyvenan
tiems prie Lituanica Avenue.

Nėra abejonės, kad sustab
dymas pergreito lakstymo au
tomobilių Lituanica Avenue, 
prisidės labai daug prie sau
gumo, sutaupys nę vieną gy
vybę nuo mirties .arba amži- ,

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

žuvo Valdininko Duktė
• Dviejų automobilių kolizi

joj, netoli Waukegano, žuvo 23 
metų mergina Mary Haney, 
duktė Waukegano taikos teisė
jo Michael J. Haney. Velionė 
gyveno adresu 902 Glen Roek 
avenue.

• 50 gatvekario keleivių bu
vo smarkiai sukrėsti gatveka- 
riui ir trokui vakar rytą susi
kūlus* prie Western ir Kinzie 
street. Vienas keleivis buvo sun
kokai sužeistas, 45 metų Frank 
Leve, 2345 South Drake avė.

Nedės Komunistų 
Partijos Kandidatų 
Į Baliotą

Illino's valstijos rinkiminė 
taryba vakar uždraudė įdėti ko
munistų partijos kandidatų var
dus į lapkričio rinkimų balio- 
tus.

Taryba surado, kad partijos 
peticijose trūksta bent po 200 
parašų iš valstijos apskričių, 
kurių valstijos įstatymai reika
lauja partijos vardą į baliotuS 
dedant.

Komunistų partijos lyderiai, 
išgirdę apie patvarkymą, parei
škė, kad teroras yra naudoja
mas prieš jų kandidatų sąra
šą.

Iš Fine Arts rūmų, adresu 
410 South Michigan avenue, iš
šokusi užsimušė 56 metų mo- 
teriškė-bedarbė, H^en M. Root, 
neseniai atvykusi Chieagon iš 
Omaha, Nebraska.

Velionės sesuo, gyvenanti 
Omahoj, telefonu pranešė Chi
cagos policijai, kad velionė bu
vo be darbo ir nekartą apie nu
sižudymą kalbėjo.

NVilhelm Muhlenbroicho 
paveikslas, kuris buvo nu- 
traunktas 1925 m., kai jis 
nusikalto imigracijos įstaty
mams. Dabar Jis liko suim
tas kaipo kidneperis.

VAKAR CHICAGOJE
O

• Cook apskričio klerkas Mi
chael J. Flynn vakar paskelbė, 
kad Cook apskrityj, už Chica
gos, jau užsiregistravo 250,00) 
balsuotojai. Balandžio nomina
cijose balsuoti tįurėjo teisę tik
tai 231,000.

9 Atėjusi į pieninę adresu 
5516 Wentworlh avenue, neži
noma pirkėja pasivogė savinin
kės Dorothy Sunblade piniginę. 
Pirko pieno t k kvortą. Pinigi
nėj buvo keliolika dolerių smul
kiais ir banknotomis.

• Meras Kelly išleido pro- 
kliamaciją, paskirdamas septy
nias dienas, nuo rugsėjo 29 iki 
spalių 5 dd.,< “Spaudos Savai
te”, pažymėjimui spaudos išra
dimo 500 metų sukaktuvių. Įvai
rios spaustuvininkų organiza
cijos tą savaitę įrengs paminė
jimus ir banketus.

• Kopėčiomis nukritęs mir
tinai susižeidė maliorius Ed- 
ward Dougherty, nuo 936 W. 
67th street. Buvo 61 metų am
žiaus. Jis taisė namą adresu 
180 West Polk street.

• Miesto tarybai buvo įteik
tas pasiūlymas uždrausti tele
fonų stočių tarnautojams nu
traukti ftelefoninius pasikalbė
jimus ir įspausti save žodžius, 
‘‘penkios minutės jau praėjo, 
prašom įmesti penkis centus*’. 
Pasiūlymo autorius aldermanas 
Meyer iš 45-to wardo sako, kad 
toks telefonisčių įsimaišymas į 
pasikalbėjimus yra negražus ir 
kartais išardo pasitarimus labai 
svarbiais reikalais. Moterims, 
kurios mėgsta ištisus pusvalan
džius prie telefono sėdėti tas 
aldermano pasiūlymas turėtų 
labai patikti.

• Už kaltinimus apiplėšima’s 
miesto teisėjas Drucker kalėji
me uždarė du jaunuolius, 18 
metų Victor Ciancanelli ir 17 
metų John Puleo. Jiems paskv- 
re $37,500 kaucijos. Pirmasis 
jaunuolis gyvena ad. 906 South 
Bell avenue, antrasis, 916 Ga
ribaldi Place.

• 32 metų bedarbis, William 
Johnson, 449 West 42nd street, 
buvo suimtas už apiplėšimą gė
rimų krautuvės adresu 5852 
Wentworth avenue. Jis pasigro
bė $47 pinigais, bandė pabėg
ti, tdt už) keliolikos minučių 
buvo suimtas,

• Sąž nės varomas, .27 me
tų Carl Wetherton, 241 West 
107th street, atėjo į Kensing- 
ton policijos nuovadą ir prisi
pažino, kad prie 103-čios ir 
Dante avenue, jisai turbūt su
važinėjo žmogų. Sako, pajuto, 
kad jo automobilis ką tai už
gavo. Jisai sustojo ir išlipo, bet 
nieko neradęs nuvažiavo. Vie
nok sąžinė jam vis nedavė ra
mybės, ir todėl jis atėjo pasi
duoti policijai, jei žmogų ištik- 
ro suvažinėjo.

Aukos “Naujienų” 
Namo Remontui

»

(Tęsinys iš vakar dienos “Naujienų”)
L. S. S. (Socialistų Sąjungos) Cen tralinė Kuopa ..........  $ 40.00
DARIAUS-GIRĖNO (American Legion Post No. 271)

Legiono nariai ........................................................... 26.00

to iždo [antra auka] )
K. BRAZE, Kenosha, Wis................................................... 1.00
A. LABAN, Kenosha, Wis.................................................. 1.00
F. JANKAUSKAS, Kenosha, Wis. ................................. 1.09
JOESEPH ir ANNA POVILAITIS ...................  5.00
A. NAGLES ..... ........................................................ ........... 5.00
ANTON BLASUY ............................................................  1.00
G. PUNIŠKA ...................................................................  5.00
J. GAUSUAS .......................................................................... 3.00
K. KASPER ............................................................      1.00
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS (Nariai sudėjo

auką, atsilankę “N.” įkurtuvėse) ........................  16.00
ANONIMAS .................................„................................  10.0)
WILLIAM GLINSKĮ ..........................................   1.00
J. GEISTAR1ENĖ ................................................................... 1.00
P-s SHIMAITIS ...................................................................... 5.00
GEORGE STEPHENS ........................................................... 1.00
JULIA BENDER ................................................................... 5.00
K. S. URNEžlS ....................................................................... 2.00
ST. NARKIS ...........................................   2.00

BUVO PASKELBTA ......... :......................................... 710.25

VISO ...................................................  $842.25
(Tęsinys rytoj)

Šią sumą sudėjo sekami asmenys: W. J. Kareiva, A. 
II. Kasper ir A. Cinikis, Gary Vytauto Posto Koman- 
dantas -— po $2.00; J. Kikas, P. Zapkus, Mr. ir Mrs. 
Chase, D. Sebastian, M. Massey, J. A. Ramons, C. 
Chinston, J. Rachis, Mr. ir Mrs. A. Ramon, Mr. ir 
Mrs. B. Mason po $1.00, ir $10 iš Dariaus-Girėno Pos

O Prie Cullerton ir Loomis 
bežaizdama gatvėj po treku pa
kliuvo ir buvo sunkiai sužeista 
7 metų mergaitė Audrey Sti- 
cha, 1321 Cullerton street. Vai
ruotojas buvo paliuosuotas nuo 
atsakomybės.

• Manydamas kad tai vai
stai, 39 metų meksikietis Frank 
Fernandez, 247 Wcst 24th st.. 
vakar išgėrė bonką rašalo. Da

> v

bar guli Peoples ligon’nėj, kur 
jam išpumpavo vidurius. Pa
sveiks. Fernandez džiaugiasi, 
kad tai nebuvo nuodai.

• Vežamas į kalėjimą Mun- 
ster, Indianoj, iš automobilio 
Iššoko ir užsimušė 18 metų jau
nuolis Frank Stanislawski. Jis 
gyveno Calumet City miestelyj. 
Kūnas buvo atrastas grabėje, 
netoli Lansing, III.

VAŽIUOJAM Į NAUJIENŲAUTOMOBILIU BLITZKRIEGA
DALYVAUS: PIRMYN - BIRUTES - NAUJOS GADYNES - KULTŪROS RATELIO IR VYRU CHORAI

Spaliu-Od 
6-ta D.
1940 m.

Jeigu pasitaikytų lietus, Blitzkriegas 
bus atkeltas kitai savaitei

LIBERTY 
GROVE
WILL0W SPRINGS, ILL.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI! ■

Mm

Bus Duodamos
DOVANOS

Drąsuolis Vairuotojas Su Mašina Nuverčia Degančią Sieną

KUR GALIMA GAUTI TIKIETUS?
JOS. F. BUDRIK, 

3409 So. Halsted St.

GEORGE NORBUT, 
35th ir Emerald Avenue 

NEW CITY FURNITURE MART, 
1646-48 West 47th St. /

PAUL SMITH’S PALM GARDENS, 
4177 Archer Avenue 

“NAUJIENOSE” 
. 1739 So. Halsted St

Ir nuo kiekvieno musų choristų.




