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Vichy vyriausybė neturi jo- skaičių į šį miestą. Vokiečių 
kio susisiekimo su Dakaru. Va-Į technikai pradėję statyti dide- 
karų Afrikos uosto radi jaus lę siunčiamąją radi jaus stotį, 
stotis nustojo veikti. Pradžio- Kiti pradėjo didinti aerodromą, 
je buvo palaikytas susisiekimas į Vokiečiai norėjo pradėti preky- 
karo laivuose įtaisytais radijaus 
aparatais, bet nuo vakar vaka
ro ir šis ryšys nutruko.

Vichy pasklido gandų, kad 
Dakaras pasidavė anglams. Tuo 
tarpu gen. de Gaulle štabas 
tvirtina, kad kovos tebesitęsia.

Gen. de Gaulle tikėjosi užim
ti Dakarą be jokio mūšio. Jo 
šalininkų skaičius ten buvo lA- 
bai didelis. Bet kai atvyko mie
sto užimti, sutiko labai stiprų 
pasipriešinimą. Dabar de Gaulle 
aiškina, kad pro Gibraltarą pra
važiavusieji francuzų laivai at
vežė didelį Petain valdžiai iš
tikimų karių kiekį, kurie areš
tavo visus jo šalininkus.

Vokiečiai senai kreipė dide
lio dėmesio į Dakarą. Jie ruo
šėsi naudoti šį uostą juros lai
vyno bazei, kuri turėjo kontro
liuoti visus britų laivus Atlan- 
tiko vandenyne. Iš Dakaro vo
kiečiai manė ir pietų Ameriką 
pasiekti. . *

Kai tiktai buvo' pasirašytos 
paliaubos su Petainu, tuojau 
pasiuntė didelį karo specialistų

bą su pietų Amerika, prisideng
dami francuzų firmomis.

Gen. de Gaulle tvirtina, kad 
vokiečiai yra tikrieji Dakaro 
gynėjai. Vokiečių kariai, kurie 
buvo Dakare aerodromui per
organizuoti ir kitiems darbams 
atlikti, komanduoja visą Daka
ro gynimą. Jiems padeda karo 
laivais atvykusieji francuzai. 
Vokiečiai valdo pakraščių arti
leriją.

Dakaro įvykiai labai sukrėtė 
Petain Francuziją. Pačioje Fran- 
cuzijoje yra didelis gen. de 
Gaulle šalininkų skaičius. Fran
cuzų dauguma mano, kad ver
čiau Dakarą atiduoti de Gaulle, 
negu vokiečiams.

Petain įvedė specialius karo 
teismus, kurie buvo panaikinti 
nuo 1872 metų. Petain nusista
tęs smarkiai bausti visus de 
Gaulle šalininkus, žada jiems 
taikyti net mirties bausmę. Pe
tain ėmėsi šių priemonių, nes 
nežino kokiu 
nepatenkintų 
kuris kasdien

budu nuraminti 
francuzų balsą, 

darosi garsesnis.

Rik

Tirs svetimų kapi 
talų Įtaką

Japonų-nacių 
paktas

Britai traukiasi 
iš Dakaro

Ispanų respublikonų 
likimas

aktyvesniems, pa-

— Japonai iš naujo pradėjo pulti pietų Indokinijos uostus. 
Francuzai ginasi. Francuzams pavyko suimti .200 japonų ka
reivių nelaisvėn.

— Vokiečių karo vyriausybė uždraudė pabėgusiam Norve
gijos karaliui sugrįžti bet kada į Norvegiją, atimdama iš jo 
karaliaus sostą.

— Clairton, Pa., sprogo du dideli karo medžiagos fabrikai. 
Įmonėse buvo gaminami įvairus kariuomenei reikalingi chemi
kalai.

— Šiandien prasidėjo šiaurės rytų vėjas visame Lamanšo ka
nale. Bangos labai didelės ir vargu bus galima Hitlerio in
vazija.

— Bostone susirinkęs Amerikos legiono kongresas reika
lauja visomis jėgomis padėti britams vesti karą prieš nacius.

— Vokiečiai uždarė visas politines partijas Norvegijoj ir 
žada griežtai bausti visus, kurie drįs padėti anglams tęsti karą.

Francuzai buvo priversti apleisti Langson uostą Indo- 
30,0C0 gerai ginkluotos japonų kariuomenes užpuolė 

mažesnę francuzų kariuomenę.
Dakare britai paskandino du povandeninius francuzų

Norvegijos politiniu lyderiu vokiečiai paskelbė Quis-

Britai bombardavo- vieną svarbiausių Abisinijos aero- 
sunaikindami kelis italų orlaivius.
Anglų vyriausybė protestavo dėl suomių nutarimo lei

sti vokiečių kareiviams vykti per Suomijos teritoriją.

dromų,

VICHY, Francuziją, rūgs. 25 
d. — Petain vyriausybė pasi
rašė sutarti su Meksikos vy
riausybe, kuri prižadėjo paimti 
vi^us ispanų respublikonus, lai
komus koncentracijos stovyklo
se Francuzijoj. Meksika pasi
žadėjo sumokėti francuzams 
doleriais už pabėgėlių išlaiky
mą.

Meksikos laivai jau išplaukt 
į Francuziją, bet dabar fran
cuzai nenori pildyti sutarties. 
Vokiečiai reikalauja respubliko
nus atiduoti Frankui. Gen. 
Franko pare kalavo iš Petain, 
kad visi respublikonai jam bu
tų atiduoti. Petain vyriausybė 
dar galutinai nežino kaip pasi
elgsianti šiame reikale.

Butų iš’veng- 
ir sutaupyta 
vokiečių dar- 
butų dalyva-

kiečiams būti
rodyti daugiau gyvumo ir drą
sos gesinti anglų bombanešių 
sukeltus gaisrus.
ta daug gaisrų 
daug turto, jeigu 
jininkai aktyviau
vę gaisrų gesinime ir aktyviau 
bendradarbiautų su valdžia, — 
sako maršalas. Jeigu Goeringa.s 
yra priverstas daryti tokius at
sišaukimus, matyt, kad vokie
čiai nepritaria naciams taip, 
<aip jie skelbia.

WASHINGTON, D. C, rūgs. 
25 d. — Senato komisija, kuri 
rūpinasi prekyba, nutarė ištir
ti kokios galios turi vokiečių ir 
kitų užsieniškių ekonominė ga
lia Amerikoje.

Sepata® turį^žįpių, kad karo 
industrijc-j vokiečiai turi inves
tavę didelius kapitalus ir tuo 
judu daro įtakos į visą ginkla
vimosi eigą.

Senatas prisimena kokią stip
rią kontrolę turėjo vokiečiai, 
praeitojo karo metu. Nenori, 
\ad dabar vokiečiai galėtų pa
kartoti senus nešvarius žaidi
mus.

ŠANCHAJUS, Kinija, rūgs. 
25 d. — Pranešama, kad japo
nų ir vokiečių santykiai kas
dien gerėja. Manoma, jog prin
cipe jau susitaria veikti ben
dromis jėgomis prieš Britani
ją ir USA. • *. /

Vokiečių diplomatai įtikino 
japonus, jog reikia mesti ka- 
ran nesikišimo politiką ir su
daryti su vokiečiais aliansą. 
Pradžioje japonąi vengė įvelti 
karan Ameriką, bet šiandien 
atrodo, jog visai nekreipia į tai' 
jokio dėmesio. Vokiečiai jau pa
siūlė japonams sudaryti alian
są.

rūgs.Anglija, 
vyriausybė pra
de Gaulle jėgos 
laivai nutraukė 
prieš Dakarą ir

LONDONAS, 
25 d. — Britu 
neša, kad gen. 
ir britų karo 
karo veiksmus
pasitraukė. Britai tikėjosi, kad 
Dakare nebus jokio pasiprieši
nimo. Pranešu, kad anglų vy
riausybė nenori būti karo pa
dėtyj su francuzais, kurie klaii- 
so Vichy vyriausybės. De Gaul
le buvo blogai informuotas apie 
vietos padėtį ir gubernatorius 
Boisson laiku suspėjo areštuoti 
Petain valdžios priešus.

ir į olandų kolonijas. i
Tuo pač u metu laikraščiai 

pabrėžia, kad nei viena minė
tų valstybių, nei visos kartu, 
nepajėgs sulaikyti japonų ver
žimosi, nes jis yra labai stip
rus ir nesulaikomas. Ekonomi
nis amerikečių boikotas nega
les palaužti Japonijos.

Naciai naudoja 
USA paštą

Karo tarnyba

Kinams paskola
Japonų kariai ne 

susikalba

visiems

Vokiečiai nemiega
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 25 d. — Jau trečia nak
tis anglai atlanko Berlyną ir 
kitus vokiečių svarbesnius mie
stus. Anglai vykusiai bombar
davo pramonės centrus. Bom
bos pataikė į Siemens ir Hal- 
ske fabrikus.

Berlyne priemiesčiuose su
griautos aviacijos dirbtuvės. 
Kiekvieną kartą anglai išmeta 
didesnį bombų kiekį, šį kartą 
Berlynui padaryti toki dideli 
nuostoliai, kad Goebelso cenzū
ra jau neleidžia apie tai rašy
ti. Jis įvedė naujas taisykles, 
kurių privalės prisilaikyti už
sienio korespondentai rašydami 
ap’e Berlyno bombardavimus.

Nacių skundai

j Vokiečiai Suomijoj

Nutraukė susi 
siekimą

ROMA, Italija, rūgs. 25
— Pranešama, kad specialus 
italų laivas nutraukė telegrafo 
vielas, kurios jungė Maltą su 
Gibraltaru. Vieną kartą italams 
pavyko nutraukti ši anglų su
sisiekimo priemonė, bet analai 
netrukus liniją vėl sutaisė. Da
bar italai tvirtina, kad jų lai
vui pavyko ne tiktai nutrauk
ti vielą, bet iškirpti apie 15 
mylių vielos galą. ,

Italai mano, kad karo metu 
britai vargu galės atitaisyti nu 
trauktą liniją. Britai susisieki
mą dabar galės palaikyti vien 
tiktai radi j aus pagelba.

Anglai nemiega

d.

WASHINGTON, D. C., nigs. 
25 d. — Aukštuose politikos 
sluoksniuose kalbama, kad Ame
rika ruošiasi dūcti Kinijai nau
ją paskolą, kuri sieks 25 mili
jonus dolerių. Galimas daiktas, 
kad' suma bus dar didesnė. Tvir
tinama, kad tai bus vieninte
lis Amerikos atsakymas į nau
ją japonų padarytą uzurpaciją 
Indokinijoj.

Užsienio departamente ruo
šiamas prekybos suvaržymas su 
Japonija, bet pasakojama, kad 
geležies ir benzino ištežimo su
varžymas nebus tuojau sustab
dytas. Kinams teikiama pagel- 
ba manoma įtikinti japonus, 
kad jie negalės būti vieninte
liais Azijos šeimininkais.

ne
by
le a- 
sto-

HANOI, francuzų Indokinija, 
rūgs. 25 d. — Ni.shahara, de
rybas su francuzais vedas japo
nų generolas, aiškina, kad 
susipratimai su francuzais 
ko dėl nesutarimu japonų 
riuomenčs tarpe. Pietuose
’vinčios japonų kar’uomenos ge
nerolas Ando, nieko nežinojo 
apie sutarti su francuzais ir 
įsiveržė į Indokiniją.

Nishahara visą nesusiprati
mų kaltę verčia japonų gen. 
Ando. Jis pats nuskridęs su juo 
tartis ir įtikino jį-, neerzinti 
daugiau francuzų. Nishahara 
prašo francuzus leisti vykdyti 
pasirašytą sutartį, kurią fran
cuzai paskelbė negaliojančia.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
25 d. — Visi tie vyrai, kuriu 
įsitikinimai neleidžia imti į ran
kas ginklą ir aktyviai dalyvau
ti kare, bus siunčiami į specia- 
les stovyklas ir priversti dirb
ti kitus, apsigyniir/ui reikalin
gus darbus. Kas atsisakys var
toti šautuvą, tam bus įteiktas 
spatas ir jis privalės kelius tai
syti ir apkasus kasti. Tretieji 
bus siunčiami į ligonines valy
tojų pareigoms eiti.

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 25 d. — Saugumo orga
nai susirūpinę nacių propagan
da, kuri Argentinon persiunčia
ma iš Amerikos. Daugelis ar
gentiniečių gavo nacių spaus
tos propagandos, kuri atėjo iš 
Suv. Amerikos Valstybių. Pro
pagandos lapeliai įdėti j d’delių 
bendrovių vokus ir iš 
pasiųsti, tarytum tai 
kybiniai katalogai.

Vedamas smarkus 
ir norima išaiškinti
du ši propaganda vedama, no
rima 
davė 
dais. 
mėję
priemonėmis^

HELSINKIS, Suomija, rūgs. 
25 d. — Vakar vokiškų karei
vių transportas buvo išlipdin- 
tas Vasa uoste. Vokiečiai va
žiuoja į šiaurės Norvegiją. Suo
mių vyriausybė informavo kra
štą,' kacT vbtf tečių * kariuomenes 
dalys ir joms reikalinga med
žiaga šiomis dienomis vyks per 
Suomiją.

Vokiečiai pareikalavo suo
mius leisti naudotis jų žeme, 
aiškindami jog šis kelias jiems 
yra daug trumpesnis į šiaurės 
Norvegiją. Sakoma, jog tuo rei
kalu suomių vyriausybė buvo 
priversta nusileisti vokiečiams. 
Šis vokiečių žingsnis gre'čian- 
siai padarytas sovietų valdžiai 
pritariant.

Areštuoti japonai

Pakaks savanorių Kiniečiai sutiks
japonus

Amerikos 
butų pre-

tardymas 
kokiu bu-

patirti ar minėtos firmos 
sutikimą naudotis jų var- 
Amerikos konsulai susido- 
šiom’.s nacių propagandos

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 25 d. — Maršalas Goering 
šiandien išleido atsišaukimą 
visus vokiečius. Jame įsako vo-

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
25 d. — Anglijos pakraščiuose 
šiandien įvyko smarkių susirė
mimų su vokiečių aviacija. An
glams pavyko numušti 18 vo
kiškų lėktuvų. Anglai be susto
jimo bombarduoja invazijos ba
zes Francuzijos pakraščiuose. 
Anglų neriamiems bombane- 
šiams pavyko paskandinti vie
nas vokiečių laivas netoli Olan
dijos krantų. Vokiečių lėktuvai 
prasiveržė į Londoną ir padarė 
didelių nuostolių miesto cen
tre.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
Paskutinėmis dieno

mis labai padidėjo savanorių 
skaičius norinčių tarnauti ka
riuomenėje. Kai kurie karinin
kai mano, kad gal būti nerei
kės šaukti 400,000 vyrų apmo
kymui, nes savanorių skaičius 
bus žymiai didesnis. Vietoniis 
savanorių skaičius yra toks di
delis, kad valdininkai negali su
spėti visų laiku įregistruoti.

25 d. ŠANCHAJUS, Kinija, nigs. 
2’5 d. — Kiniečių kariuomenė 
jau pradėjo pulti Lunchow pro- 
v’nciją. Jie nori užkirsti ke’ią 
japonams, kurie per Indokini
ją ruošiasi pulti Kiniją. Gabe
nami dideli kariuomenės būriai 
prie sienos ir manoma, kad ne
trukus bus duotas įsakymas 
pulti Indokin’ją.

Kinijos vyriausybė lukuriuo-

TOKip^, Japonija, rūgs. 25 d, 
— Japonų užsienių reikalų mi
nisterija praneša, kad britai 
areštavo šešis japonus Singa
pūre. Japonai skaito ši dalyką 
labai svarbiu incidentu, nes 
areštuotųjų tarpe yra ir japo
nų konsulato tarnautojų.

Dalykas dar komplikuojasi 
ta aplinkybe, kad britai įsiver
žė į konsulatą. Britai pale do 4 
areštuotuosius, bet dviejų kon
sulato tarnautojų atsisako pa
leisti, nes jie yra nusižengę 
draugingumo taisyklėms. Bri
tai sako, kad jie turi įrodymų, 
jog suimtieji vedė, špionažą.

Japonai nesulaikomi

Bombardavo 
Gibraltarą

rūgs.LA LINEA, Ispanija,
25 d. — Francuzų orlaiviai šian
dien iš naujo bombardavo Gib
raltarą. Iš Ispanijos matėsi or
laiviai ir* sprogstančios bombos. 
Bombardavimas tęsėsi beveik 
ištisą valandą ir jame dalyva
vo 14 orlaivių. Pakrašč ų pa
trankos ir karo laiyų apsauga 
labai smarkiai atsišaudė.

Kiek vėliau atskrido nauji 
lėktuvai. Iš Ceutos, ispanų Ma
roko, pranešama, kad 
davime dalyvavo 40 
šios dienos nuostoliai 
negu padaryti vakar.

PITTSBURGH, rūgs. 25 d. 
— General Motors pirmininkas 
Sloan, kalbėdamas Moksliškų ių 
Tyrinėjimų draugijoje pasakė, 
kad reikia vengti ekonomin o 
krizio, kuris būtinai ištiks kra
štą karui pasibaigi1.?. Jis pasiū
lė v ską taip tvarkyti, kad ne
reikėtų prieiti prie tų sąlygų, 
kurias pergyvenome praėjus Di
džiąją Karui.

Henry Wallace, kalbėdamas 
Kansas. City tuo pačiu reikalu, 
pabrėžė, kad tiktai Rooseveltas 
galės išvengti artėjančios ka
tastrofos, nes jis turįs prakti
ką šiuose dalykuose.

bombar- 
lėktuvj. 
mažesni,

tenkins vien savanoriais. De
partamentas turi 8,000 vyrų są- 
rašą, kurie nori pastoti sava
noriais juros tarnybon.

Jis pirma mano pasirinkti 
tinkamą, skaičių iš šių savano
rių. čia pat Knox pridėjo, kad 
juros tarnyba šiandien yra to- 
k'a sudėtinga, jog mobilizuoti į 
vienus melus labai mažai ką 
galės išmokti.

Vienas Idaho advokatas užsira- ja su {sakymu, nes nori su fran- 
šė savanoriu, nes jis nenori, euzų atstovais išaiškinti kai ku- 
kad všliau butų šaukiamas ka^ riuos sutarties punktus. Jie. no- 
riuomenėn ir tuo budu butų su- ri žinoti aiškią francuzų pozi- 
trukdyta jo praktika. 'eij3 šiame konflikte.

TOKIO, Japonija, ru^s. 25 d. 
— Japonų laikraščiai labai ko
mentuoja Amerikos, Anglijo.? ir 
Austfralijos atstovų pasitarimus 
Washingtone. Jie sako, kad 
Amerika deda pastangas sulai-

Laivyne tik sava 
noriai ORH

WASHINGTON, D. 
25 d. — Knox, juros 
mento sekretorius, 
kad laivyne jis

I kyti japonų ekspansiją į Aziją1 mobilizuotų vyrų.

C., rūgs, 
departa- 
pranešė, 

nemano imti
Knox pasi-

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

Giedra ir vėsu.
Saulė teka 6:40 v. r., leid

žiasi 6:43 v. v.
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(Tęsinys)

Pirmomis 1938 m. balandžio - 
dienomis, kada buvo žinoma, 
jog priešas rengiasi pradėti nati- 
ją puolimą, kada Mussolint 
čembefieniii užtvirtino, jog ši 
ofenzyva busianti paskutiriė, is
panai buvo pasiryžę dar atsilai
kyti. Buvo pertvarkytas iš nau
jo vyriausybes kabinetas. Vėl į- , 
ėjo CNT ir UČT atstovai, vėi 
buvo jaučiamas didesnis noras 
bendradarbiauti, nes buvo aiš- ’ 
ku, j‘eigu nebus sutarimo ir pd*

diktuoti savo valią.
Negrinds ir Kompans pasakė 

labai jaudinančias kalbas, kvie
tė kareivius atsilaikyti prieš 
priešų, o vėliau, sakė, gatisini 
ginklų ir sugebėsiu! ne tiktai 
apsiginti, bet ir laimėti. Vyriau
siuoju obalsiu buvo: ResMit! 
Atsilaikyti!

Fašistai atskiria Kataluniją.
Puolimas buvo pradėtas vi

suose Aragono frontuose, Prie
šas buvo sulaikytas Pirėnų kal-

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

BUDRIK
FURNITtJiUS ftOUSJ

Krautuve Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Streel 

Tel. Yards 2151 -

nuošė, bet ties Terueliu jis pra- 
Į kirto frontą ir nusileido? į Cas- 
tėllon, kuris randasi jau pačia
me juros pakraštyj. Tuo pada
rė labai didelių nuostolių res- 
pdblikonLanis, atskyri? Kataiuni- 
ją ntio ech t to.

Pralaužęs fronto Jiiiijas prie
šas j’Au buvo bežygiuojąs į Va- 
tehęiją. Fiahko generolai jau 
skelbė, kad jie netrukus paim
sią Valenciją ir priversiu Madri
dą pasiduoti, bet ir čia smar
kiai apsiriko. Ispanų kariuome
nės divizijos sugebėjo priešą 
tiek sulaikyti, kad užpakalinės 
dalys turėtų laiko naujiems ap
kasams iškasti ir kitai gynimo
si linijai pravesti.

Gregorijaus Jovėr divizijos 
žygdarbis.

Nepaprastu karingumu pasi
žymėjo 28 divizija,, kuri anks
čiau nešiojo Francisco Ascaso 
vardą. Šią diviziją komandavo 
majoras Gregorijus Jover, arti
mas Askaso ir Durruti draugas, 
senas kovotojas ir žinomas a- 
narcliistas. Jover divizija tiek 
užkirto kelią priešui, kad jis 
vtsai pirmyn negalėjo žengti, 
nežiūrint, kad ir labai dideles 
dalis siuntė. Pirmuose apkasuo
se sėdintieji Jover divizijos ka- 
leiviai praleidavo pro apkasus 
prašliaužti tankus, o kai juos 
sekė pėstininkai, tai juos kulko
svaidžiais išklodavo. Priešas vi-

\

NAUJIĘNŲ-A.CME Telephot<o
NEW YORK. — Mariem Talley, buvusi operos dai- 

ntninkė, apleidžia sii penkių metų dukrelė tėisinabutį. 
Ji atsiskyrė niuo vyro. V,- ?

y

J kol jis įplaukdavo į pirmą uos- 
įtą ir tada jį puldavo iš oro ir 
į vandens. Čemberlenas fašistams 
leido net anglų faivuš skandin
ti, jeigu tiktai jie drįsdavo įei-

kuo nors stipresniu pabaidyti,' 
negu protestais, o kadangi vi
same pasaulyj niekas nieko sti
presnio nesugalvojo, na tai fa
šistai ir toliau tęsė savo ardo
mąjį darbą.

(Bus daugiau)

Rehlkite tuos, kurie 
garsinasi 

-NAUJIENOSE”

nei
ra
m
pa-

- , —z——rrrztrv—$.——i n— ■!,■■,! .1 . . ....................
DAR TURIME KELETĄ 

KOPIJŲ
Mikalinos Glemžaitės

Lietuviu MbtCtijt 
Taiitirtiai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

, gęs naikimtavo apkasus ir res
publikonų įsitvirtinimus, bet 
kai tiktai bandydavo atakuoti, 
pirmyn ir negalėdavo pasistum
ti. \ yriairsias Franko karinome- 

i nes štabas savo pranešime sa- 
ikč, kad 28 divizija yra padarui- 
[Si daugiausia nuostolių fašis
tams. Ten, kur ji laikėsi, buvo 
(tulžiausias fašistinių jėgų mir- 
t ilgumas. Pati Jover divizija 
smarkiai nukentėjo, nes priešas

Ispanai gynėsi, bet Europa 
nėpadėjo.

28 divizija sulaikė priešą, jam 
padarė labai daug nuostolių ir 
davė galimybes suorganizuoti 
kitą gyniinosi linijų.

Ispanai buvo pasiryžę gintis 
ligi pasktitiniųjų, bet aiškiai 
matosi, jog Europos valdovai 
buvo nutarę likviduoti Ispani
jos respubliką. Nesikišimo ko
miteto veikimas buvo toks Ša
liškas, kad net ir bejausmį įpik- 
tindavo. Pačioj Anglijoj kilo 
protesto balsų net turtingųjų 
tarpe, bet konservatoriški ang
lų lordai dėl to visai nesijaudi
no. Čemberlenas vare toliau su*- 
v o nesikišimo politiką, kuri bu
vo aiškus kišimasis fašistų nau
dai.
Čemberlenas padeda fašistams.

Kai respublikoniška vyriausy
be jam suteikdavo įipaymų li
pte atvežtas italų ir- vokiečių 
jėgas, kada jan?' 'buvo prisiųsti 
italų ir 'vokiečių belaisvių pri
sipažinimai, kada pats Mussoli- 

,ni nesigindavo, jog Ispanijoj jis 
turįs savo kariškų jėgų, Čem-

NAUJIENOS 
1739 SOL &AL8TED ST. 

Chicaco. UI.

Užtat ši anarchistinė divizija 
įbuvo pirmąja Visoj Ispanijoj, ir 
! Yyruttisybės buvo apdovanota 
Tlrąsos medaliu. Pats Jover ir 
vist gyvi likusieji karininkai 

,buvo paaukštinti. Pirmose šios 
1 divizijos linijose buvo vienas 
drąsus lietuvis — kulkosvaidi- 
ninku viršininkas.

COPR. 1440, NtfOLfiCRAFT SCRV1CE, INC.

CROCHETED CLOTH PATTERN 2530
No. 2530—Megstd staltiesė

CRĄNE COAL ČOMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mailių, daug dulkių išimta gffj
Perkarti 5 tonus ar daugiau. 

, S*a1es Tax ekstra.
BLACK BANb LUMP

turįs patikrinti žinias, ar tai 
teisybė. Tuo tarpu kai tiktai 
vokiečių agentai nurodė, jog 
per prancūzų sieną vis dėlto ka
da ue kada kai kas įvežama į 
respublikonišką Ispaniją, tai 
Čemberlenas tuojau paspaude 
Daladje, ir šis 1928 m. birželio 
13 d. visiškai uždarė prancūzų - 
ispanų sieną.

ispanai jaučia nuovargį.
Du karo metai jau buvo 

smarkiai išvarginę Ispaniją. Vi
si fabrikai ir 
nioiiės dirbo 
džiagą. Senai 
jausti maisto

Ketvirtad., rugsėjo 26, 1940

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

t

Mrs. A. K. JARŪSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

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.

AKIU SPECIALISTAI

•tą. Vokiečių orlaiviai ispanų 
uostuose nuskandino daugiau 
angliškų laivų, negu ispaniškų. 
Laivų savininkai skųsdavosi 
Čemberlenui, bet jų skundai nė 

,kiek nesulaikė Čemberleno 
riausybes nuo fašistų protega
vimo.

Aviacija griauna užfrontę.
Bet užfrontės miestus ištiko 

dar didesnė nelaimė negu mai
sto stoka. Tai vokiečių ir italų 
aviacija. Orlaivių eskadrilės 
dieną nei nakų neduodavo 
mybes ne tiktai didesniems 
dustrijos centrams, bet ir
prastiems kaimams. Karo avia
cija tuksiančius namų išgriovė, 
dešimtis tūkstančių moterų ir. 
vaikų išmušė arba invalidais 
padare. Barselona, Valencija, 
Madridas ir kiti miestai diena 
po dienos buvo užpuolami. Ne

įžiūrėta. jokių kariškų centrų. 
; Mėtytai bombos, kur tiktai pa
puolė, kdr jos galėjo daugiau 
nuostolių padaryti, kur galėjo 
didesnę pailiką sukelti.
Ispanams siuntė užuojautas.
Visa pasaulio sveikoji sąžinė 

buvo pasipiktinusi šiais fašistų 
veiksmais, iš visų kraštų ėjo 
protestai prieš barbariškus 

• vėiksirtus, p'aukė užuojautos 
respublikonams. Bet tai nė kiek

klausydavo anglams arba kilo1 nesulaikė fašistų ir toliau tęsti 
krašto piliečiams, tai laukdavo savo darbą. Reikėjo fašistus

tai Europos deifiokratijos badu 
butų numarinusios ispanų rėš- 
ptiblikoriuš, it jie butą buvę 
priversti jau pasiduoti.

Vokiečiu ir italų laivynas 
padėda fašistams.

Jeigu tespubljltortams pavyk
davo nusipirkti kas nors užsie
ny j, mokant aukšti ir smarkiai 
permokant, tai vokiečių ir ita
lų laivai, kai tiktai atplaukdavo 
ispdnų laivas į jurą, tuoj jį nu
skandindavo. Jeigu laivas pri

D

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

su POVILU SALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John B Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCB
DIENĄ IR NAKTĮ i 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Laidotuvių Direktoriai

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
‘ 756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DK. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
I' IŠ’RUSIJOS

Gėrai lietuviams žinomas per 39 J 
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 VV. 18th SL, netoli Morgan St

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:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė. 

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

$§.50

ADVOKATAI

No. 2530

Adresas.

Miestas ir valstija

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Tek YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko .
3343 S. HALSTED ST.

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

ADVOKATAS _
• 7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

Dr. F. Pulsuoki Le Vari 
GYpYTOJAS IR CHIRURGAS

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

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

| 1739 So. Halsted St, Chieago, nt 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

1 ‘J&* ■f?1

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREĘT 
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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0»94
Ketvirtad., Penktadienį

Phone Cicero 2109

IIIKtllIlIlKUIItlIiaillHIIIIIIIIIIIIII

Ambulance

DALYSE
iiiiiiiiiiHiiiiiii imt t iiiiiiiin Miliuiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m mini

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halšted Street

Phone YARds 0781

Phone YARds 4908

...................S. P. MAŽEIKA
^3i0 Litdahicd Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Phdnfc CANal 2515
Tel. Pullman 1270

Phohe LAFayette 8024

visęs didesnes į- 
tiklai
buvo pradedama 
stoka. Pačioj Is

panijoj jau mažai kas buvo ga- 
įhiiiama. Vyrai buvo mobilizuo
ti arba išėję savanoriais, mo
terys privalėjo užimti visas jų 
vietas. Bet ii’ moterys dirbo tik
tai karo industrijoj. Kitas pra4 
mones šakas, kurios- neturėjo 
n.eko bendro su karu, teko su-

aimiiiiilHIliimilIlilliltlIililllilB-

NARIAI
Chicagos 
Cicero'
Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

Pradžioj mėsa ir riebalai bū
ti paskirstyti porcijomis ir 

kiekvienas gyventojas gaudavo 
savo dalį. Vėliau, kai mėsos jau 
nebuvo ir jautėsi duonos što-į 
ka, duoną irgi pradėjo dalinti 
porcijomis. Pirmiausia aprūpini 
davo ligonius, o jų skaičius kas 
kart vis augo, nes iš fronto kas
dien vagonais veždavo sužeis
tuosius. Vėliau duodavo vai
kams, o suaugusiems labai ma
ža kas tekdavo.

Daladjė sustabdo jvėžimą.
Uždarius sieną, dar labiau 

viskas sumažėjo. Stigo pačių 
reikalingiausių maisto produkr 
tų. Nebuvo duonos, nebuvo rie
balų, nei ciikraiis, dėl pieno, 
bei kavos, žodžiu, Bevėik nieki). 
Laiiiiė, kad Išpahijdš laukai 
derlingi ir visą IdiRą jųpše ga
ilina kas nors rasti. Jeigu nė,

Patarnavi
mas Dieną

ir Naktį
TURIME

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1646 Wėst 46th Street

YARds 1419

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

ALBERT V. PEIKUS
4704 So. Westėm Avenue

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

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

Antrad..
4143 So. Archer Avė

Tek LAFATETTE 3650

prisirink.tr
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NAUJIENOS, Chicago, PI.

KORESPONDENCIJOS

KENOSHA MARGUMYNAI
Dar apie sidabrines vestuves. — Naujieniečiai biznie

riai. — Serga Shimanauskis. — Nash automobilių 
dirbtuvės paradas. — Dideli užsakymai karo reika
lams. — Kai kurie miesto trukumai. — Keisti pa
vadinimai. — Kas daugiausia reklamuojama. — 
Jaunasis Bagdonas Californijoje. — Apsivedė Pa- 
barškų sūnūs. — Kačių koncertas. — Kas kam pa
tinka. — Povilanskų duktė žengia į šeimyninį gy
venimą.

Rugsėjo 1 d. Gcrinan Aineri- linko nuo visokiausių valgių ir 
can Home patalpose įvyko po- gėrimų. Jaunavedžiams buvo 
nų J. K. Rodavičių sidabrinės linkima visokiausios laimės ir 
vedybos. Kai nuvykau į kai- ilgo gyvenimo. Dalyvavo daug 
bailią vietą, tai žmonių jau bu- svečių, — vietinių ir iš kitur, 
vo pilna svetainė. Ir iš kitur(Visus išvardyti užimtų daug 
buvo atvykusių svečių. Bet ka- vietos. Pastebėjau šaltiniems 
daugi p. R. Š- apie tai jau rašė su dukrele, ponus Miniotus, p. 
“Naujienose”, tai pasitenkinsiu F. Jankauską ir daugelį kitų, 
tik keliomis pastabomis.

“Vedybų” pokylis buvo tikrai 
šaunus. Stalai, kaip sakoma,

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
UtiM.

(Visi smagiai linksminosi: vieni 
prie baro, o kiti šokdami bei 
skambias dainas dainuodami.

Ačiū p. R. Šiliukui už “big 
shot”., Ret, matyti, nesu toks, 
jei p-ios Rodavičienės nebuvau 
pastebėtas. Iš liesų esu. kaip 
lietuviai sako, tik paprastas 
“kurpius”. Kaip ten bebūtų, p. 
Šiliukui už komplimentą 
kiu ilgiausių metų.

Pokylio metu Jociai iš 
cine ir Julia Gruzdiene
naujino “Naujienas”. Sako, 
pranešk, kad nesulaikytų. Ačlii 
poniutėms, ir geriausio’ joms 
pasisekimo.

Nesulaukęs pokylio galo, pa
spaudžiau ponams Rodavi- 
čiains dešines ir, palinkėjęs vi
sokių gėrybių, išvykau namo.

NAUJTENŲ-ACME Telephoto
DAVENPORT, I0WA. — Barbora Shaw padeda 

saugoti kornų lauką, kur spalių 30 d. įvyks kornų lukš- 
tenimo kontestas.

lin-

Ra- 
atsi-

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

tašių, gerą naujienietį, kuris 
laiko taverną adresu 2427—52 
St. Vos tik spėjome į vidų į- 
eiti, kaip jis įbruko man pen
kinę. Girdi, atnaujink man 
“Naujienas”.

kausku išvykome aplankyti 
Joe Leškio. Radome namie ser
gantį. Negali kalbėti ir nevaldo 
dešinės rankos. Pabuvę kiek 
ir palinkėję greit . pa^keivti, 
apleidome ligonį. Paskui užsu
kome pas naujieniečius Kan
čios pasakyti “alų”. Grįždami 
namo, sustojome pas Joe Ber-

MADOS

Raštinė atdara kas vakaras 
iki t vai. Sekmadieniais — 
nue • ryto iki 1 vaL popiet

No. 4556—Elegantiška suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20, 
taipgi 30, 32. 34, 36, 38, 40.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. HabteJ St, Chicago, I1L 

čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No.... ..........

Mieros ........................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

“Congrcss Club”. Pirmojo 
“klubo” savininkas italas, o 
antrojo—lenkas.

Ko tik žmonės neprasimano, 
kad galėtų daugiau įkoštu merių 
prisivilioti.

Pagaliau atvykau ir į stotį. 
Ties ta vieta, kur tikietai par
davinėjami, kabo visų vietos 
bažnyčių sąrašas ir jų adresai. 

(Net trys dešimtys penkios ba
žnyčios! Viena, matyti, likvi
davosi/nes sąraše jos nebėra.

Kaip matote, maldos namais 
mes galime pasigirti.

Pas mus įvyko vadinamieji 
l“primary” rinkimai įvairiems 
■miesto ir valstijos -
Kandidatavo ir
Martin’as. Tačiau jis 
pakankamai balsų, 
nominuotas.

urėdams.
musų John 

nesurinko 
kad butų

tikrai nc-Vedybų pas mus 
trūksta- Štai rugsėjo 
sivedė naujieniečių 
sūnūs. Linkiu jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo.

Kili naujieniečiai^ būtent, po
nai Bagdonai iš Californijos 
gavo laišką nuo sūnaus. Sūnūs 
rašo, kad jis jau liepos 4 d. 
pradėjęs šeimyninį gyvenimą. 
Gero jam pasisekimo.

Jaunasis Bagdonas yra me
chanikas ir dirba lėktuvų dirb
tuvėje.

Pabarškų

Linkiu jam greit pasveikti ir 
vėl grįsti pas saviškius.

Didlapiai tiesiog kiekvieną 
republikonų kandidato į pre
zidentus nusiči atidėjimą ban
do visokiais budais išrekla
muoti. Tačiau bent musų mies
te Willkie nėra populiarus: kai 
jis muvese parodomas, tai tuoj 
pasigirsta “bu-u”.

Rugsėjo 28 d. naujieniečių 
Povilanskių dukrelei Adelei,

gražiai išauklėta 
lietuviškai kalba, 

nie- 
su atsilankiusiais tau-
neatsisako lietuviškai

išteka už A. Inkmano.

bų varpai. Vedybų iškilmės 
įvyks American Legion salėje.

Adelė yra tikrai pavyzdinga 
mergina: ji 
ir gražiai
Dirbdama krautuvėje ji 
kuomet 
tiečiais 
kalbėti.

Adelė
Po vedybų jaunavedžiai apsi
gyvens Mihvaukee, Wis. Lin
kiu jiems laimingo ir ilgo gy
venimo. —C. K. Braze

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 
BLITZKRIEG 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILLOW SPRINGS, ILL.

EGG ................................ $6.00
NUT .............. ................. $6.00
LUMP ............................ $6.00
MINE RUN .................... $5.75
STOKER Screenings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą 

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

OPTOMETMSTAI 
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.

QTEPHENQ 
‘‘■'—M U S I C— 

STUDIO 
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
Mokvtoias: 

PIANO—ORCHESTRA 
VISOKIEMS REIKALAMS 

Kasdien—3 vai. vak.—1 vai. vak. 
šeštadieniais—9 v. r. iki 2 p. p. 
George Stephens-Steponavičius.

Naujienietis Stasys Jocius 
dėl silpnėjančios sveikatos pri
verstas buvo savo biznį par
duoti. Jis apleido Kenosha ir' 
išvyko į farmą sveikatos taisy- Spalių-Uct. 6 d. 1940
ti. -------------------

SEKMADIENY,tą. Sako, jis gražus ir švarus.
Reikia tiesą pasakyti, jog 

pats miestas yra gražus. Ta
čiau vis dėlto yra ir trukumu.

V C

Pirmiausia kiekvienam turi 
kristi į akis geležinkelio stotis, 

> višti- 
ninką: tai tikrai menkutis pa
statas. - '

Nekaip atrodo.Jr gatvė nuo 
52 iki 56,—ji tamsi ir vakarais 
baugu eiti. Kelias užpiltas, 
šviesos tik kur-ne-kur. Eida
mas turi dairytis, kad kas ant

P-as Bertašius yra malonaus kuri primena fermerio 
budo žmogus. Patariu jo užei- • ♦«’’ ----- 1—

gą aplankyti. Jo duktė Olesė ir 
gi visada su šypsena patarnau
ja svečiams.

SLA 212 kuopos susirinkime 
p- Untulis priėjo prie manęs 
ir sako: “štai pinigai, atnau
jink /man “Naujienas”.

Žinoma, tą paslaugą sutikau 
su mielu noru atlikti. Adresu 
4606—7th p. Untulis laiko 
“George’s Sweet Shop”. Kas 
nori šaltos košės, saldainių ir 
papso, tai užeikite ir pamėgin
kite.

Kuopos susirinkime paste
bėjau ir p-ią Shimanauskienę, 
kuri H. Labanui užsimokėjo 
už “Naujienas“. Po susirinki
mo nusitarėme važiuoti ap
lankyti Shimanauskio, kuris 
turi nemalonumo su dantimis. 
O kai dantys netvarkoje, tai 
niekas nemiela.

P-ia Shimanauskienė mus 
pavaišino, o mes irgi neatsili- 
kome. Musų kompanija susidė
jo iš penkių: H. Labano, 
Kaspučio, F. Povilansko, 
Vaičeliuno ir mano asabos.

Pasitaikė, kad vakare turė
jau stotį aplankyti. Kai išlipau 
iš tralės, tai netįj^ytai sutikau 
p. p- A. Klovą ir J. Girą. Jie 
įspėjo mane, kad bučiau at
sargus. O kad turėčiau dau
giau drąsos, tai pakvietė užeiti 
į “Senate Club” (tai toks taver
nos vardas). Netoliese buvo ir

Rugsėjo 11 d. važiavome į 
pagrabą. Mieste staiga pasigir
do muzika ir atsirado didelė 
žmonių minia. Paaiškėjo, jog 
tai buvo Nash kompanijos 
naujo automobilio “600” de
monstravimas. Kalbėjo guber
natorius, majoras iš Racine, 
vietos manadžeris ir “Kenosha 
Evening News” redaktorius. 
Visi gyrė, kad liko padarytas 
didelis progresas. Laikraštyje 
buvo daug sveikinimų. Sveiki
no biznieriai. Tik darbininkai 
[nelabai tuo progresu tesidžiau
gė. Esą nėra ko džiaugtis, jei 
per metus tenka 3-4 mėnesius 
dirbti.

Neseniai Vincent McCall, 
Simmons ir kitos kompanijos 
gavo iš valdžios didelius orde
rius, kurie siekia tūkstančius 
dolerių. Americain Brass kom
panija tiek darbais užversta, 
jog dirba trimis pakaitomis. 
(Vadinasi, darbas eina dieną ir 
naktį. Taigi jaučiamas šioks 
toks pagyvėjimas.

HSu^^viugs

Account* open by the 15th •am as of tha IM

10c
3už25c

nudažyti 
KT1RTENUS sr

KAINUOJA 

MAŽIAU

PORA

Gypsy
E.CRU CURTAIN DYELATEST DIVIDEND

Yra" vaistų ir Notions krautuvėse 
' PrSšyRIte pakelio su čigone.

FAIRFIELD SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING f
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

2729 W. CERMAK ROAD

ase

skelbiasi Naujienoj

GERA, Naujienų ikaitpta- 
joe ir ekaitytojcd pralotai 
pirkinių reikidait eiti į

Vardas

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, Iii.

Dabar truputį apie patį Ke- 
noshą miestą. Paprastai >kas at 
važiuoja, tai giria musų mies

MADŲ

PATTERN BOOK

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

Adresas

Miestas

Valstija --------
.1.1! •te*



NAUJIENOS, Chicago, m.

The Uthaanlaa Daily New»‘
Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

Except Sunday by 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANaI 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

Maroh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I11M under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakyme kalniu
Chicago j e—paltu

Metams ----- ------------------
Pusei metų------------------
Trims mėnesiams ------------
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui___ ___

Chicagoj per išsluntinėtojus:
Viena kopija __________
Savaitei_______________
Mėnesiui ______________

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

Metams ________
Pusei metų ___ —
Trims mėnfesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ____ *_ „_____— $8.00
Pusei metų ___________ 4.00
Trims mėnesiams —_______2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5 •
.75

3
18 
75

$5.00 
2.75 
1.50' 
1.00
.75

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

moterų ir per dvi valandas 
sukrauna 308.” (Vadinasi, 30 
darbininkių neteko darbo! — 
“N.” Red.).
Iš tiesų, darbo našumo padit 

dėjimas nepaprastas. Jeigu 10 
moterų padaro per valandą pus-I 
antro karto daugiau darbo, ne
gu pirma padarydavo 40 mote
rų, tai darbo našumas pakilo 
6 kartus. Bet kokią naudą turi 
iš to darbininkės?

Ar jos gavo šešis Įtartus di
desnį atlyginimą? “Dari). Žo
dis” apie tai nesako nieko. Tuo 
tarpu kiekvienas gali suprasti, 
•kad šešis kartus sparčiau dir-I gauta tiktai iš žmonių.

Pelnas svarbiau, negu tėvynė
Toronto mieste (Kanadoje) einąs laikraštis “The 

New Commonwealth” rašo:
“Mes dabar patyrėme, kad (Australijos) Darbo 

partija, oficiali opozicija Atstovų Bute, iškėlė aikš
tėn tą faktą, jogei, karui prasidėjus, Australija ne 
tiktai tęsė, bet tikrumoje padidino geležies ekspor
tą i Japoniją, kuri gali būti Australijos priešas. To 
pasėkoje, Menzies’o vyriausybė buvo priversta su
stabdyti visą geležies rudos eksportą.”
Bet taip elgiasi ne tiktai Australijos kapitalistai. Ar 

Jungtinių Valstijų kapitalistai nepardavinėja Japonijai 
geležies ir gazolino?

jos darbininkas turi 
dviejų-trijų menesių uždarbį!

Antra vertus, jeigu Lietuvo
je tas pats darbininkų sukaičius,; 
patekęs po bolševikiškų komi-; 
sarų letena, atlieka penięis-šešis’ 
kartus daugiau darbo, tai įmo
nės turi didesnę dalį darbininkų- 
atleisti. O kur jie gaus kitą už-! 
darbį? Kauno laikraščiai daugį 
rąšo apie planuojamus didelius 
viešuosius darinis, jų buvo ne-į 
mažai dirbama ir pirmiau, kol: 
dar nebųvd atėję bolŠeyįkai. Ta-' 
čiaų be saiko plėsti viešuosius^ 
darbus negalima, nes jiems rei- 

| Iria lėšų. Lėšas valstybė gali
To dėl i 

bant, žmogus .daug greičiau pa-1 juo daugiau bus dirbama viesų-Į 
ilsta ir daug greičiau gali su- jų darbų, juo sunkesnė bus 
sižeisli. žmonėms mokesčių našta ar-

Iš to aišku, kad susovietinus ha turęs btot keliamos kainos, 
pramonę darbininkų išnaudoji- pramonės gaminiams (kuomet; 
mas žymiai padidėjo. | rffnmone suvalstybinta), — kasi

yra pastebėta Rusijoje.
Taigi tas “stachanovizmas’ 

Lietuvos darbininkams neša di 
Tie Alytaus mūrininkai, ku- dėsnį išnaudojimą, ūkininkams 

rie nustebino savo darbo spar- sunkesnę m ©■kesčių iiašĮą ir vi- 
tumu visą sovietinę respubliką, siems gyventojams prekių pa-j 
vėl pasižymėjo. Jų tarpe atsira- brangimą. Žodžiu, Lietuva eko-' 
do tokie “stadianoviečiai”, ku-|npminiu atžvilgiu laipsniškai 
rie sugeba įmūryti į sieną jau 
nebe 3,900 plytų per dieną, bet 
10,000 ir net 14,000! Apie tai 
rašo kauniškis “Darbininkų žo
dis” :

KITI STEBUKLAI

atiduoti susilygins su nuskurusia Stali
no karalyste.

“PAKeLe” DARBININ
KAMS IR TARNAUTO- 

JAMS ATLYGINIMĄ

Ketvirtad., rugsėjo 26, 1910 ,

Paleckįo vyriausybė rugpiu
čio 7 d. nutarė pakelti darbinin
kams ir tarnautojams atlygini
mą už darbą. Tiems, kurie už
dirba ligi 80 litų per mėnesį, 
pakelti 30 nuošimčių; kurie už-' 
dirba iki 100 litų — pakelti1 
25%,; kurie uždirba 200 lt. — 
pakelti 14'%:; kurie uždirba 290, 
lt. — pakeiti Vidutiniškas; 
atly ginamo pak-ėtimąs bus, tu r į 
būt, tarp Į5 ir 20 nuošimčių.

Bet tai liečia tiktai užmokes
tį pinigais. O pinigų (lito) ver
tė per tą laiką nukrito daug 
daugiau, negu 20 nuošimčių. 
Tokiu budu FĮaalės algos (kielę 
prekių darbininkas. gali savo 
uždarbiu nusipirkti) ne pakilo, 
bet nusmuko.

Ir tuo pačiu laiku dirbtuvių 
komisarai verčia darbininkus 
dirbti kelis kartus sparčiau, ne
gu kad jie dirbo privačioje pra
monėje.

i

St. Miščikas-Žiemys

Taip gimė artilerija.
Anglai buvo apgauti

Anglai leido šešiems Franeuzijos karo laivams plauk
ti iš Toulono (uosto Viduržemio juroje) pro Gibraltarą į’ 
Atlantiko jurą. Tie laivai nuvyko į Dakarą, ir kuomet 

• gen. de Gaulle bandė šitą franeuzų uostą vakarinėje 
Afrikoje paimti su Anglijos laivyno pagalba, tai jie pasi
tiko “laisvųjų franeuzų” vadą ir jo talkininkus kanuo- 
lių ugnim.

Aišku, kad anglai nebūtų tų laivų praleidę, jeigu jie. 
butų žinoję, kad taip atsitiks. Jie buvo apgauti PetainoĮ 
vyriausybė, kaip praneša vienas Amerikos laikraštis, sa- 
kė anglams, kad tie laivai plauks i Tolimuosius Rytus* 
ginti Indo-Kiniją nuo japonų. Todėl Anglijos valdžia da
vė jiems leidimą išeiti iš Viduržemio juros.

Maršalas Pet$įn, matyt, išmoko nuo Hitlerio varto- 
‘ ti klastą, kuomet nėra jėgų pasiekti savo tikslą.

Bet anglai juokų krėsti su Franeuzijos kapituliantų 
vyriausybe neketina. Jų laivai tęsia Dakaro bombarda' 
vimą, ir Washingtone yra gauta žinia, kad iš Dakaro jau 
bėga vokiečiai, kurie tenai buvo nusiųsti “padaryti tvar
ką”.

Wm. Green prieš izoliaciją
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, William 

Green, pasisakė už tai, kad Jungtinės Valstijos teiktų 
Anglijai kiek galint daugiau paramos, tik aktingai ne
stojant į karų. Jisai pareiškė:

“Kol kovos Anglija, tol nereikės kovoti Ameri
kai.”
Šis nusistatymas, matyt, darosi tolyn vis labiau po

puliarus. Jį priimti rekomendavo rezoliucijų komisija le
gionierių konvencijoje, Bostone. Jam pritaria republiko- 
nų partijos kandidatas į prezidentus. Netolimoje ateity
je, veikiausia, paliks izoliacijos šalininkais tiktai gryni 
“penktosios kolonos” elementai.

“STACHANOVIZMAS” 
LIETUVOJE

Paėmę į valdžios rankas Lie
tuvos pramonę, bolševikai tuo-i 
jaus pradėjo vesti smarkią agi
taciją už “stachanovizmą”. Sta- 
chanovo vardu Rusijoje yra va
dinamas darbininkų lenktynia
vimas darbe. Kuris darbininkas 
padara virš nustatytos darbo 
normos, tas yra įrašomas į 
“stachanoviečių” sąrašą ir jo 
vardas yra skelbiamas spaudo
je.

“Naujienose” jau buvo minė
ta, kaip Kauno laikraščiai gyrė 
kareivinės statybos darbininkus 
Alytuje, kurie per dieną įdėjo į 
sienas po 3,000 plytų kiekvie
nas, tuo tarpu kai pirmiau jie 
įdėdavo tik po 800 iki 1,000 
plytų. (Bet apie užmokesčio pa*

kėlimą tiems mūrininkams ne
girdėt nieko). (<

Panašių “stachanovizmo” pa-, 
vyzdžių galima rasti Kauno lai
kraščiuose ir daugiau, štai 
“Darbininkų Žodis” rašo apie 
stebuklingą darbo spartumo pa
didėjimą “Maisto” įmonėje. E-, 
są, rugpiučio 9 d. prie agurkų: 
konservavimo ir vežimo dirbo 
10 moterų, ir jos sudėjo 30$ • 
skardines (“kenus”) agurkų per 
dvi valandas, t. y. po 15 skar
dinių per valandą. Paminėjęs 
tų moterų vardus ir kiek skar
dinių agurkų kiekviena jų su
dėjo, laikraštis sako:

“Tai didelis darbo uašumfį 
pakėlimas! Pirma prie agur
kų konservavimo darbo dir
bo 40 moterų ir per vieną vąr 
landą prikraudavo 100 skar
dinių. Dabar tedirba tik 10

' “Alytuje, kur aukščiau 
mūrininkai padėdavo 500— 
600 plytų per darbo dieną 
(pirmiau rašė, kad nuo 800 
iki 1,000.—“N.” Red.) drau
go Ščerbakovo brigados vy- 

» rai, ėmę dirbti stachanoviš-i
kai, dėjo po 3,000 plytų. Pir
muosius ledus pralaužus, pa
siekti dar geresni rezultatai: 
mūrininkas Čei'ekas padėjo 
per darbo dieaią 10,000 plytų! 
Buvo pasiektas negirdėtas iki' 
šiol pas rekordas. Bet 
brigadiras * drg. Ščerbakovas 
ir tą rekoridą sumušė, padė
damas rugpiučio 9 d. 14,200 
plytų.” ..
Atrodo, fcad tą Alytaus mūri

ninkų grupe’-’Virto tikrais ste
bukladariais -7. 
kad jie stato kazermes raudo- liaiikė ir išlėkė į orą užmušda- 
najai armijai. Paėmę už pavyz- ma he tik artileristus, bet ir 
dį bolševiką ^tachanovą, jie pa-i i 
didino savo darbo spartumą 5 
kartus, 6 kartus, 20 kartų,; 28 
kartus! !

“Brigadirui” Ščeitiakoviai >dėl 
tdkio jo pasižymėjimp pats dąį'-i 
bo komisaras pasiuntė sveikini
mo telegramą.

Laikraštis aiškina, kokiu bu
du toks darbo našumas pasie- ; 
kiamas. Reikia, girdi, tiktai tin
kamai paskirti darbą:•

“Tinkamai sutvarkius dar
bo organizaciją, pristačius! 
kiekvieną darbininką dirbti 
tai, kas yra jo tiesioginis dar-, 
bas, gaunama tokia darbo; 
produkcija, kuri nustebinai 
net ne vieną inžinierių ar kt. 
specialistą.”
Tame, žinoma, yra tiesos. Bei! 

sakyti, kad, vien tik pagerinus, 
darbo sutvarkymą (ir nekei
čiant darbo įrankių), galima! 
padidinti darbo spartumą pen-i 
kis kartus arba" net 20 kartų, 
tai blofas. Ir sųinku tikėti, jo-, 
gei Lietuvos darbininkai buvo; 
tokie liurbiai ir ištižėliai, kad' 
jie padarydavo tiktai penktą; 
arba šeštą dalį tiek darbo, kieki 
bolševikiškos Rusijos darbiniu-' 
kai.

Rusijoj “staęhanovizmas” jau 
yra įvestas prieš daugelį metų. 
Jeigu jisai butų davęs tokius 
stebuklingus rezultatus, kaip 
kad pasakoja kauniškiai Stali
no organai, tai Rusijos darbi-' 
ninkai šiandien butų sparčiausi 
pasaūlyje — ir sovietų Rusijo
je butų negirdėtas istorijoje;

i ekonominis klėstė j linas, t) tūo' 
tarpu visi bešališki stebėtojai, 
kurie turėjo progą mąlyti, kaip 
gyvena Rusijos žmonės —r kor 
kie jų drabužiai, maįstas, 'gyverl 
namie ji butai lipdija kaip 
vienu balsu, kad sovietų Rusija 
yra skurdo kraštas. Už eilužį! 
gana prastos rųšies rūbų Rusi

(Tęsinys)
Nežiūrint kruopštaus pasi

ruošimo, visgi armota keliavo 
du mėnesius iki pasiekė Koii-: 
staii-tinopolį. i

Kuomet viskas buvo paruoša 
ta, artileristai pradėjo armotų 
“provyti”, kas truko apie dvi 
valandas, bet už tai kuomet ji 
iššovė, Konstantinopolio gyven
tojai pagalvojo, jog įvyko že
mės drebėjimas, toks nepapras
tas buvo trenksmas.

• 'į fe

Po pirilįp^ šūvio ilgai šaldė 
armotos ‘vąinzdį vandeniu bei 
aliejumi i^ valė, bet visgi pa
leidus antrį' šūvį, kuris buvo 
daug baisesnis, negu pirmas, 
nes žmonės manė, kad atėjo 

gal būt, dėlto,; pasaulio pabaiga, armota neat-

motų, nustatė kokio dydžio 
armotos turi būti gaminamos 
jo kariuomenei ir joki nukry
pimai nebuvo pakenčiami, nors 
esančios gaminimo sąlygos ii’i 
priemonės neleido pagaminti 
visai vienodo dydžio armotas.

Šiandien armotų klasifikaci
ja dar didesnė ir jų kalibre ne
gali būti jokių klaidų, nes daž
niausia, kur gaminamos anuo
tos, negaminami jiems šoviniai 
ir todėl bet koks nukrypimas 
butų tragiškas ne tik pačiai ap
motai, bet ir jai 
tiems žmonėms.

ap taniau j an-

Brazilijos gyvento 
jai už “mirties 

upės”

patį armotos konstruktorių, 
vengrą Orban. >

Vėliaii armotos paplito po, 
visą pasaulį ir Vytauto laikais 
jų užtinkame Lietuvoje, veik 
tuo Įiat metu ir Rusijoje, tiesa, 
truputį; vėliau, ntgu Lietuvoje.

Iki šių dienų užsiliko neina-; 
ža šių Senovės armotų bei jų’ 
kulipkų,; bet didžiulių armotų- 
pasiliko tik viena, kuri stovi 
šiandien Maskvos Kremliuje,’ 
pagaminta. genoviečio Paulo 
Bosiu misų caro Ivano Vasilie-. 
vičio įsakymu. •

Bet ša apmota daugiau deko-. 
ratyvė, negu tinkama inušiui. , 

šios visos annotvs, užsilikti-; 
sios iš tą Jaikų, išrodo kūdi
kiais prieš .tuos?niilžmus, kurie 
gaminami šiandien. Ir, jei seno
vėje ■ armola turėjo daugiau 
reikšmės kaip gąsdintoja, tai 
šiandien jos pajėgumas nusve
ria viską. * šiandien artilerija, 
vaidina šalia orlaivio svarbiau
sią rolę itiušyjė, nes be artile
rijos tinkamo paruošimo, nei 
vienus • puolimas, nors ir pa
prasčiausiu apkasų, neįtnano-ę 
mas. šiandien liete liejama plie
nu ir geležimi ant priešo iš 
įvairaus kalibro armotų. ;

Beje, prie progos apie kalib-, 
rus užsiminus, ne pro šalį pri-( 
siminti, jog ilgą laiką armotos 
buvo gaminamos įvairaus dy
džio ir jokių nuostatų nebuvo: 
viena buvo didesnė, antra ma
žesnė, nes jos šaudydavo rie 
kulipkomis, bet geležgaliais bei( 
akmenimis, kaip kadaise titna-; 
giniai šautuvai ar pistalietai,i 
kurie buctavo užtaisomu per; 
vamzdžio galą, bet vėliau buvo; 
nustatyta anuotoms jų kalibrui 
dydis įr» aiškų, tais nova toriais Į 
buvo “ordoung” (tvarkos) mįe-: 
gėjai volrię&ai, ųe$ Vokietijos 
įmperątprius Karolis V-tas, kajr- 
tu Ispanijos imperatorius, iš‘ 
esančių 160 įvairaus dydžio ąr-

, (
Pasaulyje yrą dar nemažai 

neištirtų, nežinomų vietų ir ne
pažįstamų tautų.

štai, Brazilijoje dar tebevei-1 
imąs Matto Grosso gubernato
riaus įsakymas, draudžiąs ke-* 
liauti į didžiulius plotus, gyve-, 
namus paslaptingos indėnų ha
vantesų giminės. Ir tos srities 
administracinio centro Cuabos 
tiek mokslininkams tyrinėto-, 
jąms, tiek pirkliams, misionie-- 
riams ir turistams leidžiama 
keliauti trimis kryptimis. Ket-, 
Virtoji kryptis per “mirties 
upę” visiems uždrausta.

70 km nuo Cuabos, už “mir- 
• ties upės”, karinga indėnų gi- 
i minė dar tebegyvena tokiame 
i būvyje, kokį rado Kolumbas, 
pirmą kartą nukeliavęs į Ame- 

i riką.
Iki šiol havantes giminės in

dėnai nieko arti neprisileido. 
Kai kurie smalsuoliai, per toli 
nuėję už “mirties upės”, nie- 

. kada nebegrįžo atgal. Brazili
jos vyriausybė nusprendė ty
liai gerbti tos indėnų gimines 
teises, ir dėl to įsake jų teri
torijos sienų neperžengti.

Niekas nežino tos giminės 
gausumo, nes jos pats galin
giausias ginklas — nematomu
mas. Brazilijoje vieni mano ha
vantesų esant 500, kiti pake
lia jų skaičių iki 20,000. Dau
giausiai apie tą “priešistorinių” 
žmonių giminę žinąs pats gu
bernatorius, gen. Rondonas. Jis 
sako; “Mažai žinau apie ha
vantes giminės indėnus, vis dėl 
to apie juos turiu žinių dau
giau, nei mokslininkai, kurie

Jam pavyko 
maža dalimi 
buvo pasiry- 
das Mortes”; 
nespėjusį pa-

nepraeinamos pelkės,

to klausimo visai nežino”.
Prieš keletą melų gen. Ron

donas pats vos nežuvo nuo ha
vantesų rankos, 
grįžti gyvam su 
ekspedicijos, kuri 
žūsi pereiti “Rio 
ekspedicijos dalis,
leisti hė vieno šūvio, žuvo nuo 
indėnų strėlių.

Havantesų gyvenamas kraš
tas
apaugusios kaktusais ir kitais 
augalais. Ekspedicija, pasiry
žusi keliauti tuo kraštu, gaii 
tik labai išlėto skverbtis pir
myn, visą laiką kirviais ir ki
tais įrankiais prasikirsdama ke
lią. Tokiomis aplinkybėmis in
dėnams lengva iš arti nekvies
tus svečius apšaudyti užnuody
tomis strėlėmis. O havantesų 
užnuodytosios strėlės nepapra
stai pavojingos. Amerikos in- 
diologas prof. Kuncha — Ca- 
valcantis sako, kad užnuodytų 
strėlių gamyboje havantesai 
nepralenkiami. Užtenka tik ma
žyčio įdrėskimo ir žmogus mir
šta.

Viena ekspedicija, panudusi 
nukeliauti į havantesų žemę, 
buvo pulta iš užpakalio. Eks
pedicijos dalyviai pradėjo pa
stebėti, kad paskutinieji jų 
draugai atsilieka nuo priešaki
nių, prasikertančiųjų kelią. 
Priešakiniai ekspedicijos daly
viai grįžę atgal rado savo drau
gus nebegyvus, su mažomis su
žeidimų žymėmis, šautuvų ir 
kulkosvaidžių ugnis į pelkių 
tankumynus vargiai pasiekė 
savo tikslo, nes indėnų jokių 
pėdsakų nesurasta.

Nė vienas baltasis žmogus 
nėra pažvelgęs į havantesų vei
dą, niekas negirdėjo jų balso, 
nes jie net nedainuoja. Maty
ti, havantesų giminė nepapras-

armotos yra 
savo pajėgu-

ar- 
to-

jog

II
Šjandięi). nors 

įvairaus dydžio, 
mu dažname šaudyme, taip pat
netoli nužengė, nes jei mažes
nio kalibro armotos gali išleis
ti nemaža šūvių per minutę, 
tai didžiulės ne tik negali daž
nai šaudyti, bet ii’ dargi daug 
šūvių paleisti per visą savo am
želį. Juo armotos vamzdis il
gesnis, juo greičiau susinešio
ja, juo mažiau šūvių ji gali 
paleisti.

Maža to, juo armota dides
nio kalibro, juo jos taikingu
mas mažesnis, gi peržengus 40 
centimetrų kalibrą, šis taikin
gumas tiek sumažėja, jog gali 
pulti ar penkis kilometrus ar- 
skirtumas, t. y. granata gali nu
pilti ar penkis kilometrus 
čiąu ar penkis kilometrus 
liaų.

Be to, reikia nepainiršti,
armota ilgų vamzdžiu nušauja 
toliau, negu trumpu, bet užtai 
•negali tokiais dideliais šoviniais 
šaudyti kaip trumpavamzdčs.

Iki šiol praktikoje buvo pa
vartota per paskutinį karą vo
kiečių didžiausia armota taip 
vadinama “Bertlia”, pavadinta 
Kruppo, ginklų fabriko savi
ninko žmonos vardu, nors iš 
tiesų buvo pagaminta ne Krui- 
ppo fabrikuose, bet Škodoje 
(Čekoslovakijoje), kuri priklau
sė karo metu Austrijai.

Ši armota turėjo 42 cen. ka
librą ir ilgą vamzdį bei šaudy
davo granatomis, kurios sver
davo 750 kilg. ir pats šovinys 
lėkdavo 120 kilometrų, bet 
kaip anksčiau sakiau, granatos 
kritįųio tikslumas buvo proble- 
jnątiškas dargi penkių kilomet
rų ilgiu.

šiomis anmolomis vokiečiai 
apšaudė Paryžių ir nemažą 
galvosūkį ir dargi baimę sutei
kė Santarvės valstybėms.

. Bet. Berthos neilgai delsdavo, 
dainai po penkto šūvio jau ner 
gafėjo paleisti nęa vieno šuvip 
daugiau ir reikdavo ją perlieti.

Šiaųie kare ąnmotų dydžio 
atžvilgiu dar jpkis rek-Ordąs

koj kas mepastatytąs, nors, jei 
tikėti prlncuzų gen. Odiber žo
džiais, vokiečiai užėmę Čeko
slovakijos škodos fabrikus, pa
gamino dabar anuotą, kurios 
kalibras dargi 47 cent., t. y. 
penkiais centimetrais didesnis, 
negu buvus Bertha. Tas pats 
prancūzų generolas sako, kati 
ši anuota šaudanti 150 kilomet
rų ir išmetanti granatas dargi 
vieno tono, t. y. 1000 kilogra
mų.

Bet kadangi šios anuotos to
lumo šaudymas dar mažiau ga
limas mastatjl^ aaegu buvusios 
Bertbos, tas generolas tvirtina,' 
jog padarius mėginamus su ja; 
granata nulėkus dargi 200 kil.

Tas pats generolas tvirtina, 
jog šios armotos ar kitos., pa
leistas šūvis iš Vokietijos nuiė-; 
kė į Švediją per Baltijos jurą.

Aišku, šitokios armotos su
vis, lygiai kaip senovėje, ture-: 
tų grynai ijk moralę reikšmę, 
gyventojų dvasios nmaiušimui 
įrodžius, jog jie amo vokiečių 
kulkų dargi taip toli nuo fron
to būdami nėra tikai, nes visų; 
pirma šaująs ja artileristas ne-! 
gali tiksliai apskaičiuoti, kuri 
jo šūvis kris, antra, jis negali; 
daug šių šūvių paleisti, gi pa-' 
čios anuotos paganiininaas, jos' 
įruošiinas ir jos naudojimas 
kainuoja labai brangiai ir tuo 
pat neužsimoka ir dargi neįma
noma plačiai jas vartoti. To-; 
Irias armotas kol kas reikia 
skaityti dar grynai agitacinė-, 
mis-piKą>ag«ndos anuotomis,' 
kurias ne tiek gali matemliųi 
blogybių suteikti, kiek moralių, 
numušdami gyventojų ūpą, kas 
liesa, šiais laikais taip i>at turi, 
nemaža reikšmes.

Kol kas tik nežinoma ar šios 
vokiečių naujos milžiniškos ar
motos ilgų vamzdžių ar trum
pų, bet atsižvelgiant į tolį, tu-‘ 
rčtų bpR ilgavamzdes, nors pa-1 
lyginus granatos svarumu, gali 
būti ir trumpavamzdė.

Ateitis parodys kokios 
mes ji bus.

(GALAS) z

reikš-

havantesai 
kaip ir į 
havantesų 
gautos iš

jokio grobio, nužudytųjų nę- 
skalpųbja, pet prie jų nepriei
na. Iš kitų giminių indėnų, su
sitinkančių su havantesais, jie 
neima jokių dovanų ir nepalie
čia jokio svetimo daikto, net 
degtukų, j kuriuos 
žiuri nepasitikimai, 
•kitus daiktus. Apie 
gyvenimą žinios ir 
kitų giminių indėnų.

Kai tik koks svetimas per
žengia “mirties upę*’, tuoj pasi
girsta garsai, primenantys pa
pūgos ir beždžionės riksmus. 
Tai, matyt, havantesų “teiegra 
fas”, pasinaud-ojąs pelkių gyvių 
garsais. Retkarčiais patekę j 
baltųjų gyvenamąsias sritis ha
vantesai nieko blogo nedaro. 
Buvę atsitikimų, kai kuriam 
nors baltajam pavyko matyti 
toli miško tankmėje šmėkštelė
jusį havantesą. Baltieji matę 
puikiai sudėtų vyrų nuogas fi
gūras, su ilgais papūgų plunks
nomis papuoštais plaukais ant 
galvos.

Prof. Ruknos — Cavalcančio 
kolekcijoje yra tik havantesų 
strėlės, išimtos iš jų nukautų
jų kūnų. Niekas nežino, kaip 
paslaptingieji džungių gyvento
jai gyvena, nieks nematė jų 
palapinių ir kaimų.

O dar sakoma, kad 
nebėra neatrastų sričių 
pažįstamų tautų...

žemėje 
ir ne- 
Sa.

KAIP NAUJAI GIMS
Po vienų karštų krepšinio 

rungtynių keli krepšininkai ėmė 
juokauti, kad jie jaučiasi, kaip 
aplaužyti.

— Et, niekis, — pastebi kaž 
kas iš šalies: — reikia tik ge
rai išsimaudyti, išlenkti vieną 
kitą 
kaip

stikliuką ir vėl jausitės, 
naujai gimę.
Taip, tada tikrai j ausi- 

kaip naujai gimę, bet tik 
tie, kurie dar vaikščioti

mes, 
kaip 
nemoka, — atsiliepia krepšinin
kai.
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KAIP SV. JURGIO PARAPIJA RENGIASI 
MINĖTI AUKSIN} JUBILIEJŲ 

(Skaitytojų Balsai) 
BBSDGEPORTAS.— Už pus- ketvirtadienį, rugsėjo 

antrų metų suej« 50 metų kaip 
įsteigta šv. Jurgio parapija.’ 
Tad seniausioji Chicagos lietu
vių Romos katalikų parapija- 
netrukus minfcs auksinį savo 
gyvavimo jubiliejų. Prisirengi-, 
mai minėti tą jubiMejų jau for
maliai pradėti. Jau išrinkta ju
biliejaus rengimo komisija.

Ve kaip «larbo pradžia buvo 
padaryta.

Sekmadienį, rugsėjo 15, iš 
sakyklos buvo paskelbta, kad

Palengvinti q t f* j t 
Vargams O Li VZ Vi 
n n nh h n NOSIMS* LAŠELIAI 

w V V COŪGH DROPS
Mėginki! “Rųb-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

T YPEWlRITER 
Rentals 
3 MONTHS $5
Rentai Applied on Purčhase

WAGNER
Typewriter Sales -and Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

19 dieną, 
parapijinėje salėje įvyks nepa
prastas parapijonų susirinki
mas, kur susirinkusieji išgirsiu 
■nepaprastų naujienų. Tiesa, tie
siai sakant, tas pranešimas ne
labai tesuįdomino parapijomis. 
Mat, parapijonąi įš praeities ži- 
ną, kad 
kiniuose 
nebūna.
negauna 
svarstyti ir savo -nuomones pa
reikšti. Kldbonas, atrodo, su pa- 
rapijonais nesiskaito ir reika
lus veda taip, kaip jam patin
ka. Svarbiausius dalykus kar
tais kunigai vykina be parapi
jonų nutarimo ir be jų pritari
mo.

Pavyzdžiui, be parapijonų 
nutarimo ir be jų pritarimo 
įvedė angliškus pamokslus, 
angliškas evangelijas ir angliš
kas misijas; be parapijonų nu
tarimo praėjusį pavasarį buvo 
sumanę Bridgeporte steigti lab
darybės centrą ir be parapijo
nų nutarimo tą sumanymą už
metė — panaikino; be parapijo
nų nutarimo pernai buvo įves
ta į parapijinę mokyklą High 
Schoo’l, o šįmet be parapijonų 
nutarimo tą “high schoolę” pa-‘

parapijiniuose susirin- 
uftekuomet nieko gero 
Tuose -susirinkimuose 

progos rimtai dalykus

NAUJIENŲ-AcMŲ Telephotn
Wilhelmo Muhlenbroicho 

indenrifikacijos paveikslas, 
kurį pateikė Federalis in- 
vestigacijos biuras. Muhlen- 
brpich liko areštuotas kaipo 
Mare de Tristan Jr. kidne- 
peris-

9
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Puikia Gėlių
"Paroda”

Žagariečių klubo nariai. Jis 
pąis eiųą piąršąllęąs pąreigąs, 
Jr p«s jhw ^auji^ų” 
jąią^is tt kiM pažangus hijik- 

j)paščhu. Vaišipaįkmi, plįačiai ^įs- 
fcųsaypnje Lietuvos
padėtį įr jos ^o^iii/ką. 1L S.

“NAUJIENŲ
AUTOMOBILIŲ

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE 

WILLOW SPRINGS, ILL.Žagariečių "Balčiūnų Gėlynus. 
A pjankius.

•Praėjusį sekmadienį jietikė^ 
tai papuolė nuvykti ir aplan
kyti seną pažangų žagarietj, 
Kazimierą Balčiūną ir jo žmo
ną, kurie gyvena Brightoni 
Parke, adresu 3521 W, 3&tliĮ 
PI. puikiam erdviam bųn^a-Į 
low. Nors sustatyta ten yisaj 
eilė kitų namų, bet Balčiųįnų! 
išsiskiria iš visų netik ktiklu-! 
mu, bet ir gera gaspadoriaus 
rūpestinga priežiūra. Prie b© 
ten gausybė gelių. Kaip «Š, 
taip ir p. Karčausikai nusiste
bėjome pamatę tiek įvairiųį 
darbščiai ir rūpestingai uža^i-l 
gintų gėlių. Kur tik -pažvelgi,’ 
visur akį vylioja ir malonumą! 
teikia. O kuomet išvjrdomej 
namo kiemą, tai turėjome pri-( 
pažinti, kad ten buvo lyg visa 
gėlių paroda. Buvo viso aštuo
niolika įvairiaspalvių visų gė-[ 
lių. Ypač jurginai savo vcŠlu-į 
<mu ir grožiu nepaprastą įspu-į 
dj darė-

Gaulių Premiją
Mes p. Balčiūnienei sakome, 

kodėl ji miesto gelių krautu
vėms neparodo, gal gautų pir-į 
mą prizą už mokėjimą išau
ginti tokias puikias gėles. Ji; 
sako, man užtenka, kad tarp1 
tų gėlynų aš pasėdžiu, pasva
joju ir jų kvapsniu pakvė
puoju, sykiu ir pasidžiaugiu 
savo triūsu, ir jų gražiu jįįbu-, 
jojimu. , , 'j !

Pp. Balčiūnai yra veiklus

Remkite tuos, kurie i 
rarsinasi SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940

Remkite Lietuvišką
Žyduką

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

TeL Boulevard 0014N
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FOR SALE
SUITABLE F-GR PTGNIC -SROVE 

FOR IMFpRAĄATJON CALL 
KAS PAR AMERICAN STATE BANK

19 00 bLKI| ISIAND /AVĖ.
CHICA-6.0, 4ytLil.N0.LS.
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PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 metas išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

£elotex Piasterboard pėda 2c 
1x6 Lentos ................. pėda l%c
1x4 Grindims Lentos pėda l%c 
Gedrimai Postai < 7 pėdų) 10c 
2x4 ..... ....................... pėda 116c

’VVallboard—sheet nuo 4x6 iki
4x10 .............................. pėda 2c

Albert S pečiai Maleva gal. $1.25 
Apskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFayette 2101

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

vai. dienos.

naikino. Galima butų suminėti 
ir daug kitų dalykų, atliktų be 
parapijonų nutarimo.

Piniginė našta nepasibaigė
Todėl visai neįstabu. kad mi

nėtu nepaprastu parapijos su
sirinkimu parapį jonai visiškai 
nesusidomėjo. Susirihko tik 
apie 150 bobelių ir žmonelių. 
Susirinkime pralotas paskelbė, 
kad šiomis dienomis užbaigęs 
parapijos skolas mokėti ir kad 
1942 metais busiąs minimas 
parapijos auksinis jubiliejus. 
Tomis žiniomis parapijonai ne
užsidegė. Kas per malonumas 
girdėti, kad parapijos skolos 
gulėjo žmonėms ant pečių veik 
50 metų. Tą nekokią naujieną 
pralotas dar labiau užtamsino. 
Mat, parapijonai pamanė, kad 
bent po 50 metų palengvės -jų 
našta. Bet pralotas pranešė, 
kad dabar pinigų kėlimas turi 
būti padidintas. Girdi, rengian
tis prie auksinio jubiliejaus rei
kia daug pinigų turėti, reikia 
bažiį^čią ‘bau j ai išinaliavoli, 
reikia visokių kitokių pagerini
mų padaryti. Reikėsią ir salę 
^dekoruoti. Toliau, 'susirinkime 
dar kalbėta apie minkštas 
klaupkas Ir kitokius panašius, 
medžiaginius dalykus, o apie 
religijos ir doros reikalus, apie, 
•atsinaujinimą Kristuje nei. gu
gu, nei mur-anur.

Tikslai ir idealai
Jei kokia bizniška arba fi

nansine įstaiga, ruošdamasi mi
nėti savo gyvavimo jubiliejų, 
tariasi tik apie medžiaginius 
dalykus, apie kapitalo padidini
mą, tai tas yra tvarkoje. Him
niškos ir finansinės įstaigos tik 
medžiaginius tikslus pasistato. 
Jos neofjšuojasi kokiais nors, 
aukštais idėjiniais ir prakil
niais tikslais. Todėl jos bus vi
sai nuoseklios, jei besiruošda
mas prie savo jubiliejaus minė
jimo tik apie bizn-iškus ir fi
nansinius reikalus tesi tars.

Bet su parapija yra kas kita. 
Parapijos ir himniškos įstaigos 
tikslai ir idealai yra visai skir
tingi. Ką parodo tas, kad mu
sų Šv. Jurgio parapija, besi
ruošdama minėti savo. gyveni
mo auksinį jubiliejų, tariasi 
tik apie medžiaginius reikalus? 
Ar tas nerado didžiausį musų 
parapijos dvasinį nuskurdimą?

žilvitis.

I *“■ ĮĮIĮIJI.IĮI . .............................................................— — ...................................................................................................

Padėti Pfenigai -kas {Mėnesį prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5)500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Molame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 r'*.

• and~~ ...... ZZZ~
LOAN ASSOClATIONofChicago

IUSTIN MACKIFWI(’H Pres
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHA^TEREIi) BY U. S.

v-rN c 1$ FET^ERĄ'LLY 
INSURED

M 92 ARGHER AVENUE
Tel. VIRginla 1141

"t'-'-f 1 . ................................................ĮĮI»Į Hlll, ......................

SVEIKATOS KLINIKAS
tonsilus c io e n
išima Už ..............
PRABŲVIMAS £Ef| RH
Ligoninėje .............. *50.U U
RAUDGNGYSLIŲ C p E flH 
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba    *£».UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C Afl
ir vaistai .................. ■ -VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzic Avė. Ctiicago

• FOTOGRAFAS

JACK SWIFT

TO HELP

•Mes gaminame Dentures tikį 
ftgavę įspaudą ir užsakymą nuo i 
^laisniuotų Dentistų.
> APSKAIČIAVIMAS 
J DYKAI.

Lnvndale tentai Laboratories <
HEJNA BROS. ’

Atdara iki 8:36 v. v. — Subatomis iki 5 v. v»k. į
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė.

Tel. Laundate 2908 Tet Monroe 9251 Į

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

PrieŠ-vedybtnlai egzaminavimai pagal Illinois valstijos įstatys. 
1922 W. D1 VISION ST. (arti Damen Avė.) VISAS 2-RAS AUKŠTAS 

Du T ei e tonai: BRUnswick 2718 ir HUMboldt 6158.
Valandos: Nuo 11 v. ryto iki 8 vai. vak. Sekmadieniais tik pagal sutartį 

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

SUNSET PARK UŽDARYMO 
PIKNIKAS 

Sekmadienį, Rugsėjo 29 d, 1940
I35TTI IR ARCHER, LEMONT,

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

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

širdingai užkviečia visus savo draugus. —V. KUBAITIS.

AND SUDDeNLY
NE AR

PAIR
THE

ABQARD 

01531 PATE

ANOMMY

*3 L00M5BULK

i

MILUONS O F PCUNDS MAVF tris 
bSLD BYOUk GOVERNMtNT

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hpllywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.
< 420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5640

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
Lx.,n .„-JMsiląnkyti ,į___ _ .

“BIRTHDAY PARTY
Subatoj, Rugsėjo 28,1940 

BRIDGEPORT TAVERN 
3517 So. Halsted St.

Bus skanių užkandžių jr gera muzika. Kviečia visus
Mike Martinkus, tel. YARds 0832

KAM LAUKTI?!
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

ir 
aukščiau

Mes esame puikių dantinių piritų’ 
gamintojai jau per sųydrš -18 metų.( 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLĖS
TO su NEW HUE DANTIMIS. i 

Pataisymas $1.00

Tėl. CICERO 5306

C. & M. PAUfiA
DiSTJUBUTuRS 

Parduodam geriausi ir 
•stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai Gftrimai 

į visas miesi< 4alis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

INKŠTI batukai ir minkšta kėdė; jūsų 
i; vakari

nis laikraštis, gera knyga, arba radio; kas 
nors užsirūksimi—ir bunka Monarch Alaus. A, 
tada tai gyvcpjinas rodosi tikrai malonus ir 
verias,. O jei dar nesate pamėginę Monareli tai 
esate sau pavaišinimo skolingi. Pamėginkite jo

M INKŠ L d. batukai ir minkšta 'kc 
šeimyna airba draugai aplinkui

Lai Jūsų Skonis Sprendžia

limrOėer
Monarch Brevving Company

vou'ne a
YOU H A VE ALL THE LUCK, 
YOU PED-HEAD. BŪT CLEAR 
5H1P FOR DtVlNS. W£ MUŠT 
EKRLORE T H AT PYPAMI D

Ute nnt I«vw1 
tpoonful to a eup of siftatl i 

4Jo«r for h»o»t rocipO*.

gįO»BAKING 
auWPOWDER 
Samepricetoday 
as48years «fo
25 °wHce| <^254



LIŪDNOS 26 D. RUGSĖJO IŠVAKARES
Du metai atgal, 'kai artėjo 

rugsėjo 26 d. artimos M. Jur- 
gelionienės draugės stropiai 
rengėsi tą dieną džiugiai atžy
mėti ir suteikti jai, nors va
landėlei liuoso laiko, nuo be
galinių darbų, nukreipti jos 
mintis nuo ateities rūpestingų 
planų. Velionė ištikimų drau
gių kviečiama ateiti, kad pasi
tarus svarbiais reikalais, nei 
neįtarė, kad ji laukiama pa
gerbimui jos gimtadienio pro
ga.

Visos dalyvavusios jos pa
gerbime, be abejo, nepamirš 
to vakaro ir įgyto įspūdžio, ži
noma, kad ir pati M. JurgelJo
nienė, kuri niekuomet netroš
ko nei įvertinimo, nei pagar
bos, pasiryžo savo nubrėžtus 
darbus vykdinti su dar dides
niu entuziazmu, nes ji pilnai 
suprato, kad jos darbų laukia 
minios, jos pamokinimų ir pa
tarimų ištroškę moterys sku
biai nori iš jos patirti. Ji buvo 
pasiryžusi eiti per gyvenimą, 
nejuokaudama, bet uoliai ir 
patvariai nešdama užsidėtų 
pareigų naštą. Ji savo pasiry
žimą patvirtino darbu, iš ku
rio mes šiandiena nemažai pa
simokiname. Deja, po to kuk
liai ir pagarbiai praleisto va
karo musų M. Jurgelionienei 
nebeilgai teko gyventi...ji mi-

Ir taip daugiau minėti M- 
Jurgelionienės gimtadienį, pa* 
gerbti ją, įvertinant jos nuo
pelnus jos akivaizdoje nebė
ra lemta.

Šiandieną, kada artinasi 
rugsėjo 26 d. iš vakaris, mes 
begalime tik liūdnai susikaupę 
giliai pagalvoti, kad netekome 
nepamainomo žmogaus, kurs 
nesuklupdamas žengė į ateitį, 
palikdamas mums aiškią gy‘ 
venimo prasmę nepaskęsti 
kasdieninėse smulkmenose, bet 
ryškiai ir drąsiai siekti skaid
resnio ir žmoniškesnio ryto
jaus.

Jus, sesės amerikietės, turi
te galimybės nors jos kapą at
lankyti. Taigi, kai kris pageltę 
lapai, kai sodrus rudens lie
taus lašai vilgis žemę ir pilkas 
mums dangus labiau tamsės, 
Jus busite pas jos kapą ir pa
gerbsite ją, papuoši te jos kapą 
gėlėmis. Jos kapas tegu dar 
kartą primena mums ir paža
dina narsumą ir rimtą savo 
pareigų supratimą. Rugsėjo 26 
d. M. Jurgelionienės gimtadie
nio proga ir aš su Jumis min
timis minėsiu šią dieną, dėko
siu jai už jos didžius darbus, 
kurie yra buvę ir ne kartą bus 
mano gyvenimo kelrodžiu. 
Mintimis skrisiu pas jos kapą, 
sakydama Ilsėkis ramiai bran-

Šiandie Minėjam Jos Gimtadienio Sukaktį

NIEKUOMET NEMIRŠTANČIOS ATMINTIES, 
MARIJA JURGELIONIENE 

Šio Moterų Skyriaus įsteigėja ir pirmoji vedėja.

MARIUTEI
Du metai atgal šiandieną, 
šventėm tavo gimtadieh'. 
Sėdėjom prie stalo 
Juokavom, šnekučiavom. 
Džiaugėmės su tavim, 
Mylima drauge Mariute, 
Kad galėjom tave taip pagerbti. 
Ir nuo to džiaugsmo 
Tavo akys ašaravo.
O šiandieną,
Ašaros randasi pas mumis, 
Musų akyse ir širdyse 
Kad taip tragingai ir netikėta 
Musų draugė mus apleido, 
Apleido ant visados.
Tai šiandien, neverksim, 
Bet atsiminsim, ir manysim, 
Kad mes vėl drauge sėdim 
Ir tavo gimtadienį vėl švenčiam

—L. Narmontaitė 
Spalio 26, ,1940.

Detroitietė lietuvaite 
laimėjo net 11 dova' 

ną už geriausius 
keksus

rė netikėto pavojaus užklupta, gioji, neužmiršo* Tavęs sesutės 
bedirbdama dėl kitų. Ji nelau- lietuvaitės, neužmiršo Tavęs 
kė mirties, kuri ją užikluįjo-be- visi lietuviai!
galvojant, besvarstąjjt'd’olimes- • Minios lanko Tavo kapą, jos 
nių-darbi^ ęigą ... - • Į rimtos ir susimąstę, o jų šir-

Ji tapo palydėta iš gyvųjų (lyse telkiasi pasiryžimas tęsti 
tarpo su giliausiu lindėsiu, nes pradėtąjį darbą. Brangi M. 
ji buvo brangi ir mylima. Ji Jurgelioniene, ir mes išmušus 
dėl savo didelių nuopelnų mu- lemiamai valandai ateisime 
su labui ir dėl tauraus idealiz- pas Tave...
mo švies mums per amžius! ‘ Viena iš Velionės Gerbėjų.

Dzūkė

Ir Kodėl Aš Gimiau?

“MANDAGUMO SAVAITE“
Pagal nutarimą Chicagos 

miesto viršininko ir valdybos, 
laikas nuo rugsėjo 29-tos iki 
spalio 5-tos bus žinoma kaipo 
“Mandagumo Savaitė”. šios 
savaitės oficialus šūkis bus: 
“Mandagumas saugo gyvastis.”

“Mandagumo savaitė”, įvyks 
pirmiau negu 1940 metų Sau
gumo Kongresas ir Paroda, 
kuri įvyks Chicagoj spalio 7 ir 
tęsis iki spalio 11, po globa 
National Safety Council.

“Mandagumo Savaitė” at
kreips tėvų, mokytojų ir vaiki; 
dėmesį į pamokinimą vaikų 
geresnio pasielgimo ne tik per 
vieną savaitę, bet per visas 
dienas. Programas šios ypatin
gos savaitės bus toks:

Sekmadienis, rugsėjo, 29 — 
Bažnyčių Diena.

Pirmadienis, rugsėjo 30 — 
Pėstininkų Diena.

Antradienis, spalio ’ 1—Pra
monės Diena.

Trečiadienis, spalio 2— Vi
suomeninių ir Tarnystės Dr- 
jų Diena. (Civic Service Club 
Day).

Ketvirtadienis, spalio 3 —• 
Nuosavų Automobilių Savinin
kų Diena.

Penktadienis, spalio 4 — 
Moksleivių ir Dviračių Diena.

šeštadienis, spalio 5—Apy
linkės Diena.

Prie kiekvienos dienos bus 
surengti įvairiose vietose, kaip 
mokyklose ir draugijose, spe
cialus programai, kurie at
kreips ypatingą dėmesį į man
dagumą ryšium su saugumu.

208-ta S.L.A. Moterų 
kuopa minės savo 25 

metų sukaktį
Buvo tai prieš dvidešimt pen

kerius metus, kada kelios mu
sų chicagietės moterys veikėjos 
suorganizavo pirmąją S.L.A. 
Moterų Kuopą. Ir tokia kuopa 
buvo ir yra žinoma kaipo 208- 
ta kuopa.

Nuo pat pirmųjų savo gyva
vimo dienų ši kuopa vaidino y- 
patingai svarbų vaidmenį kai
po labdarybės,, taip ir kultūros 
veikloj. 208-tos kuopos nuveik
ti darbai visuomenės naudai 
yra gausingi ir labai vertingi 
ši kuopa ne tiktai, kad nuola
tos rėmė kiekvieną lietuviams 
naudingą veikimą, bet labai 
dažnai pati ėmė iniciatyvą. Bū
damos sumanios, energingos ir 
patvarumo kupinos moterys, 
jos visuomet atsiekė tą, ką jos 
buvo nusistatę atl kti. Jų vieši 
parengimai visuomet buvo pa
žiba sezono įvykių.

Ir dabar, kad galėtų paminė
ti savo dvidešimt penkių metų 
darbuotę ir pradedant dvide
šimt šeštuosius, ši 208-ta kuopa 
rengia vakarienę su atatinka
ma programa. Tokia “buffet 
supper” įvyks sekantį trečiadie
nį, spalių 2 d., šeštą valandą 
vakaro, Auditorium viešbutyje.

Visos kuopos narės yra kvie
čiamos dalyvauti šioje vakarie
nėje ir atsivesti viešnių bei sve-

(Tęsįhys) . .
-—Neisrupink, Jonele. Laba

naktis — ir jis apšigrįžo savo 
namų link. Eidamas Vincelis 
jau neabejojo neigiamu atsa
kymu ir nejučiomis pats, sau 
tarė: Ir kodėl aš gimiau?..

Visą naktį Jonelė negalėjo 
užmigti. Ji visaip galvojo, bet 
visas mintis išsklaidydavo vie
nas taškas, tai Vincelio kreiva 
koja.

—Jis toks gražus, toks geras, 
— galvojo ji — ar galėčiau 
jam duoti neigiamą atsakymą,? 
Ar galėčiau įžeisti žmogų, ku
rį laikau už artimiausį sau prie- 
telį?

Tarpais jai atrodydavo, kad 
ji jį karštai myli, bet abejonės 
ir baimės jausmas vėl ją ap
nikdavo ir ji paklausdavo sa
vęs: kas butų, jeigu kada nors 
man nubostų jo raišumas ir aš 
pradėčiau jo neapkęsti? Tokio 
nemalonumo niekuomet nega
lėčiau jam padaryti, niekuo
met !

Rytojaus dieną, kai Vincelis 
su Jonele grįžo namo, bekalbė
dami, jie priėjo ir prie vakar 
neišrišto klausimo.

—Vinceliu — pradėjo ji, — 
tu esi vienintelis vyras, kurį aš 
tikrai gerbiu ir noriu būti ta
vo artimiausiu draugu per vi
są mano gyvenimą, bet nepra
šyk manęs būti tavo žmona...—

čių. Kaina tiktai $1.25 asme
niui. Dėl informacijų galima 
pašaukti kuopos sekretorių, Zo
fiją Miksba, , PROspept 2627, 
arba rengimo komisijos pirmi
ninkę, Jozefina Norkus, DOR- 
chester 10285.

Yra geistina ir butų labai 
malonu, kad kuodaugiausia na
rių ir jų draugų dalyvautų šio
se sidabrinėse sukaktuvėse. Be 
abejo, šis vakarėlis pas'žymčs 
tuo pačiu draugiškumu ir įdo
mumu, kuriuo ši kuopa atsižy- 

I mėjo visuose savo parengimuo
se per ištisą savo dvidešimts 
penkių metų veikimą. N. G.

jr jt maldaujančiai žiurėjo j 
jo akis. '$•

Neryškus nusiminimas per
bėgo jo veidu, bet greit ir vėl 
išnyko ir malcni.d šypsodam is 
jis tarė: Ačiū tau, Jonele. Aš 
prisižadu amžinai būti tavo 
draugu. Tik tavo.

Jonele nusiramino, nes jai 
atrodė, kad Vincelis ne (ik 
džentelmenas paviršutiniai, l:e> 
ii* didvyris sieloje. Jis ramiai 
sutiko su likimu ir jie vėl bus 
draugais, kaip buvo.

Dešimts minučių, iki 12 v., 
kitos dienos priešpiečiais. Jo
nelė dėstė raštus, ruošdamasi 
pietums, kai jos raštinės durys 
atsidarė ir jų tarpe atsistojo 
Vincelis. Jis atrodė šaltu, su
akmenėjusiu veidu, kitoks, ne
gu visuomet Jonelė buvo pra
tusi jį matyti. Jai pasirodė 
kažkaip nejauku, kad jis nėjo 
pirmyn prie stalo, kaip jis vi
sada darydavo atėjęs raštinės 
reikalais.

Leisk man dar kartą į tave 
pažiūrėti, kad amžinai tave at
siminčiau...— pasigirdo taip pat 
šalti, suakmenėję žodžiai kaip 
ir jo veidas, kuriuos lydėjo su
vis.

o » r>
Gražus, saulėtas sekmadienio 

popietis. Minios žmonių apgu
lę Vincelio tėvų namus, kur j ) 
kūnas paskutinę valandą ilsė
josi. Vieni jų atėjo apgailėti 
gerą jaunuolį ir pareikšti užuo
jautą tėvams, kiti smalsumo 
vedami. Klebonas nesutiko, 
Vincelio tėvų prašomas, pa’y- 
dėti jų mylimą sūnų į kapus; 
uždraudė skambinti varpais ir 
užrakino vartus, liepdamas kar
stą įkelti per parkoną į nešven
tintą kampą. Tyliai keliavo Vin
celis į amžihasties vietą, tik Jo
nelis ir motinos sielvarto ato
dūsiai pertraukdavo liudnumu 
persisunkusią tylą. Jeigu Vin
celis butų atgavęs žadą, kuo
met jo karstas buvo keliamas 
į kapus per parkoną — jis dar 
kartą butų paklausęs: Ir kodėl 
aš gimiau ?

(GĄLAS)

Kiekvienos moters amb’cija 
yra turėti ' baltas, gracioziškas 
rankas. Ji tą gali atsiekti pa
šventusi mažą valandėlę laiko 
.kiekvieną dieną dėlei rankų 
priežiūros. Pirmiausia reikia 
.aploti minkštą šepetuką su 
engvu muilu. Jeigu turite ko
jų nors plotinų, patrinkite tas 
vietas su trupučiuku citrinos. 
Visuomet prižiūrėkite, kad na
gai butų tvarkoj laikomi, ir 
.tada galima, gaukite maniku- 
ją. Patart na varpoti tiktai švie- 
ios spalvos maliavą (“polish”). 

Tiktai tuomet, kada ranka, 
pirštai ir pirštų nagai siauri ir 
.Igi, galima vartoti raudonas 
ir tamsias spalvas. Nors ir ta
da, moterys su skoniu, vengia 
lokių tamsių spalvų. —Ona.

vertė’gražaus
PASIELGIMO

Catherine Stokus
Ponia Anthony J. Stokus (a- 

pie kurią turėjom malonumo 
rašyti šiame skyriuje praeityje, 
ii* kurios virimo receptai • jau 
nekartą eionais tilpo) ir vėl at
sižymėjo savo virimu ir laimė
jo net vienuolika dovanų laike 
Michigan State Fair parodos. 
Ši paroda įvyko Detroit, Mieli., 
pabaigoj rugpiučio mėnesio. 
Tarp įvairių maisto išstatytų 
produktų ponia Stokus buvo iš
stačius keksus, pajus bei pyra
gaičius, kaip tai:

“Sponge cake
Obuolių ’sauce cake
Rūgštaus pieno ir špice cake
Lemo n pie ir refrigerator 

cookies.”
Visi šie pyragai laimėjo pir

mas dovanas, kurias paskyrė 
j>tate Fėrų komitetas. Keletas 
kitų jos pagamintų pyragaičių 
laimėjo antrą ir trečią vielą ir 
dovanas.

Ponia Stokus jau nebepirmą

Draugijiniame gyven i m e, 
taipgi biznio reikaluose, nors 
netai]) aiškiai, mes ieškome 
žmonių, kurių draugijoj jau
čiamės ramiai, smagiai,—lokių 
žmonių, kurių pasielgimas ne
užgauna mus ir kurių draugi
joj jaučiamės visai jaukiai. 
Nėra nieko, kas kainuotų ma
žiau, ir tuo pačiu laiku yra 
didelės vertes, kaip gražus pa
sielgimas.

Gražus pasielgimas gali būti 
mokėjimas gražiai naudoti ša
kutę ir peilį prie stalo, gali 
būti malonus ir gracijingas su
tikimas naujas pažinties, o gal 

,ir nuėmimas kepurės moterų 
draugijoje.

Vieną labai šaltą dieną, 
žmogus eidamas gatve, sustojo 
prie kertės. Jis kur apskuręs 
ir nuo šalčio drebantis vaiku
tis pardavinėjo laikraščius, pa
klausė vaiką: “Biednas mažu
ti, argi tau nešalta čionais sto
vėti?” Su šypsena veidelyj ir 
malonia šviesa akutėse, vaiku
tis atsakė: “Taip, buvo šalta 
prieš Tamstos atėjimą.” Tai 
buvo gražus pasielgimas iš pu
sės to žmogaus. Atnešė šilumą 
ir linksmumą tam biednam 
vaikučiui, kuris gal per visą 
dieną nebuvo girdėjęs nė vie
no malonaus žodelio.

Bukime tikrai užinteresuo-

iKino-TeatraSl
( MOVIES)
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Vagys laksto per Chicagos 
vidurmiestį — vagys yra viso
kių rųšių!

Pavyzdžiui, vienokia “gengė” 
susidaro iš Texas “cowboysų”. 
Juos galima surasti Roosevelt 
teatre; veikalas “Rangers of 
Fortune”. Fred MacMurrav yra 
tos gengės vadas, ir jis ir jo 
draugai išlygina vielines netei
sybes ir išjoja į kitas valstja; 
naujų nuskriaustųjų ieškoti. 
Joseph Scliildkraut ypatingai 
vykęs niekšas; Be t y Brewer 
nauja ir jaunutė aktorė, ku
rios lošimas atsižymi virš visų 
kitų ilgiau patyrusių lošėjų. 
Stebėkite gerai jos šj pirmą 
pasirodymą.

Kitų laikų juros drąsuolis yra 
Errol Flynn, kuris “Sea Hawk” 
veikale apleng\ina Ispanijos 
laivyno aukso įgulas ir apdova
noja karalienę Elzbietą, Angli
jos garsiąją panelę, su didžia 
to turto dalimi. Jis išgelbsti 
gražias paneles iš ispanų nagų; 
jis pats pakliūva į visokias bė
das; bet drąsumas ir jauna, 
drūta širdis neilgai pasiduoda. 
Jam tenka ir gražioji panelė 
ir garbe ir laimingas gyveni
mas. Flora Robson \aidina 
Elžbietos rolę; Brenda Mar- 
shall — gražiosios panelės. Pa
matysite ir Glaudė Rains, Do
na 1d Ciisp ir Alau Hale Chica- 
go teatre, jeigu sumanysite su
sipažinti sl ‘‘Sea Hawk” šią 
savaite, t

Ir dar kitokios veislės vagi
lius — su kitokiais principais, 
gyvenimo filosofija — pamaty
site Apollo teatre, jeigu užeisite 
persitikrinti ar “Pastor Hali” 
(daug kritikuotas veikalas) 
galėtų būti arti teisybės, ar tik 
vienpusiška propaganda. Veika
las Anglijoj padarytas. Prezi
dento Roosevelto sūnūs James 
jį atitraukė Amerikon ir čia 
siūlo publikai. P-ia Roosevel- 
tienė (James motina) pasako 
trumpą prakalbą. Ir šis yra tas 
veikalas, kurį Chicagos cenzū
ra buvo uždraudus mieste ro
dyti, nes buk tai riaušių pasi
bijojo..

Tik pasiskirti reikia!
Suzanna Viliutė.

tos žmonėmis. Ieškokime gero, 
linksmaus ir saules šviesos gy
venime, vieton tamsos ir šešė
lių. Bukime linksmos, manda
gios ir geradaringos. Neuž
mirškime viena kitos 'jausmų, 
nedarykime nieko, kas galėtų 
kam suteikti skausmą. Mėgin-

kimo suteikti ir palikti nors 
ir mažiausią smagumą, kur tik 
einame. Virš visko, bukime 
mandagios, atsargios, nežiū
rint, kokios aplinkybės.

Busime nustebintos, koikius 
dividendus gražus pasielgimas 
moka. Pačios irgi busime žy
miai linksmesnės. Padarysime 
draugus, kur tik eisime.

—P. M. P-tė.

Maistas
Tedą MORTA RUGIENI

kartą atsižymi valgių gamini
me. Dažnai įvairiuose šeiminin
kių žurnaluose pastebime jos 
gabumus, žinojimą valgių bei 
namų patarimus. P-ia Stokus 
dažnai valgių gaminimo insti
tutuose duoda pamokas. Man 
teko būti jos namuose y^/naty- 
ti visas atsižymėjimo^dovanas. 
Teko taipgi skaityti tuos žur
nalus, kuriuose jos gabumai 
yra aprašomi.

Ponia Stokus dar ir dabar 
lanko ir studijuoja Wayne 
County Universitete, Namų E- 
konomiją. Ji yra labai maloni 
ir draugiška, ir nesišykšti su

teikti žinių - apie įvairius namų 
reikalus.

Butų labai geistina, kad p. 
Stokus ir vėl laiks nuo laiko 
pateiktų mums savo patarimų 
apie namų reikalus, valgių ga
minimo receptus per Naujienų 
Moterų Skyrių, Mes būtume dė
kingos, turėdamos tokią profe- 
sijonalę šeimininkę šio skyriaus 
bendradarbių eilėse kuo daž
niausiai.

Aš nesustosiu prašiusi ponią 
Stokus, kad ji dalyvautų su sa
vo patarimais spaudoje. Mes 
lauksime jos receptų.

—M. J. Kemešienė

Piklyta Jautiena 
(Corned Beef) 
Su Kopūstais

Išvirk mėsą; virint reikia apie 3 
valandas (priklauso nuo mėsos se
numo). Paimk nedideles kopūstų 
galvas, perpiauk per kotą į ketvir
tadalius, kad lapai laikytųsi sykiu. 
Sudėk į verdantį vandenį ir pavi
rink apie 20 minučių. Nusunk van
denį ir apipilk viralu, kuriame mė
sa virė. Sudėk kopūstus ant toriel- 
kos ir ant viršaus sudėk plonai su- 
piaustytą mėsą. Patiek su virtom 
bulvėm. —P. š.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'*
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Valstija Išmokėjo 
$40,901,865 
Nedarbo Apdrauda

čekius Gavo 471,508 
Darbininkai

.Illinois valstijos darbo depar
tamentas vakar paskelbė, kad 
per pirmus nedarbo apdraudos 
akto metus išmokėjo valstijos 
darbininkams $40,901,805.

Tuos pinigus gavo 471,508 
darbininkai, kurie visai netu
rėjo darbų arba dirbo nepilna 
laiką ir neuždirbo užtektinai 
pragyvenimui.

Nedarbo apdraudos mokėji
mai prasidėjo liepos 1 d., 1939 
metais. Vidutiniai kiekvienas 
darbininkas, kuriam priklausė 
nedarbo apdrauda, gavo apie 
$13 kas savaitę.

J. J. Bagdonas 
Išėjo Iš Kalėjimo

Buvęs laidotojų direktorius 
J. J. Bagdonas užvakar išėjo iš 
Cook apskričio kalėjimo, kur 
jis atliko kelių metų terminą 
rezultate skandalo, kilusio dėl 
“elgetos-turtuolio” Thomas J. 
Kelly turto.

Bagdonas ir keli kiti asme
nys buvo nubausti kalėjimu už 
tariamą bandymą velionio pa
liktus pinigus, apie $150,000. 
pasisavinti.

Pašaukė 'arnybon 
35,700 Naeionalės 
Gvardijos Narių
Iš Michigan, Wisconsin, Ohio

Prezidentas Rooseveltas va
kar paskelbė patvarkymą pa
šaukdamas vienų metų muštrai 
35,700 naeionalės gvardijos na
rių iš Michigan, Wisconsih, 
Ohio ir kelių kitų valstijų.

Lankykit Lietuvių 
Kalbos Pamokas

Lietuvių mokyklos taryba 
prašė, norintiems užsiregistruo
ti priminti, kad kurie pereitą 
šeštadienį, 10 vai. ryto nega
lėjote užsiregistruoti, tai ban
dykit Užsiregistruoti šį šešta
dieni. Užsiregistravusiems bus 
paskirtos mokinimosi valandos, 

i Tad, norinti mokntis lietuvių 
kalbos prašom šia progą nau
dotis. Lena Adantis.

JONAS KANAUSKAS 
gyv. 4016 W. Courtland St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 25 d., 4:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet.: Raseinių apskr., 
Kauno rėd., Vainuto parap.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Juzefą, po tėvais Rim- 
kaitę, seserį Domicėlę šar- 

:i kienęt.U jos šeimynąuir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas kopi., 1735 
W. Wabansia Avė. Laidotuvės 
įvyks subatoj, rugsėjo 28 d., 
10:00 v. ryto iš kopi. į šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jono Kanausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 

Moteris, Sesuo ir Giminės.
Laid. Direkt. Antanas B. 

Petkus, tel. CICero 2109 arba 
BRUnsvvick 2535.

JONAS KRŪMAITIS 
gyveno 8031 Drexel Avė.
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

rugsėjo 25 d., 11:30 v. ryto, 
1940 m., sulaukęs 54 m. amž., 
gimęs Lietuvoj, Tauragės ap
skrity. Amerikoj išgyveno 38 
metus.

Paliko dideliame nuliudirąe 
moterį Rozaliją po tėvais 
Paulauskaitę, dukterį Ellą 
Stalsis, žentą Vincą ir 2 anū
kus, 2 posūnius Edward ir jo 
žmoną ir Juozapą; brolį Pet
rą, seserį Oną Dagienę ir 
šeimą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koply
čioj, 44 E. 108th St.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
rugsėjo 28. d., 1:30 vai. popiet. 
Iš kopi, bus nulydėtas į Beth- 
anla kapines.

Visi a. a. Jono KruŠaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Duktė, žentas. Anūkai, Posū
niai, Brolis, Sesuo ir Giminės 

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. PULlman 1270 ar
ba CANal 2515.

LOVEIKISSS
Dalis

KVIETKINiNfcAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

Jie turi raportuoti kariuome
nėn spalių 15 d., ir po trumpų 1 
pratimų bus pristatyti lavinti 
naujuosius rekrutus, kurie bus 
pašaukti kariuomenėn, pasire
miant privalomo kareiviavimo : 
įstatymu.

Trumpą laiką atgal preziden
tas panašiam tikslui pašaukė 
60,500 nacional-gvardininkų iš 
Illinois, ir 30 kitų valstijų.

Šis naujasis patvarkymas 
taipgi paliečia New Yorko, Mis- 
si&sippi valstijas, Puerto Rico 
r Havvaii teritorijas.

Amžinas Kalėjimas 
Namo Padegėjui

30 metų chicagietis George 
Ross Wagner tarnavo už dže- 
nitorių apartamentiniam name, 
2 West Ohio Street, kuris pri
klausė Wilhelminai Gehring, 
prašalintas iš darbo. Wagner 
nutarė šeimininkei atkeršyti ir 
liepos 7 d., namą padegė. Kilu
siam gaisre trys žmonės mir
tinai apdegė.

Po įvykio Wagnerio nervai 
taip pairo,ikad jis beveik pra
rado lygsvarą, ir visai neteko 
sveikatos. Jį iš ligoninės rei
kėjo atvežti1 teisman, kur va
kar jo byla galiau pasibaigė.

Wagner buvo nuteistas ka
lėti iki gyvos ’ galvos.

Nepaprastas 
Liaudies Šokių 
Vakaras

Nepaprastas liaudies šokiŲ 
vakaras įvyks šeštadienį, rūgs. 
27 d., 7:30 vai. vakaro, Jonis- 
tų salėje, 814 West 33rd St. 
Apart liaudies šokių, bus ir 
“J’tterbug” ir akrobatiški šo
kiai. Į šią gražią ir labai pato
gią šokiams salę susirinks daug 
jaunimo ir paaugusių žmonių 
ir visi turės smagų pasilinks
minimą. L. A.

JUOZAPAS KACZYNSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 25 d., 8:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 63 m. amž., 
gimęs Liet.: Raseinių apskr., 
Kelmės parap., Svironių km. 
Amerikoj išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Daujotaitę, brolį Joną ir bro
lienę Skalestiką Kaczynskius, 
anūką Joną, švogerį Antaną 
ir švogerką Kazimierą Ka
reivius, 2 švogerius: Bronis
lovą ir Stanislovą Daujbtus ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
10834 S. Michigan Av. Laido
tuvės įvyks šeštad., rugsėjo 
28 d., 8:30 v. ryto, iš kopi, 
į Visų šventų .parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jūozapo Kaczyns- 
kio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Brolis. AnulZts, švogeriai, 
švogėrkos ir Giminės.

Laid. direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARds 1741.

H R R 1 Gėlės Mylintiems 
11 U M A Vestuvėms, Ban- 

jMkietams, Laidotu- 
»vėms papuoši- 

GĖLININKAS man“ 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

RftošM 2 Metu

Organizuoja “Beną” 
fe žemaičių Kultūros Kliubo 

Susifihkimb
Rugsėjo 18-tą. d,^ Hollywooid 

Inn svetainėje, 2417 W. 43rd 
St., įvyko Žemaičių kultūros 
Kliubo mėnesinis susirinkimas. 
Iš vaidybos raportų paaiškėjo, 
kad kliubas gerai gyvuoja. Au
ga nariais ir iždas eina didyn. 
Tarp kliubo narių santaika yra 
gera. Kliubo valdyba atlieka sa
vo pareigas tiksliai.

Pirmininkas pranešė, kad že- Į 
maičių Kultūros Kliubo 2.-jų 
metų gyvavimo Jubiliejinis va
karas įvyks Hoilywood Inn sve
tainėj, 2417 W. 43rd St., lap
kričio 30-tą d. Dalis programo 
jau yra prirengta ir šį darbą 
veikti toliaus išrinkta komisi
ja iš 3-jų veiklių narių, būtent 
.Eleanor Norkus, Aniia ^Jacobs 
ir Frank Venckus., •

Taip jau tapo pranešta, kad 
žemaičių Kultūros Kliubo Le
nas jau yra baigiamas organi
zuoti ir bus pilnai prisirengęs 
groti sekančiame kliubo zparen- 
gime.

Auka “Naujienoms”
Beje, buvo pakeltas klausi

mas ar nevertėtų kliubui prisi
dėti su auka prie “N-nų” na
mo fondo. Tas klausimas be 
ginčo paliktas priešine t i n i am 
š aštrink imui.

Dabar prasidėjus rudeniniam 
sezonui kliubas yr£ užsibrėžęs 
parodyti daugiaus veiklos. Se
kantis kliubo susirinkimas, ku
ris įvyks spalių 16-tą d., bus 
su gražiu programų.

— Stėpoftas Narkis pirm.

Medžioklės Sezonas 
Jau Prasideda

,.4 ( 7

Trys Ciceriečiai Vyksta Dakd- 
ton Fazanų šaudyti

CICERO.—Štai, Cicėros trys 
grenadieriai jau prisiruošė vi
są amuniciją medžioklei. Tai 
yra veteranai medžiotojai — 
Joe Shemetas, 1500 So. 49th 
Avė., plačiai žinomas ir visų 
mylimas biznierius, taipgi Ni
kodemas Joriikaitis, plačiai ži
nomas ir daug prisidėjęs dar
bu ir finansiškai prie antrojo 
skridimo į Lietuvą, ir J. Gei- 
steris, čia-gimęs jaunuolis.

Ėazanų tlakotoj labai daug
Apleidžia Cicero sekmadienį, 

nigsėjo 29 dieną, 12 valandą 
naktį.

Nutarė vykti į South Dako- 
tos valstiją fazanų šaudyti, nes 
ten jų esą daugiau negu varnų 
ir daro daug žalos farmeriams. 
Tad valstija ir farmeriai su 
mieli! noru medžiotojus pri- 
ittia.

Medžioklėj fnario užtrukti 
apie 6 dienas, afrart kelionės, 
ir ^atvežti tiek fazanų, kad Už
teks pavaišinti pusę Ciefefo mie
stelio. Laimingo pasisekimo.

A.

’^naiTenv”
LIBERTY GROVĖ

SPRINGS, ILL.
SEKMADIENY, , ■

Spalių-Oct 6 d. 1940
■ i -

Paveikslai iš prezidento rinkimų vajaus.

.....

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU MERGINOS AR 

našlės, kuri mylėtų Šeimynišką gy
venimą. Aš esu našlys, tūrių gerą 
darbą ir savo namą. Box 2410, 1739 
So. Halsted St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

RENDON 1 ARBA 2 furnišiuoti 
kambariai vienai arba dviem mer
gaitėms arba vedusiai porai 6833 
So. Racine Avė., ENGlewood 8060.

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ susirinkimas įyyks rugsėjo 
26 d., 7:30 vai. vakaro, 4418 South 
Western Avė. A. Gotautienė, 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. Dainis, L. D. D. kp. sekr.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

HELP VVANTED—FEMALE 
' Darbininkių Reikia

PATYRUSI DRAPERY OPERA
TORĖ, taipgi Louis Blind Stitching 
mašinų operatorė. 307 W. Van 
Buren, 3 aukštas.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Nereikia virti, prie suaugu
sių. Nuosavas kambarys. Reikia 
paliudymų. KEYstone 1515.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbut Nereikia virti. Nuosavas 
kambarys su maudyne. Padėti pri
žiūrėti kūdikį. $7. 510 Surf St., 2 
apart. BITersvveet 7655.

MERGINA NAMŲ DARBUI. Gy
venimas vietoj. Nereikia virti. Pui
kus namai prie suaugusių. 4151 W. 
Van Buren. KEDzie 0755.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRŲ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY
28 E. JACKSON BLVD.

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

★
SIMONAS SKUDAS 
PASVEIKO

Visiems žinomas laidotuvių 
direktorius Simonas Skudas jau 
galutinai pasveiko.

J.s dabar naujai išdekoravo 
ir žymiai pagerino savo įstai
gą, 718 W. 18th Street.

— Steponas.

PAIEŠKAU DŽENITORIAUS ne 
girtuoklio. 1606 So. Halsted.

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.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

Floyd J. Ųowiat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajsvila, 6140 
S. Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St.; Fin. 
Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. Zekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 

; Globėjai; Mrs. D. Petrol^ 5945’ S.
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S. Maplewood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen- 
to Street. 1

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm,—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th Pi., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewooc 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas,

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė', gerai aprūpinta .pirkiniais. 
Su šaldytuvu. Damanskas, 653 W. 
18th St., CANal 2356.

REAL ĖSTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

_—i_į———_l——-J—.r-- —J—-~ ~~ ~ ~ ~ a."

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.

"11 11 ............
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e
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Frank Polky, 25, su Jean 

GrigalUnas, .22
Vincent Salėmi, 29, su Mary 

Sitlfba, 25
Theodore Norwick, 24, su’ 

Evelyn Kozak, 18
Geoigė Mikaieit, 21, su Ma- 

rie Witt, 20
Morris Auglist, 27, su Jose- 

phihe Baltrūnas, 25
Aibert Statkus, 26, su Helen 

Vaičunas, 23
Robert Wallace, 27, su Ruth 

Liepa, 27

Perskiru
Ėėh Krause nuo Anna Ėrause

Kėlei! Walshus riuo Christian 
Walshus ‘

Gintimai
Chicagoj

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

• SAKAL, Marianhe, 4524 So. 
Honore Street, gimė rugsėjo 13

tėvai: Walter ir Mary.
SHALASKY, Alexander, 4600 

South Marshfield avenue, gimė 
rugsėjo 2', tėvai: Alexander ir 
H ar riet.

BĖGA, Augustinas, '10822 
Torrence avenue, gimė rugpjū
čio 28, tėvai: Ralph ir Anna.

Svarbus Mqt. Parko 
Piliečių Kliubo 
Susirinkimas

Įvyks Sekmadienį
Marųuelte Park Liet. Amer. 

Piliečių Kliubas, po vasaros lai
ko laikytų susirinkimų kas pa
skutinis mėnesio trečiadienis, 
vėl laikys susirinkimus kas mė
nesio paskutiniais sekmadie
niais.

Kliubo sekantis susirinkimai 
įvyksta sekniadienį fugs.-Sept. 
29 d., vietinės parapijos sve
tainėj, 2-rą vai. po pietų, n^u- 
ju laiku (standatd tirtie).

Visi nariai rrialonėkite pribū
ti į susirinkimą, turėsime ne
mažai svarbių dalykų. Bii,s' iš
duoti raportai iš Codk County 
Civic Council. Kas įdavėte tak
sų protestus per kliubą 1935 
m., pribukite į susirinkimą ir 
sužinosite režultatus, nes jau 
reikalas yra išėjęs per teismą 
ir jau atmokama pinigai.

Po susirinkimo bti,s pamarg’i- 
nimai ir užkandžiai

4415 So. Ffancisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

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

LIETŪVIŠKOS TEATRALI š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 
• Frank Aušra, 3949 So. Artesian 

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

BIZNIŠKA PROGA
Kampinis Mūrinis namas, du što- 

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 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.

SAVININKAS PARDUODA 2 
flatų namą, 5 ir 6 kamb., karšto 
vandens šiluma, 2 karų garažas. 
2447 N. Bernard, CAPitol 0665.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ na
mas, 2 karų garažas, ant didelio 
kampinio loto, greitai augančioj 
apylinkėj. Tik 2^ mylių pietvaka
riuose nuo miesto. Pamatykite šį 
bargeną, kurį savininkas parduoda 
tik už $3300. 8100 So. Nashvillė, 
Summit 885W2.

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 
pa tarnaujam apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St. Lafayette 0331

NAMAS REIKALINGAS TAISY
MO. Mes dirbame visokius darbus. 
Fundamentus, Stogus, kaminus ir 
taip toliau, šaukite PORtsmouth 
6663.

Pirkite tose krautuvėse, ku-
A. J. IMį rios garsinasi “NAUJIENOSE”

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktui 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs. 6343 S. Western Avė., Chi- 
cago, UL Phone Republic 6051. j
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PENKI JAUNI LIETUVIAI PRANCŪZIJOJ
ŠAUKIASI AMERIKIEČIU PAGALBOS
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Neturi Pinigų Maistui, Kuo Grįžti Lietuvon
Marse! lies uoste, pietinėj 

Francuzijoj, randasi penki 
jauni lietuviai — be pastogės, 
be cento maistui, be lėšų grįžti 
namo. Jie šaukiasi į amerikie
čius prašydami pagalbos. Jie 
čia Chicagoj, sako, turi gimi
nių, bet neturėdami jų adresų 
nežino kur kreiptis. Tie penki 
jaunuoliai yra: .
’ Juozas Vardauskas,

V. Andžejauskas (Ar Andre
jaus kas),
• J. Babilius,

A. Kudirka ir
Ignas Povilaitis.
Vienas tų jaunuolių, būtent 

J. Vardauskas, susirado gimi
naitį Chicagoj ir kiti keturi 
dabar su jo pagalba bando 
surasti ir savin*’ gimines. Var- 
dausko giminaitis yra p. Mikas 
Abromavičius, gyvenus adresu 
3-165 Lituanica avemie, telefo
nas YARds 2945.

Pas p. Abramovičių randasi 
laiškas nuo jaunuolio A. Ku
dirkos, savo broliui Jonui, ku
ris dabar, sako, gyvena Chi
cagoj, taipgi pas jį yra ir kitų 
jaunuolių adresai.

Su jaunuoliais tiesioginiai 
galima susižinoti per Jungti
nių Valstijų konsulatų Marsei- 
lles mieste, kurio adresas yra 
“6 rue Saint Ferriol, Marseli- 
les, France."

Porų dienų atgal tas .'konsu
latas atsiuntė kabelį, p. Abra- 
mavičiui, su pranešimu, kad 
visi penki jaunuoliai visai ne
turi kuo pragyventi (“Are des- 
titute”) ir prašo jiems sku
biai atsiųsti nors truputį pini
gų-

Jie Francuzijoj ir dabarti
nėje padėtyje atsidūrė štai 
kaip. Visi penki buvo atsiųsti 
Francuzijon mokintis jurinin- 

kavimo. Lietuvos valdžia 
jiems buvo suteikusi stipendi
jas ir gautais pinigais jie mo
kėjo už ipokslų ir pragyveno. 
Francuzijai pralaimėjus karų, 
visas šalies gyvenimas pakri
ko. Jaunuoliai nebegalėjo to
liau mokintis, bet negalėjo ir 
išvažiuoti. Belaukiant progos 
grįžti namo, sovietų • Rusijos 
kariuomenė užėmė Lietuvę, 
pakeitė valdžių, ir ji tiems 
penkiems busimiems jūrei
viams stipendijas nutraukė.

Žinodami, kad gerasis Jun
gtinių Valstijų Dėdė Šamas vi
siems, kur gali, ištiesia pa
guodos rankų, jaunuoliai krei
pėsi prie vietinio Amerikos 
konsulo, turbūt per jo malonę 
dabar vargais-negalais pasi
laiko, ir' nekantriai laukia ži
nių iš Amerikos. Galima įsi
vaizduoti, kad jų padėtis y Ja 
labai sunki. —/).

Naujas Federalis 
Teisėjas Chicagoj x

Jauniausias Amerikoj
37 metų chicagietis, William 

J. Campbell, vakaA-buvo pa
skirtas federaliu teisėjų šiau
riniam Illinois distrikte; kuns 
apima Chicagos miestą/ i

Campbell ikišiol ėjo federZ 
lio prokuroro pareigas,\p prieš 
tai buvo viršininkas National 
Youth Administracijos.

Jo vieton prokuratūroje pre
zidentas Rooseveltas paskyrė 
adv. J. Albert Woll, Amerikos 
Darbo Federacijos vice-prezi- 
dento Mathew Woll sūnų.

Campbell bus jauniausias fe
deralis teisėjas Amerikoj.

Maujlenų-Aemę Telephoto
Pavyzdinė kapsule su kortos numeriu. Jos bus nau

dojamos konskripcijos loterijoje.

Vėtroj Dingo 26-ši 
Laivai, Vilnys 
Apgriovė Molus

Padarė didelius nuostolius 
Chicagoj

Smarki vėtra, kuri švilpė pro 
Chicago vakar dienų ir užvakar 
naktį padarė miestui didžiulius 
nuostolius.

Iš prieplaukų Grant Park, 
Burnham Parke ir Jackson Par
ke vėtra nuplėšė keliasdešimts 
mažų laivų ir 26-is jų sudaužė 
į krantus, arba vilnių užlieti 
jie nuėjo ežero dugnan.

Didžiulės vėtros sukeltos vil
nys taipgi vietomis apgriovė 
Chicagos uosto molus ir pada
rė po keliasdešimts tūkstančių 
dolerių nuostolių.

šįryt šalna
Oro pranašas vakar vakare 

pranašavo, kad šįryt tempera
tūra Chicagoj busianti tarp 36 
ir 40 laipsnių, ir priemiesčiuo
se ūkininkus aplankys pirmoji 
šalna. Vakar aukščiausia tem-

Dės Socialistų 
Kandidatus į 
Baliota ’ c

Valstija atmetė užmetimus 
prieš part'jos peticijas.

Illinois valstijos balsavimų 
taryba vakar davė leidimų įdė
ti socialistų partijos kandidatų 
vardus į lapkričio 5 d., balsa
vimų baliotų.

Prieš partijos |pet ei jas, ku
riomis prašymas kandidatų var
dus į baliotus įtraukti buvo pa
remtas, buvo keli .skundai, bei 
taryba juos atmetė.

Tokiu budu, lapkričio balsa
vimų baliotuose bus keturių 
partijos kandidatai: demokra
tų, republ konų, socialistų ir 
prohibicininkų. Komunistų par
tijos kandidatų vardus balsavi
mų taryba atmetė.

peratura siekė 54 laipsnius.
Paltų jau reikėjo.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios “NAUJIENOSE*

VAKAR CHICAGOJE
• 23 metų mergina, gyve

nanti prie 63-čios ir Ellis avė., 
raportavo policijai, kad trys 
vyrai jų prievarta įsisodino sa
vo automobilin, sumušė ir už
puolė. Jų išmetė iš mašinos prie 
116-tos ir Lake Calumet eže
ro.

• Vakar psichopat’nėje ligo
ninėje buvo uždarytas 78 metų 
chicagietis Duane Norris. Vie
nu laiku jis buvo turtingas fa
brikantas, bet dabar neturi cen
to.

O Keletu dienų atgal aprū
dijęs radiatorius užkrito ant 
kojos 7 metų berniukui Horace 
Ousley, 4949 Indiana avė. Ge
ležis pramušė kojoj gilių žaizdų 
ir gavęs kraujo- užnuodijima 
vakar berniukas mirė.

® 80. jaunų chicagiečių pa
davė aplikacijas U.S. karo avia
cija’, kuri vienų metų bėgyj ža
da išlavinti keliasdešimts tūk
stančių lakūnų “bomhanešiams” 
ir “kovotojams”. Kandidatai tu
ri būti tarp 20 ir 27 metų am
žiaus, ir labai geros sveikatos.

e Už neatsargų važiavimų 
$10 pabaudos užsimokėio 18 
metų jaunuolis Chester Olszew- 
ski, 3227 Carpenter street. Prie 
79th ir Pulaski Road Olszevv- 
ski lengvai sužeidė du žmones,
Irgi už neatsargų važiavimų 23 
metų Robert Porter, 5337 In
diana avenue gavo 10 dienų ka
lėjime.

• Palikimų teisme paaiškė
jo, kad neseniai miręs fabri
kantas Andrew R. Dole paliko 
$1,760,000 turto — ir visa ji 
paskyrė savo našlei. Dole buvo 
viršininkas Hooker Glass and 
Paint Manufacturing bendro
vės, taipgi ste’gėjas Dole Valve 
bendrovės. Gyveno Oak Parke.

O Ties Leader ir Caldvvell 
avenue, po automobiliu žuvo 73 
metų chicagietė, Anna Olson. 
Gyveno adresu 5937 Leader

Ketyirtad,, rugsėjo 26, 1940 
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Aukos “Naujienų” 
Namo Remontui
• (Tęsinys iš vakar dienos “Naujienų”)

VISO .....................................................................  $938.25
(Tęsinys rytoj)

GEORGE M. CHERNAUCKAS ................................. $3.00
STANLEY WASHWELL ............................................... 1.00
V. BRAZAITIS ................................................................. 1.00
JOSEPH RETA ........................................    5.00
MR. IR. MBS. DAN KURAITIS (antra auka) .............. 5.00
PETER VESPENDER ............ _..................................... 2.00
PETER P. LAPENIS .......................   2.00
J. KURAUSKAS ............. ...................... _..................... 2.00
GEO. POVILAITIS .............  1.00
V. WALANČIUNIENĖ ................................................ . 5.00
CHARLES MAROZAS .................................................... 5.00
SLA 238 KUOPA ....................................   5.00
HELEN GRAMONTAS ................................................ 5.00
ALEKSANDRA UŽUMECKIENk -4-........................  5.00
ANTANINA POCIUS IR PETRONĖLĖ MOLIS ....... 1.00
ALBINAS PETRONIS ................................................. 2.00
STASYS GIRŠTAUTAS ................................................ 2.00
BONIFACAS SANOUSKIS ........................ ................... 1.00
MR. IR MRS. F. BULAW, Unity Beauty Shop .......  5.00
ROSE NAIKELIS .................. ......... ............................... 5.09
MR. IR MRS S. & A. VALANČIAI ............................. 2.00
MRS. A. CZEPAKAS ............................   3.00
ADELĖ LAUCIUS ............................................... ........ 109
KAZIMIERA MELAUSKIENĖ ..................................... 2.09
EMILIA KONDRAT .......................................................  1.00
MRS. KAULINAS ......... ................................................. 2.00
JONAS IR MARIJONA DAMBROS ..........................  10.00
ANTANAS J. SALAS ................................................... 5.00
VINCAS SALAS ............ ......................... ..................... 5.00
NIKODEMAS IR PETRONĖLĖ RIMKUS .................. 2 00
BUVO PASKELBTA ..............   $842.25

avenue.
• Ties 542 McClurg Court, 

gavusi širdies atakų gatvėj su
krito ir mirė 25 metų mergi
na, Eieanor Jacobson, nuo 5442 
Harper avenue, dietetikė B. G. 
restorane, adresu 174 W. Ran- 
dolph Street.

O Iškritusi iš lovos, kurioj 
ji žaidė, mirtinai susižeidė 9 

metų mergaitė Tatricia Perkins, 
nuo 1745 Jarvis avenue. Nelai
mė įvyko namie.

• Ties 3700 Diversey avenue, 
užsidegė Chicagos gatvekarių 
linijos autobusas, kuriame bu
vo apie 40 keleivių. Ugnį užge
sino ugniagesiai. Gaisras kilo iš 
perkaitusių stabdžių. Visi ke
leiviai išliko sveiki.

EKKKKKKKKKKKKKKKHKKKt

VAŽIUOJAM Į NAUJIENŲAUTOMOBILIU BLITZKRIEGAk
y.

M

DALYVAUS: PIRMYN - BIRUTĖS - NAUJOS GADYNES - KULTŪROS RATELIO IRVYRU CHORAI

Spalių-0M 
6-tą D 
1940 m.

Jeigu pasitaikytų lietus, Blitzkriegas 
bus atkeltas kitai savaitei

GROVE
WILL0W SPRINGS, ILL.

LIBERTY

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI! Drąsuolis Vairuotojas Su Mašina Nuverčia Degančią Sieną

Bus Duodamos

DOVANOS
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.




