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:v, VOKIEČIU KARO SAJUN
SUTARTIS NUKREIPTA PRIEŠ U.S.A
Fašistai tikisi išsigelbėti bendromis 

jėgomis
Diktatūrinės valstybės vakar kiekviena iš šių valstybių turi 

Berlyne pasirašė karo sutartį. 
Vokiečių diplomatams pavyko 
karo sąjungon įtraukti jdp^nus 
ir italus, štai viešai paskelbti 
Vokietijos, Japonijos ir Itali
jos karo sutarties svarbiausie
ji punktai:

Japonai pripažįsta ir respek
tuoja Vokietijos ir Italijos va
dovybę naujai tvarkai įvesti 
Europoje.

Vokietija ir Italija pripažįsta 
ir respektuoja Japonijos vado
vybę naujai tvarkai įvesti dide
liame Azijos plote.

Naujai tvarkai įvesti Euro
poje ir Azijoje Vokietija, Ita
lija ir Japonija pasižada glau
džiai bendradarbiauti ir padėti 
viena kitai ekonomijos, politi
kos ir karo srityje, jeigu Jie 
butų užpulti kitos valstybės, ku
ri dabartiniu momentu nėra įsi
vėlusi į karą nei Europoje, nei 
Azijoj.

Techniniams klausimams ap
tarti tuojau susirittksLaiatinka- 
mos komisijos, kurioms delega 
tus paskirs Vokietija,*Italija ir 
Japonija.

Vokietija, Italija ir Japonija 
pareiškia, kad ši sutartis visai 
nepalies tų sutarčių, kurias

pa- 
de- 
bu-

bet

sudariusios su Rusija.
Sutartis įgyja galios nuo 

sirašymo dienos ir daroma 
šilučiai metų. Sutartis gali 
ti atnaujinta.

Sutartyj nepasakoma,
vienas svarbiausias jos punk
tas yra nukreiptas prieš Ame
riką. Diktatoriai bijo Ameri
kos intervencijos, todėl jie ir 
padarė šią sutartį, tikėdamiesi 
tuo budu pagązdinti karan be
sirengiančią ir labai smarkiai 
besiginkluojančią USA.

Dabartinį karą sukėlusieji 
diktatoriai pamatė, kad karo 
laimėti, negali. Japonai deda vi
sas pastangas įveikti Kiniją, iš
žudė tūkstančius savo kareivių, 
ištuštino valstybės iždą, nuali
no kraštą, bet ligi šiam metui 
karo nelaimėjo.

Hitleris Europoje daug val
stybių nugalėjo, pasiekė tokius 
laimėjimus, kurie visą pasaulį 
nustebino, bet ir jis karo ne 
laimėjo. Anglų Hitleris neįvei- : 
kė. Jis įsitikinęs, kad ją ne
įveiks. Jeigu Amerika padės 
Anglijai, vis Hitlerio nutaria 
vimai nueis niekais ir jis pats 
bus priverstas be garbės pasi
traukti. Amerikai pabauginti ir 1 
sudaryta ši sutartis.
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Kinija nenusigando
NANKING, Kinija, rūgs. 27 

d. — Naujai pasirašyta karo 
sutartis nenugązdino kinieč’ų. 
Jie yra pasiryžę ir toliau tęsti 
karą prieš japonus, visai ne
kreipdami jokio dėmesio į tai
kos pasiūlymus.

Kinų vyriausybės sluoks
niai labai patenkinti Amerikos 
nutarta 25 milijonų dolerių pa
skola. Tatai labai sustiprins pa
sipriešinimo galimybes. Kinie
čiai ' žino, kad jie labai išvar
gino japonus, kiniečiai tikisi 
juos įveikti. Visoj teritorijoj 
vedamas partizanų karas japo
nams daro labai didelių nuo
stolių.

Atsakymas
Amerikai

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 27 d. — Vokiečių atsako- 
mingi politikos sluoksniai šian
dien pareiškė, kad naujai su
daryta japonų, italų ir vokiečių 
karo sutart s yra atatinkamas 
atsakymas Amerikai dėl karo 
aivų perleidimo. Ligi šiam me
ni vokiečiai nedarė jokių ko

mentarų apie karo laivų per- 
leidimą, bet dėjo pastangas tin
kamai aps'.saugoti ir ruošė su
tartį, kuri šiandien pasirašy- 
;a.

46 laimingieji
LONDONAS, Anįlija, rugs. 

27 d. — Praeita sava tę vokie- 
čiai paskandino anglų laivą City 
of Benares. Buvo paskelbta, 
kad žuvo 2’94 žmonės. Vienam 
anglų lėktuvui pavyko surast- 
žmonių prisėdusį laivelį. Vėliau 
atvažiavo anglų karo laivas ir 
visus išgelbėjo.

Laivelyj buvo 46 žmonės. Jų 
tarpe 6 vaikai ir viena mote
ris, vaikų prižiūrėtoja, moky
toja Cornish. Ji vaikus į laivą 
įkėlė ir juos išgelbėjo. Išgelbė
tiems teko labai daug išvargti, 
nes neturėjo maisto, vandens ir 
drabužių. Surastieji neturėjo 
jėgų patys įlipti į laivą, juos

kaltininkais paskelbė žydiškai 
kapitalistinės demokratijas. Tos 
valstybės, kurios bendradar
biaus su naciais, bus gerai trak
tuojamos;' bet kurios drįs pasi
priešinti, pajaus, visų4 trijų kra
štų energiją ir karo jėgą.;

Reikalaus atskaitos

Britų laimėjimai
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

27 d. — Nuo pat ryto vokie
čiai šiandien pradėjo iš naujo 
pulti Londoną, 
duotos įvairios 
bet daugiausia 
prieš Londoną.

Anglai labai gerai sutiko vo
kiečių lakūnas. Anglams pavy
ko numušti 130 vokiečių lėktų 
vus. Jie prarado tiktai 25 sa
vuosius. Trijose vokiečių eska
drose, kurios bakartot’nai puo
lė Londoną, buvo po 120 
kiškų lėktuvų.

Buvo bombar-
Anglijos vietos, 

jėgų pasiųsta

ve

Anglai atsikvepia

Nauji britų ginklai

LONDONAS,, Anglija, rūgs. 
27 d. — Ligi šiam metui vy
riausias štabas laikė Visus or
laivius paruošęs, kad galėtų su
laikyti ruošiamą vokiečių inva
ziją. Jie nežinojo kada Hitleris 
gali įsakyti pradėti puolimą, to
dėl visą laiką ir buvo pasinio-

Neduos “skraidau 
čių tvirtovių”

neduoti an- 
“skraidančių 

milžiniškus

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
27 d. — Tėko patirti, kad vy
riausybė nutarė 
glams prašoinų 
tvirtovių”. Visus
lėktuvus karo valdžia mano pa
naudoti naujai įgytų karo ba
zių apgynimui.

Neduos anglams minėtų lėk
tuvų, nes juose nėra įtaisytų 
tinkamų apsigynimui bokštelių. 
Jeigu vokiečių lėktuvai juos už
pultų, tai negalėtų tinkamai at
sišaudyti. šie lėktuvai gali nu
skristi labai toli ir nunešti daug 
sprogstamos medžiagos, bet ne
gali atsišaudyti.

Užtat nutarė anglams par
duoti pusę naujai užsakytų šios 
rųšies lėktuvų, kurie bus pato
bulinti.

Amerika buvo 
formuota

m-

Anglai taikosi 
su Meksika

MEKSIKA, sostinė, rūgs. 27 
d. —- Pranešama, kad Meksi
kos vyriausybė veda derybas 
su anglais ir tikisi likviduot 
ginčą, kuris kilo dėl žibalo pra
monės nusavininimo.

Derybos vedamos Washing- 
tone. Meksiką atstovauja am-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
ji

Pietų Indoki- 
Vakar geruo- 
visą franeuzų

kad Indokini- /

— Japonų ministerių kabinetan šiandien paskirti trys nau- 
ministeriai.

— Prancūzai, bombarduodami Gibraltarą, Jšmetė 9 bom
bas ispanų teritorijoj. Ispanhi ruošiasi protestuoti.

— 15 Amerikos karo lėktuvų, kurie skrido į Panamą, dėl 
smarkaus vėjo buvo priversti riuhileisti Kolumbijoj.

— Japonų kariuomenė veržiasi Indokinijon. 
nijoj vyksta smarkus susirėmimai su franeuzais. 
ju įkišti japonų kareiviai, šiandien nuginklavo 
kariuomenę Haiphonge.

— Franeuzų ministeris Baudouin pareiškė,
jos reikalas išspręstas taikiu budu, bet vėliau ministerija pa
reiškė, kad pasiuntė japonų vyriausybei telegramą, prašydama 
sustabdyti kariuomenės sauvdliavimus Indokinijoj.

— Rooseveltas priėmė komisiją, kuri reikalauja padidinti 
pagelbą Anglijai. Tvirtinama, kad Rooseveltas nekreips dėme
sio į diktatorių pasirašytą sutartį ir nesumažins britams siun
čiamos karo medžiagos.

— Anglų aviacija tęsia Francuzijos pakraščių bombarda
vimą. Sukelti gaisrai matosi kitoje kanalo pusėje. Didelis an
glų aviacijos būrys bombarduoja Rheinlandą.

— Kol britai kontroliuoja Atlantiką, vokiečiai mažai galės 
pagelbėti japonams, — pareiškė japonų ministeris.

— Rumunų vyriausybė nutarė prašyti ispanus įteikti jiems 
Magdą Lupescų.
nu įstatymus.

— Vokiečiai 
nistraciją. žada

Ją kaltina įvairiais nusikaltimais prieš rumu-

turi paruošę planą pertvarkyti olandų admi- 
pasielgti, kaip Norvegijoj.

' LONDONAS,. Anglija, rūgs, i 
27 d. —: Anglijos, parlamento 
narių tarpe smarkiai komen
tuojamos operacijos prie Daka
ro. Ateinančiame parlamento 
posėdyje parlamento nariai pra
šys Churchill vyriausybės ai- 
skaitomybėš.

Daugelis parlamento nariui 
mano, kad nepavykusi operaci-| 
ja labai pakenkp anglų presty- 
žui. Parlahien tarai sako, kad 
Churchill turėjo pasiųsti tris 
didesnius karo 1 
Dakar uostą.

Visi tvirtina, kad dėl Dakaro 
Churchill nebus priverstas sta
tyti parlamentui pasitikėjimo 
klausimą.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
27 d. — Užsienių departamen
to sekretorius Hull šiandien pa
reiškė, kad Amerikos vyriausy
bė žinojo apie vokiečių, italų ir 
japonų santykius. Vyriausybė 
kelis kartus j juos buvo atkrei
pusi visuomenės dėmesį ir per
spėjusi minėtas valstybes.

Sutarties pasirašymas nėra 
naujas dalykas, bet tiktai vie
šas patvirtinimas tų santykių, 
kurie senai buvo; tarp 
valstybių.

<
Rooseveltas atsisakė 

tuoti padarytą sutartį,
dar negavo oficialios informa
cijos.’

įpinėtų

komen- 
nes jis

Nenori vienmečių 
savanorių

Sugriautas aviacijos; 20 milijonų ka 
fabrikas nuomenė

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 27 -Jdį
bia, kad jų orlaiviai sugriovė 
Woolstone esančią anglų lėktu
vų dirbtuvę. Karo vadovybė sa
ko, kad nacių orlaiviai išmetė 
900,000 svarų sprogstamos me- 
džagos įvairiose Anglijos vie
tose. Vien tiktai Londone iš
mesta daugiau negu pusė mi
lijono svarų.

Vokiečiai skelbia, kad iš nau
jo pradėjo tokius smarkius 
bombardavimus keršydami už 
anglų daromus bombardavimus 
nakties metu Berlyne.

WASHINGTON, D. C., rūgs, 
— Vokiečiai skeM27 d.- —v-Karo - sluoksniuose ko

mentuojama, kad naujai suda
ryta sutartis sudaro vieną di
džiausių karo jėgų sąjungą, ku
ri bet kada buvo žinoma. Wa- 
shingtone apskaičiuojama, kad 
trys sutarti pasirašiusios val
stybės turi karo dalykuose ap
mokytų 20 milijonų vyrų, turi 
35,000 karo lėktuvų ir 2 mi
lijonų tonų įtalpos laivyną.

Vokiečiai turi 25,000 orlai
vių, italai 6,000, o japonai 4,- 
000. Vokiečiai turi 6 milijonus 
kareivių, italai septyn’s milijo
nus ir pusę, o japonai šešis ir 
pusę.Pavojus Rusijai

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
27 d. — Vyriausybė paskelbė, 
kad ji turinti naujus ginklus 
priešo orlaiviams naikinti, bet 
Ilgi šiam metui niekam nepavy
ko išaiškinti kokios rųšies yra 
tie nauji ginklai. Užsienio laik
raštininkai pastebėjo, kad da
bar anglai numuša daugiau vo
kiečių lėktuvų negu anksčiau.

Manoma, kad anglai surado. -
naują ginklą, kurį vežasi mies- H bombarduoja didesnį vokie- 
tus ginantieji orlaiviai. Tai miestų skaičių ir daugiau 
sprendžia iš naujo balso, kurį lėktuvų siunčia Vokietijon, 
girdi kovų metu. Pradžioje gir- * 7
disi vienas smarkus sutrenki- Ribbentrop gązdina

žmones .

Bet paskutiniu metu anglai 
pradėjo keisti savo taktiką. Jie 
mano, kad šį rudenį invazijai 
laikas jau praėjęs. Jie gali lais
viau atsikvėpti ir orlaivius ki
toms operacijoms naudoti.

Dabar anglai kiekvieną nak-

mas, o vėliau pasigirsta keli la
bai smarkus sprogimai. Mano
ma, jog šiuos balsus sukelia 
nauja kovos priemonė prieš lėk
tuvus.

BERLYNAS, Vokietija, rug-. 
sėjo 27 d. —- Japonų, italų ir 
vokiečių sutarties pasirašymo 
proga Ribbentroį) pasakė kal
bą, kurioje gąsd no visaš kitas 
valstybes, drįstančias pasiprie
šinti sutartį pasirašiusioms. P# 
sakė, kad Vokietija turi teisę 
į daugelį turtų šioje žemėje,

basadorius Castillo Najera.
Meksika pardavinėjo benziną 
vokiečiams ir italams, bet da
bar ši prekyba visiškai sustab
dyta. Anglams reikalinga Mėk- 
S2kos benziną, todėl ir tikima- kurie ligi šiam metui jai buvo 
si, jog pavyks susitarti. neprieinami. Dabartinio karo

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
27 d. — Karo departamentas 
praneša, kad išsiuntinėjo vi
soms savanorių ėmimo įstaL 

laivus” ir užimti |®:on,s Pakartotiną įspėjimą ne- 
(priimti kariuomenėn savanorių, 
kurie nori tarnauti tiktai vie
nus mętus.

Savanoriais gali būti priima
mi tiktai tie, kurie ryžtasi tar
nauti mažiausia bent tris jne- 

Itus. Departamentas priims ka- 
Iriuomenėn savanorius vieniems 
metairis tiktai išimtinais atsi- I I Z .1

■ • . ■ įtikimais, kai savanorio tarnyba
LONDONAS, Anglija, rūgs, bus labai reikalinga.

27 d. — Norvegijos karalius, ___________
kalbėdamas afjie naujas nacių kr j nn<jniI(rnU L-orn 
padarytas pakaitas Sforvegijoj,| DLl dpbdUgull Kdlv 
pasakė, kad naujai paskirtoji 
nacių taryba neatstovauja nor
vegų krašto gyventojų nuomo-Į WASHINGTON, D. C., rūgs, 
nes. Ji bus okupantų valios rei-127 d. — Karo sekretorius Stim- 
škėja ir privalės pildyti visas|son pareiškė pageidavimą ap« 
vokiečių užgaidas. saugoti karo pramonę ir toje

rKaraliiis Haakon ir užsieny j I pramonėje dirbančius darbinin- 
apsistojusi Norvegijos vyriau- kus nuo galimų bombardavi- 
sybč nutarė vesti kovą kol bų’s nnj.
palaužta nacių galia ir Norve-Į priminė pramonininkams, kad 
gijai sugrąžinta la svė. fabrikuose stengtųsi įrengti slė-

— pyttes. Pabrėžė, kad ministeri
ja yra susirupinusi požeminiais 

S hangarais ir nori gerai apsau- 
|£°ti benzino ir kitų atsargų 
sandėlius. *

Karo patyrimai Lenkijoj, 
ralio oro biura<šiai dienai pra-1 Finlandi jo j ir Ispanijoj liepia 
našauja:

Giedra ir Šilta*
Saulė teka 6:43 v. r.

žiasi 6:89 V. V.

Karalius prieš 
nacius

.. ,Trr,________

Chicagai ir apylinkei fede-

M

pramonę

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
27 d. — Aukšti rusų ambasa
dos valdininkai pareiškė, kad 
naujai pasirašytas diktatūrinių 
valstybių aktas Maskvoje skai
tomas labai pavojingu sovietų 
Rusijai. Ligi šiam metui buvęs 
antikomunistinis paktas paver
stas į karo sąjungą, kuri Ru
sijai gaili būti labai pavojin
ga.

Anglų d plomatai turi žinių, 
kad Stalinas buvo informuotas 
apie karo sutarties sudarymą ir 
nieko prieš ją nepareiškė. Dik
tatoriai pasižadėjo Rusijos ne
pulti. Stalinas nori, kad karan 
įsiveltų Amerika, nuvargtų, ‘6 
vėliau j‘s manąs pasinaudoti 
susidariusia padėtimi.

Pažadų nesigaili
d.OMAHA, Nebr., rūgs. 27

— Wendell Willkie, ieškodamas 
krašte rinkikų, pažadų niekam 
nesigaili. Mitinguodamas Iowa 
apylinkėse viename ūkininkų 
susirinkime jis prižadėjo sau
goti žemės nuosavybę, nors nie
kas į ją nesikėsina.

Prižadėjo įvesti elektrifikaci
ją, pažadėjo duoti ūkininkams 
lengvoms sąlygomis dideles pa
skolas ir dar kitokių dalykų, 
kad tiktai ūkininkai išrinktų jį

Stiprina naujas 
bazes

WASHINGTON, 1). C., rūgs. 
2’7 d. — Naujai įgytų bazių 
sustiprinimas eina visu smar
kumu. Karo komisijos, kurios 
buvo pasiųstos naujoms bagėms 
apžiūrėti, jau sugrįžo ir pada
rė pranešimus. Rooseveltui jau 
yra įteikti statomų bazių pro
jektai.

Pirinon eilėn bus pradėti su
stiprinimai Newfoundlande ir 
Bėrmuda salose. Manoma, kad 
Rooseveltas neprašys naujų pi
nigų šiems darbams, bet pasi
naudos iš .specialiai karo daly
kams paskirto 200 milijonų 
fondo, kuris ligi šiam metui 
dar nepaliestas.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
27 d. — Britų ambasadorius 
Lothian šiandien- kalbėjosi su 
prezidentu Rooseveltu. Pasikal
bėjimuose dalyvavo ir kiti ka
ro medžiagai pirkti komisijos 
nariai. 

Išėjęs 
britams 
parama, 
svarbu,
.skubi. Per metus padaryti pa
siruošimai labai svarbus, bet 
jeigu mes užsakymų negausim 
ligi ateinančių metų kovo mė- 

pramonės centrus dino ūkininkus diktatūra ir ki- nėšio, tai visas reikalas ne koks.

Lothian pareiškė, kad 
yra reikalinga didelė 
bet britams yra labai 
kad ta parama butų

imtis šitokių apsaugos .priemo- prezidentu. Iš kitos pusės gąt- 
rnių. Karo 

leid-|ftiano steigti atokiau nuo mie-'i tomis kfašto nelaimėmis.
In.nkai šaltai jį sutiko.stų ir kaimų.

Ūki- Mums labai svarbu skuba, sku
ba, — pridėjo ambasadorius.
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ISPANU LAISVES KOVA
llilIlfllBIB

(Tęsinys) \
FąšĮgtai pradeda puolią.

Pirmomis sausio dienomis fa
šistai praėjo atųkauli 
KataliiDijoH frpptųose. PdaU 
kanųomenOą kPDHllKaptų| 
dpjp PUPlimį BMP piripėjųt RHP 
praupuzų ąięnpif, ppt ligi VicĮP??“ 
žemiu jurps. Prie sienpa, Pir|- 
nėjų kalnuose, koinaųdųvo pųl- 
kinjnkas Gregopijp Jųver 
kariuomenes korpusų. Nežiūrint 
į nepaprastas atakas, priešaa 
ten nei kiek pirmyn nepasisjtus 
mė.

Kiek žemiaurprie Balaguer iv 
prie Segios upės, stovėjo 2(i di
viziją. 'lai buvusi Durruti di
vizija, kurių komandavo DurrU: 
ti draugas Hikardp Sanz. Ši di: 
viziją atlaike pačias stipriausiai

dos.os strėles”, navariečiai ir 
reketės. Durruti divizija turėjo 
be gulo didelius nuostolius, žu
vo patys geriausieji divizijos 
karininkai, buvo sunaikinti pa
tys karingiausieji jos batalijų- 
uai, bot priešas ten pirmyn ne- 
pasistūmė. Žūtbūtinė kova <cjo 
dėl kiekvieno kalnagūbrio, dėl 
kiekvieno išsikišusio akmens.

Drąsios divizįjpą.
Pačius kovus metu, dar mū

šiams nepasibaigus, vyriausiam 
štabui pasiūlius, vyriausybė nu-

riuomenei Negrinas divizijų va
dino didvyriška ir kitoms ka
riuomenės dalinis siūlė sekli jos 
karingumų. Visų kuro iųetų tik
tai dvi divizijos gavo šitokį pa 
sižymėj.jųo že|i|<lų, tąi Francis- 
ko Askaso ir Durni Ii divizijos.

Fašistai pralaužia frųntą.
Jeigu Pirinėjų kalnuose sto- 

yjjįčios jėgos sugebėjo sulaikyti 
priešus, tai taip nebuvo su to
mis ^liiRh, kurios gypę Seg- 
rės i|! Elp’p ųpių santakų. Tcą 
stoyfyn k^rąbineros, pąsipui 

ųauitininkąi, ir ppr 
yęįjpą, (ią)yą, Buvo tjaterįo ii 
Modesto brigados. Pirmosios 
nebuvo pripratusio^ prie fronto 

vedp kpyas ramiam 
Užfrontyj, o antrosios ilsėjosi.

Fąšįątąį sųgepejo^ pralaužti 
frontų prie Segrės žiočių ir ky
lių lųųto pirųiyų, Pramušton 
Vieton trųųkė |ą|)gi stiprias jfi- 
gąs ir nąikiųp respubljkonų pa- 
sjprįė^įĮUmų. Be ųiųšių frontuo
se fą^fitų aviacijų kasdien puo
lę yisų§ ųžfrpntįėą kąimus ir 
miestu^ įr sęjp cll^iaųsių tero
rų.

Paima Taragoną.
Ręspii|jlikoųų dalys nepajėgė 

nulaikyti pfięšp ųet ugi Tarągo- 
pys. Pats miestus taip pat pa- 
ięxo jų rąųkosną gųlųną sąkyb 
visai |ip mųšĮp, ųes v|sų sąvąitę 
besitraukiančius dąlys jau ųe- 
ga|ėjp rjmtai atsispirti.

Prie Taragonos jau pasireiš
kė amunicijos stoka. Buvo da
lių, kurios galėjo pasipriešinti 
fašistams, bet jos neturėjo taių 
reikalui šovinių. Prasidėjus to? 
Kiam smarkiam puolimui, vy- 
liaiisybė atvežė kai kurias 
smarkesnes brigadas iš centro 
zonos, jos pastojo priešui kelią, 
bet neilgam, nes be šovinių ne-

kėję Barselonos nenugalimumu, 
kad jokiu budu negalėjo jo įsi
vaizduoti priešo rankose.

(Bus daugiau)

■
rvAUJĮENŲ-ACMĘ Telephoto

BOSTON, MASS, — Amerikos legijopierių paradas Treiųpnt gatve.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 Š. .VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIU 

PIKNIKAS 
Spalių-Oct. 6 d. 1940

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgą# 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVR. 
Ofiso vai.: Nuo 2 ilęi 4 ir nuo 6 ilęi 8 

vak. Nedėlioj pągal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930
’r

DR. C. Z. VĘZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
ąrti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nup 9 iki 8 vąkąro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J, 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nup 7 iki 9

Qįnk|y ytpka.
Priešas paėmęs Taragonų 

Skubėjo. Bąrselonpj buvo paju
stus didelis pavojus* .Tuoj ųuj$i- 
orgąųizavp sąvanųrių batalijų-

iąšistąms. Bet priartėję prie 
ppesp pajuto tikrųjų tragedijų: 
pebųvp ginklų. Visa kąs jieips 
į raukas buvo dupta, buvo por 
m lapkiiuų granatų. Ląbai ma
žą rankipaniis granatomis ter

sybė dare žygius ir reikąlavp, iš 
užsįcpių kiek galinių greičiau į- 
teikti ginklus, kuriuos prižadė
jo paskutiniu metu parduoti, 
bet užsieniečiai labai lėtai ju
dėjo. Ispanų atstovai Prancūzi
joj buvo siuntinėjami nuo Ai- 
nošiaus prie Kaipošiaus, buvę 
labai gražiai visų priimami ir 
jiems buvp duodapii geriausį 
užtikrinimai, bet gipkjai Ispa
nijon nevyko. Tuo tarpų fašis- 
|aj nelaukė. Jie s|umesi pirmyn, 
kiek galėjo, ir stepgėši> tai da
ryti; greitu ^ein^i^iyėi-zpiojo, 
kaU jeigu respublikonai sugebės 
kur nors įsistiprinti, bus sunkų 
juos iš ten išvyti.

Nedraugiškas Daladje 
nutariiųas.

ventojai davė didžiausių smūgį 
sukilėlių kariuomenei liepos 19 
d. ir davė impulsų kitų miestų 
antifašistams. Iš Bųrselonps iš- 
ėjįo pačius kąrihgia’usios ąntifą- 

* « f •'». t
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šistų kolonos. Barselona buvo 
miestus, kuris nuolat protesta
vo, nesidavė net žiauriausios re
akcijos metu niekam pavergti. 
Visi kataluniečiaj taip buvo įtj_

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

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. 

Nedėlioj 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 IK CHIRURGAS 
25Q0 Vyest 63rd Street

Ofisu valandos: nųu
7—y vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSFECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

nuo

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone VAROS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

ąrtėjąngiųs tankus; pirmuosius 
sulaikė bęl raųkiųjų granatų 
ąnIriesiems sulaikyti jųu nepa
kako. .

Iš visų {Tumių reikalavo gin
klų, o tų ginklų niekas iš nie
ku^ nggulėjp pristatyti. Vyriau1

Aukštesninvse karo operaci
jas vedančiuose sluoksniuose? 
pranppzų pažadėtus paramos 
jau nebesitikėta, nes pernelig 
jąu lėtai ji buvo realizuojama. 
Bėda buvo metama žemesniems 
valdininkams, kurie neva truk?

SENIALSIA IR DIDŽIAUSIA laidojimo ištaiga

X DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T~A 1 koplyčios visose
J—SL 1 Chicagos dalyse

T......Į .................................................IĮ ,| , ................... . ..............

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel, Yards 1829
Pritaiko Akinius 

L* Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

, KITATAUČIAI
n

4

$9.5Q

URANE COAL COMPANY 
533? So. Long Avenue 
Telefonas BORTSMOUTH 9022 

POCĄHONTAS Mine Run iš 
maipų, daug dulkių išimta 
Pepkųpt 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstrą.
BLACK MNP LUMP ..........

•IŠ RUSI Jos
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Superior 9454 ar Central 7464GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2?01 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MID1VAY 2880

Bet buvo ir tokių dalykų, ku
rie visas abejones išsklaidė. 
Respublikonai įsigijo Ąinepjko-r 
je 400 orlaivių. Ispanijon jie 
turėjo patekti per Prancūziją. 
Ispanai prašė Daladje leist) 
montuoti šiuos orlaivius pran
cūzų teritorijoje, panaudojant 
prancūzų darbininkus. Dajadjų 
atsisakė leisti tai daryti, neų 
girdi nesikišimo politika jam tų 
neleidžianti. Vokiečiai ir italai' 
ne tiktai savo orlaivius fašis-Į 
tams 
oazes tam tikslui naudojo, tųų1 
tarpu prancūzai nenorėjo leisti 
savoj teritorijoj nč orlaivių siii 
montuoti.

Laidotuvių Direktoriai

8L

No. 2589.

Ate 7572

Ispanijoj miestų, Bąiisejonps ųy-

Miesto 
Kamb. 
Namų

Adresas...................

Miestus ir valstiją.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT
I 1739 gfe HaJsUd SU uv
| čią įdedu |0 ęentų ir prašąu atsįųątl. maų Pąyyzdį flo

I Vardas ir pavardė

siuntė, bet ir savo karų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel.' CĘ^TjlAL |824 
Namų tel.—Hyde Park 3395

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

2400 VVEST MADISON STREET
Vak 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brųnswįck 0597

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

geriausių
*7,65

Tel YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 įki 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 S^.

YĄRds 1419

F

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

(. J. ZOLP
Phone YARds 0781

Phone LAFąyętte 35 i 24348 S. California Avenue

u

YARds 1139

GRANDMA S ŠČRAP QU1LT ' PATTERN 2§89
No, 2589-r-Išsįųvinėjimas lovos užkJpdjii

Dėl ginklų stokos ispanai' 
traukėsi atgal, galima sakyti vi-i 
šiai be mūšio. Jie gyveno vilti
mis, kad diena po dienos ateis 
ginklai, valanda po valandos 
galės pastoti -prjcšųi kelių, — 
bęt ginklai visai neatėjo.

Bąjraąloniečiai ryžtasi gintis.

jo prie Barselonos. Iš pat ryto 
miestas buvo taip smarkiai or
laiviais bombarduotas, kąd jau 
visiems buvo aišku, jog pricr 
šas buvo visai netoli. Bombar
davimas nesustojo visų dienų. 
Buvo užmušta tūkstančiai mir 
lijoninio miesto gyventojų ir 
sugriauta šimtai namų.

KaĮalpniečiai. buvp nudryžę 
gįn|ji Bąrsę'pųų nųp fašjslų, 
nes tai buvo yienąs. syąrbiąąsių
jų punktų. Bąrseloųų buyo į|- 
ųopia kaip vienus p^ąpgiausįfi

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių ’ 
Direktorių 
Asociacijos

"’* ***.. *• ' ■■

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniką Ąveųųę Phone YARds 4908

■ ĄNTHONY B. PETKUS
6812 So, Westęrn Avė, Phone GROvehill 0142

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 32Q0

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

1410 Spųth 4‘11'h Coųrt, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS

1646 Wesf 4j3th Street

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA YARds 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2Šrd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

Phone CANal 2515
Tel. Pullman 1270

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

Dr. V. E SIEDLINSKJ
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštąęjieųį
4631 So. AshUnd Avė.

; Tel. YARDS 0994
Antrąd., Ketvirtąjį*» Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tėl LAFAYETTE 3650

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALįSTBD STREET 
Tel. CALurpet 6877 

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

Room 2014 Tel. “ 
3149 SO. HALSTED STREET 

T$l. VICtpry 2679
—--------------------------------------------- 'T.—!-------- 7-r—

Pirkitę tose krąųtųvęse, ku’ 
rigs garsinasi “NAUJIENOS^”
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KORESPONDENCIJA
Cleveland, Ohio

Persergsti nepasiduoti 
Sovietų Rusijai

CIevelando Nietuvių Vaizbos 
Butas savo susirinkime laikyta
me rugsėjo 22 d., apsvarstęs A- 
merikos spaudoje pasirodžiusį 
Sovietų atstovybės VVashingto- 
ne pareiškimų, kad visi lietuviai 
Amerikoje, kurie nėra U. S. A. 
piliečiai, užsiregistruotų Sovietų 
atstovybėje priėmimui Sovietų 
Rusijos pilietybės, nutarė per
sergėti CIevelando ir bendrai 
Amerikos lietuvius, nesančius 
šios šalies piliečiais, Besiregis
truoti nei vienam, nes tai reikš
tų pasidavimų rusų globai ir 
valdžiai ant visados, kad dau
giau negalėtų nei pakelti balso 
už savo gimtines šakes laisve.

Vaizbos Butas prašo ir ragi
na lietuvius Besiregistruoti pa
tiems ir kur galima protestuo
ti prieš sovietų pavergimų Lie
tuvos ir prieš tuos Amerikoje, 
kurie už tokių registracijų agi
tuotų. 

• ■ UI I ———
Masinis mitingas, kalbės 

Dr. Račkus ir kiti
CIevelando Lietuvių Va’zbos 

Butas savo susirinkime apsvar
stęs Lietuvos reikalus rado bū
timi atsišaukti j visas CIevelan
do lietuvių patriotines katalikų 
ir tautines organizacijas suren
gimui didelio masinio mitingo 
platesniam išaiškinimui Lietu
vos padėties, pasikviečiant tik 
kų iš Lietuvos atvykusius žy

mius asmenis, Dr. Al. Bačkų, 
Dr. Vileišį, ir, jei bus galima, 
Lietuvos Ministrų P. žadeikį iš 
Washingtono.

Masinis mitingas bus dykai 
visiems. Pradžia 6:30 v. vaka
re, Lietuvių šulėje, sekmadienį, 
spalių 6 d.

Visų CIevelando Lietuvių vi
suomenę kviečiame į šias pra
kalbas pribūti.

Svečiams atsilankius, tų pat 
dienų bus surengta atsilanky
mas CIevelando Lietuvių Dar
želyje prie Dr. Kudirkos ir Ba
sanavičiaus paminklų.

Cl. Liet. Vaizbos Buto

Dirvos jubiliejinis 
koncertas

Savaitraštis Dirva, kuri išei
na Clevelande jau 25 metai, šį 
rudenį, spalių 20 d., rengia 25 
metų sukaktuvių paminėjimo 
koncertų. Žymiausias šio kon
certo dainininkas bus svečias 
artistas Aleksandras Vasiliaus
kas iš Ncw York o, ir kitos įžy
mesnės vietos meno spėkos. 
Programas bus Lietuvių salėje, 
nuo 5:30 vai. vakare. Komisija

SLA mokykla prasideda 
spalių 5

SLA 14-tos kuopos jaunuo
lių mokykla, įsteigta prieš du 
metu, šeštadienį, spalių 5 d., 
pradės trecių mokslo metų.

Pamokos bus laikomos Good
rich Ilouse, ant E. 31 st., nuo 
2 v. po pietų. Lietuvių kalbos 
mokytojai B. Tamošaitienė ir 
J. W. Bendleris; tautiškų šokių 
— Ona Karpienė.

Pamokos visiems vaikams ne
mokamai, ir nereikia būti SLA 
nariu, — priimami visi. Kom.

NAUJIENŲ-ACME TelephoV- 
Grafienė de Tristan reiškia padūkę Cęcil Wetsel,

AR REIKIA LIETUVOS PILIEČIAMS RE 
GISTRUOTIS SOVIETŲ RUSIJOS 

KONSULATUOSE?

Kaip Gauti 
Aplikaciją Dėl 
Antrų Popierų

Daug lietuvių nepiliečių, ku
rie turi pirmas popieras dau
giau kaip du metai, bet ma
žiau kaip septynis metus, da- 
bar nori padaryti aplikacijų dėl 
antrų popierų, bet nežino kur 
galima gauti dėl tos aplikaci
jos blankų. Chicagos pašte tų 
bląnkų dabar negalima gauti ir, 
kaip girdėt, nebus galima gau
ti iki po Naujų Metų.

Aplikacijos blankų dėl antrų 
popierų dabar galite gauti nu- 
siųsdami prašymų į Washing- 
tona. Nusipirkite atvirutę, ku
rių galite gauti visuose pašto 
skyriuose už vienų centų, užra
šyki! sekančius žodžius: “Plcase 
send me an application form 
for second citizenship papers”. 
Užrašykite savo vardų ir ant
rašų, ir užadresuokite atvirutę 
sekančiai: U.S. Department of 
Justice, Immigration and Na- 
turalization Service, Washing- 
ton, D. C. Tuomet gausite blan
kų bėgyje vienos savaitės lai
ko.

Aplikacijos blanką dėl pirmų

popierų vis dar galima gauti 
Chicagos pašte, Room 718, Van 
Buren and Canal Streets.

Tiems, kuriems yra reikalin
gi patarimai arba pagalba su 
pilietybės reikalais, atvykite j 
NAUJIENŲ ofisą, kur jums pa
gelbės patyrę žmonės.

• — J. P. p.

Suėmė Jaunuolius 
Už Bažnyčių 
Apiplėšimą

Summerdale nuovados polici
ja suėmė du jaunuolius už api
plėšimų dviejų Northsidės baž
nyčių. Jie yra, 20 metų Charles 
Shipley ir 21 metų Martin Al- 
vey, abu nuo 4542 North Ra- 
cine avenue.

Abu prisipažino, kad pasivo
gė $65 atplėšę seifų Our Lady 
of Lourdes bažnyčioj, 4640 N. 
Ashland, taipgi auksinę taurę 
ir daug kitų brangių ritualinę 
daiktų iš St. Thomas of Can- 
tenbury bažnyčios, adr. 4819 
Kenmore avenue.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pači' >s Naujiem s 
vrn nnudinp'ng

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

$6.00 
$6.00 
$6.00 
$5.75 
$5.25

PIRKIT DABAR!' — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

T YPEWRITER
Rentals
3 MONTHS

$5
Rentai Aoplied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service 

3712 SO. VVESTERN AVĖ. 
Phone LAFayette 3534

NORTHWESTEKN
STOVE REPAIR C0.

VISOKĮ krosnims ir PEČIAMS 
PATAISYMAI!

IŠDIRBĖJAI IR IŠDALYTOJAI PATAISYMŲ VISIEMS 
PEČIAMS, KROSNIMS IR BOILERIAMS

Keturios Dideles Krautuvės Chicagoje.
Dabar yra laikas peržiūrėti jūsų pečių ir krosnį dėl reikalingų 
sutvarkymų ir pataisymų. Padarykit tai kol dar oras švelnus. Iš- 
vengkite krosnies pataisymo nemalonumų šalčių metu.

662 W. Roosevelt Rd. 312 W. 63rd Street 
8816 Commercial 2323 Milwaukee

Avenue Avenue
MONROE 6600.

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine
222 W. Adams St. kamb. 1517,1519,1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

IPS^
LATEST DIVIDEND

AccoHttts op«R by th®.15tfe eam aa M th« Irt

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOC1ATION 

2723 W. CERMAK ROAO

Lietuviškai rašanti Maskvos 
agentų spauda jau kuris lai
kas ragina Lietuvos piliečius ir 
iš Lietuvos kilusius, bet dar 
Amerikos pilietybės neįsigij il
sius, registruotis Sovietų Rusi
jos konsulatuose. Pavyzdžiui, 
Brooklyno Laisvė rugsėjo 11 
dienos numeryje primena, kad 
visi Lietuvos piliečiai turį re
gistruotis Sovietų Rusijos kon
sulatuose. Na, bet tai tik buvo 
pirmas pranešimas, kuris pasi
rodė net uolesnis ir už Sovie
tų Rusijos ambasadų Jungtinė
se Amerikos Valstijose, mes pa
staroji apie re kalų registruotis 
teišdrįso paskelbti rugsėjo 31 
dienų.

Šia proga tenka išaiškinti, ka 
tai reiškia registravimasis So
vietų Rusijos konsulatuose. Pir
miausią užsiregistravusieji vi
sam laikui nebetenka Lietuvos 
pilietybės, nęš registrimdamiesi 
laisva valia įgyja Sovietų Rusi
jos pilietybę. „Registruojantis 
taip pat turi žinoti, kad jis ne
ša moralinę atsakomybę prieš 
nepriklausomų . Lietuvos Res- 

„publikų . ir prieš visų lietuvių 
tautų, nes jo žygis Lietuvos 
okupantų bus paskaitytas pri
tarimu įvykusiai okupacijai. Iš 
kitos puses kiekvienas turi at
siminti, kad Sovietų Rusijos 
pilietis nėra pilietis ta žodžio 
prasme, kuria jį supranta vi
sas kultūringasis pasaulis. Pir
miausia pačioje Sovietų Rusi
joje gyvenantis “pilietis” yra 
vergas pilna žodžio prasme, 
nes jis jokių teisių neturi, iš
skiriant teisę garbinti “Stalino 
saulę”, ar “Stalino saulės kon
stitucijų”. Toks “pilietis” gali 
būti be teismo suimamas, įka
lintas, ištremtas ir, pagaliau, 
sušaudytas. Bet jei Sovietų Ru
sijos “piliečiui” pasitaiko gy
venti užsienyje, tai jis taip pat 
yra laikomas atitinkamoje 
drausmėje. Jo pasielgimai ati
tinkamų pareigūnų atydžiai se
kami. Jei kas atrodo įtartina, 
tokiam “pi’iečiui” įsakoma 
grįžti į Maskvą pasiaiškinti. Jei 
Maskvos komisarams atrodys 
reikalinga, tiems užsiregistravu
siems “piliečiams” gali būti įsa
kyta grįžti urmu. Taigi, kiek* 
viepus pasiruošęs registruotis 
turi turėti galvoje, kad jam 
kiekvienu momentu gali bud 
įsakyta grįžti į sovietiškąjį “ro
jų”. To rojaus vienas pažymys 
visiškai sutampa su Dantės pra
garu, aut kurio .vartų parašyta: 
“Praraskite viltį visi tie, kurie 
įeinate”. Į sovietiškąjį “rojų” 
patekus išvažiuoti vilties nėra, 
nes eiliniai “piliečiai” išvažiuo
ti neišleidžiami.

Iš kitos pusės reikia atsimin

ti, kad užsienyje į Sovietų Ru
sijos “pilietį” žiūrima kaipo į 
nepageidaujamų svečių, ar ge
riau kaipo į penktakojį. Ne ki
taip visi žiūrėtų ir į lietuvį čia 
Amerikoje įsigijušį Sovietų Ru
sijos “pilietybę”.

Registravimais! paskatinti 
metodai taip pat vartojami bol
ševikiški — grasinimas. Sovie
tų Rusijos ambasados Vašing
tone skelbime pasakyta, kad vi
si privalo užSirė^Įstruoti nevė
liau lapkričio 1 dienos, bet ku
rie to nepadarys/ vėliau į Bai-’ 
tijos valstybes grįžti negalės. 
Nors Lietuva jau gyvuoja nuo j 
1918 metų, bet norintiems į Lie
tuvę grįžti pilietybe nebuvo at
sakoma pristačltii gimimo me
trikos ištraukę -iki pat pastarų
jų metų, nors jie prieš tai ir ne
buvo užsiregistravę Lietuvos j 
konsulatuose. Bolševikiška 
tvarka kitokia.

Dar vienas dalykas, kuris 
prašosi atkreipti dėmesį — tai 
Sovietų Rusijos ambasados Va
šingtone begėdiškumas. Jungti- ( 
nes Amerikos Valstybės Balti-j 
jos; valstybių okupacijos nepri
pažįsta, todėl ir tų kraštų pa
siuntinybės bei konsulatai čia 
dar tebeveikia, kurie ir rūpina
si savo piliečių reikalais. Ar tik 
Baltijos valstybių ministrai ne
turėtų atkreipti State Departa
mento dėmesį į tai, kad tę ne
kviestų “pagelbininkę” ir pre
tendentę į Baltijos valstybių pi
liečių globėjus sudraustų.

Lietuvos Piliečių Komitetas

JUOKAI
KAS KRITO Į AKĮ

Žymus anglų rašytojas Ber
nardas Shaw kartę buvo pa
prašytas vieno vidutinių gabu
mų rašytojo, kad jis pasiklau
sytų jo naujausio kurinio. Kai 
Bernardas Shaw sutiko, prašy
tojas ėmė tę savo veikalų skai
tyti, dažnai vis pabrėždama^ 
tariamai stiprių,siaš vietas.
Skaitė su tikru pasididžiavimu 
ir įkarščiu. Tai truko keletę va
landų. Pagaliau jis užskleidė pa
skutinį puslakštį ir laukiamai 
pažiurėjo į, Bernardų 
kuris patogiai ilsėjosi 
ir nė žodžio netarė.

— Na, gerbiamasai kolega
— paklausė jaunasai rašytojas
— kaip jums mano kūrinys pa
tiko? Neslėpkite savo įvertini
mo kur po pastoge ir pasaky
kite, kas jums krito į akį.

— Kas krito man į akį ? 
Taip, šis tas: kai pradėjote 

skaityti, mušė keturias, kai bai 
gete, mušė septynias, bet pen
kių ir šešių mušant aš negir
dėjau; ■'.

Shawų, 
kėdėje

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

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

1803 WEST 47th STREET , (ARTI W00D ST.)

PEOPLES KRAUTUVĖJE
Visu Pasisekimu Eina 

Rudens Sezono Atidarymo Didis

Išpardavimas

Šis Gražiausis Miegamo - Kambario Setas — 3 šmotai, 
vertės $140.00, už ...................   $87.50
Moterų ir jaunų panelių džiaugsmas bus neišmatuojamas, 
jei dabar nusipirks šį gražiausių miegamo kambario se
tų, naujausio stiliaus, geriausio padarymo, iš parinktos 
medžiagos. 3 šmotai: lova, koinodė ' ir šafonetas už 
tik 
$60.00 
$68.00 
$38-00 
$19.50 
$55.00 
$55.00 
$15.00
$8.00 vertės lovom springsai .........    $3.98
$5.00—9x12 naujas mados klijonkės ...................... $2.98
$69 vert. 1941 alyva kūrenami šildytuvai ........... $37.75
$165 pilnos mięros Kombinacijos pečiai, po, .... $98.50 
$3.00 pilnos mieros šiltos kaldros, po...................... $1.69

vertes 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės

parlor setai, po .....................
miegamo kambarin setai, ipo 
9x12 'kaurai, po ....................
naujausi radios, po ...........
gasiniai ifečiai, po ................
gasiniai pečiai, po ................
ispringsiniai matracai, po ....

$87.75 
$32.50 
$34.50 
$22.75 
$27.50 
$29.95 
$29.95

$7.95

Didelė Nuolaida Už Senus Dalykus

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

DEOPLECFrURNITURE^
4179-83 ARCHER AVENUE

Kampas Richmond Street
Tel. LAFayette 3171 Chicago, Illinois

Vedėjai ir pardavėjai: M. T. KEŽAS, BROLIAI KRUKAI ir K. 
LESNIKĄS visiems maloniai patarnaus.

Vardas

Adresas

Miestas ....

Valstija __

Bukit Malonus
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

I QTEPHENQ
M u s i C— 

STUDIO
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
Mokvtoias: 

PIANO—ORCHESTRA
VISOKIEMS REIKALAMS 

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

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

E^RU CURTAIN DYE

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

MADŲ

PATTERN BOOK

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chicago, III.
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The Lithaanian Daily New»
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co. Ihc.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8560

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 pef yėar outside of Chiccųto
$8.00 per year in Chicago 
3e pef čopy.
Ėritered aš Secfohd Clastf Mattėr 

Maręh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicagu, 111., under the act of 
Maroh 3rd 1879.
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APŽVALGA
TRŪKSTA DUONOS

fffltljiėrioš eina kasdien,„-i$ski- 
riarit sėkoiadienius. Lėidžiflf Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Hateted st, 
ChloagO, I1L Telefonas CartOl 8500.

UiMkyme kaina)
Chicagoje—paitu

Metanas________________
Pusei metų 
Trims mėnesiams .... .  .
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ;______

Chicagoj pef iššiuAtinėtojUSJ 
Viena kopija .........

Savaitei-------------------------
Mėnesiui

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

Metams .....— ________ *5.do
Pusei metų ____   2.76
Trims Mėnesiams .........   1.60
Dviem mėnėsiarilš _ 1.00
Vienam mėnesiui  K 40
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams$8.Čd 
ęusei metų ........  4.00

TiniS mėnėšiariiš . 2.60
Pllilgtlš reikia Siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Agresorių trikampis
Buvo Ronios-Berlyno ašis, dabar susidarė trikampis, 

kai vakar Japonija pasirašė su Vokietija ir Italija eko* 
nominę, politinę ir karo sutarti.

šita sutartim trys paminėtosios militarinės diktatū
ros pasižadėjo kooperuoti it viena kitai padėti, jeigu į 
karą stotų valstybė, kuri iki šiol nedalyvavo Europos ka
re arba japonų-kinų kąre. Kiekvienam aišku, kad tai yra 
grasinimas Amerikos Jungtinėms Valstijoms.

Sutartyje, toliaus, Japonija pripažįsta naciams ir fa
šistams vadovybę, “steigiant naują tvarką Europoje”; o 
Vokietija ir Italija pripažįsta japonams vadovybę, “stei
giant naują tvarką Didesnioje Rytų Azijoje”.

Sovietij Rusija į tą agresorių trikampį nebuvo pa
kviesta dėtis. Sutartyje sakoma, kad pasirašančiųjų vals
tybių santykiai stl Maskva palieka tokie, kokie buvo Iki 
šiol. Kokie tie santykiai, visiems žinoma. Su Hitleriu Sta
linas yra partnerys. Su Mussolini jisai yra draugingas; 
o su Japonija jisai bando susitaikyti.

Tokiu budu sovietų valdžia bus gana artima trikam
piui. Hitleris, be abejonės, stengsis išlyginti nesusipra
timus, kurie iki šiol dar buvo tarp “draugo” Stalino ir 
japonų, bet ar jam pasiseks, tai tik ateitis galės parodyti.

Diktatūros visame pasaulyje jungiasi į daiktą vis 
tampresniais ryšiais. Tai privers jungtis ir demokratijas. 
Jeigu Amerika iki šiam laikui dar galėjo manyti, kad 
konfliktai, kurie šiandien eina Europoje, Azijoje ir Afri
koje, jos nepalies, tai šis naujas Berlyne pasirašytas ag
resorių paktas tokiai minčiai atima visą pagrindą.

Japonija jau, matyt, Jyra ftdpMsyti nieko,
ji pradėjo laužtis i Indo-Kiniją. Jeigu Šia jos niekas nė" 
sulaikys, tai ji bandys pagrobti Holandijos kolonijas, o 
po to ir kitas žemes Tolimuose Rytuose, kurios nėra kaip 
reikiant apsaugotos. Gręsia pavojus ir Mlijpfoų ėaioihs, 
kurios priklauso Amerikos Jungtinėms VafetijtoM

O Amerika japonams iš kelio, veikiausia, nėsilt&Uk& 
Pramatydama, kaš gali atsitikti netdlirttojė ateityje, ji 
bus priversta jau dabar daryti planus apiė kdojperavitną 
sU Anglija.

Carizmo paikais Rusija buvo 
labai prastai valdoma ir buvo 
labai atsilikusi ekonominiu at
žvilgiu nuo kitų Europos šalių. 
Bet Rusijoje yra labai derlingos 
žemės, todėl ji eksportuodavo 
daug duonos į užsienius; Rusų 
Ukraina buvo vadinama “Euro
pos aruodu”.
• Bet po sovietų valdžia rusai 
jau ir duonos nestengia pasiga
minti kiėk Peikia, štai ką rašo 
viefrias kohiunačių bPgaiias;

“Du Amerikos laivai gabeds 
kviečius Sovietų Sąjungai. 
Supirkta taipgi daug vatos 
Sovietams.”
Vatą (liiėdVilnę) sovietų Val

džia jatr sėhiai augina Turkes
tano ladktiOsė; Prieš kelėtą infe- 
tų Maskvos spauda gyrėsi, kad 
sovietų mėdViliiėš gamyba grei
tai “pavys ir pralenks Ameri
ką”. Bet pasirodo, kad tb pro
duktą bolševikai dar ir šiandien 
yra priversti ieškoti Amėrikbje.

Keisčiausia tačiau yra tai, 
kad sovietų valdžia importuoja 
kviečius. Pasaulis yra prisi
klausęs tiek daUg Maskvos ir 
jos agentų pasalių apie “stebuk
lingą progresą” sovietų žemes 
ūkyje, ypatingai nuo to laiko, 
kdi Stalinas Suvarė kubile visus 
mužikus į koi-chožus. Buvo sa
koma, kad tie milžiniški val
džios dvarai tai — “dUohbš fa
brikai”. Kiekvienas, kuris tuo
se “kolektyViiioše ukiifose” dir
ba, žino, kad jisai dirba “sati” 
ir “socialistinei tėvynei”; todėl 
jisai dirba su pasišventimu ir 
Visa energija.

O rezultatas, kaip matome, 
mizernas.. Sovietų Sąjunga iie- 
tdri pokinkimtai dbmtos!'
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turi pakinki

PAMOKOS VAiKAMs AR 
pašAipa?

Raudonoji aikštė”

I^rieŠ. kiėkviėbų ŠLA. Piki. 
Tarybos sbVdžiavimiį it po kiek- 
Vfėho jdš stlVažiaViiiiO “TėVy- 
HČš’y tfedi^ktorius pbšdko, ko ji- 
što iš ŠLA. virŠirifofcų laukia, 
ką jto# jb šbptatimu, privalo 
daryti ir kd lieprivaio daryti, 
ką jie atliko gerbi ir ką atliko 
ittbgdfai, ir ką jishi mano apie 
jų kelinės, drėses, iizionoiiii-

šios 'tarybos benorėjo nėf 
svarštyh apie bėrrdšymą 
SLA.- narių iŠ sėlių skyrių į 
iiaiiJUbšius, ilgai tur Btfį pė- 
rtiB iifi ir to darbo M Bį JSŽB* W’,P?e

nebus nieko gero.” H"’“ W lojų,

tbliduš >tto& pipirų “bro
lis” J. K. Paskui re-1
daktdrtoš littšfšktihjžia, kad 
Pilti, taryba atethė jam pagd- 
birtiftfeų, '

Skaitant tuoš ft. .torgdioriio 
pamokibttoiUS, pabarimus; kak
tos riatikšiių aptašylitus it kL 
toktoš “pažyittėjitotis” api'ė bro
lius ir šėščtišp:atrbjo kariais J 
kad “Tėvynei” tedaktOriu^rdšo! 
ne apto StA. Pildomąją taty* 
bą, bet apie “kindėrgattėiią”. i 
Gal būt, tokia mažų vaikų mo
kyklėlė ir yra įsteigia prie SLA. 
organo redakcijos, ir jos vedė-1 
jas tik “dėl fonių” ,davė kūdi
kiams, kurie-tame “kindergar- 
tėtiė” yra auklėjamą susiviem-l 
jirtib Viršininkų Vardus, kadi 
SLA. hhriamš bintų Jdoiniau a- 
pie juOš Skaityti?

“Fpfifes”, Žiuohia, visi niėgs- 
ta. Bet ar nebūtų praktiškiau, 
kad tokios rųšieš raštai butų 
dedami į tam tikrą skyrių ir 
atskiriami nuo rimtų staipsHių 
apiė ŠLA. reikalus? Kitaip tai 
kai kurie orgūtiizacijbš nariai 
gali blit suklaidinti, jšivdizdavę, 
kad “Tėvyne” išjtiOkid ir Už
gaulioja SLA. VirŠibinkus, — 
nors tai ir itetiketind, neš nie
kur pasaulyje nėra matyta, 
kad taip elgtųsi oficialaus orga
no redakcija.

OLANDŲ INDIJOS PRAEITIS IR 
DABARTIS 

. \ «.ito»r. įim , ii fa-. 1,.4.1 M.*ii

it “Gaiddtttytttį kovos prasidėjo prieš 300 metų. 
Kada ji baigsis? 

—---------  ■
kai gėiršiišiš kėliatitbjaš Vaš- teisės ir 

ko' dė Gąrrta ptomasiš rado ke- ktaštliosc: 
riuomenę, 
valstybėmis, kariauti, skirti gu- 
bfematoriuš ir sričių valdyto
jas. Bėhdrctvėš kapitalas buvo 
įhilžihiškas, jos prekių sande- 
liai nesuskaitomi, jos laivai 
plaukiojo visomis juromis ir 
vahdfeiiyhais. Bendrovės taryba 
sudaryta 17 žmonių, posėdžia
vo Atnstei'damė ir jos rankose 
buvo valstybių likimas, tautų 
bbtis; Valdinių gyvybė ir mir
tis. Bendrovės taryba buvo tut- 
tingesnė, įtakingesnė ir galin- 
gėsnė už bet kurią tų laikų Eu
ropos valstybės vyriausybę.

Bendrovė sukurė didelę ko
lonijinę imperiją. 1612 m. olan
dai įsitvirtino Ceilone ir Ti- 
more, 1614 metais — Koraman* 
delio krante ir Siame, išgujo 
portugalus iš Malakos ir visų 
salų, išplėtė savo įtaką Japoni
jai ir Kinijai, artimas gerosios 
Vilties kyšuliui sritis apgyvendi
no olandų kolonistais, kurių 
palikuonys ir dabar žinomi bū
rų vardu, portugalus visai iš
stūmė iš jų turėtų sričių, be
palikdama jiems tik Goa.

Vos tik olandai įsistiprino 
Azijoje, tuoj turėjo stoti į sun
kią kovą su anglais, panūdu
siais paveržti iš Olandų žemes. 
Dar 1622 metais anglų pirkliai 
atklydo į kai kurias vietas. 
Olandų pirklių varžybos su

KELETAS MINČIŲ

privilegijas Užjūrio 
ji galėjo laikyti ka- 

derėtiš SU kitOmrt

Kaune jau nebėra Li&ifcvės Alėjos. Još V&fttoš yta pa
keistas į “Stalino Prospektą”. Nyksta ir kiti nepriklau
somybės ženklai buvusioje laikinoje Lietuvos sostinėje. 
Vienas Kauno laikraštis bašo:

“ ‘Nėries’ fabriko darbininkai reikalauja, kad 
Vileišio aikštė butų pavadinta ‘Raudonąja aikšte’?’
Jeigu darbininkai “reikalauja”, tai suprantama, kad 

Vileišio vardas bus nubrauktas.
Raudonoji aikštė yra Maskvoje. Kadangi i Kaunį 

suburbėjo šimtai tūkstančių sovietų kareivių ir tUkštatt- 
čiai komisarų, žvalgybininkų ir kitokių “socializmo kūrė
jų”, tai jisai pasidarė panašus f Maskvą. Todėl janl tei- 
kia turėti ir savo Raudonąją aikštę.

“StachaiiOVlzmo” stebuklai, apie kuriuos mums jau 
teko rašyti, soviėdhėjė Lietuvoje nesibaigia.

Skaitytojai ateitilėna, kaip Alytaūs mūrininkai, dirb
dami “stachanovlškai” prie kareivinių statymo, padidi
no savo darbo ftašuthą kelis kartus: pirmiaus jie per die
ną kiekvienas įdėdavo į Sietlą po 500—600-plytų, o pas
kui pradėjo dėti po 8,000 plytų. Bet atsirado viėhojė triu- 
rininkų brigadoje “Stachanovietis” čerekas, kuris juos 
vlstis sukirtoa^įmurino 10,000 plyti}. Šitą smarkuolį pra
lenkė “brigadiras” Ščerbakovas, įmuriiidamąs dauginti 
kaip 14,00o plytų.

Dabar Kauno spaudoje pranešama, kad tie stebėk* 
lingi spartumo rekordai jau tapo sumušti* fisą, 
ninkas Mikalojus Borodkinas per 8 vai. 54 mįn. sumūri
jo 15,040 plytų.0 (Reiškia, darbo diena yra ilgesnė, llėgM 
8 vaL). . -

Tose pačiose žiniose paduodama, ir kiti nepaprasti 
“stachanovlško” spartumo pavyzdžiai. Sakysime:

pinskas taip pat pasiekė savo darbe rekordą — per

Rtlgšėjo 20 d. “Tėvynės” nu
meryje redaktorius papasiikdjo 
apie SLA. Pilti* Tarybą, tdtp 
kitko, šitokių dalykų:

“Prezidentas F. j. Bagočius 
išrodė ramus, nors užsimąs
tęs. Vice-pręzideiitas J. Ma- 
Žbktia Išrodė daug kuo iiepa- 
tenkintas. Sesuo Mikiižiūtė 
dažnai turėjo raukšlę kakto
je, kas ją sendino/ Sekreto
rius Mį J, Vinikas išrodė kdip 
žmogus su daugybe rūpesčių 
ir neišrišamų klausimų...”
Tai ištrauka iš editorialo, o

. • ' t

ne iš kokio nors beletristiiiio 
vaizdelio.

Šios savaites SLA. organo nu
meryje fėdaktoridš tęsia paiia- 
šiį litaiiijų šuVo pdštdbose “iš 
redakcijos krepšio”. Būtent:

“Iždo Gtofrėjd 'Mikužidtė 
labiausiu spyrėsi, kad trečias 
SUSI Vienijimo vajus nesi va
dintų trečiu ,Susivienijimo 
Pažangos vajum. Priežastyš 
neaiškios. Reikia betgi tikė
tis, kad ir trečias vajus ite- 
teųs atžaogus vajuto...

^Kodei didžiuma PildomO- 
fll ifi ^Tf W n 'i ■ * ---------

įttrų kaštonų, kurie savb keva- i 
iltiidiš toittokŠČidiš feictošl į pa- . 
vdjibgdš kelidnės Ieškoti auk* 
ŠO-, brdngakmeiiių ir Visokių

tais taikais Malajų Salyną 
v&ditotevo saio-

ftbis” (fėn abgb pipirai, gvazdi- 
j kai* įvairiausi prtaškoniai) ir 
pirihdsis šUracte pOftligalas ad- 
Hiirdias Diėgo dė SėkVėita. šio 
jurininko vadovaujami laivai 
1509 metais pasfėke Siiinatros 
krantus. Naktį prisėlino prie 
eskadros vietos Vdldovo kariuo
menė, kelius idiVUŠ ji paskan
dino, daug portugalų užmušė ir 
sužeidė. Adihirdlas dė Sekveira 
Iš nevaišiiigbs salos voš paspru
ko su eskadros liekanomis. 
1511 metais Portugalijos ka
raliaus vietihinkdš atplaukęs su 
didele ekspedicija įsitvirtino 
Maldkkoje, nukdridvo Sumat
ros pakrantinęs sritis, sumez
gu santykius su Java ir saitus 
su Molukų salomis. Netrukus 
poi’tugalai užvaldė visas nese
niai atrastąsias sritis. Vietos 
gyventojai, įpykinti portugalų 
viršininkų ir visokių avantiū
ristų apgaulių, palaidumo ir 
smurto, dažnai ruošdavo sukili
mus. Bet tie sukilimai būdavo 
skandinami kraujo klanuose.

Kai olandai atiteko Ispanijos 
karaliui Pilypui II-jam, ispanų 
vėliavos glbbbjdtoi, jie labai iš- 

iSFĖ PAPRASČIAUSIO plėtė prekybą sU Ispanijos vai* 
PADORUMO domais Anierikbš kraštais. Pa*

‘ _____ stačiusi didėlį prekybos laivy*
Vakąr finišų skaitytojai gale J Hą it varydamū pelningą pre- 

jo pastebeii" “Naujienose” p. kybą,' Olandija tdpo vfėhu tiit- 
Viktoro Bendėrio pareiškimą, | tingiausių ii- galingiausių kraš- 
kuriame jisai griežtai nuneigia I tų Ėtirdpoje. Bet ispanų despo- 
vietinio komunistų laikraščio tizmas, inkvizicijos jvėdifflas, 
prasimanyHi^, kad jo (V. Bert- visokie sunkuiliai privertė olan- 
derio) pasikalbėjimas apie Lie- |dus sukilti. Kalas su Ispanija 
luvų buvęs atpasakotas “Nau- ptitrauk6 Olandų pirklių saitus 
jienose” iieteisiiigai. Tasai jaū-Pu Sapalių kblOhijolnis. Olandų 
nas dainininkas, neseniai šugrį-1 pirkliai nukreipė žvilgsnius į 
žęs iš Lietuvos, sako:

“Baigdamas nbriu griežtai 
pabrėžti^ kad p. J. Tarnas vi
sai tiksliai atpasakojo pasi
kalbėjimą su manim ir kė
liais kitais iš Lietuvos atVy« 
kasiais amerikiečiais^ Aš jam 
papasakojau, ką mačiau, ką 
jaučiau ir ką išgyvenau Lie
tuvos OkUpaVimo ftiėtm Jiš 
Visa tai tiksliai atpasakojo?’ 
Ne gana to, kad komunistų 

laikraštis bandė melagingai ap
kaltinti “Naujienas”, bet pats 
tašai laikraštis nėsisarmatijo 
primesti p. Benderiui tokių pa
reiškimų ilpie Lietuvos okupan
tus, kokių jisai niekuomet nėra 
daręs;

Či& -tbrihib ryškų pavyzdį to, 
kaip komunistai, užmiršę pa
prasčiausią padorutną, . vartoja 
savo propagandai ,meją ir ap
gaulę ir nesisarmatija net nau
doti vardą žmogaus, kuris stl 
jų melagystėmis neturi nieko 
bendro. Jeigu jie drįsta'falsifi
kuoti žodžius asmens, kuris tu
ri progą jų apgaulę iškelti aik
štėn, tai į galima Įsivaizduoti, 
kiek “gudrybių” jie pridirba su 
tais neva .iš Lietuvos gauna
mais “laiškais”, -kuriuose yri 
garbinami Lietuvos okupantai/

Pirkite tose krautuvėse, kip> 
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

.V ......t ..... Ui I' Į*'■ I ■ " " .ji f* i*—' 1 —-------L

darbo dienų dviese užttėŠė 20,000 plyti}.0
Mes nesiimame spręsti, ar tie “rekordai” yra tiesa, 

ar “raudonos” fantazijos produktas. Apiė tai galėtų gė
riau numanyti darbininkai^ kurie tokiuš darbus dirba. 
Bet‘ kažlfi kodėl Alytaus thuritiitikai, kurie stato kažėr1 
ttiės Raudonajai armijai pasidarė pavyzdys visiems Lie* 

•z 2 1 • j *. z u . L L". > * .. L L L

Plytnešiai: clrg. V. Černiauskas ir drg. V< La* tuV08 darbininkams. Ar kiti darbininkai tos “garbės
netrokšta?

|rytus.— Indiją ir Indoneziją, 
kur Portugalija, pagrobusi mil
žiniškus plotus, stengėsi įsitvir
tinti.

1594 metais Amsterdame įs
teigta prekybos organizacija 
“Tolimųjų kraštų bendrovė“ 
pavadinta. TOS bendrovės tiks
las buvo prekyba su rytais. Bet 
visit bėda, kad olėndų pirkliai 
t*yfų nepažino ir kelių j juos 
tiėžiitojo. Dėr nė vienas olandų 
laivas hėbttVO buvęs Indijoje. 
Portugalai, saugodami savo 
prekybos monopolį, rupestiip 
giatisiėi slėpė visokias žinias 
apie jūrinės kelionės į jų val
domą Indiją. Po ilgų vargų 
bendrove sužinojo, kad Lisabcn 
nbs kalėjime už skolas sėdi 
olandas kapitonės Kornelijus 
Gulniaiias; tas vyras kalėjiine 
besėdėdamas surinko tikslias 
žibias apie portugalų jūrinių 
kelionių pto Gerosios Vilties 
kyšulį paslaptis. Bendrovė su
mokėjo Gutmano Skolas, išpir
ko jį iŠ kalėjimo ir paskyrė 
ekspedicijos į Indijos žemes va
du.

Ekspedicija išplaukė iš Olan
dijos 1595 metų balandžio 2 
d. Kelionė truko 14 menesių. 
1596 metais olandų laivynas 
pasiekė Bau tomą, Svarbiausi 
Javos salos prekybinį miestą. 
Ekspedicijai pasisekė ir netru
kus Olandijoje priviso smulkių 
prekybos Su rytais bendrovė- 
lių. Į “Gardumynų šalis” plauk
davo ištisi olandų laivynai ir 
nors kartais grįždavo susirėmi
muose sti čiabuviais bei Portu- 
galais smarkiai apkulti, bet iv 
SU pelnu.

Pagaliau, 1602 ihctais visos 
smulkios bendroves susijungė 
ir sudarė garsią ‘^Visuotiną Ry
tų Indijos bendrovę”. Toji ben
drovė gavo nepaprastai plačias

Norėti laimės — vadinas, my
lėti tai, kas atitinka musų pri
gimčiai, kas gali patikrinti mu
sų savisaugą, kas gali padary
ti musų gyvenimą laimingą. To
dėl žfiiogtis turi mylėti ne tik 
pats save, bet ir visa tai, kas 
gali prisidėti prie jo la mės. 
Vadinas, dėl savo paties reika
lų žmogus turi mylėti kitus 
žmones, nes jis jų reikalingas 
savo paties gerovei, savo savi
saugai, savo pasitenkinimui.

Mylėti kitus — reiškia mylė
ti priemones, kurtos padeda 
musų asmeniškai laimei pasiek
ti. Vadinas, norėti jų buvimo, 
jų gerovės, nes mes matome, 
kad su ja susijusi musų pačių 
gerovė. Vadinas, derinti musų 
reikalus su musų draugų reika
lais bendram labui.

O kai matome, kad žmogus 
pats sau kenkia, mes priversti 
manyti, JOG JO VAIZDOTĖ 
JĮ KLAIDINA, jog jo protas 
aptemdytas, jog jį VILIOJA 
AKLOJI AISTRA.

Jeigu žmogus kartais pasiren
ka piktą, o ne gerą, tai galima 
aiškinti tuo, kad jis piktą lai
ko geru.

Mylįs tik pats save žmogus 
yra visų priešas. Mylįs kitus, 
kad butų mylimas, yra žmoni
jos draugas.

sikir.timu. Nuo 1652 iki 1674 
metų buvo trys karai, kurie 
olandų galybę pakirto. Anglai 
atsikariavo iš olandų didžiulius 
plotus, olandams palikdami tik 
Malajų šdlyną: Javą, Mudurą, 
Sumatrą, Bprnep, Celebes, Zlm- 
do įr kitas salas.

1795 m. Olandija savo likimą 
buvo susiejusi su Prancūzija. 
Tai truko iki Napoleono griuvi
mo. Napoleoną nugalėję anglai 
tane ir olandų salas buvusias 
prancūziškomis, dėl to turi į 
jas teisę. Aiiglai suruošė eks
pediciją į olandų kolonijas; 
olandai vėl kai kurių sričių, jų 
tarpe ir Ceilono, neteko.

Kadaise olandų Indijos svar
biausi turtai buvo visokie gar
dumynai, dabar prie jų prisidė
jo dar vertingesni dalykai, nei 
gvazdikai ir pipirai — kauču- 
kas ir nafta. Be to, olandų In
dija ir strateginiai svarbi. Ma
lajų salynas japonams svar
biausias jų ekspedicijos į pie
tus tikslas. Olandų Indijos plo
tas apie 1,500,060 km2, b Japo
nijos plotas — 382,000 kni2. 
Tad gana skystai gyvenama 
olandų Indija galėtų sutalpinti 
daug japonų gyventojų. Be to

nijai kaučdkų ir naftą.
Olandų IMija svarbi Angli

jai ir USA. Filipinų ir kitų van
denyno žemių likimas pareis 
nuo to, kas valdys olandų Indi
ją, Del to, kai japonai pareiškė 
Olandiją, karan įtraukus, jie tu
rėsią susidomėti olandų Indija, 
USA labai jautriai atsiliepė — 
olandų Indijos japonams ge
ruoju neduosią.

kova dėl “Gardumynų salų“ 
prasidėjo prieš 300 mėtų, bet 
dab ji nėra Įmigta. Į tą kovą 
įsiVelfa Vis nauji prdHhferlAl, tai 
kuVai kalami gailrtgidttef gink
lai. Ties “Ctardkmtytoų sėtomis“ 
dahgus niekėdė hfegiėdrfcja....

& P.
— -------------------------------- - —■ *.

AUTOMOBILIŲ
PIKNIKAS
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LIBERTY GROVe
WILLO# ŠrtllNGS, ILL.

SfcRMAfclEfft, „ .
Spalių-Oct, 6 d. 1940

Kiekvienas žmogus turi dve
jopus interesus: — vieni švie
sus, praktika paremti, ir pro
tas jiems pritaria. Antri inte 
resai akli. Jie pripažįsta tik 
esamą momentą, ir protas juos 
neigia.

Klausydami savo išminties, 
mes teisingai (Vertinant daly
kus. ,. . . .. _•< » -. • *» Lti i t / » - ’ i t*

Mes kiekvienas apie Save ki
taip manome, negu 
esame. Retas musų 
sta.

iš tikrųjų 
save pažį-

žmogumi
susiduria ir

Kai žmogus su 
trumpam laikui 
tuoj išsiskiria, žmoguje be ge
ro daugiau nieko nepastebi.

Sako, kad keliauninkai 
dideli optimistai, nes jie 
gyvenimą stebi tik iš tolo, 
žmonėmis tik akimirkom
duria. Tai nespėja vienas ki
tam įgrįsti, ar kaip sakoma, 
užkulnį numinti, ar opią vietą 
užgauti.

visi 
visų 
o su 
susi-

įtikinti žmones iš tikrųjų vie
nas kitą mylėti. Visomis jėgo
mis stengtis siekti geroves. Sai
kingai tenkintis malonumais.

žmogų reikia išmokyti, ko
kiu budu jis privalo pats save 
mylėti ib sau naudos siekti

Reikia skatinti žmonės gera 
daryti. Reikia, kad auklėjimas, 
visuomeninė nuomonė, vyriau
sybe, įstatymai skatintų žmo
nes siekti gerovės ir Sulaikyti 
nuo to, kas galėtų visuomenės 
gerovei tik pakenkti. Reikia 
žmogui aiškinti tikrąsias jo pa
reigas. '

— ANTUKAS.
LAPKRIČIO 7, 1088

JUOKAI
LOftbO GIMINAITIS

Per neseniai mirusio lordo 
Rofshildo laidotuves paskui 
karstą ėjo jaunas nepažįstamas 
vyras ir graudžiai verkė.

Prie jo priėjo vienas iš lai
dotuvių tvarkytojų ir paklau
sė:

— Kodėl Tamsta taip vėrki: 
juk nesi lordo giminaitis?

Vyras dar labiau ėmė terk-

— Aš lt- verkiu todėl, kad 
nesu lordo giminaitis*

K
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Kaip bolšOvikai pagrobė Lietuvos ^pasiuntinybės tumus 

Romoje. — Kas motėrims vadovauja. — Kauno na
mai liko raudonarmiečių okupuoti, tad studentai 
nebeturį kur gyventi. Mokosi iš “draugų gudų”, 
— Raudohosios afmijos politiniai komisarai aplan
kė katd muziejų. — Girtuokliai bus laikomi provo
katoriais. — Rado senų monetų. — Iš “galingosios” 
Sovietų Sąjungos Lietuvos ūkininkai negali tikėtis 
mineralinių trąšų. — žmonės nesupranta sovietinių 
filmų.

(BIULETENIS Nr. 11)
—Liepos 21 d. Romos lietu

viams buvo bė galo liūdna;, jos 
atminimas neišdils iš lietuvių 
minčių, nei jų širdžių, ji pasi
liks jiems amžinai atminty. Tą 
dieną Lietuvos ministras prie 
Italijos vyriausybės p. St. Lo
zoraitis turėjo apleisti pasiun
tinybės rumus ir juos palikti 
bolševikams. Jau nuo liepos 9 
d. bolševikai pradėjo jį atakuo
ti ir grąsinimais vertė atiduoti 
pasiuntinybę. Bet p. Lozoraitis 
pareiškė, nepripažįstąs Lietu
vos okupacijos iŠ bolševikų pu
sės, apie ką jau btivo savo lai
ku pranešęs bolševikiškai Llė-

yra paskirtas Lietuvos suvere
nines valdžios ir todėl tiktai to
kiai valdžiai tegali perduoti 
Lietuvos valstybės nuosavybė ir 
tikimi savo metodams, mėgino 
perkalbėti pasiuntinybės sekre-

pasiuntinybės rumus, bet ir iš 
to nieko neišėjo.

Peikia priminti, kad pasiun
tinybės Komoje namai buvo

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI 
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
Pečiams Aliejus ....Gal.
Ne mažiau 400 gal.O^ 
Furnasams Aliejus Q\L Gal. 
Nė mažiau 150 gal. Q/xr

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

Lietuvos valstybės nusavybė ir 
gal vieni gražiausių Lietuvos 
pasiuntinybių rūmų Europoje, 
Pasiuntinybė buvo pastatyta 
žinohio italų architekto Pia- 
ceiitini 1912 m. Vilos vidus pa
sižymėjo puošnumu. Kamba
riai buvo išpuošti gražiais me
džio raižiniais, laiptai balto 
marmuro. Vila stovėjo didelia
me, vieno hektaro didumo par
ke, kuriame buvo pasodinta vi
sokių pietų augalų, Paskuti
niuoju laiku čia žydėjo iš Lie
tuvos atvežtos gėles, kaip an
tai bijūnai, geltonieji gvazdi
kai, nasturtos ir rūtos. Visi tą
ja vilą žavėjosi. Aišku, kad 
toks kąsnis patiko ir bolševi
kams. Ir jie didžiausiu įnirši
mu pradėjo pulti ne tik pa
siuntinį p. Lozoraitį, bet ir 
italų užsienių reikalų ministe
riją, telefonuodami kartais po 
f>—8 kartus per dieną. Bet Lie
tuvos pasiuntinys vis gynėsi ir 
kaip kokioje tvirtovėje išsilaikė 
18 dienų; per tUs dienas jis ne
išeidavo iš namų, prisibijoda
mas, kad komunistai jėga neį- 
siveržtų, kaip tai jie bandė pa
daryti Berlyne. Nežiūrint labai 
energingų pastangų iš abiejų 
pasiuntinybių pusės (prie Kvi- 
rinalo ir prie Vatikano, nes pa
skutiniu laiku rūmai buvo per
duoti pasiuntinybei prie Vati
kano), rumuš reikėjo perduoti. 
Tai buvo didelis smūgis ne tik 
pasiuntiniui, bet it visai lietu
vių kolonijai, kuri širdingai 
rūpinosi pasiuntinybes likimu, 
nes tie namai jai buvo kaip pa
čios Lietuvos simbolis, kaip jos 
mažytis gabalėlis.

NAUJIKNV-ACME Teleplioto
HOĖSHAM, PA. — Ethcl 

Alkius, kuri liko nužudyta 
apleistoje farmoje.

Tragišką 26 d., kada viskas 
iš pasiuntinybes runių buvo iš
vežta, visa Letuvių kolonija su 
pasiuntiniais pp. Lozoraičiu ir 
Girdvainiu ir J. E. vysk. Bučių 
priešakyje susirinko pasiuntiny
bes sode ir didžiu gailesiu susi
kaupę žiurėjo, kaip ant namų 
stogo ėmė kilti Lietuvos vclia-

HtdMI Pinigai kfe Mėnesį Pri^. H d., neš NūOšihlti Nilo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame 3^% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
las Ant Namų 1 iki 20

MNGS—Vartei
LOAN ASSOClATIONofChicago
1USTIN MACKIEWICH, PrėS

Va). 9 ikt ♦. Ser. 9 iki 12 
S>ub. 9 iki 8 všk.

A.. A. -j

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDEKALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tat vtfcgfnla 1141

Ui

CENTRAL HEALTH SERVICE
Mės Sėkmingai gydome chroniškas ligas, pilvo, kepenų, inkstų, ir 
tt. Lytišką silpnumą h* Vethetiškas ligas, varicose gyslas, varicose votis 
ir hemOrroiduS bė chirurgiškos operacijos. Pasitarimas DYKAI! 

Pffėš-vedybirtiai egzaminavimai pagal Illinois valstijos įstatus.
1922 W. D1VISION ST. (arti Ddmen Avė.) VISAS 2-RAS AUKŠTAS 

Dn Telefonai: BRUhswick 2718 ir HUMboldt 6158.
Valandos: Nuo 11 v. ryto iki 8 vai. vak. Sekmadieniais tik pagal sutartį 

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

stokos negalį susirasti kaftibU- J mėšlas, iš cukraus fabrikų gau-

kas negalėjo Sulaikyti ašarų. 
Vėliavai aukštai suplevėsavus, 
visi susirinkusieji įžygiavo į 
gražią, bet visai tuščią vilos 
salę, kur min. St. Lozoraitis 
prabilo šiais žodžiais: ‘Susirin
kom čia paskutinį kartą labai 
mums liūdnu momentu, nes tu
rim apleisti savo simbolinę Lie
tuvą. Musų tėvynę ištiko bai
siai skaudi, neužtarnauta nelai
mė. Neužtarnauta, nes Lietuva 
visada buvo teisingas kraštas, 
niekados netroško svetimų že
mių, be galo mylėdama savo. 
Sunku apleisti tuop rumus, ku
riuose aš.:j atstovavau laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą, bet 
džiuginu save ta mintimi, kad 
kol yra lietuvių, kol juose pla
ka lietuviška širdis, tol Lietu
va negali mirti, nors šiuo me
tu ji turi patirti sunkių ir skau
džių bandymų. Bet Lietuva ne
mirs, ji vėl atgaus laisvę.”

Vėliau J. E. vysk. Bučys kal
bėjo, kad bolševikų okupacija 
yra didžiausia nelaimė, kokią 
Lietuva bet kada išgyveno. Ta
čiau neturime nustoti vilties^ 
O anaiptol — reikia dirbti ir 
dirbti, tuo labiau, kad dabar 
turime nepriklausomybės laikų 
patyrimą. *

Po to bUVo sugiedotas tautos 
himnas. Visa lietuvių kolonija 
pareiškė pp. Lozoraičiams gi
lią Užtiojautą. Išeidami visi su
žiuro į plevėsuojančią Lietuvos 
vėliavą ir sugulusias, tyčia nu-

LAUKTI?

•uikių dantinių pleitų 
u per suvirš 18 mėtų, 
skit mums parodyti 
PERMATOMO PLEI-

Dėnturės t i k 
užsakymą nuo

tik Mes gaminame 
zOgavę įspaudą ir 
IJjaisniuotų Dentistų.
S APSKAIČIAVIMAS
B DYKAI.

ir
Aukščiau

Mes 
gamintojai jau per suvirš 18 
Ateikite, leiskit mums 
kombinaciją 
TO su NEW HUE 

PataHyrtias

GAUK SAVO DANT 
PLEItUS OABAR1

.80
esame puikių dantinių

Uwndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

Atdara nuo 9 r. iki 8:90 v. v.—Subatomis nuo 9 r. iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St 1724 S. Ashland Avė.

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroė 9251
30 N. Dearbofh — State 9649

ROOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

kos filtnos. “Darbo Lietuva*1 
skundžiasi, kad žmonės tų fil
mų riesuprantą, nes nemokų 
tušų kalbos. Todėl teikiu dėti 
daUgidu lietuviškų užrašų.

BBtttGKFORT ROOHira AND 
SHEET METAL CO.

8216 ». UaUteft St. VlCtofy 4965
Stogus, riftal, stoglangiui ir 

sienų Apmušimus.
Taisome bet ką. Z»tnauiihame bet 

ką. bartas nžtikrlntas. Pilnai 
apdraustas.

rių. Todėl, iki susiras kambd- namds kftfcfų pUfVaš, pėfehai, 
riusį galėsią apsigyvfehtl Vfetė- aptręšusios visokios šiukšlės, 
rmarijos Akademijos pdtdlpO- lapai puikišušltfi tinka laukams 
se, bet turėsią atsivėžti ŠąVo 
patalinę ir čiužinį (šiemką). 
Kodėl gi staiga Kaune pritruko 
Kambarių net studentams? 
unežastis yra paprasta. Kaune 
prigrūsta tiek Okupacinės rau- 
uoliosios kariuomenės, kad vi
si butai yra užimti okupantų, 
o' geresniuosius butus paėmė 
sOVietų karininkai, štai kodėl 
studentai turės baladotis su sa
vo pataline ir čiužiniais ir ap
sigyventi Veterinarijos Akade
mijos koridoriuose ir rūsiuose!

—Į Minską atvyko SoVietiŠ- 
kcisios Lietuvos komisarų tary
bos pirmininko pavaduotojas ir 
valstybinio piano komisijos pir
mininkas P. Glovackas, vtetij 
nes pramonės komisaras M. 
Šumauskas, komunalinio Ūkio 
komisaras A. Knyva, socialinio 
draudimo komisaras J* G1U- 
šauskas ir darbo komisaro pa
vaduotojas “draugas” Micėlma- 
chėris. Jie norį pasižiūrėti, kaip 
raudonieji gudai “tvarko” so
vietiškąją Gudiją. Bė abejoji
mo, “draugas” Glovackas kal
bėjo Mihske apie Lietuvos dar
bo liaudies “entuziazmą” ry
šium su staliniškosios konsti
tucijos nukopi javiniu.

—Valstybės teatro baleto mo
kykla laikinai uždaryta. Apie 
mokyklos atidarymą busią pa
skelbta vėliau.

—Lietuvos karo muziejų ap-' 
lankė 70 raudonosios armijos Į 
politinių komisarų. Muziejus 
jiems palikęs gerą įspūdį. Sve-j 
čių knygoje jie tarp kita ko 
įrašę: “Muziejus gerai sutvar
kytas. Mes visi labai patenkin
ti ir gavome pilną vaizdą apie 
kariuomenę ' ir apie lietuvių 
liaudies koy^|<|Cįėl savo tauti
nės neprlkląųjšpmybės.” Bet1 
tenka pastebėti, kad raudonieji' 
okupantai jau,.spėjo panaikinti-

9 • i IJ • i ? ■ !

Lietuvos -kariuomenę, O kai dėl 
liaudies kovų jdųl .tautinės ne-> 
priklausomybes, tai karo mti-’ 
ziėjuje visa^ būdavo daug' 
vaizdingų ękspųnatų, kaip lie
tuvių tauta 1918-20 metais su 
ginklu rankose kovojo ne tik 
prieš lenkus, bet ir prieš rau
donosios armijos gaujas, , kti- 
rios dar anais laikais brovėsi į 
tik ką nepriklausomybę pa
skelbusią Lietuvą.

—Lietuvos laikraščiuose pa
skelbta gana linksimi, žinia apie 
sovietiškoje Lietuvoje rengia
muose gausinguose mitinguose 
viešpataujančią tvarką. “Elta” 
oficialiai praneša, kad susirin
kimuose*- ir 
ką žmonių, 
vyjė, kurie savo beprasmiškais 
šauksmais ir biattrhi Įiikisėlgi- 
mu Ardo susirinkimo tvarką ir 
priverčia taip brangų susirin
kusiųjų laiką gaišinti jų paša
linimui.” Taip, patv., buvę rug- 
piučio 29 d. su Kauno miesto 
savivaldybės ūkio skyr.aiis šalt
kalviu Kivitu Vytti, kuris bū
damas girtas trukdęs statybų 
komiteto susitihkim^ ir buvęs 
prievarta išvestas iš sales liau
dies milicininkų. Kad komunis
tiniuose susirinkiihuose vyksta 
tokie dalykai, netenka stebėtis. 
Bet kažkodėl “Elta” skelbia, 
kad lai esančios liaudies pi’iėšų 
provokacijos.

—Vilniuje tiesiama nauja 
gatvė nuo Jogailos g. iki ūošto 
ir nuo uosto ligi Gedimino gal. 
Vykdant gatvės kasimo darbus, 
Iras ta 18b senų monetų. Mone
tų yra iš 1580 ir 1655. Jos vi
sos sidabrinės.

—Kaip jau buvo rašyta, ko
misarų taryba, matydama visb 
žemės Ūkio dezorganizacijų, 
pradėjo kampaniją, kad šį ru
denį butų užsėta pakankamai 
žiemkenčių. Iš šios kampanijos 
sužinojome vieną smulkmenų. 
Būtent: “Darbo Lietuva” veda
majam str. rašo, kad laukus 
reikią pasistengti patręšti la
biausia natūralinėm trąšom, 
liUlių “ihusų Ūkininkai turi ne
mažai, nes augina gausiai gal
vijų ir paukščių. Taigi, įvairus.

, -------------- --------- "

riUSj galėsią apsigyventi vėtė- aptręšusios visokios šiukšlės.

tręšti”. Skaitai žmogus, ir ne
gali atsistebėti, kodėl gi taip 
peršami liet Idpai ir šiukšlės, 
kaipo “pufkiatisioš^ itąšos. Ogi 
reikalas labai paptaštas: bėra 
jokios vilties, kad iš “galingo
sios” Sovietų Sąjungos butų 
gautos mineralinės trąšos, ku
rių nepriklausomos LietuVoš 
laikais būdavo apsčiai atveža
ma iš svetur, 
žemės ūkio 
skelbė, kad 
paremsianti 
kUS.

—Lietuvos

'vartoto, padangos Nanlos

MM

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LI0UOR 
CO. — Who!esalė
4707 S. Halsted SL

TeL BouleVard 0014
A

mitinguosi pasitai-

O taip neseniai 
komisaras Mickis 
Sovietų Sąjunga 
Lietuvos ūkinio-

kino teatruose
dabar rodomos tiktai * sovietjš-

Pasažieriniąms ir Trokams
Išrtiainyk Savo Senas $1-00
Padangas ir aukše/ I

Archer & Halsted
TIRE COMPANY

2510 ARCHER AVĖ.
(4 durys vakaruos nuo Halsted)

L.... . ........  ......... .. ,,,, „ /

F0R SALE
SUITABLE FOR PICNIC GROVE 

FoR INFORMATION CALL 
IKASČAR AMERICAN STATE BANK 

1900 e>L(JE 15LAND AVĖ.
CHICAGO, I LLINOIS.

THORNTON

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 mettts išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Cė)6tex Flastėrboard pėda 2c 
1x6 Lentos ...............  pėda l^c
1x4 Grindims Lentos pėda l%c 
Cedrirtiai Pdstai ( 7 pėdų) 10c 
2x4 ....... ...... ............. pėda l%c
VVallboard—sheet nuo 4x6 iki

4x10 ..........................  pBda 2c
Albert sičiai 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., nedėllomis 8 v. r.#iki 12 

vai. dienos. 
i - *
WH..ti i t bii

KAINOS
$1 g.50 $29.50 $39.50

$49-50 $59-50
IR AUKŠČIAU

Comfort
TUROUGHOUT THE WINTER
Touch a mateh to KING COLE, thc depend* 
able dlbbumtng freater and enjoy effortless, 
tmiform beat all winfet long/ Its latest type 

'burner and special eonstruction givės an 
abundance of circulating, radiant beat that 
kecps rooms warm and eozy. Enjoy cArefrcė 
heating all vinter! Come in and see the 
attractively designed KING COLE modete 
tbat add bcaUty to ydiift1 htSrtfč.

Approvrtl by tfi« 
frrfilehnl oį

/Mik? Fife Undcncritcri

LUXURIOUS C0MF0M 
WITH

c o tus
01L B URN J Nė.:

.*4
V ' *.1

? 't i ’i
’■ vi;i

SVEIKATOS KLINIKAS
ToNSILUS SIOAH 
fcshn* Už ........ ..... I O.OU
SS”“... *50.00
ftAUDONGYSLlŲ C Olt flh 
Išėmimas ir Ligon. ’CUdUU 
REUMATIZMAS c o n n 
Greita Pagetba ......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .... ............ * I «UU
Č6UGLAŠ FAltK HOSPI1AL 
1900 S. Kedric Ate. Chicago

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies sd mo
derniškomis užlai
domis ir Hplbrwood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ĖNG. 5883-5840

kiomis raudonomis spalvomis 
priminė Lietuvoj įsiviešpatavu
sį kruviną • režimą.

Kitą rytą bolševikai rado 
tuščią apleistą namą su atida
rytais langais ir durimis. Tik 
ant stogo vis dar plevėsavo Lie
tuvos vėliava, apjuosta juodu 
kaspinu...

-—Marianipolčj'e buvo su
šauktas moterų susirinkimas, 
kuriam dalyvavo apie 60 mote
rų. Kaip praneša “Tiesa”, “su
sirinkimų labai pavyzdingai 
bfavede kompartijos atstovė 
energingoji žniudskaitė Gesa”..

—Visokiais “stachanoviškais” 
ir kitokiais darbininkų išnau
dojimo metodais Lietuvos oku
pantai pasiekė, kad raudonajai 
armijai statomos Prienuose ka
reivinės busiančios pastatytos 
2j/2 men. anksčiau, nekaip bu
vo numatyta.

—/‘Tiesa” paskelbė, kad Ve
terinarijos Akademija numato 
netolimoje ateityje įsteigti savo 
stiidfchtdms behdrabutį," Toks 
nusistatymas savaime butų 
sveikintinas. Bet daug įdomes
nės yra priežastys, kodėl stu-, 
deniams toks bbndrdbutiš yrrf 
reikalingas. “Tiesa” naiviai te
parašė, kad studentai dėl butų

Naujas Pečius Jums Sutaupys Daug Pinigų ir Sveikatos

Išmainykite jūsų seną pečių ant naujo, gero pečiaus, pe
čiaus padaryto vėliausio išradimo.

Nedaro skirtumo ar jus pirksite aliejinį ar angli 
eloktrikinį, ar gasinį pečių, jus visus rasite

SUDRIKO KRAUTUVĖSE

ar

Ar jums reikia išmainyti naujų radijo, naują karpetą, 
naują Parlor Setą, jus rasite viską geriausią, pas Budriką.

Jos. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 S. KALSTEI) STREET
Tel. YARds 3088

WCFL 970 kll. nedėlios vakare^ 9 valandą, gražus programas. 
Spalio 6 dieną, naujas laikas, programas bus nėdėlibš vakarų, kaip 

5:30 valandą vakare

PATRUKUSIEJI
PASILIUOSUOKIT NUO 

PARAISTES. .
100% garantuoti Fittings 

fz padaro pšraišteš 100% 
\zj Apsaugančias ir 100% 

Pataisančias. Sukeliamas 
specialus stimuliantas— 
Naujų stiprių muskulų ir 
audinių sudarymui vis'o- 

( se Silpnose dalyse. DUo- 
|da pakankamai pageri

nimo, kad paliuosuoti jus 
iš Paraistės Vergijos į 
Trumpą laiką.

šimtai pasveiko. Ko
dėl ne jus? Žiūrėkit į 
liudymus. Atsilankykite 
norėdami gauti DYKAI 
Fittings ir pamatyti, kaip 
tusų paties Paraistė ar
ba nauja, taip pigiai * 
kaip už $5,00, duoda 
jums nuostabius rezul

tatus. Rašykite klausdami infor
macijų.

100% RUFTURE & tRUSS 
SERVICt

Dr. Peter Schyman, Director 
1869 N. Damen Avė., Chicago, III.

Armitage 8200 
Įėjimas per krautuvę ant kampo į 

2-rą aukštą. 
Mes kalbame Lietuviškai.

Naujienos 9-28-40

Ophie 
Barčus 
KYTlNfi KAIMO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 0:15 vai. ryto.
Šubatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryta.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare. 
Išgirskit vėliausias žinias 
mtfziką ir kitus įdomius 

pranešimos.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

- "NAUJIENOSE1
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NAUJIENOS, Chicago, III. ■ šeštadienis, rugsėjo 28, 1940

Jie Pavalgydino Ir 
Pagirdė “N-nų” 
Įkurtuvių Svečius
Prisidėjo Stambiomis Aukomis.

Prie “Naujienų’* atremontuo
to namo įkurtuvių pereitą šeš
tadienį ir sekmadienį prisidėjo 
burys Chicagos lietuvių biznie
rių. Jie svečius “ir pavalgydino 
ir pagirdė.”

Kai kurių vardai buvo pa
skelbti pereito šeštadienio 
“Naujienose”. Bet štai trys biz
nieriai, kurių aukos dar nebuvo 
paminėtos.

Alus.

Company, 4332 South Califor- 
nia avenue, tel. LAFayette 1515, 
per savo išvežiotąją p. Kauliną. 
Tai viena stambiųjų lietuviškų 
kepyklų Chicagoj, kuri pristato 
kvietinę ir ruginę duoną į įvai
rias Chicagos dalis ir priemies
čius. Geresnės rekomendacijos 
p. Marozo ruginei duonai tur
būt nėra už faktą, kad ją la
bai mėgsta ir Chicagos airiai, 
į kurių krautuves’ tos duonos 
nemažai pristatoma.

Pp. Grinienei, Speecheriui, 
Marozui, ir visiems kitiems lie
tuviams biznieriams, kurie prie 
įkurtuvių pasisekimo prisidėjo 
valgiu, duona, ir gėrimais — 
tariam širdingą ačiū.

“N.” Adm.

Milda Auto Sales 
Naujoje Vietoje

Vienas jų tai p. Frank P. 
Speecheris, lietuvis, atstovau
jantis White Eagle Brevving 
Company bravorui, 3755 S. Ru
čine avenue, tel. YARds 7460. 
Išgirdęs apie įkurtuves, jis at
siuntė jų svečiams po nemažus 
“sempelius” Alkveiden, Cheva- 
lier, Chopin ir Malt Tonic alų. 
kuriuos ši f.rma gamina. Ne
maži lai buvo “sempeliai”, nes 
jų užteko dviems dienoms ir jų 
ragavo keli šimtai žmonių.

Maistas.

Birutės Choras Šį 
Nedėldienį Turės 
Išvažiavimą

Liberty Grove, Willow 
Springs,, šį nedėldienį, rugsčjo- 
Sępt. 29 d., Birutės choras tu-

Jau buvo rašyta, kad p. D 
Kuraitis, Milda Auto Sales ve
dėjas, savo įsta'gą perkrausto 
į naują vietą. Dabar tikrai te
ko patirti, jog kitą antradienį, 
spalių 1 d., Milda Auto Sales 
jau bus naujoje vietoje, būtent, 
adresu 907 W. 35th St.

Diena iš Dienos

lie

su

Ethel Judgil nuo Frank Jud
gil

Eula Galmon nuo James Gal- 
mon lAabio
Gimimai 
Chicagoj

šia p. Mary Grinienė, New Life 
Tclicatessen krautuvės savinin
kė, 3331 South Halsted street, 
YARds 5712. Ji atsiuntė įkur
tuvėms didžiulį ir nepaprastai 
skanų kumpį, taipgi pagamino 
kcliasdešimts svarų lietuviškų 
dešrų ir daug kitokio maisto, 
kurį ji moka ekspertiškai paga
minti. Darbščioms šeiminin
kėms, kurioms kartais nusibos
ta virtuvė — pasakysim sekre
tą. Kai taip atsitinka, ir nesi
nori vakarienė gaminti, nubėkit 
pas p. Grinienę ir ten gausite 
visokiausio stalui pilnai paruo
što maisto, kurio skaniau ir na
mie negalima pagaminti. P-s 
(iriu.enės spec.alybė yra ruoš
ti ‘ gatavą’’ maistą ir pas ją vi
suomet apsimoka užsukti ir 
pasipukti. Pasirinkimas yra 
paė didelis šeštad.eniais.

Duona.

duo, bet biruliečiai mano, kad 
kurie atsilankys į jųjų išvažia
vimą, galės dar gerai pasilinks
minti ir pasišokti prie geros 
muzikos, nes p-no Pilkio daržas 
gerai atrodo.

Birutės choras savo lėmėjus 
*r prieteliiis širdingai išrašo at-
silankyti į šį išvažiavimą.

—Busiu

Keistučio Choro 
Šokiai

Lietuvių Keistučio K.iubo 
choras rengia savo pirmus ru
deninius šokius šiandien, rug
sėjo 28 dieną, kaip 8:00 valan
dą vakare, Darius-Girėnas salėj, 
4416 South Western Avenue. į- 
žanga 40 centų.

“Free Souvenirs” bus duoda
mi visiems, kas atsilankys. Vi
si esat kviečiami atsilankyti i. 
praleisti vakarą linksmai

Naujoji vieta yra daug erd
vesnė ir parankesnė, negu bu
vo senoji. Tačiau reikia pažy
mėti, jog p. Kuraitis senosios 
vietos (806 W. 31st St.) ne
likviduoja: ten bus pardavinė
jami vartoti automobiliai.

P-as Kuraitis, kaip žinia, par
davinėja Buick’us. Naujieji 
1941 m. modeliai jau yra iš
ėję. Spalių 1 d. nuvykite į nau
ją Milda Auto Sales būstinę pa
sižiūrėti naujų 
O tie modeliai 
patrauklus.

Jei galvojate 
mobilį pirkti,
806 W. 31st St. Ten p. Kurai
čio įstaigoje rasite didžiausį pa
sirinkimą įvairių vartotų au
tomobilių, v

Buick modelių, 
yra gražus ir

vartotą auto- 
tai aplankykite

su

jo

SLA Seimo Rengimo 
Komiteto Nariams

Prie alaus ir kumpio — rei
kia duonos, ir tuo prie įkurtu
vių prasidėjo Marozas Baking

Choras laiko pamokas kas 
ketvirtadienio vakarą, kaip 8:00 
valandą, Holywood Svetainėj, 
2419 West 43rd Street, 
prašomi stoti į šį chorą 
šliaukyti į repeticijas.

Lucille S.

Visi 
ir al-

Dagis

Mes Užauginome, 
O Jus Suvalgykit

Northsidės Politikai 
Keps Aviną

Ukin nkai Antanas ir Edmun
das Butchai priauginome daug 
visokių paukščių ir gyvulių, 
kaip tai kalakutų, žąsų, ančių 
ir mažų paršukų. Tai ta pro- 

• ga rengiame bazarą. Visus nuo
širdžiai prašome atsilankyti ir 
savo laimę išmėginti.

Lietui pasitaikius 
vistiek įvyks. Vieta, 
West daržas, Wįllow
III., sekmadien’, rugs.-Sept. 29 
d. Bus išdalintos dovanos.

(Sk.)

bazaras 
Willow 

Springs,

Jeffersono miškuose, prie El- 
ston ir Central avės., rytoj įvyk
sta Northsidės Humboldt Par
ko Lietuvių Politikos Kliubo iš
važiavimas. Komitetas praneša 
visiems savo draugams, kad ant 
žarijų keps aviną, ir su įvairiais 
“pridėčkais” 
svečius. Tai 
Northsidiečių
miškus šiais metais.

Rengėjai širdingai kviečia vi
nis kliubo draugus atsilankyti 
— chicagiečius, .“pagiriečius”, 
‘‘truskaviečius” ir “ramygalie- 
čius”. J. Pagirietis

kepsniu vaišins

išvažiavimas

Išsiėmė Leidimus
7p^vboms

(Chicagoj)
George Račky, 32, su R’ta

Ryan, 26
Leo Galmsky, 25, su Ann Ma

čiulis, 21
Joseph Gracijus, 22, su

’en Shimkus, 20
Alfonse Mažeikas, 23,

Margarette Rose, 23
Chester Radis, 25, su Rosa- 

lyn Berger, 21
LeRoy Ekstrom, 31, su Alice 

Petranck, 21
Edward Dybala, 23, su An- 

toinette Puckoris, 19
Paul Lukas, 24, su Clara Ju

cius, 25
Stanley Fedor, 28, su Philo- 

mena. Pukszta, 21
Carl Mankey, 27, su Lillian 

Yushkas, 24
Julius Lakis, 23, su Julia Boi- 

vid, 22
Leų Peyton, 27, su Anne Kar- 

peck, 24
Edvvard McĄrdle, 30, su Ka- 

thryn VVizgard, 28
F>^’kolauia
P^rskiry

Eleanor Paske ntio Edward 
Paske

Frances Sitkc> nuo Paul Sit- 
ko
Gavo

hidras
Kazimiera Grigas nuo August

Grigas
Albina Pietkievvicz nuo AL 

bert Pietkievvicz

Kvietimas Į Susirinkimą
SLA.'41-mas Seimas jau bai

giama užmiršti, bet mes čika- 
giškiai dar savo pasekmių ar 
nuostolių nežinom.

Turėjom kelis gerus ir sėk
mingus parengimus, bet ne vi
siems komiteto nariams dar yra 
žinoma, kiek uždirbom ar pra
dirtom, tą viską sužinosim š 
sekmadienį, rugsėjo 29 d., 2-rą 
vai. po piet, p. Gramonto salė
je,’ 4535 So. Rockwell St., kam
pas 45th Place.

Visos musų pramogų komi
sijos išduos pilną raportą iš sa
vo veiklos, kad mes galėtume 
pilnai , informuoti savo kuo
poms. Todėl SLA. kuopų išrink
ti po du atstovu į tą komitetą 
būtinai visi dalyvauki viršmi- 
nėtu

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

KILIS,—, 12408 South Nor
mai avenue, gimė rugsėjo 13, 
ievai: Lcon ir Jane.

ZVINAKIS, Allan, 4353 South 
Mozart Street, gimė rugsėjo 14, 
.ėvai: Alexander ir Auna.

Budriko Radio 
Programas

Budriko radio programas iš 
stoties WCFL, 970 Kil., sek
madienio vakare, 9 valandą. Iš
girsite Makalų dramą. Ar Ma-

TREONIS, Robert, 3318 So. 
Wallace street, gimė rugsėjo 
14, tėvai: Charles ir Eleanor.

BIELSKI, Anthony J., 2606 
VVest 42nd street, gimė rugsėjo 
16, tėvai: Anthony ir Nancy.

TUNAITIS, FrederĮc, 317 W. 
52nd street, gimė rugsėjo 16, 
tėvai: Frederie ir Auna.

ZEGAR, Sandra, 819 East 
46th street, gimė rugsėjo 16, 
tėvai: Simas ir Mabel.

SURVILLAS, Geanine C., 
2452 West 46th Place, gimė 
rugsėjo 12, tėvai: Anthony ir 
Josephine.

LANKAS, Jarmila, 5706 So. 
Campbell Avenue, gimė rugsė
jo 18, tėvai: Bennie ir Ade- 
line.

TURKUS, Samuel III, 5537 
Everett Avenue, gimė rugsėjo 
7, tėvai Samuel ir Ernestine.

VAITKUS, Joanne, 6239 So. 
Sacramento Avenue, gimė rug
sėjo 23, tėvai: Albin ir Johan- 
na.

roco nelaisvės? Nauji daininin
kai, naujos dainos ir didžiuli 
Budriko Radio Orchestra, susi
dedanti iš 15 muzikantų pa
linksmins jumis.

Pradedant kitą savaitę, kai 
permainys laiką į Daylight 
Saving Time, tai yra nuo spa
lių 6 dienos, Budriko progra
mas bus visą valandą laiko ir 
per visą žiemą bus nuo 5:30 
iki 6:30 vakaro, taip kaip pe
reitą žiemą. Įsitėmykite naują 
laiką, 5:30 iki 6:30. sekmadie
nio vakare.

Jos. F. Budrikas.

ta

er ■ i ....................... « ■ —■■■

Kokybės Anglys—Pigiai" 
SPECIALI PASIŪLA

PEČIAMS ALIEJUS
Tik Iki Spalių 31, 1940

Pečiams C Vo 
Aliejus, ■■ ' 
galionas C 
Perkant po 150 ga 
aukštesnės mažesniais kiekiais.

Oil Drums /.aaį“ H.75 
Cunningham & Co. 
5113 S. HALSTED STREET

_ .... BOUlevard 2698-2699 -

Progress Bendrovės
Programas

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio sek
madienį, 11:30 valandą prieš 
piet, ir pasiklausyti gražių 
tuviškų dainų ir muzikos, 
to, kalbės patarėjas adv. 
Gugis.

Programo vedėjas A. žilius 
praneš daug gerų žinių iš Pro
gress Krautuvės didelio rude-'namų reikmenas nepaprastai 

(ninio išpardavimo, kur yra pro-' sumažintomis kainomis.
gos visiems susipirkti visokias .Rep. Z. Z.

lie

Regular m 
Pečiams # L 
Aliejus, B 
gal........ ■

.: kainos biskį

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P.
M.

BALČIŪNAS ir 
KOVARSKI. Sav.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus) Ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

METINIS RUDENS IŠPARDAVIMAS!
GARANTUOTA STATYBAI MEDŽIAGA 

ŽEMOMIS KAINOMIS

Padidins namų 
vertę daugeliui 

metų.

J z® 

Noriai aptarsim 
jūsų atnaujinimo 
su INSELBRIC 
išlaidas ir aps
kaičiuosime be 
j o kių prievolių 
jums.
1. Atstoja plytas
2. Nepermerkia-' 

mas Mastic 
paviršius.

100 Ketv. Pėdų Padengti Kainuos $9.75

3. Mastic 
Weather 
sealed 
izoliacija

i

laiku.
J. Semaška, Apskr. Sekr.

2438 W. 45th Street.

Galima Pirkti Pas Czerwiec
Mėnesinių Išmokėjimų Sąlygomis

Mokėkite biskutį kas mėnesį. Pasipelnykite žemomis kainomis, 
kurias siūlo Czenviec. Galite pasitikėti, kad Czerwiec produktai 
yra geriausios rųšies, su kuriais atliekamas geresnis darbas ir 
kurie per ilgą laiką užsimoka. Galite pirkti pasinaudodami Czer- 
wiec F. H. Ą. Budžetiniu Planu. Perkant prekių už $60.00 ar 
daugiau galima, užmokėti lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

“BRICK SIDING”
Galite .padengti namo sie- 

įhhiiuIMF nas ar gonkaš. Tik
$Q-30:_ padengimui*m5’°U100 ketv. pėdų

STOGAMS POPIERIUS
90 sv. rolis, žalio popie
riaus, geriausios kokybės, 
ne antraeilės vertės $2.20. 
Rolas .... $|.6O

NAUJI GERIAUSI
ŽIEMINIAI

LANGAI
Sutaupykite iki 30% 
Mes padarysime ap
skaičiavimą be prie
volių. Jus galite bū
ti tikri, kad dvigubi 
langams rėmai bus 
didesnės mieros, kad 
geriau tilptų. Kad 
jie bus *‘square> 
butt”, kad jie turės 
“Tite-lock” gėrės- 
niam užkimšalo pa
laikymui ir ypatin
gai, kad jie bus pe
rėję chemikos procesą atsilaikymui 
prieš .puvimą, vandenį ir termitų. Pa
klauskite apie musų žemas kainas.

$4.50
Kviečia Komitetas.

O
ciai nulygintas ir n|jp 
paruoštas malevoji-rJ!^

DIDŽIAUSIAS LENTŲ PASIRINKIMAS

0456TEL VIRGINIA

$8-30 S.

1x4
1x6

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinusi “NAUJIENOSE

Rytoj įvyks šv. Marijos pa
rapijos salėje, 2235 So. Damen 
Avė. Vakarėlio pradžia 7 vai 
vak.

Pristatome 
DYKAI 

Chicagoj ir . 
Apylinkėje

Visur reikalingas.
MNTS — -

KOMBINUOTOS
DURYS

Tik 2’6’’x6’8” 
mieros

1x4 lentos 
bariui 

i

1x6

Šios kainos galioja perkant 5 
Rolus ar daugiau

Geriausia Maleva
Shenvin VVilliams rųšies. 

Visados apsimoka pirkti.
Galionas tik $2-25

WHITE LEAD
Per- 

• Perkant nors 4 rtl/gį 
100 sv.. sv. po ■ U

riiriifiiiiml

SHADY TREEINN
Daržo Savininkas rengia

PIKNIKĄ 
NEDELIOJ, 

Rugsėjo-Sept. 29 d.
1 vai. popiet.

Kviečia visas gimines, visus savo 
draugus ir pažįstamus atsilankyti 
Bus gera muzika ir skanus už
kandžiai veltui. Kviečia

Juozas Spaitis, 
SHADY TREE INN, 

89th and Archer Avenue, 
Willow Springs, 111. skersai 

O’Henry Park.

Lietuviškas 
Vakarėlis

Žinomas Lietuviams 
Lentų Pardavėjas 
Naujoj Vietoj

CZERWIEC NAUJOS LENTOS 
grindims, beismantams 
viške, 100 pėdų .......

grindims beismontams 
viške, 100 pėdų ......

Re rakite tuos, kurie 
' garsinasi

•‘NA l HIENOSE”

SUNSET PARK UŽDARYMO 
PIKNIKAS

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

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

Old Tavlor degtines; 5—1 keisas Schlitz alaus. 
PETRO PIKTURNOS ORKESTRĄ.

Širdingai užkviečia visus savo draugus. —V. KUBAITIS.

Geo. G. Goodyear, nuoširdus, 
ypatingai smagaus budo lentų 
*r statymui medžiagos pardavė
jas šiom dienom pradėjo naują 
arnybą. Jis dabar yra vyriau
sias pardavėjas Czenviec Lunį* 
icr kompanijoje, 3700 St West- 
jrii Avė., Brighton Parke. Ka- 
langi p. Goodyear turi 25 me
lų patyrimą tame biznyje, jo 
pažintis didelė, ypatingai Brigh- 
lon Park lietuvių tarpe.

Czenviec Lumber kompani
joje šiuo laiku eina rudeninis 
špardavimas. Peržiūrėkite tos 
.staigos skelbimą, kuris telpa 
šioje laidoje, o patyrę kad ten 
randasi jums reikalinga me
džiaga, nueikite ir pasikalbėki
te su p. Goodyear. Jo patari
mais jus busite patenkinti. (Sp)

ar kam- 
$1.70
ar kam- 
$2.30 
$2.14 
$3.30 
$3.90
•:..  2<

lentos
bariui
verandų grindims 100 pėdų
porčių sidings, 100 pėdų .......

1x12 W. P. Shiplap 100 pėdų ....
2x4-‘-7,8,9 pėdų ilgio, už pėdą ....
2x4—10, 12, 14 ir 16 pd. ilg. už pd. 2W 
2x6—10. 12, 14 ir 16 .pėdų ilgio, už 100 

pėdų  ............. $4.20
2x8—10, 12, 14 ir 16 pėdų, už 100 ketv.

pėdų .............  $4.40
2x10—10, 12, 14 ir 16 p., už 100 k. p. $4.60 
2x12—10, 12. 14 ir 16 p., už 100 k. p. $4.70 

i %x6 W. P. Siding. geriausios rųšies, už
ioo. pėdų ...................   $2.45

Geriausio^ rųšies Red Oak Flooring. ąžuolo 
i grindims lentos. Už 100 .pėdų $9.10 
Geriausios rųšies Maple Flooring klevinio 

medžio, už 100 pėdų .... $8.70i

Sutaupyikte 1/3 Ant Išlaukinių 
DURŲ

Visos Czerwco du
rys yra dirbtos iš 
skirtinų vėjuje iš
sistovėjusių ir džio
vykloj džio vintų 
lentų. Visos durys 
yra tvirto darbo, o 
.paviršius atsakan
čiai nulygintas ir 
l /
mui, graviravimui 
arba varnišiui. 
2’8”x6’8”

LENGVUS 
F. H. A.
Mėnesiniai 
Išmokesčiai

PILNU ĮRENGIMU 

LANGAI
Sus ideda iš 
išlaukinių vi
trinų, rė m ų, 
stiklo, virvės 
su sunkiasvo- 
r i u, raktais, 
rankenų p a-
kėlimui. Pa-1 
ruošti malė- I 
vojimui. Pa- | 
bauskite apie I 
musų žemas 
kainas.

3700 SIAICGTEDll AUE PUSĖ bloko i šiaurę a VVtdlkKN AVt. NUO ARCHER AVĖ.
KASDIEN ATDARA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VAL. VAKARO.
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šeštadienis, rugsėjo žg, 1940

Renką senus Rubus
Anglijos 
Varguoliams

Taipgi Renka GinKlys
Chicagoj dabar yra renkami 

dėvėti palti ir kiti rūbai, An
glijos neturtingiems žmonėms, 
nukentėjtįsiems bombardavimuo
se. Tam tikslui Chicagoj yra su
siorganizavęs spccialis komite
tas.

Jis prašo chicagiečių, kurie 
turi atliekamų šiltų rūbų, pa
dovanoti juos Anglijos varguo
liams. Rubus reikia priduoti 
ądręsu 1Q E. Jacfcson ątręet.

Anglijos civiliams gynėjams 
dabar taipgi yra renkami ręvol- 
veriai, medžiotojų šautuvai ir 
visi kiti paikus gipklai. £ivį- 

. liu gynėjų pareiga yra dieną 
ir naktį Anglijos provinciją pa- 
troliuotj ir budėti Vokietijos 
paras utininkų.

Ginčai Del 
Komunistų Gar- 
field Pk. Kliube

Tebėra Ligoninėje

IEŠKAU PAĘBP ųž bąrtęnderį. 
Esu patyręs, kalbu gerai angliškai, 
galiu dirbti viską. Englewpod 6418. 
Klauskit J3en. Soląn,

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

Sako, “Galt Gyvuoti £e Jų 
Pągąlhos”

GAHFIELP PARK. — Rugsė
jo 8 c|., įvyko mėnesinis susi
rinkimus Gąrfipld Parko Vyrų 
ir MoĮprų pąšulpiiųo klubp. Na-

Ūlą, kaip paprastai, atidarė pir
mininkas Medalinskas. Valdyba 
nebuvo peršaukta, šitame susi 
rinkime, kaip ir per pereitus du, 
neatsilankė kliubo kasierius Ka
riūnas.

Mitinge buvo raportuota, Rąd 
Klubo jąuijuohąi rugsėjp 
surengė pasekrnjngą pikmką. 

: JąunupĮiai ią|)ai gęjęąi pubakų 
i aptarnavo ir padarė klubui 
* $50.00 pelno.

klubui

buvo 
klubas

.! i JJk I 11   1 ■"J"1U "" 1 1 .1." J ■ I'|

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
.. — 1 1 " ....... e

PERSOld-Ai,'1' ' ' 
Aąmenų Ieško

PAĮEŠKAU ' MERGINOS' AR 
našlės, kuri mylėtų šeimynišką gy
venimą. Aš esu našlys, turiu gerą 
darbą ir savo namą. Box 2410, 1739 
Sp. Halsted St. ? .

PAIEŠKAŲ AGNIEŠKpS- PĄKŲ- 
TINSKIŠ, pirmiau gyveno Saginaw, 
M|ch,, dabar, sakoma, Detroite. Ji 
.pati arba kąs apie ją žinote malonė
kite pranešti. Eelix Kuršauskiui, 
704 West 31 St., Chicago, / , I < •

REIKIA GASPADINĖS, nevedu- 
šios, užlaikyti namus tėvui ir 2 
vaikams. Gyvenimas ant vietos 
nuolatini?. Volkmann, 5748 South 
Green St.

PATYRUSI DRAPERY OPERA
TORĖ, taipgi Louis Blind Stitching 
mąšipų operatorė. 3Q7 W. Van 
Buren, 3 aukštą?.

....... 1 11 '■
■' "■■■ ............. , »

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

FARMS for sale 
Ūkiai Pardavimui

PATYRĖ HAND EMBROIDERS 
ant geresnės rųšies dresių. Turi 
mokėti kaip dirbti su rėmais. Krei
pkitės: Jacąues, 545 N. Michigan 
Avenue.

.---- ------ .—. .w,
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žeme Pardavimui
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.

ATVYKĘS ŠIUO LAIKU iš Eu
ropos paieško darbp ant ūkio, Michi
gan an’Pęąpsylvanią valstijose. Ga
li dirbti visus clarbus, su rankomis 
ar su mašinomis. Kreipkitės: Walter 
Kuzan, 4443. So. Wood St., YARds 
6939. -h

MERGINA ABELNĄM NAMŲ 
darbui, biskį skalbimo bet nereiįc 
virti. Tik vienas šeimoje. Kad butų 
krikščionė. Gyvenimas vietoj. 3917 
So. Pąrkvvąy.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Nereik nė virti nė skalbti. 
Nuosavas kambarys, maudynė. $7. 
Felsenthal, 6025 Paxton.

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

FARMĄ PARDUODU arba mai
nau ant Chicagos namo. Farma ran
dasi ant gero kelio tarpe dviejų 
miestelių, su mašinomis ir gyvu
liais. Prašome atsišaukti laišku. 
Duosiu atsakymą laišku. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Chas 
Kavalauskas, B 5, Daggett, Mich.

80 AKRŲ ARTI HART, Michi
gan, neišdirbta žemė bet puiki 
ukiui. Tik $1500 cash. A. G. Stahl 
and Co., 2737 Devon, HOLlycourt 
1500.

PARDAVIMUI 160 AKRŲ farma, 
su budinkais ir galvijais. Parduosiu 
su ar be galvijų. Del platesnių in
formacijų rašykite: Box 2412, 1739 
So. Halsted St.

Iš narių pirmininkas 
paklaustas kada ir kur 
nutarė “prisijungti” prie komu
nistų laikraščio ir duoti jam 
garsinti Klubo valdybos adre
sus. Pirmininkas atsakė, kad tai 
buvo padaryta be Klubo nutari
mo.

Tadą tarp nąrių kijo smar
kus gįneps. Reikalautą, kad 
vardai iš fcpmųnistų ląįkraščio 
butų ištraukti ii* kad- klubąs 
“gali gąpąi gyvųptj be komuniu- 
tų pągąlbos? Bp ilgų (Lskųtiijy 
reikalus buvo paliktas prieš-me- 
tiniaįii susirinkimui, kada įvyks 
balsavimai.

Sekantis Klubo susirinkimas 
įvyks spalių 13 d., 1 valandą 
po pietų (ne U-tų ryto) Nąpo- 
leon Hali salėje, 3959 West 5th 
ąvenue. N. Klausytojas

Šie “Samariečiai” 
Nebuvo Geri

chi-

Stumpf mielai

Gerokąi degtinės išgėręs 
cagietis FreJ Stujppf, 9JI N. 
Keejer avenue, susipažino sų 
dviem vyrais vienoj Cicero ali
nėje. Kai jie pasisiųjė jį parr 
vežti namo
sutiko, ir gražiai padėkojo, kąd 
jie “tokie geri”.

Kelyj tie du “samariečiai” 
nuo nevisai blaivaus Stumpf’o 
atėmė $80 ir jį išmetė iš auto
mobilio, neparvežę namo.

Anelė g. ^teppnąvičięnė
Kiek laiko atgąl susirgusį p. Anelė S. Steponavičienė dar 

ųėra pilnai pasveikusi ir tebeguli Norvvegian American ligoninė
je, Northsidėj, adr. 1044 N. prancisco avunuc, kur jai buvo pąr 
daryta sunki vidurių operacija.

Ji jąu žymiai pągerėjusį, bet dar turės pasilikti ligoninės 
pastogėj gal savąitę, gal {Ivi. Dėl ligos ji negali grįžti tvarkyti 
“Naujienų” radįo progrąino, kurį ji labai gyvai vedė, taipgi ne
galės dalyvauti operetėj “Blossoin Time”, kurią “Pirmyn” cho
ras kartoją spalių 27. Pirmam operetės pastatyme ji labai vy
kusiai vaidino primadonos Bellabrunos rolę. P-s Steponavičie
nės pasveikstant nekantriai laukia ir didelis būrys jos balso mo
kinių, kuriems ji duoda balso painokas.

Nužudė Meilužę, 
Sumušė Jos Draugą, 
Bandė Nusižudyti
Prašė Kupus Sumesti Ežeran
Pavydo ąpimtąs chicagjetis 

vakar an.ksti rytą kuju užmu
šė savo meilužę, gal mirtinai 
sumušė jos draugą, kurį su ja 
užtiko padėjęs namo, po to pats 
bandė nusižudyti. ’

Tragedija įvyko adresu 612 
North State street, kur žmog- 
žudis ir jo meilužė gyveno. Už
muštoji buvo 28 metų Myrtle 
Steveps, neseniai abvykusi Chį- 
cagon iš Providence, Kentucky.

Tragedijos kaltininkas buvo 
36 metų Virgil Ęą.wlipg§, Jis 
dabar guli BridewelĮ kalėjimo 
Jigonipėj.

Užmuštosios draugas, kurią 
irgi guli Bridewell ligoninėje 
yrą Jesse James Oatęs, gyve
nąs tuo pačiu adresų, bet kj- 
tame bute. J'aktarai sako, kad 
jis neišliks gyvas.

Prieš uandapt nusižudyti 
Ravvlįngs pąlikp raštelį, kuria
me paprašė policijos sumesti 
visų trijų kunus į 'Michigan 
ežero. Po to jisai skustuvu per- 
sikirto sau gerklę, išgėrė kar- 
bplinės Rūgšties ir atsukęs ga- 
są įkišo gąjvą į pečių. Bet iš
liko gyvas.

hinhl Gtlės Mylintiems 11 K R A Vcstuyėms, Bąn- Ul UHkietan-. Lal4otu-■ B 1 vėms papuoši- 

GĖLININKAS man“ 
4180 Archer Avenue 

Pbon. LAFAYETTE S8p«
-............... . ■ ......................

• Mis. Vera Martip Fritz, 
3J metų cĮiicągįetė užląiįą kąm- 
baripę adresą 6449 Yąlę ąve. 
Neseniai kambarį išsinuomavp 
kftfcs tąi Ryssell Frtisų įp pasi
gyrė savininkei, kad jis ląjtmi 
turtingas, turi $250,000 ipvest- 
mentais. “Neblogas prospęk* 
tas”, moteriškė pagalvojo, pra
sidėjo “romansas”, ir kąi Fritz 
paprašė jos rankos, tąi ji mie
lai sutiko. $250,000 jau nema
žas turtas! Bet tie pinigai bu- 
Yo “investmentuose”, ij? Frid
ui vis truko- pinigų kasdieni
niams ir biznio reikalams 
todėl jis vis skolinosi pųjo savo 
Žmonos. Prasiskolino jai už 
500, neseniai pasiėmė jps auto
mobili — ir dingo. Fpi^z užva
kar buvo suimta^ New Yorke, 
o šiandien bus Chicagoj. Kaip 
galimą spėti jis tų $250,000 ne
turi, bet kažin ar jis kaitas ar 
Mrs. Fritz?

. ....... ... ........... . ................... '* -----  •

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos, 
vrą naudingos.

MADOS
$

SUSIRINKIMAI
CHIC. LIETUVIŲ VYRŲ CHORO 

dainų pamokos jau .prasidėjo, tad 
visi choro ųariąi malonėkite susi
rinkti laiku nes turime rengtis prie 
savo metinio parengimo, kuris 
.vyks lapkričio 3 d. Tąipgi dąinų 
mylinčių ' prašome prisidėti prie 
choro. Dainų pamokos atsibuna kas 
sekmadienį, kaip 10 vai. ryto, Nef- 
fo svetainėje, 2435 S. Leavitt S t. 
Jokio įstojimo nei duoklių nerei
kią mokėti—tik. dainuoti.

— Valdyba.
“APŠVIETOS” DRAUGIJOS NA

RIŲ DĖMESIUI:
Liet. Moterų Draugijos “Apšvie- 

tos” mėnesinis susirinkimas įvyks 
antrad., spalių 1 d. vietoj nedėldie- 
nį, Sandaros svetainėje, 840 W. 33 
St. Visos narės prašomos atsilanky
ti. —Valdyba

Roselando Žemaičių KulUiro? 
Kliubo susirinkimas įvyks Sept. 30, 
1940, 8 vai. vak. pas pirmininką, 
Louis Mikutis Jr., 10737 Sp. Michi
gan Avė.

Rast. Viplet Vaištaras
.. '..i.’jOZ.—i------------------ , 

HELP WANTED—MALĖ 
Dąrbininkų Reikia

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

PARDAVIMUI GERA 85 AKRŲ 
farma, geras namas, arkliai, 8 kar
vės, derlius ir įrankiai. Kaina 
$4200, pusė įmokėti. Tuojaus gali
ma užimti. 40 akrų, gan gerąs na
mas, $1100. 20 akrų, mažas namas, 
$600. Homer Evans, gorų farmų dy- 
leris, Grand Junction, Michigan, 
Route 2.

4543

No. 4543—Išeiginė suknelė. - Su
kirptos mieros 12, H, 16, 18, 2Q, 
tąipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prąšome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę i® adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kąina 15 centų. Gali-vyzdžio kąiną 15 centi 
te pąsįųsti-pinigus ar 
to ženkleliais kartu su 4. 
mp. Lajškus reikią ądreąupfi: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SL. Clycago, Į1L

T-LOVEIKISvS"
DalĮz

KVIETKININKA8 / 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

3316 šroPffi’s
Tel. YARDS 7308

PATYRŲ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY
28 E. JACKSON BLVD.

REIKALINGAS patyręs KRIAU
ČIUS prie taisymo senų rūbų ir 
furkočių. Gera alga ir nuolatinis 
darbas. Kreipkitės: Peter Vilutis, 
3608 So. Halsted, Yards 4891.

REIKIA PATYRUSIO barten- 
derio, tarp 25 ir 35 metų amžiaus. 
Rašykite laišką, Box 2411, 1739 So. 
Halsted St.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, ku
ris moka dirbti ant furkaueių.

2857 Wešt 40th S t.

KAS KĄ TURITE MAINYTI.
Namą? su taverno bizniu,—tinka

mas ir valgyklai, randasi tarp di
delių dirbtuvių. Kaina $3700. Ims 
mainais ką jus turite. Taipgi turi
me visokių bargenų: mažų ir dide
lių, pardavimui ar mainymui.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western. Republic 3713 

Vakarais Prospect 0176.

100 FARMŲ PARDAVIMUI De- 
laware valstijoj. Prašykite sąrašo. 
G. Harvey Wright, Smyrna, Del.

IOWA—160 AKRŲ geros žemės 
su pagerinimais. Visa išdirbta, ant 
grįsto kelio. Arti Mason. $2000 iki 
kovo 1 d., 1941. C. C. Hansmąn, 
(Sod-Seller), Manson, Iowa.

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

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

PAGERINTOS FARMOS Mitchell 
apskrity, Iowa. Geros išlygos. Jo- 
seph N. Wblf, Stacyville, Iowa.

I0WA—BLACK HAWK apskrity. 
160 akrų išvien žemos žemės. Gera 
žemė. $85 už akrą. Įmokėti $2500, 
likusius išmokėjimais. W. W. Gal- 
lup, Waterloo, lowa.

220 AKRŲ FARMA, labai page
rinta, prie valstybinio vieškelio, 
upelis. Yra ir miško. 170 akrų dir
bami. $50 už akrą. 80 akrų budm- 
kų, $75 už akrą. Bet kokio dydžio 
farma reikalaujate, žemoms kai
noms ir išlygomis. O. J. McKeown, 
Marengo, III.

REIKIA patyrusio liąuor sėlsma- 
no, pardavinėti garsinamas ir pri
vatines rųšis. Mes turime visokių 
išdirbysčių. Geriausia propozicija. 
Cornell Distributing* Co. 5648 So. 
Kedzie, HEMlock 2320.PARENGIMAI

• . T* • »
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• HUMBOtDT? PARK LIETUVIŲ 
Pąlit. Kl. ru 
įvyks nedėliok 
bus ir. avinas iškeptas apie anįtrą-j^dsi pastovus darbas? A^ex iron 
vai. popiet. Vieta yra gerai žinoma, 
—Jefferson 
Central av^ 

■i'V.

"f

nmjs išvažįavimas
rūgs. ' 29 d. Taipgi

• _ 1 __ • J_

miške prie Elston , ir 
. ie-vandens pompos.

Komitetas.

RinkiinaFApskri- 
čiuose Mokyklose

Vakar buvo rinkimų diena 
Cpok apskričio viešose mokyk
lose. Kaip ir kiekvienų mokslo 
metų pradžioj, taip ir šįmet mo
kiniai išsirinko kiekvienoj mo
kykloj savo majorus, 
nūs”, ir 
kų. Su 
mokiniai 
ir kitos

aldėrmą- 
eilę kitokių valdinin- 

tų valdininkų pagalba 
tvarkosi be mokytojų 
išorinės pagalbos.

Suėmė Išeikvojusi 
$40,450 Banko Pinigų

St, FauL Minnesotoj vakar 
buvo suimtąs 24 metų chicagie- 
tis, kuris neseniai pasisavino 
$40,450 Lake View Trust and 
Savings banko pįn’gų. Jis ban
ke tarnavę fež klęrl^į.

Suimtasis yyį'Richard Fosr 
sųm nup 1804 ArgyĮe avenue. 
Jis buvo išleidęs, apie $3,000 
naujam automobiliui ir kitiems 
liuksusams. ' Likusius pinigus 
tebeturėjo prie savęs.

H“NAUJIENŲ
AUTOMOBILIU
BLITZKRIEG 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILLQW SPRINGS, ILL.

SEKMADIENY,

Spalią-Oct. 6 J. 1940

Naujieną skaityk 
jas ir skaitytojai praiomi 
pirkiniu reikalais eiti į

skelbiasi Nanjteno&e.

REIKALINGAS SHEARMANAS 
de£' skrepjardo.. Patyrimas reįkąlįn-

and Metai Co., 2204 So. Laflin St.

MARQUETTE PARK BARGENAI
2 pag. namas su 2 lotais už $3450.
6 kamb. muro bungalow už $4950.
4 pag. muro namas už $9500.
8 .pag. muro namas už $17,500. 
Didelis lotas už $875.

BRIGHTON PARK
pag. muro namas už $5300.
pag.

2
3

BU1LDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriąį

REIKALINGAS PATYRĘS Shear- 
man dirbti prie Nr. 3 Shear, taipgi 
vyrų, kurie galėtų ' dirbti Auto 
Wreck|ng yardė. Gerą mokestis pa- 
tyrusiems vyrams. Warshawsky and 
Co., 1900 §o. State Street.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino ar merginos su valgiu ar 
be, prie mažos šeimynos. 729 W. 
21 St.

RĘNDON kąmbarys, furnišuptas, 
apšildytas. Su ar be valgio. 6113 S. 
Albany, pirmas aukštas. REPublic 
5954.

RENDON KAMBARYS, vienam 
ar dviems vyrams. Gali vartoti vir
tuvę. 3342 So. Halsted St. Yards 
4417.

APŠILDOMAS KAMBARYS ren- 
don vyrui ar moteriškei Marąuette 
Parkę, 7011 So. Oakley Avė., REP- 
ublic 6160.

RENDON KAMBARYS, didelis, 
šviesus, gražus, dėl vieno vaikino 
arbą dviejų. Atsišaukite 7126 So. 
Maplpwood Avė.

FOR RENT—IN GENERAL

RENDON OFISAS SU kambariu, 
geroj vietoj, pigi renda, 3255 So. 
Halsted St. Atsišaukite: 3236 South 
Halsted St.

RENDON ŠTORAS — Biznis, gro- 
sernės ir deljcatessen, išdirbtas per 
daug metų. 3310 So. Lituanica Avė.

RENDON ŠTORAS SU kamba- 
riąįs, tinkamas kriaučiųi arba ki
tam bizniui.

Taipgi 4 kąmbafiai, furnįšiupti 
arba ne.

Kreipkite?: 4436 So. Fairfįeld 
Avenue.

PROFESSIONAL SERVICE” 
PyofęjstoąąĮią Pąiąrąąyinias

AR TURI FISTULA ARBA HE- 
MMOROIDUS? Aš pasakysiu, kaip 
aš buvau išgydytas.. Atsiųskit štam
puotą konvertą. H. A. Bergmąn, P. 
O. Ęqx 641, Chicagę, IĮ).

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 naciąnaliai žinomi daiktai 
randasi pąs mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi- 
cago, III, Phone Republįc 6051.

Pag.

muro namas už $7250.
BRIDGEPORTE

už $1750.
muro namas už $3500.
60 akrų prie ežero su budhi-

2
4 .pag.
Farma 
kais tinkama dėl farmavimo, rezor- 
to arba subdivizinimo.
Ir daugel kitų visokių ir visur BAR- 
GENŲ lengvais išmokėjimais arba 
mainais. Mes turime tą ko Tamstos 
ieškote. Darome visokias paskolas 
ir rašome visokios rųšies APDRAU- 

pas:

- C. J. ZELVIS 
BU1LDING KONTRAKTORIAI “ 
Statom naujus, ir taisom senus 

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

DĄ — INSURANCE. Klauskite
J. J. SINKUS 

2442 W. 63rd St.
PROspect 9000

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

BLSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MARQUETTE PARK
3 flatų po 5 kambarius, 3 karų mu
ro garažas, štymo šiluma. $9500.
4 flatų, 2 po4 ir 2 po 3 kamb., šty
mo šiluma, $10,500.

BRIDGEPORTE
3 štorai, 10 flatų, pečiais apšildomi. 
Neša $230 rendos kas mėnesį. Kai
na $11,500.
2 flatų, po 5 kamb., pečiais apšildo
mi. Naujas namas. Kaina $5400.
5749 S. Carpenter, 5 ir 6 kambariai,
2 furnisai. Parsiduoda pigiai. 

BRIDGEPORT REALTY CO.
953 W. 31st St. , 

YARds 0311
S. Shimkus J. Costello

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

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

PARSIDUODA TAVERNAS. Vie
ta gera, biznis gerai išdirbtas, 5 
kambariai gyvenimui užpakaly. Pi
gi renda. Prašome atvažiuoti ir ap
žiūrėti vietą. 3245 West 63rd St.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
Marąuette Parke. 5 flatai ir štoras. 
Šaukite Lafayette 3525.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, su 6 
kambariais užpakalyje. 2454 West 
47th St.

3 fįatų moderniškas, apšildomas 
muro namas ir muro garažas. Ran
dasi Marąuette Parke. Kaina tik 
$8,700. Jmokėt $3500.

4 flatų moderniškas muro namas. 
Randasi Marąuette Parke. Kaina 
$13,200. Jmokėt $6500.

Štoras ir 6 kamb. viršui muro na
mas, gera vieta taverno bizniui. 
Kaina $7250. Jmokėt $3500. 
Kreipkitės pa K. J. MackerMačiu- 
kas, 2346 W. 69 St... 2-ros lubos. 
Tel. PROspect 3140.

PILNAI ĮRENGTAS TAVERNAS 
pardavimui. Čplumbus Tavern, 99th 
ir Southvvest Highway, Oak Lawn, 
III. Turi būti greitai parduota. Kam 
reikalinga atsišaukite. Gera vieta. 
Tel. Oak Lawn 119.

ČEVERYKŲ PATAISYMO krau
tuvė parsiduoda, su visomis maši
nomis. 614 W. 18th St.

SU $100 JUS PRADEDATE 
įgyti nupsavą namą, 6 kambarių, 
visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
namai. Tik keletą minučių nuo Oak 
Park. Maži mėnesiniai išmokėji
mai. Box K51, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA KRIAUČIAUS bi
znis, pilnai įrengtas, gera prosimo 
mašina. Kaina $175. 2019 Canalport 
Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas, visokių tautų apgyven
tas. 2235 W. Cermak Road.

4 KAMBARIAI, 5 AKRAI, gera 
vieta vištų auginimui, Ogden ir 
Plank Rd., 24 mylios atstumos nuo 
Chicagos. Kreiptis: 1358 N. Damen, 
2-ram ąukšte.

ATYDOS!
TAVERNAS ir restoranas parsi

duoda! Daro gerą biznį. Turiu prie
žastį dėl pardavimo. $2500 įmokėti, 
likusiu? lengvais išmokėjimais. 
Šaukite YARDS 1727.

PARDAVIMUI NAMAS su bizniu 
bučernė ir grosernė. Darbo yra už
tektinai dėl 5 žmonių. Yra Midwest 
štoras. Priežastis liga. 1424 West 
61st St.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
RESTORANO IR TAVERNO fik- 

čeriai parsiduoda. 3241 So. Halsted 
Street* ‘

AN1MALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai etc.

PAIEŠKOME KANARKŲ
ANT vietos mokame aukščiai’ 

sias kainas už dainuojančias kanąr- 
kas—irgi patelkas. Atvažiuojame 
pasiimti paukščius—tuomi jums nė
ra rizikos, šaukite arba rašykite, 
pranešdami po kiek jų turite. 
WEBER’S Aąuarium, 2969 Lincoln 
Avė., GRAcėland 1979.
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Šiąnakt, Atsukite 
Laikrodžius Vieną 
Valandą Atgal

šiąnakt au vidurnakčiu pasi
baigia Daylight Saving Time — 
Dienos šviesos Taupymo Lai
kas. Eidami gultų atsukite laik
rodžius vieną valandą atgal — 
ir ramiai miegokite vieną va
landą ilgiau negu paprastai. Tai 
bus ta valanda, kurią prarado
te, kai pavasaryje laikrodžids 
pavarėte vieną valandą plrniyn.
♦ »» v

Rado Lietuvį 
Negyvą Lovoj
Laidoja šiandien, Tautiškose 

Kapinėse.
Užvakar vakare lovoj buvo 

atrastas negyvas senas Chicd« 
gos lietuvis John Baczkauskas. 
Kūną užtiko giminaitis Joseph 
Magnus, atėjęs į velionio narutis 
adresu 6043 South Pebria st.

Daktarai spėja, kad jis mirė 
širdies liga.

Velionis bus laidojamas šan- 
dien, 2-trą valandą po pietij, 
Lietuvių Tautiškose kapinėse, iš 
P. J. Ridiko koplyčios, 3354 S. 
Halsted street, kur kūnas yra 
pašarvotas.

Velionis paliko tik vieną sū
nų, Povilą Baczkauską. Kitų gi
minių neturėjo.

Švęs Mundeleino 
Mirties Sukakti

Ateinantį penktadienį Holy 
Name katedroje, State ir Su- 
perior, įvyks iškilmingos pamal
dos kardinolo G. Mundeleino 
p’rmoms mirties sukaktuvėms 
paminėti. Jis mirė spalių 4 d., 
1939 metais.

Pullman’as Statys 
Tankus Anglijai 
Patrankas J. V-oms

Darbą Atliks Hammondo 
Dirbtuvėje 

I

Pullman-Standard Car Manu- 
facturing Company (“Pull
man’as”) vakar paskelbė, kad 
šiomis dienomis pradės staty
ti didelį .skaičių 25-30 tonų tan
kų Anglijos kariuomenei, taip
gi 2,306 trumpavamzdžių pa
trankų (“mortars”) U.S. karo 
departamentui.

Visas darbas bus atliekamas 
Pullman’o dirbtuvėje, kuri ran
dasi Hammonde, Indianoj.

Dabar dirbtuvė yra aprupi- 
nafrid mašinomis ir įnagiais, 
re Ralingais taip tankus, taip 
patrankas gaminti.

Geros Naujienos 
Dideliems Alaus 
Mėgėjams —

Pardavinės Alų Rekrutams
• Jauniems vyrams, kurie ne

trukus bus pašaukti kariuome
nėn, reikės ne vien muštro mo
kintis. Jie galės tam tikrą lai
ką kasdien praleisti ir savo as- 
Pieniškiems reikalams. Bu.s ka
reivinėse kino-teatrai, bus vai
dinimai, sporto kambariai. Bet 
ir tai dar ne viskas.

Kongreso atstovų butas va
kar didele didžiuma balsų at
metė pasiūlymą uždrausti re
krutams alų. Degtinės jie ne
gales gauti, bet visi dideli alaus 
mėgėjai tarp rekrutų galės ger
ti tiek alaus, kiek norės, bet 
pasigerti bus pavojinga, nes už 
tai jie bus baudžiami. Alų tu
rės pirkti savo piniga s.

_________ ■-......... -NAUJIENOS,, Chicago, III. ■

Ryloj NAUJIENŲ
Radio Programas

DAINUOJA “NAUJOS GADYNĖS” CttOftO DAINININKAI: ANTOINETTĖ MAN- 
KUS, VALERIA LADYGIUTE, ANGELINE MISĖVICH IR EDWARD BUDRAITIS

Vėliausių Pasaulio Žinių Apivalga~-Pt,dheŠirndi iš Chicagos Lietuvių Veikimo.

Iš Stoties W. G. E < s. 1366, Kilocycles
11 VALAN JĄ RYTO.

Maloniai kviečiam visuš šio grdždiis programa pasiklausyti!
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Aukos “Naujienų” 
Namo Remontui

(Tęsinys iš vakar dienos “Naujienų”)
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Išviliojo $9,400 
Iš Lengvatikių, 
Žadėdamas Darbus

—-------------------------- A

Traukia Teisman Parkų 
Inžinierių.

Vakar grand džiurei buvo ati
duotas elektros inžinierius, iki 
pereitos savaitės tarnavęs • Chi
cagos Parkų distriktiii. Jis bu
vo atstatytas iš tarnybos, kai 
paaiškėjo, kad “pardavinėjo 
darbus”.

Prokuratūra surado, kad kal
tinamasis pažadėjo valdiškus 
darbus 19-kai žmonių ir iš jų 
išviliojo $9,400. Kai žadėti dar
bai neatsirado, apgautieji pasi
skundė policijai.

Kaltinamasis prisipažino. Jis 
yra EIlsworth T. Hobio, nuo 
1811 North Nashville avenue.

Įdomi Konvencija 
Chicagoj

Chicagos Stevęns viešbutyj 
rytoj po pietų prasideda įdomi 
konvencija mažai žinomos orga- 
nizacjos, “National Golden 
Wedding Band, Ine.” Ją sudaro 
žmonės, sulaukę auksinių vedy
binių sukaktuvių.

Jaunuoliai yra kviečiami at
silankyti ir savo; akimis pama
tyti, kad vedę žmbiičs gali la>į 
mingai ir meilėje išgyventi pU~| 
sę šimto metų. Ir net po tokio 
ilgo laiko “jie vienAš kitam ne
nusibosta”. ' <
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Du Darbiiiinkai 
Žuvę Tiltui Prie 
Ežero Įgriuvos

Neatlaikė Sunkaus Kastuvo 
Svoflih

Vakar po pietų Sunkiam, me- 
eboniškam kastuvui Važiuojant 
per Diversey tiltą, prie Miclii- 
gan ežero kranto, jis šta g ai iš
griuvo. Kastuvas ir keli tonai 
tilto balkių ir cėiiifenlo sukrito 
į vendenį.

Kastuvo kabinoje buvo ketu
ri .darbininkai. Du iš jų buvo 
šuhkiai sužeisti, bet abu pasi
sekė išgelbėti, o kiti du tur
būt žuvo vandenyje, nespėję iš 
kabinos ištrukti. Jų pavardes 
nežinomos.

Vienas išgelbėtojų yra 48 me
tų Joseph ireęim(Wic, niio 10156 
South Carpenter Street. Kito pa
vardė irgi dar pęžindipa.

Darbdavis 
Permokėjo 
Darbininkams—

Jam Grąžino $8,332.
Paprastai darbdaviai savo 

noru arba teismo verčiami, tu
ri pakrapštyti kišenius atsileis
ti su darbininkais už atidirbtą, 
bet neapmokėtą laiką. Bet štai 
pavyzdys, kad kartais būna vi
sai priešingai.

International Ladies Garment 
NVorkers unija vakar įteikė $8,- 
332 čekį Atlas Raincoat Com
pany firmai grąžindama jai 
darbininkams permokėtus pini
gus.

, Skirtumas algose susidarė re
zultate sutarties, kuri buvo su
daryta tarp unijos ir siuvyklos. 
Vietoj pakelti darbininkams al
gas 15%, kaip unija pradžioj 
reikalavo, firma apsiėmė ga
rantuoti jiems pilną 38 savaičių 
darbą. Darbininkams tokia pro
pozicija pasirodė geresnė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

VICTOR BALČIŪNAS .............  9 2.00
ALBINAS LAURUTĖNAS ........................................ 5.00
ANTANAS NABBUTAS ............................................ 5.00
L. D. D. 1-ta Kuopa iš iždo ........................................ 5.00
J. TIIOMAS, L.D.D. 1 kp. organizalorius .................. 3.00

BUVO PASKELBTA .................  066.25

VISO ...............................................  $986.25
(Bus daugaiu)

VAKAR CHICAGOJE
• Antanas Bresinski, buvęs 

janitorius Peru, Ilk, pašto sto- 
tyj atsidūrė kalėjime už $3.25. 
Jis pasivogė laišku, kuriame bu
vo tos sumos čskis. Bresinski 
buvo greitai suimtas ir kaman- 
tinėjamas tuojau prisipažino. 
Federalis teisėjas Sullivan jam 
paskirs probaciją, o< pašto de
partamentas atstatė jį iš tar
nybos.

1 • Iš Allegan, Mich., ateina 
žinia, kad mažam vandens tan
ke prigėrė 2 metų berniukas 
Max Bertley Oason. Nelaime 
įvyko Leonard Green ukyj, pr'e 
Fennville, kur berniukas buvo 
atvažiavęs su savo tėvu.

• Prie Raven avenue kryž
kelės Northwestern traukinys 
užmušė 9 metų berniuką Robert 
Rundell, 7200 Everell avenue. 
Jisai bandė bėgės pervažiuoti 
dviračiu, nors vartai buvo nu
leisti ir kryžkelės signalai ro
dė, kad traukinys ateina.

O Muštynėse su W.P.A. dar
bininku, ties 85th ir Oakley, 
buvo pašautas 44 metų Clinton 
Thompson, 432 Scott street, ir
gi bedarbis, dirbantis W.P.A. 
Suvaręs kulką Thompson’ui į 

kairį petį užpuolikas pabėgo.
• Buvęs Illinois valstijos gu

bernatorius Frank O. Lowden, 
republikdnfls, vakar išėjo su pa
reiškimu, kad “dės didžiausias 
pastangas Wendell Willkie, re- 
publikonų kandidatą, išrinkti 
U.S. prezidentu”.

• Policija suėmė 19 metų 
jaunuolį, Lester Luebben, ir kai
tina jį pavogimu $450 & žydų 
labdarybės įstaigos, adresu 1256 
South Kedvale avenue.

• Kartais ir musų “vald
žios” eina į teismus, štai, Chi
cagos miestas užvedė bylą Cir
cuit teisme prieš apskričio val
dybą, reikalaudamas sumokėti 
miėštUi $434.947; Apskritys buk 
skolingas miestui pinigus už 
patarnavimą, kurį apskričiui 
davė municipialis teismas.

• Durnų buvo labai daug, 
bet gaisras, kuris užvakar nak
tį kilo Milwaukee gelžkel o jar
de, prie Halsted, netoli Home- 
woodo, padarė mažus nuosto
lius. Jarde užsidegė didelė krū
va šiukšlių ir tiršti kamuoliai 
durnų užgulė kelių mylių plo
tą apylinkėj.
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AUTOMOBILIU BLITZKRIEGA 
3 
i DALYVAUS: PIRMYN - BIRUTES - NAUJOS GADYNES - KULTŪROS RATELIO IR VYRU CHORAI
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Spalių-Oct.

1940 m
Jeigu pasitaikytų lietus, Blitzkriegas 

bus atkeltas kitai savaitei —

LIBERTY 
GROVE 
WILL0W SPRINGS, ILL.

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

Bus Duodamos
DOVANOS
KUR GALIMA GAUTI TIKIETUS?

JOS. F. BUDRIK, 
3409 So. Halsted St.

GEORGE /NORBUT, i
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.
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