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Sumner Welles, užsienių rei-(ma butų taikiai išspręsti visus 
kalų ministerijos sekretoriaus klausimus. Jeigu butų sušauk- 
padejėjas, užvakar kalbėdamas į ta konferencija ir butų pasiry- 
Clevelande padarė labai svar-. žimo taikos budu viską išsprę- 
bius pareiškimus užsienio poli
tikos reikalais.

Japonai, nekreipdami jokit) 
dėmesio į tarptautines sutartis, 
pradėjo elgtis Azijoj tarytum 
jie ten butų Vieninteliais šei
mininkais. Jie skelbia norį įve
sti naują tvarką, tikrumoj gi 
jie kitiems primeta savo vėlią. 
Laužydami tarptautines sutar
tis, laužo kartu ir Amerikos 
sutartis, nes Amerika turi tei
sių ir pareigų Azijoj.

Nėo savavališkų japonų veik
smų smarkiai nukentėjo ir ame- 
fikieČių interesai.

. Japonai pasižadėjo išsaugoti 
Indokinijos status quo, bet pa
skutiniu metu ir šį savo pasi
žadėjimą sulaužė. Nesenai pa
sirašė sutartį su franeuzais, bet 
ir tos sutarties nepildo. Japonų 
politikos dėka francuzų Ind’oki- 
nijos padėtis visai keičiasi.

Nežiūrint į visus šiuos jap> 
Inų veiksmus, Wel!es mano, kad 
su japonais vis dėlto dan gali-

Karo sąjunga 
nebaisi

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
29 d. — Pittman, senato užsie
nio reikalų komisijos pirmi
ninkas, kalbėdamas apie ratifi
kuotą Havanos aktą, pabrėžė, 
kad Amerikos valstybių tarpe 
yra didelis solidarumas ir A- 
merikos žemyno valstybės yra 

' pasiryžusios sutikti bet kokį už
puolimą, kurį gali padaryti ka
ro sąjungą sudariusios valsty
bės. Senatas ratifikavo Hava
nos aktą ir tikimasi, kad visų 
Amerikos valstybių apsauga bus 
labai sustiprinta.

Nori išvengti streiko

savininkai 
įstatymais 
garantijų

susirūpino
kad Su-

sti, galima butų apsieiti be ka
ro.

Kalbėdamas apie kitus užsie
nio politikos reikalus ir atsa
kydamas į paklausimus, Welles 
priminė, kad gyvename labai 
pavojingą laikotarpį ir Ameri
ka turi dėti visas pastangas ga
limai geriau apsiginkluoti." Ame
rika privalo būti pasiruošusi 
bet kokiam netikėtinumui.

Vyriausybė ir toliau manan
ti tęsti kongreso patvirtintą po
litiką ir leisti britams įsigyti 
įvairiausių ginklų ir municijos 
Amerikoje. Ginklai ir toliau bus 
teikiami ne tiktai Anglijai, bet 
ir visoms britų kolonijoms.

Welles skaito labai džiugi
nančiu dalyku glaudų bendra
darbiavimą visų Amerikos val
stybių. Pietų ir centro Ameri
kos valstybės pasižadėjo ben
dradarbiauti su Amerika, kai 
kurie planai jau reaTizuoti. šis 
bendradarbiavimas galės labai 
daug padėti išvengti karo mu
ši/ žemyne.

Siūlė emGa^go šilkui
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

29 d. — Kai pasitvirtino žinios 
apie karo sutarties pasirašymą, 
vyriausybės sluoksniuose buvo 
didelio susirūpinimo. Be jau pa 
skelbto geležies embargo ir ruo
šiamų kitų japonams <• svarbių 
medžiagų embargo, užsienių 
reikalų departamente kilo min
tis užkirsti japonų šilkui įveži
mą į Ameriką. Tai butų bu
vęs labai didelis smūgis japo
nams.

Kiti departamento valdinin
kai mano, kad šitokios priemo
nės japonus beviltiškon padė
tini nustumtų ir tada > dar grei
čiau galėtum laukti kokių ne
tikėtinumų. Departamentas ga
vo naujų informacijų ir laiki
nai nutarė atidėti šilko embar
go.

Bulgarija su dik
tatoriais

b

— Čilės vyriausybė leido statyti uostams įrengimus, ku
riuose galės USA karo laivai apsistoti.

— Iš Ispanijos pranešama, kad franeuzai užmušė 44 asme
nis du kartu bombarduodami Gibraltarą.

— Indų rašytojas Tagore sunkiai susirgo. Tagore eirri 79 
metus ir artimieji susirūpinę jo likimu.

— Iš Japonijos į San Francisko įplaukė 6 milijonų dolerių 
vertės lydinto aukso gabalai. Auksas skiriamas Yokohama ban
kui Amerikoje.

— Australija reikalauja sudaryti bendyą karo kabinetą vi
sai britų imperijai. Jie nori turėti savo atstovus karo ka
binete. |

— Vokiečiai smarkiai bombardavo Dover ir pakraščių apy
linkes. \

— Anglai bombardavo Galais, Boulogne, La Havre, Dun- 
kirkę ir kitas vietas. Anglams pasisekė sunaikinti vokiškų ber
tų įrengimus prie Cape Gris

— Anglai bombardavo 
miestus.

— Iš Vichy pranešama,
La Havre uostus, kad vokiečiai vargu galės bet kada 
dotis.

. — Francuzų gubernatorius Madagaskare gavo britų ulti
matumą. Liepia prisidėti prie de Gaulle. Antraip britai grąsi- 
na visiška blokada.

— Iš Vichy pranešama, kad Rusija ruošiasi prisidėti prie 
vokiečių-japonų karo sąjungos. Ribbentrop turįs vilčių ir de
dąs daug pastangų įtraukti komunistus šion karo sąjungom

— Italų užsienių ministerija tvirtina, kad Ispanija prisi- 
dėsianti prie sąjungos. Mussolini ir Hitleris Ispanijai prižadė
jo Gibraltarą.

— Italai praneša, kad britų karo lėktuvai bombardavo fran
cuzų uostą Džibutį.

— Panamos kanale Amerika steigia didelę karo laivyno 
bazę. ;

JTAUJ1ENŲ-ACME Telephoto
Nacių karininkai japonų atstovams’rodo vokiečių karo jėgą. Naciai stengiasi 

japonus privilioti karo sutarčiai pasirašyti. * '
-------- ------------ ........................ ...... —-----------

Diktatoriški diplo
matai niistebo

Jis buvo pirmo respublikoniško 
parlamento pirmininkas. Bes
teiro atsisakė bėgti iš Madrido, 
kai karas buvo praloštas ir

WA£HINGTON, D. C., rūgs. Franko kariuomenė artėjo prie 
Vyriausybe vakar pa- sostinės. Jis norėjo dalytis is-

Ligi šiam melui britai tikė
josi, jog japonus galės sutaiky-1 
ti su kiniečiais, bet dabar šios 
viltys jau išsisklaidė. Britai 
mano iš naujo atidaryti Bur
iuos vieškelį, kuris buvo uždą- 29 d. — 
rytas ligi spalių 18 d. Tikisi kvieti, svetimų vahtyb’ų karo panų liaudies likimu, 
paruošti apsigynimo- sustipri
nimus su Australija ir bandys 
susitarti šiame reikale su A- 
merika.

Britų ‘Vyriausybė oficialiai 
informavo Kinijos atstovus 
apie savo pasiryžimus.

USA laivai Europoje
ANGLŲ UOSTAS, Anglija, 

rūgs. 2'9 d. — Anglijos uostą 
pasiekė pirma britams perlei
stų karo laivų grupė. Laivai 
išplaukė iš ,Kanados ir laimin
gai pasiekė Angliją. Pakeliuj 
susit ko tiktai su dviem britu 
laivais.

Vienas britų laivas, kuris 
plaukė į Kanadą, pavėlavo duo
ti reikalingus signalus ir ame
rikoniški laivai buvo besiruošią 
p’rmam puolimui. Vėliau buvo 
viskas išaiškinta.

Laivus lydėjusieji karininkai 
pabrėžė, kad visi laivai labai 
gerai veikia, 
j ų negalima 
laivai atneš 
dos.

jokių budiv senais 
skaityti. Anglijai 

labai dideles nau-

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
29 d. — CIO skelbia, kad Pitts- 
burge Bethlehem dirbtuvėse ga
li kilti streikas, nes 
dirbtuvėse neįtaiso 
pripažintų saugumo 
darbininkams.

Karo ministerija
padėtimi, nes nenori, 
stotų fabrikai, kurie pasižadė
jo pagaminti karo medžiagos 
už tūkstantį milijonų dolerių. 
Ten gaminama labai svarbi ka
ro medžiaga ir karo laivai.

Sidney Hillman pasižadėjo iš
tirti ar tokioms pretenzijoms 
yra pagrindo ir priversti savi
ninkus atlikti visus įstatymų 
pripažintus pagerinimus. Hill- 
man tarėsi su John Green ir 
kitais unijų vadais. Tikimasi 
išvengti streiko.

d.

■ ......... . —"

Šalina komunacius

ROMA, Italija, rūgs. 29
— Informuoti asmens praneša, 
kad Bulgarija netrukus žada 
prisidėti prie trijų diktatoriš
kų valstyb'ų pasirašytos karo 
sutarties. Bulgarija bijo, kad 
rusai jos neužgrobtų, todėl ir 
mano prisidėti prie vokiečių, 
italų ir japonų karo sąjungos.

Ašies valstybėms tai butų la
bai didelė parama, nes jos leng
vai galėtų įsigalėti Balkanuo
se. Turkija butų izoliuota ir 
Graikija įveikta. Mussolini pri
žadėjo Bulgarijai naujų žemių 
Graikijos sąskaiton.

Stalinas buvo in- > 
formuotas

Britai nenusigąstaNEW YORK, N. Y., rūgs. 29 
d. — Artistų Draugija Eųuity 
didžiuliame mitinge nutarė už- LONDONAS, Anglija, rūgs, 
drausti komunistams, fašistam s, 29 d. — Britų vyriausybė vi- 
ir naciams užimti bet kokią at-sai nenusigando nauja trijų 
sakomingą vietą draugijoje ir 
atsisakė duoti minėtų organiža-

valstybių karo sąjunga. Ji yra 
pasiryžusi tęsti karą toliau ir

ątaches dalyvauti Washingtone 
steigiančio naujo aerodromo ati
darymo ceremonijose. Priminė, 
kad atlėks kėli naujos rųšies 
amerikoniški lėktuvais 7. 

. • ■ ' - i ■ .

Diktatoriškų valstybių diplo-| 
matai nustebę, kai pamatė šim
tus amerikoniškų lėktuvų, ku
rie RooseveltuH įsakius pakilo, 
pasisukino aplinkui ir nusilei
do. .7

Dar labiau juos nustebino iš 
kitų aerodromų atskridusieji 
Visai nauji lėktuvai, kurių3 jie 
niekad nematė. Ceremonijose 
■dalyvavo lengvieji karo lėktu
vai, sunkus ir lengvi bombane- 
šiai.

Rooseveltas pasakė/ kad tik
tai dabar prasidėjo orlaivių ga
myba. Svečius labai • paveikė 
orlaiviai ir drąsi prezidento 
kalba.

BERLYNAS, Vokietija, nigs. 
29 d.— Oficialiai pranešama, 
kad prieš karo sąjungos suda
rymą tarp Italijos, Japonijos ir 
Vokietijos atkreiptas dėmesys 
į genis rusų ir vokiečių santy
kius ir išpildyti visi tuo reika
lu padaryti pasižadėjimai-

I .

Kaip žinome, vienas rusų- 
vokiečių sutarties punktas sa
ko, kad abi valstybės privalo 
viena kitą informuoti apie 
naujai sudaromas karo sutar
tis. h

Jeigu vokiečiai skelbia, kad 
išpildė pasižadėjimus, jie, rei
škia, informavo Staliną. Be 
reikalo Londone i
Stalino diplomatai pasakojo 
apie kažkokį nerimą Maskvoje

Orlaivių galia
WASHINGTON, d. C, rūgs. 

29 d. — Prezidentas Roosevelt 
pasakė kalbą, kai buvo padėtas 
kertinis 'akniuo naujam aero
dromui Washingtone.

Juo* daugiau oriaivių mes tu
rėsime, tuo mažiau galimybių 
bus naudoti juos karo tikslams. 
Mes tikimės, kad orlaiviai bus 
vien tiktai taikai vartojami. 
Privalome dėti vfeaš pastangas, 
kad jie nebūtų pašaukti karo 
tarnybai. Amerikos ųrlaiviai pa
rodo demokratijos sugebėjimą 
gamyboje.

Prezidentas pridėjo, kad šian
dien Amerika turi 50,000 jau
nų lakūnų ir kiekvieną mėne
sį jų skaičius didėja dviem tūk
stančiais.

Mirė socialistas
Besteiro

MADRIDAS, Ispanija, rūgs.
29 d.— Pranešama, kad ispa
nų socialistų lyderis ir Madri-

Areštai Rumunijoj
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

rūgs. 29 d. — D ktatorius įsa
kė areštuoti 14 buvusių minis- 
terių ir atsakomingų visuome
nės veikėjų. Areštuotas gen. 
Argesanu, kuris buvo ministe- 
riu pirmininku po Calinescu 
mirties. Cal'nescu buvo geleži
nės gvardijos narių nužudytas 
1939 m. gruodžio mėn.

Argesanu vyriausybė sušau
dė kelis tūkstančius geležines 
gvardijos narių, keršydamas 
už ministerio pirm. Calinescu 
mirti. Geležinė gvardija dabar 
nori iš naujo keršyti už sušau
dytuosius savo narius.

Prancūzų nelaimės

Pranašauja anksty- . • • 11* I X i 44*4-: votį apie daliną krašto atstaty-vą žiemą iną. Kol aiškiai neapsispręs, kol 
neduos garantijų* neįsivelti į 

PASADENA, Calif., rūgs. 29 karą, kalbos negali būti apie 
d.— Kalifornijos Institutas pra- ' paskolos gavimą, 
neša, kad iš Kanados ir Alias
kos pučia labai smarkus ir šal-| 
ti vėjai. Iš šiaurės paukščiai
jau pradėjo, skristi į pietus. Šie- Į federacijos lyderis Green pa- 
met jie skrenda daug anksčiau. reiškė, kad ateinantį pirmadie- 
negu kitais metais.

Tvirtinama, kad tai yra anks-Į rybai visiškai apvalyti darbi- 
tyvos žiemos pažymys. Paukš- n’nkų unijas nuo raketierių ir 
čiai nujaučia artėjančius šal- gangsterių. Jis turįs žinių, kad 

kai kuriose unijose brutali jė-

WASHINGTON, D. C., rūgs.
29 d. — Amerikos darbininkų

nį jis padarys pasiūlymą ta-

HANOI, franeuzu Indokini
ja, nigs. 29 d. — Iš juros ja
ponų kariuomenė ir toliau te- 
besiveržia į Indokiniją. Atvy
ko žymiai daugiau kariuomev 
nes, negu sutartis leidžia.

Vakar Šiam vyriausybe pri
minė apie įteiktą ultimatumą, 
kuriame reikalauja grąžinti 
dalį Indokinijos. Vienas Šiam 
orlaivius kulkosvaidžiais ap
šaudė krašto gilumoj esantį 
miestelį.

Iš trečios pusės franeuzai 
valanda po valandos laukia1 
kiniečių kariuomenės įsiver
žimo, kuri jau yra prie kolę- 
nijos sienų. Kiniečiai nenori 
leisti japonams įsistiprinti.

Užmušė tėvą tarny 
bai išvengti y

29
m.

sėdintieji į do universiteto profesorius Ju- 
‘ Ii jonas Besteiro vakar mirė 

__ ____ c Karmona kalėjime* Franką ka
po sutarties pasirašymo. Mąs- ’rininkai nuteisė Besteirb įtris-

cijų asmenis bet kokį atlygi-1 japonams nemananti dairyti kva daug anksčiau buvo infotĮr dešimčiai metų kalėti. Besteik

STANLEY, N. D., rūgs, 
d. — Adolph Hellesylt, 29 
amžiaus vyras vakar teismo 
tardytojui prisipažino, kad jis 
šio mėnesio . pradžioje nušovė 
savo tėvą, tikėdamasis tuo bu
du išvengti karo tarnybos. Da
bar jjs privalės uždirbti duoną 
savo motinai ir sesere!. Helle- 
sylt pasakoja, kad jo . tėvas 
kartas nio karto labai blogai 
traktuodavęs motiną ir seserį.

čiai nujaučia
čius ir skuba

Kitas artimos žiemos pažy- ga buvo vartota atsakomingoms 
mys yra dideli ir tankus krali- vietoms pagrobti.
kų plaukai. Pastebėtina, kad 
kralikai šį metą jau turi labai 
šiltus kailelius.

Suimta 6,000 italų

Federalėsc unijose New Yor- 
ke ir Chicagoje jau pašalinti 
visi gangsteriai. Green yra pa
siryžęs dėti visas pastangas, 
kad gangsteriai butų pašalinti 
iš visų taip vadinamų interna
cionalinių unijų.KAIRAS, Egyptas, rūgs. 29 

d—Egypto vyriausybė karo 
italams nepaskelbė, be smar
kiai susirupinusi apsauga. Vy
riausybė areštavo 6,000 italų, 
kurie gyveno Egypto. 
skaito pavojingais, mano 
jauni italai gali padėti karą v ,
vedantiems generolams. Karo L™!"
pradžioje koncentracijas sto- 
vyklosna vyriausybė uždarė 
7,000 italų. Dabar suimtųjų 
skaičius peršoka 13,090. Britai 
pastojo kelią tolimesnei Gra
žiam atakai ir smarkiai naiki
na italų kariuomenės jėgas.

YONKERS, N. Y., rūgs. 29 
d. — Wendell Willkie, kalbė
damas į susirinkusius respu- 

Iblikonus jiems pasakė, kad ne-
kad du°ti daugiau pažadų. Va

žinėdamas vakaruose jis labai

Franko bijo karo
MADRIDAS, Ispanija, rūgs.

29 d. —- Tvirtinama, kad Fran
ko ir kariškių dauguma prie
šinasi naujam karui, tuo tarpu 
Serrano SUner ir kiti jaunesni 
falangistai nori prisidėti prie 
diktatorių, paskelbti Anglijai 
karą ir gauti kolonijų Afrikoje.

Pats s Franko vbda derybas su
britais ir amerikiečiais pasko- našauja: 
los reikalu. Keli Amerikos ban
kai jam pažadėjo didelę pasko
lą, jeigu jis neįsivels karan. Ga-

tyt, kad dabar sus’prato ir pa
sižadėjo nieko nežadėti. Jis pa
sižadėjo būti demokratu ir sa
ko, kad kraštas bus priverstas 
daryti žymiai didesnius pasiau
kojimus.

Respublikonams priminė, kad 
reikia surasti respublikonų par
tijai nauji lyderiai. Willkie įsi
tikinęs, kad dabartiniai respu
blikonų lyderiai negali turėti 
amerikiečių pasitikėjimo ir ne
pajėgs to pasitikėjimo įgyti.

Chicagai ir apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra-

Giedra ir vėsu.
Saulė teka 5:44 v. r., leid

žiasi 5:37* v. v.ėjo septyniasdešimtus metus.jokių nusileidimų Azijoje. muota.namą darbą.
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ISPANŲ LAISVES KOVA
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(Tęsinys)
G jeigu vis dėlto Barselona toks Panešimas padarė gerą į- 

spudį, gyventojai ruošėsi ginti 
Barseloną, ' kaip madridiečiai 
gypė Madridą. ~ Bet tai tiktai 
pirmomis valandomis. Netrukus 
buvų išaiškinta, jog Negrino 
vyriausybė jau buvo išvažiavip 
si iš Barselonos. Barseloniečiai 
pasijuto apgauti net tų žmonių, 
kurie privalėjo parodyti di
džiausią atsidavimą,

Ateina liūdnos žinios.

pateksianti į fašistų rankas, — 
galvota, — taj viskas jau baig
ta. Negalima nė manyti apie 
limeanj karo vedimą. Taip gab 
vojo kalaluniečių dauguma, pąs 
žinojo, kad Barselonoj buvo 
imtys tbdiiaiuieji iudustnjos 
centrai, be kurių negalima ves
ti jokia kova.

Patys barseloniečiai, pajutę 
priešą prie vartų, suskato mies
tą ginti, bet jie susidūrė su kai\ 
čia realybe: nėra šovinių,

Vyriausybę bėga.
Sausio 24 d. rytą, vyriausybe 

nutarė išvažiuoti iš Barselonos, 
Padėtis buvo labai sunki, nes 
nebuvo kuo ginti Katalunijos 
sostinės, Priešas buvo jau pa* 
ėmęs Gava kaimelį, kuris ran
dasi šiapus kalnų, supančių 
Barseloną. Nuo Gava ligi mies
to buvo apie 20 kilometrų, bet 
nebuvo jokių apkasų ir jokius 
fortifikacijų linijos.

Komunistiškas minlsterią 
melavo.

Labai blogą įspūdį Barselo
nos gyventojų tarpe padarė me
lagingas komunistiško miniątę- 
rio Vicento Uribe pranešimas. 
Vienintėlis vyriausybėje esąs 
komunistiškas ministeris pir
momis ryto valandomis spaudąį 
padavė pranešimą, kuriame 
tvirtino, jog vyriausybė nutaru
si pasilikti ligi paskutiniųjų 
Barselonoj ir ją ginti nuo prie
šo; ta nota dar nebuvo atspaus
dinta lytinėj spaudoj, o pats 
Uribe jau išdūmė iš miesto 
prancūzų sienos link.

Pirmomis ryto valandomis

Taįp atrodei vVimelm Jacob 
kidnepino Mare de Tristan Jr.

Palis gyventojų jau pradėjo 
trauktis iš miesto, nes nujautė, 
kad pavojus artoją. Kiti, drą^

spirti. Bet visur žinojo, jog 
trūksta ginklų, jog kulkosvan 
džjams nei šautuvams nėra šo^ 
vinių. Visi atsidėję laukė trąns-r 
porto iš pranęuzijos. Ligi pas-r 
kutinės valandos iš užsienio bu
vo gaunamos žinios, kad gink* 
lai jau eina į Kataluniją, kad 
valanda po valandos bus pąr 
Rankamas ginklų kiekis ir ga
limą bus ne tiktai priešą suląL 
kyti, bet ir atgal atstumti.

Bet vietoj ginklų transporto, 
kuris visiems buvo vienintele 
išsigelbėjimo viltimi, 24 d. pa^ 
vakare buvo gautas pranešimas,

ną, Pačioj Prancūzijoj, visai 
netoli ispanų sienos, nuėjo nuo 
bėgių. Tai buvo fašistų papirk
tų valdininkų darbas. Jie palei
do traukinį kitais bėgiai# ir jį 
nuriodino.

linis CNT sekretorius, buvo žinkėllais, "beT ir plentais. Įvež-'; ‘ TJT> STRIKO!
jo per Barselonos radijaus sto-'kų kaiiuolių, kulkosvaidžių ir LrydytOjas ir Chirurgas 
tį. Jis aiškino pasauliui kokion įvairiausios rųšies šovinių. |oSo’vaUNuo°2 iki^k^iuo alkui 
buklėn buvo stumiami Ispani- ,Rllc . . . ,a vak. Nedėlioj pagal susitarimą

viena# paskutiniu, kuris kalbė- ta buvo didelis kiekis modemiš- • 1 1 • • 1 I 1 _ _ 1 __ -i _ _ __ 1| £ _ _ I-Ii • 1 V • •

(Bus daugiau) vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Te L: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

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

• • ■ <

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. Aky$ egząinmuojamoe 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

Ispanų viltys apgautos.

Niekad ispanai darbininkai 
nebuvo pasijutę taip apleisti, 
kaip sužinoję apie šią katastro
fą. Ligi tam metui jie vis dar 
tikėjo darbininkų solidarumu, 
manė, kad įvairių tarptautinių 
organizacijų pažadai pasireikš 
ne vien žodžiais, bet darbais.

I Jie laukė, kad užsieniai supras, 
jog Ispanijoj ginami visai žmo
nijai bendri idealai ir ateis 
jiems į pagalbą nors ir paskuti
nių momentu. Jie tikėjosi, kad 
užsieniuose reiškiamos simpati- 
jos, pritarimai ir užuojautos 

1 žodžiai virs kuo nors reališkes
nių, taps darbais ir tokia para
ma, kuri iš tikrųjų duos galL 
mybės gintis, Tą dieną ispanai

I. U. ■ U". I • I I*"- - ' ' l ■ ' ■ ■ ■ l !

CRANE COAL ČOMPANY ' 
5332 So. Lons Avenue 
Tel«((U»s PORTSMOUTH 903? 

POCAHONTAS Mine Run iš
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Fąteą Tax ekstrą.
BLĄCK BAND LUMP

L;, ru.’l! ; ■...... i

kovotojai pamatė, kad solidaru*. Ginklai atvožti labai vėląį, 
n‘aS. ’e v l:U?’ • T‘iUvto;1 viakM jKu &vo ’^lu.

Fašistinė jėgos buvo tiok 
arti priėj uaios4 k^cį bestiprina’ 
mas kanuoles hnkinėniis gra^ 
natomis išmušė iš rėšpublikonų, 
Tai buvo trečiadienio pąktį. Jie 
pe tiktai kanuoles pasiėmė, bet 
ir visą Tibidabo kalnų virtinę 
savo kontrulėn paėmė, Tibidabo 
kalnas, tai sudaro pačią aukš
čiausią kalnų vietą Bameloną 
supančių kalnų* virtinėj, Iš Ti
bidabo galimą apšaudyti visus 
kelius ęinaifeįųs' : į Barse
loną. šių'-įvyktų!5 akivazdoję nu
tarė trauktis tir . paskutinieji 
Barselonos gynėjai, nes jau bu
vo aišku, jog miešto apginti 
neįmanoma. ,

Marijano R. Vaske.s, genera-
t’—-- ------- - “

gėry j. Fašistai, kurie skelbiasi 
didžiausiais nacionalistinių klė- 
jų garbintojais, kurie ugdo vįe* 
uos tautos neapykantą kitai 
tautai, pasirodė daug didesni in* 
ternacionalistąi, negu įvairių 
srovių socialistai, kurie skelbią 
visas tautas esant lygiomis ir 
patys skelbiasi laisvės kovos 
broliais, Italų, vokiečių, portu
galų ir ispanų fašistai sudarė 
bendrą sąjungą prieš ispanus 
antifašistus. Pačiame kritiška; 
me momente prie jų prisidėjo 
ir prancūziškieji fašistai, tuo 
tarpu tikrieji antifašistai, kurie 
bent tokiais skelbiasi, tenkino-- 
si tik užuojautomis ir gražio
mis aimanomis.

jos antifašistiniai kovotojai, 
kalbėjo apie organ zuotos ispa
nų darbininkijos pasiryžimus ir 
troškimus, apie paramą, kurios 
sulaukė fašistai ir apie nesiry- 
žimą, vyravusį antifašistų lage
ry j. Tai pat k v etė iš Barselo
nos pasitraukusius kovotojus 
skubiai organ zuoto gyn mosi li
niją ir dėti pastangas pastoti 
priešui kelią.

Tai buvo devktą valandą ry
to. Dešimtą valandą faš stinės 
jęgąs jau leidosi nuo kalno į 
miestą.

Beviltiškas gynimasis.
Ąnarchistinio jaunimo grupė, 

kuri nespėjo laiku pasitraukti 
ir kuriai jau buvo užkirstas ke' 
lias išvykti iš Barselonos, susi
spietė didžiuliame CNT-FAI na
me, Durruti gatvėj, ir ten 
gypėsi .ligi paskutiniųjų. Gal’.- 
ma sakyti,, kad Barselona pate
ko fašistams j rankąs visai be 
mūšio, Vienintelis namas, ku
ris dvi dienas gynėsi, tai ir bu
vo t.k CNT-FĄI centras. Ispa
niškieji fašistai negalėjo to na
mo paimti, Turėjo įvykti ita
lų tanketės qr reikėjo atvežti 
vokiškas kanuoles, kad nugalė
tų ten užsidariusius 
liūs.

i Galimybės karui
žlugus Barselonai,

jon kasdien įveždavo iš Pran
cūzijos didelę daugybę ginklų. 
Jie, buvo. įvežami ne tiktai gele-

Mrs, A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
‘THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestemav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beveriy S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3,

AKIŲ SPECIALISTAI

pasiryžę-

tęsti.

Kataluni-

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2241 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

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 nuo 7 iki 9

geriausių

$9.50

Barselonos gyventojai bėga,
Po šios žinios jau buvo aiškų, 

kad Barselonos ginti nebuvo 
galima. Tada visi susirūpino 
trauktis iš Barselonos, gelbėti 
savo šeimas, kad nepatektų į 
fašistų nagus, kurie jokio pasi
gailėjimo nerodys. Visais, keliais 
pradėjo trauktis šeimų karava
nai. Ėjo moterys, vaikąi ir se
niai, pąįikdąm^^į^ '^a^ur-i 
tą. Labai liūdną ’vąiždą'darė tie 
tūkstančių tūkstančiai nežiniun 
keliaujančių žmonių. Jų viltys 
laimėti ir teisingesnį gyvenimą 
kurti jau buvo visiškai palauž
tos. Po Barselonos žlugimo jie 
jau nebetikėjo laimėjimu. .

Fašistai priemiesčiuose.
Iš Barselonos išvyko visi tie 

vyrai, kurie butų savo gyvybę 
atidavę ją beginant. Pasiliko 
vis dėlto mažas būrelis tų, ku
rie nenorėjo bėgti ir buvo pasi
ryžę ten pasilikti ligi paskuti
nio momento. Pasilikusiųjų tar
pe buvo ir anarchistinio jauni
mo, kuris buvo pasiryžęs .priešą 
sutikti Barselonos gatvėse. Fa
šistai, nerasdami rimto pasi
priešinimo, pradėjo skverbtis į

■yr
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO (STAIGA

S*.' ‘’vimiur a -tttu a Trntf “>■ ’ o;

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

i - /‘t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Ai' 1 > . ' .»' J. X. \

- DIENĄ IR NAKTĮ
; 'j >. j > i c. Jut J

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage 'Avė. 
447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

! koplyčios visose
1 J N/ JUsLczU Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai

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 
daidas. Specialė atyda atkreipiama 
. mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu# 

Kreivas Akis
Ištaiso

•» Ofisas (r Akinių Dirbtuvė .,
756 ĮVEST 35th STREET

f \e - kampasi Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki

Nedėhomi# pagal sutartį

LIETUVIAI

•!

8

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos; nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tek PRO.SPECT 6737 .
Namu. Tel. VIRGINIA 2421

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

IJK. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.'

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

Šventadieniais tik susitarus •
Phone YARDS 7299 t

-A*.

Tel. Office Wentworth 6330 7
Rez. Hyde Park 3395 J- 

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SC.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 <‘V/ak 
išskyrus seredomis ir subatdmis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS - h
Gerai lietuviams žinomas per 39 į 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- . 
rurgas ir akušeris. J

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan S L , 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avc. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2884

------------------------------------------ iL_
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn • 
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3290

4

t

No. 2549

I Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

čiadicpio rytų jie paėmė HospF 
tajet, pirmą didęsnį priemiestį, 
artėjo prie Montzuiko ir supo 
miestų per Tibidabo kalnaguj^

Miesto
Kamb.
Namų

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OUCRAFT SGRVIC6. INC.

CROCHETED COVER . PATTERN 2549X. \ . f . * • ; * '
No. 2549—Mėgstąs užklodąs kūdikio ^vežimėliui ' • ' z ■*

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

2400 WEST MADISON STREET
VąĮ. <;iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

? Telefonas SĘELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

I NAUJIENOS NEEDŲECRAFT DĘPT„ 
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, Hi, 
| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti ipan Pavyzdį No

TęL YARDS 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
;• . 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais; 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šyentadfęniais; 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S? HA LSTED ST.

. .................... ""V ".m.   ......— —  

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

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

; Ten YARDS 0994
Kętvirud., Penktadieni

jai atvežtas stiprias/ kanuoles 
pačiame Tibidabo kalne.

YARds 1419
P. J. RIDIKAS

3354 $o. Halsted Street

Hlliiaiiii ti.'iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiit

NARIAI

TURIME

VISOSE MIESTO 
DALYSE

' muilinti Iiuiiii tini III tilt IIIKIUIII

Phone Cicero 2109

v*

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARds 4008

1646 Węst 46th Street

Atvežti gink,ąi ’
*■* / .

Ir štai, sausio 25 d. vakare, 
kada niekas jau beveik nelaukė, 
į Barselonos stotį atvažiavo pir-> 
mas ginklų transportas. Barse
lonoj pasilikusieji gynėjai, ne
žiūrėdami, kad stotis buvo be 
sustojimo bombarduojama, ir 
kad nuo jos niekačĮ nenutolda- 
yo vokiškos orlaivių eskadrilės, 
puolė prie ginklų ir pradėjo 
miseto gynimą. i

Fašistų batąljonas, kur.s jau 
buvo beveik prie pačios Montr 
žuiko tvirtovės, buvo sutikta^ 
labai smarkia ugnimi. Ne tik
tai jiems buvo pastotas kelias, 
bet jie buvo nuvyti ir nuo 
fontžuiko. Palis fašistų , žuvo 
prie pačios tvirtovės sienų, kiti 
pateko nelaisvėn, o pasilikusie
ji buvo priversti bėgti kitapus 
Liobregato upės. Kiti antifa? 
šistąi sulaikė besiveržiančiu.? 
fašistus pro Saną prieųiies^us- 
Tretieji skubėjo įtvirtinti W • . «. V. 2 AI

ai..........Hiilllll.HlllllitllIliliillllilI

Ambulance

Chicagos^
Patarnavi

Cicero
Lietuviu
Direktorių 
Asodiacijos
iiiiitiiiiiiiiiiiHiiiHiniUiiiKiii

3307 Lituaifica Avenue

mas Dieną
ir Naktį

KOPLYČIAS

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas BEVERdY 8244

Jeigu neatsiliepia, šaukite 
BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. \Vestern Avė. Phone GROvehilI 0142
1410 South’49th Court, Cicero

4348 S. California Avenue
J, MULEVIČIUS

Phone LAFayette 3572

L J. ZOLP
Phone YARds 0781

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA VARds 1138

ADVOKATAI,'
K. P. GUGI5

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARD$ 0818

Ketyirtadieniais ir Se*kmadjeniais 
—pagal sutartį* •, -

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ' '

7 So. Dearborn St* 
Room . 1230 ;t

Ofiso tek CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Park 3395

YARds 1139

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

i<*>.ilimjt .w>u.'j«",i,*u■ *» - 111 '■"*1

ALBERT V. PETKUS
Phone LAFayette 8024

/;.a 4:\ . ’ :..V. ? A '**’

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

Vai. Įl—2 dieną ir 4—8 vakaro 
134 N. LA S ALŲ E STREET 

Room 2014 Tel. STAte .7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, UI.Pirmadien., rugsėjo 30, 1940
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IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO gražintos ir įrengtos svetaines 
atidarymas. Buvo susirinkę ne 
tik daug narių ir šiaip žymių

■■ ............. .

PITTSBURGHO NAUJIENOS . . . ...... .
TRUPUTIS [SPŪDŽIŲ IŠ WILDW00D, N. J

Atostogaujant Prie Atlantiko Vandenyno.
(Tęsiųys)

Žuvaviinas Juroje.

Lietuvių Ūkio (Lithuanian Country Club) 
Morgičių Popierių Deginimo Iškilmės.

Rugsėjo 22 d. Lietuvių Ūky- buvo padaryti ir yra daromi, 
je buvo suruoštos iškilmingos 
celebracijos—iškilmes,

Tas reiškia, kad Lietuviu 
kur a- Ūkio Draugija yra pastatyta 

kyvaizdoje skaitlingos ir rink- ant drūtų pamatų, sėkmingai 
tinęs Pittsburgho ir apylinkės'gyvuoją ir turi gražią ateitį, 
publikos, buvo sukurtas lau- nes tai yra gražiausia vieta 
žas ir sudegintos visos morgi- Pittsburgho lietuvių Draugijų 
čių popieros. Tose ugnies iš- 'išvažiavimams, tiems, kurie 
kilmėse vadovavo esantis ir ieško ramios vietos pasilsiui, 

žaidimams ir pasilinksmini
mams, ir Pittsburgho lietuviai 
turi kuomi pasididžiuoti ir pft- 
sirodvti. v

Tačiaus, kaip sako Lietuvių 
Ūkio prezidentas Charles Iv 
Pikelis, Draugija yra pasiruo
šusi ir toliau žengti pirmyn 
progreso ir pažangos keliu. 
Dabartiniu laiku jau yra pra
dėtas vajus gavimui naujų, 
gerų narių ir didinimui Drau
gijos turto, ir ruošimui prįe 
statymo gražių ir modernišku 
patalpų, kurios atitiks šių die
nių reikalavimams.

Laike Morgičiu popierių de
ginimo iškilmių padavė apli
kacijas į Lietuvių Ūkio Drau
giją šie nariai:

Feliksas Gutauskas, Harry 
Kaptarauskas, J. Kavažiaus- 
kas, Antanas Lelionis ir W. 
Norbutas—visi yra žymus Pitt
sburgho lietuviai ir veikėjai.

Beje, vienas Lietuvių Ūkio 
valdybos narys pareiškė, kad 
visi geri lietuviai bus priima
mi į Draugiją, nepaisant jų 
religiškų ir politinių įsitikini
mų, išskiriant bolševikus ir 
Stalino smurto pritarėjus, nes 
lietuviškai kalbanti “rusai” ir 
visokie penktakojai nėra pa
geidaujami Lietuvių Uį<i5 įjo
jai. — Reporteris.

tas, būtent dabartinis Charles 
K. Pikelis ir buvę: Stasys Si- 
monavičhis ir Petras Pivaro- 
nas. Reiškia, visi prezidentai 
nuo pat Lietuvių Ūkio Draugi
jos susitvėrimo 1932 metų.

Morgičiu popieriai dėlto bu
vo deginami, kad jau jie yra 
nereikalingi, jau visos skolos, 
kurios buvo užtrauktos ūkį 
perkant, yra išmokėtos, nepai- 
•»ant visų pagerinimų, kurie 
\-----------------------------—
r- ------------------
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STOKER Screenings

PIFKIT DABAR! — i
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ŠAUKITE 

DI&TĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 
piešte ir Priemiesčiuose.

Tel ARDMORE 6975

Bukit Malonus
J SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimu. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekjaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kujią 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.

Lietuvių Piliečių Pagra
žintos Svetainės 

Atidarymas
(

S. S. PITTSBURGH, PA.. — 
Rugsėjo 26 d. įvyko Lietuvių 
Piliečių Draugijos naujai iš

X

dalių, bet ir amerikiečių. Visi 
gėrėjosi svetainės pagražini
mu ir modernišku įrengimu. 
Buvo labai skaitlingai atsilan
kę ir jaunimo, kuris turėjo 
progos gerai pasišokti ir gra
žiai pasilinksminti. Ypatingai 
jaunieji Pittsburgho lietuviai 
su savo gražiomis ir skambio
mis dainomis visus .palinksmi
no ir dar kartą gražiai užsi
rekomendavo. —Buvęs.

Liet. Kamb. Pitts. Univ 
Atidarymas spalių 4 d 

Univ. patalpose.
Darbas Maždaug Jau Yra 

Baigias. > NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Iš Chicagos kalėjimo liko paleistas NVilliam Bioff, 
Hollywoodo darbininkų lyderis.

ir vyriausias organizatorius 
tos musų žuvavimo “parės”. 
Reikia pasakyti, kad mokyto- 

Tarpe visokių pramogų, ku- jas Leesonas nors ir pirmą 
rias suvažiavę atostogininkai kartą ruošėsi žuvauti giliose 
čionai randa, yra ir žuvavimas jūrėse, bet jisai turėjo neblo- 
juroje, reiškia, galima čionai gą supratimą ką tas reiškia, 
pabandyti savo giliuką ir su Jis mus iš anksto perspėjo, 
giliųjų vandenų žuvimis. Žu- kad mes išvažiavę žuvauti ga- 
vavimo entuziastai važiuoja 
mažais motoriniais laiveliais 
toli nuo kranto. Norintiems 
važiuoti žuvauti, nieko dau
giau nereikia kaip tik turėti
porą dolerių užsimokėti už ko- ra, 
lionę, kuri trunka apie 8 vai. las kaip yra 
Kitką viską parūpina kas yra Aš raminau 
reikalinga, laivelių kompani- prieš 30 metų 
jos.

Apie žuvavimą giliose jū
rėse kalbu iš savo patyrimo ir 
tai nėra jokios “fish slories”, 
bet šventa teisybė, nes aš per 
visą savo gyvenimą n i ('kad a
nebuvau žuvavęs ne tik •‘gi
liose jūrėse”, bet ir negiliose 
ir apie žuvavimą jokio supra
timo neturėjau. O apie žūva vi- |)UVOlu\-»

m
Lietu- 

Žadelkis, 
tik Pitts- 
lictuviai, 
kolonijų 

savo

Ateinančio penktadienio va
kare, spalių 4 d., 8 vai. vakaro, 
Universiteto patalpose įvyksta 
iškilmingas Lietuvių Kamba
rio atidarymas. Darbas jau yra 
baigtas, išimant keletą smulk
menų.

Iškilmėse dalyvauja 
vos atstovas Povilas 
ir iškilmių proga ne 
burgho ir apylinkės 
bet ir svečiai iš kitų
turės progą pamatyti 
akimis to slinkaus darbo kam
bario įrengimo pasekmes ir 
nudirbtą darbą..

Nors dabartiniu laiku jau 
nepriklausomos Lietuvos nėra 
bet musų Amerikos lietuvių 
pastangos įrengti kambarį ne
nuėjo niekais — Čionai Stali
no kruvinos rankos musu dar
bo nepasiekė, ačiū Prezidentui 
Rooseveltui ir šiai laisvajai ša
liai, čionai plevėsuos "‘Lietuvcš 
vėliava ir Lietuvių Kambarys 
mums primins ir žadins mus į

Lietuvių Kambario įrengi
mas šioj e Mokslo Katedroj e tai 
yra įrašymas Lietuyos vardo į 
nemirštamas knygas.

-S. BakdriaS'

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Milo J. Warner (po kairei), kuris Bostone liko iš
rinktas Amerikos Legijo.no komendantu. Jis yra iš To

ledo, Ohio.

lim apsirgti jurų liga nu ) 
bangų supimo ir kad mes prie 
to būtume prisirengę. Kiti mu
sų draugai, Juozas ir George 
tikrino, kad tokio pavojaus ne

neš jie buk ne pirmas kar- 
važiavę į juras.
save tuo, kad 
važiuodamas iš

j Lietuvos į šią šalį, per tą patį 
Atlantiką nesirgau, tad nesir- 
gsiu nei dabar — reiškia, vis
kas tvarkoje.

Susitarėme iš vakaro, kad 
rytoj anksti iš ryto važiuojam. 
Mums būva didelis rūpestis 
kur mes tas žuvis dėsime, jei 
pasiseks pagauti, nes mes visi

■ apsistoję Lytadliurst 
viešbutyje. Bet viešbučio savi- 

fish stories . Tad, Wildwoodc nin'kas p. \v. T. Kailiunns mus 
atostogaujant, pasilaikius g6-,užtikrino, kad jo virėjas mums 
rai progai, kartu su kitais las žuvis išvirs lr jei lik mcs 
draugais sumaniau ir aš šiek (jaUg pagausime, tai p. Kailiu- 
tiek susipažinti su tuo sportu 
ir patirti 'kiek tos visos “žuvų 
pasakos” atitinka tikrenybei.
Be toi, aš mėgstu jurą iš pat sa
vo jaunystės, ir norėjosi 
tiek arčiau susipažinti su 
bangomis.

sea iishing par
iš mokytojo Al

bino Leeson-Lažausko iš Kast

nas žadėjo surengti tikrą žu
vų “parę”

iDomės į prieplauką laivuose 
įgauti geresnes vietas ir geresnį 

J111 j didesnį laivą. Bet oras nebuvo
Į malonus, gana smarkiai šaltas 
vėjas putė. Mums pasisekė 
gauti geriausią laivą koks toje 
prieplaukoje buvo. “Charlot-

ciaus iš Willmington, Del., Du 
Pont viešbučio virėjo, manęs 
ir vieno Pittsburgho amerikie
čio, kurio pavardę pamiršau.

Taigi musų žuvavimo kom
panija susidarė iš 4 vyrų, Al
binas Leeson turėjo neblogą 
supratimą apie žuvavimą, bet 
ne giliose jurose, taip sau pa
prastame vandeny apie Maha- 
noy City, Pa-, nes jisai tenai 
yra gimęs ir augęs. Jisai buvo

mo; ir apie 10 platumo. Viso 
musų ląiyjp ži^į^įyj<ų kompa
nija' susidėjo iš apie 25 žmo
nių, tame tarpe ir 2 moterys. 
Toje musų kompanijoje buvo 
apie 10 patyrusių ždvininkų, 
kurie atsinešė visus savo žuva
vimo įrankius, o kiti visi tai 
taip kaip ir mes važiavo neži
nodami kur, tik taip sau “fo- 
nėms.”
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[ INSURANCE
(ARDRAUDA)
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Rentals 
3 MONTHS$5
Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

<5 _____________

LIBERTY GROVE
W»LLOW SPRINGS, ILL.

Kaitini atdara kas vakaras

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted SL
Saukit TeL VICTORY 0066

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

AMERIKA RŪKO CIGARETĄ, KURIS PATENKINA

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 
BLITZKRIEG 

PIKNIKAS

SEKMADIENY,
Spallų-Oct. 6 d. 1940

• > '■ t

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir nam

RAKANDŲ.
NtJO VAGIŲ.
LANGŲ

Paul Dirringir, vienas H 
į batebolės garsiausių metėjų 
z patenkina minias Žmonių ...

VĖSESNIS 
LENGVESNIS, 

GERESNIO-SKONIO 
tas reiškia Chesterfield

ra visa Pasaulio Serija gero rū
kymo į Chesterfields . . . todėl jis yra 
rūkytojo cigaretas. Geriausi tabakai visoj 
Tabako-šaly . . . krūvon sumaišyti dėl 
LENGVUMO, VĖSUMO ir GERESNIO SKONIO.

A r jūs rūkot cigaretą,
kurisPATENKINA

DAUGIAU IR DAUGIAU

QTEPHENQ
K-F—m U SI C—

STUDIO
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
Mokvtolas:

PIANO—ORCHESTRA
VISOKIEMS REIKALAMS 

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

ii jLftai .į-

Legijo.no
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žies rudos, bet ir visą eilę kitą metalų (nikelio, molyb- 
deno ir t. t.), kurių iš niekur kitur vokiečiai negalėtų 
gauti. Jisai reikalavo, kad tų metalų’ pristatymas Vo
kietijai butų sustabdytas. Bet štai kas įvyko, ktiomet 
Dr. Possony įteikė savo memorandumų Francuzijos ka
ro

AUDROJE

Suskaldė CIO New Itorke

ministerijai:
“Karą ministerija memorandumą peržiurėjo ir 

davė visai neigiamą atsakymą, nenurodydama jo
kią motyvą. Metalą siuntimas į Vokietiją, žinoma, 
nepašiliovė) bet greičiaus dar padidėjo — it tęsėsi 

net po to, kai karas buvo prasidėjęs?’
Kaip kitaip galima pavadinti šitokį Francuzijos pra-> 

monininką ir karo ministerijos ėlgimąsi, jei ne krašto 
pardavimu? z

Apie kitas to rašytojo reveliaeijas (išdavikus mi- 
nistėrią kabinete, penktos kolonos elementus žvalgybo
je, komunistą sabotažą ir t. t.) teks pakalbėti kitą kar-

Rugsėjo 21 d. susirinko Rochesteryje (N. Y.) kon
vencija darbininkų unijų, prisidėjusių prie CIO. Vienas 
svarbiausiųjų punktų tos konvencijos dienotvarkėje bu
vo pasisakyti, kokio nusistatymo industrinės unijos New 
Yorko valstijoje laikysis J. V. prezidento klausimu. Tai
gi komunistai ir jų “bendrakeleiviai” sumobilizavo vi
sas savo jėgas, kad konvencija indorsuotų “draugą” 
Browderį, kuris yra nuteistas į kalėjimą už klastingą 
paso naudojimą kelionėms į Maskvą, bet yra padavęs 
apeliaciją.

Prieš atidarant konvenciją valstijos CIO viršinin
kai, kurie ją sušaukė, pastebėjo, kad atvykusieji į po
sėdžių salę komunistiški delegatai bando neteisėtu budu 
“pripakuoti” konvenciją: jie paduoda keliems saviš- 
kiems pluoštą mandatų paliudymų ir pasiunčia juos už 
durų, kad jie atsivestų j svetainę buri komunistų agen
tų; kai šie įeina į salę, tai tie “pasiuntiniai” paima nuo 
jų mandatų paliudymus ir bėga atsivesti iš gatvės dau
giau “raudonojo vaisko”. Kai šis komunistų triukas bu
vo susektas, konvencijos vadovybė pašalino iš svetainės 
apgavingai įvestus į ją asmenis ir pastatė komitetą prie 
durų prižiūrėti, kad bereikalingi žmonės nebūtų įleidžia
mi. ' .

L f

Komunistai pakėlė didžiausią triukšmą, taip kad 
turėjo būt pašaukta Rochesterio miesto policija tvarkai 
palaikyti. Matydami, kad konvencijos ji neužkariaus, 
“kairioji” mažuma, galų gale, išmaršavą iš svetainės. 
Pasilikusieji konvencijoje nuosaikioji srovė, kuri turėjo 
trijų ketvirtadalių daugumą tarpe 536 teisėtų delegatų, 
po to ramiai svarstė ęrganizacijosr ręikajįs. Konvencija 
priėmė rezoliuciją, griežtai pasmerkdama hitlerizmą, 
komunizmą ir fašizmą. New Yorko valstijos CIO prezi
dentu buvo išrinktas Gustave Strebel, o sekretorium-iž- 
dininku — John MacMahon. Be to, buvo išrinkti 11 vice
prezidentų.

Tuo tarpu staliniškoji mažuma susirinko kitoje sve
tainėje ir taip pat atlaikė “konvenciją”. Ji išrinko ko
mitetą, kuris kreipsis į nacionalinę CIO tarybą (t. y. į 
Lewisą), prašydamas pripažinti jį “teisėtu” ir duoti jam 
Čafterj. Tokiu budu kova tarpe dviejų frakcijų industri
nėse unijose bus perkelta iš New Yorko valstijos į CIO 
centrą. *

Daugelis įtaria Johną L. Lewisą simpatizuojant ko
munistiškiems “penktakojams”. Jeigu jisai atvirai pa
remtų “kairiąją” mažumą, tai skilimas įvyktų visame 
CIO judėjime. ,

Hitlerio laimėjimai nėra tokie stebuklingi, kaip, iš 
šalies žiūrint, atrodo* Bepigu jam buvo kariauti, kuo
met priešo pusėje jisai turėjo daugybę talkininkų, pra
dedant Valdžios viršūnėmis ir baigiant darbininkais 
amunicijos dirbtuvėse.

Stiprus vejas laivą supa> 
Bangas daužosi krantuos. 
Eiį sgpsokit jaunos lupos! 
Mus tik pergalė paguos.

i

Putom puošias žalias kran~ 
į

O, jaunyste^ mus širdis , 
Su audrom mes apsiprantarti, 

i Mus kova jau nebaidys.
Musų vairas — tai idėjas, 
Muš ryžtumas — tai irklai. 
Audras, vėjus nugalėję 
Bankdš džiaugsmą žemėj 

skleis.
t Tik stipriai paimkim vairą 

Ir pirmyn vis. prieš audras, 
.Nes bailiai atgal tik dairos, 
O mums laimę reik surasti.

Tam jaunystė mums pražydo, 
Jėgos siaučia sūkuriais. 
Kad jauni išėję žygin 
Su audrom galėtum žaisti.

Tad drąsiai pirmyn prieš' 
vėją,

Nors ir audros žiaurios siaus 
Nugalėt mes jų išėjom, 
Kurti laimės žmogaus.

J. ČEŠKAUSKAS

St* Miščikas-žiemys.

Reikia šviestis ir šviesti
*>U gg^osi vienas įspūdis, jog 
dirbama, bet daugiau ginčija
masi vietos klausimais, negu 
pažiūrima į patį turinį, į pač os» 
teorijos esmę.

Troekistai vargo dėl lietuviš
kos literatūros stokos, kai ku
rie dargi mokėsi specialiai vo
kiečių ir dargi franeuzų kalbų, 
kad gulėtų skaityti trockistišką 
iš užsienio gaunamą literatūrą.

Troekistai laikėsi dogmatinio 
komunizmo dėsnių, — bet rei
kia pripažinti šiek tiek daugiau 
davė bendro išsilavinimo žinių, 
negu toki stalinistai, kurie nie
ko pašalinio nedaleisdavo, virto • 
savotiškais jėzuitais, su indek
sais, kurie draudė dargi skaity-

Silikdamas nuo gyvenimo pir- ti svetimas knygas, draugauti 
mynžangos visose srityse. sU svetimais žmonėmis, o ypač, 

Pakanka įsižiūrėti į gyveni- l‘ur{e žinomi jų priešai, 
mą, į šių dienų politinę sai). Apsaugok ^ešpat.e, jet pamatys 
tvarką, pasikalbėti dargi su in- s,alln,s^ ir drau-

nme k<)-|&aujant su trochistu, to pakako, 
kad išlėktų iš partijos.

išverstų! Socialdemokratinis jaunimas, 
kiek jie r< ikia pripažinti, lavinosi dargį

nes 
troekistai buvo tiek paskendę

di- 
ži-

Gal šis obalsis tiktų tik jauni
mui, kuriuo jis ir buvo Lietu
voje, bet faktinai ' šis obalsis: 
“Šviestis ir šviesti” yra amži
nas ir būtinas visiems.

Nėfa mokslo galo ir juo il
giau mokiniesi, juo akiratis 
dėja ir juo, rodos, mažiau 
naii

Nieko pastovaus gyvenime 
nėra, Viskas keičiasi, kas vakar 
buvo šventa tiesa, tai šiandien 
skaitome arba verčiame melu ir 
itbd6l, žmogus, galvojantis žmo
gus, kuris ne vien tani gyvena, 
kad nemoka ar nenori mirti, 
turi paspėti eiti sU gyvenimu, 
o tai\ padaryti jis gali tik neat-
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Prancūzija buvo parduota Hitleriui

VARO Iš MIESTŲ “BE 
REIKALINGUS” 

ŽMONES

Kaip sovietų Rusijoje* taip ir 
sovietinėje Lietuvoje, žmonės 
gyvena ne ten* kur jie nori, bėt 
ten* kur jiems leidžia valdžia. 
“Eita” paskelbė vidaus reikalų 
ministerio (dabar jau komisa
ro) įsakymą miestų burmist
rams:.

“a) Nustatyti asmenų kate
gorijas ir asmenis, kuriems 

/ nėra būtino reikalo gyventi 
miestuose,

“b) įsakyti nustatytiems a 
punkte asmenims nurodytu 
terminu išsikelti iš jų uži
mamų patalpų ar visai ap
leisti miestus, ;

“c) nęleisti'naujai užimti 
miestuose patalpas asme
nims, atitinkantiems a punk
to požymiams.**
Kodėl gi dabar 

iš miestų varomi? 
reikia parūpinti 
raudonarmiečiams,
kams ir komisarams, kuriais 
Stalinas užtvindė Lietuvą.

žmonės yra 
Todėl, kad 
gyvenimus 

žvalgybinin-

GAISRAS ČEKIŠKĖS 
SAVIVALDYBĖJE

šininkas be tyrinėjimo ir teis
mo sprendimo baudžia žmones 
ne tiktai ištrėmimu, bet pri
verčiamu darbu koncentracijos 
stovykloje iki 12 mėnesių. Na, 
o kuomet panašiai elgdavosi 
Smetonos diktatūra, tai komu* f X •mstai labai graudžiai dejuoda
vo.

VAGYSTĖS Ilt CHULIGA
NIZMAS SOVIETŲ RU

SIJOS ĮMONĖSE

vieneri metai kalė- 
mažiausia bausme, 
aštriomis bausmė-

KOMUNISTIŠKA “ŽEMĖS 
REFORMA”

kia plati dirva tarp jų įvairiau
sioms klaidingoms, 
rankovių teorijoms, 
mažai temoka įsigilinti į patį | daugiau, negu troekistai, 
gyvenimą.

Kartais nenoromis kyla klau-| Stalino klaidų ir Rusijos revo- 
sinias ar jie turi kaž kokius 
akinius užsidėję, kad mato ža-

Pasaulio spauda plačiai svarsto ir ilgai dar svars
tys klausimą, kodėl FrancUzija taip urnai ir taip negar
bingai susmuko dabartiniame kare. Maršalas Petain ir 
kiti atžagareiviai, kurie šiandien valdo kraštą (po Hit
lerio “protekcija”), bando suversti kaltę PrailcUziJos 
liberalų ir ypač socialistų vadams, areštuodami buvu
sius ministerius ir traukdami juos tieson. Bet jeigu kai
riose partijose galėjo būti apsileidimo arba neštigebeji- 
mo paruošti kraštą kovai su Hitleriu, tai faktai rodo, 
kad tarpe Prancūzijos dešiniųjų elementų buvo visiškas 
nepaisymas apie tėvynės likimą. ...

Francuzijos pramonininkams daugiaus rūpėjo da
ryti biznį su Vokietija, negu apsaugoti savo kraštą. O 
tam tikruose valdžios sluoksniuose — ne Blumo val
džios, bet Daladier’o — ir net pačioje karo ministerijo
je buvo įsigalėjusi gryna “defytizmo” (pasidavimo) dvR* 
šia.

Apie tai pasakoja neseniai atvykęs į Ameriką rašy
tojas Dr* Stefan Possony, kuris pabėgo iš Austrijos, 
kuomet ją okupavo naciai. Jisai apsigyveno 1938 m.: rug- 
piučio mėnesyje Paryžiuje. Kadangi jisai jau buvo žino
mas Europoje savo raštais apie ekonominius karo klau
simus, tai kai kurie žmonės jį paskatino paruošti Fraiv 
euzijos karo ministerijai memorandumą apie nacius faf 
jų metodas pasirengti karui. sz

Rašytojas pasakoja, kad jisai tą memorandumą pa1 
gamino, pabrėždamas ypatingai tą dalyką, kad Hitlerio 
karo pramonė gauna milžinišką pagalbą iš ErancUžijos. 
kuri pristato jam ne tiktai šimtus tūkstančių tonų gėle-

Kauno spauda praneša:
“Vakar Čekiškės valsčiaus 

savivaldybes namai, kuriuose 
dirba Ir žemės tildei komisi
ja, pikta valia buvo iš vidaus 
padegti. Dalis žemės ūkio 
komisijos dokumentų nuora
šų nuo Ugnies nukentėjo. 
Įvykį stropiai aiškina polici
ja-” ,

BAUSMĖS “NENU
IMAMOMS”

Tiktai viename “Darbo Lie- 
tuvoš” numeryje (rugp. 18 d.) 
paskelbta šitokie “pavojingų 
Viešajai tvarkai” žmonių nu
baudimai :

“Kaūno miesto ir apsiąd- 
?ties viršininkas* kaip pavo
jingus viešajai tvarkai ir 
rimčiai, už tvarkos ardymą 
bei chuliganizmą nutarė iš
siųsti: Simą Kašelionį — 6 
mėn. į priverčiamo darbo įs-

Bolševikai atėjo į Lietuvą 
steigti “tojų” žmonėms. Bet 
koks rojus pačioje bolševizmo 
tėvynėje, RUsijojie, parodo se
kantis Aukščiausiojo Sovieto 
nutarimas apie “kriminalinę at- 
sakortiybę”' Už Vagystes ir chu
liganizmą ' pramonėje:

y t rr> ,i ■

“CKuįįganiški veiksmai į- 
monėse,Į įstaigose ir visose 
vietose baudžiami vieneriais 
metais galėjimo-, jei tie veik
sniai pobūdžiu nebau
džiami (sunkesnėmis bausmė
mis.”
Vadinasi, 

jimo tai — 
Šitokiomis
mis sovietų Rusijos valdžia 
stengiasi sustabdyti vagystes ir 
chuliganizmą įmonėse ii’ įstai
gose. Iš to aišku, kad tas pik
tas yra labai išsikerojęs.

Pačioje žinioje* kuri apie tai 
, kalba, šhkohia, kad bausmės 
yra padidintos. Reiškia* dalykas 
eina tolyn blogyn. Tą žinią, be
je, paduoda “Elta”, paėmusi ją 
iš oficialios sovietų agentūros 
“TASS”.

Ar ne keista; kad po dviejų 
dešimčių metų tariamos “so
cialistinės*’ tvarkos gyvavimo 
Rusijos sovietų valdžia dar vis 
nestengia išnaikinti vagystes ir 
Chuliganizmą pramonėj e ?

Komisaro Dekanozovo pa
skirtoji “Lietuvos vyriausybė” 
buvo nutarusi iki rugsėjo 1 d. 
pabaigti atimtos iš ūkininkų 
žemės dalinimą, šitam darbui 
paskirtoji “Valstybinė žemės 
ūkio komisija” rugp. 17 d. pa
skelbė spaudoje, kad konfis
kuotos žemės plotas iki toi laiko 
“nepasikeitė”.

“Žemei gauti paduotų pra
šymų skaičius taip pat nepa
sikeitė”, toliaus sakoma ko
misijos pranešime. “Iki šiai 
dienai sudaryta visame kraš
te 711 matavimo brigadų iš 
2,662 žmonių. Iki šiolei iš
rinkta 36,943 kandidatai že
mei gauti,; kuriems numaty
ta skirti 137,160 ha.”
Pirmiaus buvo paskelbta, 

kad prašymų žemei gauti bu
vo paduota viso 156,842. O pa
imtas į “žemės fondą” plotas 
sudaro 58Ž,701 hektarų1. Tokiu 
budu, jeigu visi prašymai butų 
patenkinti, tai kiekvienai!! pra
šytojui tektų tarp 3 ir 4 hekta
rų (margų). Komisija, matyt, 
taip ir dalina, n^s ji parinko 
36,943 “kandidatus” žemei gau
ti ir paskyrė jiems 137,160 ha.

Ar valstiečio padėtis dattg 
pagerės* jeigu j>ni btis pridėta 
trejetas arba ketvirtas margų?’ 
O tuo tarpu apie 30,000 ūkių, 
kurie yra skaldomi, bus suar- 

įdytl!' Kuomet ūkininkas, turė
jęs 50 arba 60 hektarų, pusės 
! arba netoli
netenka, 
krypsta

žalos

ATIMA TIK LIETUVOS 
PILIEČIŲ BUTUS .

pusės savo žemės 
tai visas jo ūkis iš- 

iš vėžių.
žemės ūkini pasidarys 
daug, o naudos beveik

niekas neturės.i

, 'Komisarų tikstas^ matyt* yra 
— sunaikinti ekonominiai stip
rų valstiečių sluoksnį, kad Lie
tuvos sodžiuje btitų mažiau at
sparumo bolševizmui*

(į priVerč. darbo įstaigą, My
kolą Bliukį — 12 mėn. į pri
vėrė. darbo įstaigą, Joną 
Karčiauską — 12 mėn. į pri
verčiamojo darbo stovyklą 
Mozę Golmaną ~ 12 mėn. 
priverčiamojo datbo įstaigą 
Jobą Ceehanavičių — į Šiau
lių aps. milicijas priežlbron, 
JufgĮ Samtiolį — į Marijam
polės aps. milicijos priežiu- 
tob, JUozą Mikelionę 
Leipalingio m.* Seinų aps. 
.milicijos priežiūrom” •/
Kaip matome, apskrities vir

“Naujienose” jau buvo inihe- 
ta* kad sovietiški Lietuvos val
dovai išleido įstatymą apie na
mų, butų ir kambarių sekvest- 
ravimą (atėmimą). Vienam aįj- 
meniui nustatyta 9 kervirtaittių 
metrų (apie 90 ketvirtainių pė“ 
dų) “norma”. Kas turi savo 
namuose viršaus tos normos, 
nuo to valdžia “perviršį” ati
ma.

Bet kambariai, butai ir na
mai yra atimami ne nuo visų 
žmonių, o tiktai nuo Lietuvos 
piliečių. Sekvestro įstatymas 
rugp. 16 d. tapo papildytas ir 
pakeistas tąja prasme, —

“kad iki atskiro vidaus 
kalų ministerio paliepimo 
svetimų valstybių piliečių -pa* 
talpos nesekvestruojamos ir 
jų butuose suglaudinimas

įvairios žinios
Karo vyrų pasi 

tarimas

apdegę nuo saulės brūzgai, ar 
kas panašaus, kuomet kalbėda
mas su jais pamatai, jog jie ti
ki daugiau ne tuo ką patys ma
to, bet ką jiems liepia matyti.

Jau viename iš ankstybesnių
jų savo straipsnių sakiau, jog 
liaudyje viešpatauja nepapras
tas politinis analfabetizmas, ku
riuo ir naudojasi visokį avan
tiūristai vaidiną pasaulio sce
noje/

Tušti obalsiai, šauksmai “Te
gyvuoja” ir “šalin” virto vie
ninteliu mokslu be gilesnio įsi- 
vežirno į patį reikalą.

Kuomet aš po šešių metų ne
buvimo Lietuvoje sugrįžau į 
Lietuvą ir ten teko pagyventi 
apie pustrečių metų, daug kar
tų turėjau traukyti pečiais kal
bėdamas su vietos jaunimu, 
dargi besimokančiu.

Jus juoktumėtės, jei aš jums 
pasakyčiau, kad dargi baigęs 
gimnaziją jaunuolis man tvirti
no ir ginčijosi, kad Lietuva 
1918 m. t. y. prieš gimimą bu
vo daug stipresnė, negu visi ki
li ir tiek galinga, jog sumušė 
Vokietiją, Rusiją, Lenkiją. Len
kiją nepribaigė mušti vien to
dėl, kad pamaišė Santarvės val
stybės, bet jei ne jos, girdi ne 
lenkai Vilniuje, bet mes Varšu
voje butume buvę.

Sulig šių jaunuolių manymu, 
mes vos ne visą laiką gyveno 
me Vytauto Didžiojo laikus.

Ir tokis išpustas didumas, 
toks savotiškas istorijos supra
timas, negalėjo nieko gero duo
ti.

Proletarinis miesto jaunimas, 
pasijutęs be lavinimosi galimy
bių uždarius jo sąjungas bei 
draugijas ir palikus vien tauti
ninkus, klaidžiojo tarp fašizmo 
ir stalinizmo arba trockizmo.

Jis skirtumą didelį tarp šių 
trijų srovių nematė ir dauge
lyje atsitikimų Vadovavosi ne 
teorija, bet draugo {kalbinimu, 

• tai yra pasitikėdamas kurio 
^nors draugo pasakymu,
jam bUvo autoritetas ir kitais 
kasdieninio gyvenimo klausi
mais.

Atsidūręs kurioft nors orga- 
nizacijon, maža tegaudavo, nes 
ten kasdieninės propagandos 
klausimai buvo pirmoje vietoje 
afba jei gaudavo, gaudavo tą 
pat pusiau oficialią* vienšališką 
litėfattefą i? lavinittląsi, kokį 
teikė visi kiti. Jaunimas virto 
fanatišku ar vienoje ar kitoje 
pusėje* bet be kriterijų, be gali
mybes ginčytis, pasegusiais fak-

27 (d. Prezidentas pasikvie
tė pasitarimui svarbesnius ka
ro departamento valdininkus. 
Pasitarime x dalyvavo sekreto^ 
rilis Stittison* jttrės sėkretPritiš 
Knox, sekretorių padėjėjai Pet- 
tefSėti ir Foriestal, . štabo vir
šininkas gėn. Marshall, karo 
pramonės komisijos narys

i dsėn ir daugelis kit$ vyrų.
NeinformUota apie ką stiri* 

rinkusieji tarėsi* bėt manoma, 
jog buvo aptartos pasirašytos 
diktatorių Valstybių sutarties 
pasekmės.

kuris

Teko susitikti su socialdemo- 
kratišku* ttoekistišku, eserišku, 
anarchistiniu* stalinistiniu, liau- 
dminkišku jautrfmti ir iš šių vi-

liucijos išsigimimo klausimais, 
kad kam nors kitam maža bu
vo laiko.

Bet daugiausia ir puikiausia 
kultūrinis ^arbas buvo pastaty
tas pas senus moksimalistus (e- 
serus) ir nuo jų atskilusių, po 
Ispanijos įvykių, anarchistų.

Pasitaikydavo anarchistų tar
pe nemaža fanatikų, bet su 
kiekvienu susiėjęs galėjai bent 
pasikalbėti ir žinojai, kad kal
bi su sąmoningu, protaujančiu 
žmogumi-* žmogumi, kuris pasi
rinko šią linkmę ne dėl draugo ' 
žodžių, bet įsitikinęs, jog tik 
čia tiesa.

Ir pagyvenęs Lietuvoje gero
ką laiką, turiu pasakyti nesu
tikau nei vieną, nors gal buvo, 
anarchistą, kuris butų mėtęsis 
iš vienos pusės į kitą, kaip tai 
teko pastebėti pas kitas sroves.

Maža to, ten, jų tarpe, ma
žiausia buvo ir pasitaikė išda
vikų, buvo daug vieningesni ir 
nėjo ta kova už vadovybę, kad 
ir pačioje partijoje, kaip kitur.

Didesnis broliškumas viešpa
tavo tarp jų ir kiekvienas buvo 
sąmoningas narys.

Kodėl?
Todėl, kad daugiausia buvo lai

svės ir daugiausia buvo reika
laujama sąmoningumo, susipra
timo, bendro išsilavinimo.

Stalinistai juokdamiesi sakė, 
jog anarchistai ir maksimalis
tai yra ne masių, bet inteligen
tų — kabinečikų partija ar są
junga, nes ten buvo dauguma 
inteligentijos, besimokančios ir 
jau baigusios.

Bet ne tame buvo paslaptis, 
paslaptis buvo tame, kad ten iš 
nario reikalavo nesustoti, neiš
mokti kaip poterių anarchizmo 
dėsnius, bet lavintis, neatsilikti

tuvos jaunimo organizacijoje 
nebuvo tiek grynai dargi litera
tūrinių ginčų kaip pas anarchis
tus ir maksimalistus.

Ir tai buvo pastovus elemen
tas, nes susipratęs^ įsitikinęs, ti
kįs tuo, ką sakė, priėję savo 
protu, o ne įkalbėti demagogų.

Galima smerkti ar girti anar
chizmą, čia aš ’ nesiruošiu jo 
piršti, kiekvienam laisva valiu, 
bet tik noriu pažymėti, kad 
daugiau reikšmės turi žmonės 
susipratę, patys galvoj, moką 
atsilaikyti ginčuose, diskusijose, 
negu, kurie neatsilaikydami te
moka primesti tau — esi par- 
davikas, kapitalistų ar fašistų 
agentas ir tuo baigta.

Tokius žmones už tai greitai 
ir patraukia priešingoji pusft,. 
suagituoja4 priešingai ir partijų, 
kuri juos turi, gali ryt jų išt
iekti.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE**
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Paleckinė valdžia daro tai, ką jai Maskva įsako. 

— Ūkių smulkinimas veda prie “badmirių 
gaminimo”. — Kas vadovauja Kauno darbi
ninkams.— “Tarptautinė jaunimo diena”.— 
Trąšos esančios šiukšlės ir lapai.— Platina
mi geležinkeliai. — Susižavėjo Minsku. — 
“Kongresas” sveikina liaudies seimą. — Ypa
tinga “liaudies priešų” veikla. — Jie priši- 
taikė.

(BIULETENIS Nr. 12).
—Dabartiniai Lietuvos val

dovai keliais atvejais yra įsak
miai pareiškę, kad Lietojoje 
kolchozai nebus steigiami. Ta
čiau kaip rr kitais reikalais, 
taip ir Lietuvos kolchozacijos 
klausimu sprendžia ne Lietu
vos tariamoji “vyriausybė”, bet 
Maskva. Dabar jau atvirai skel
biama, kad sudaromi pirmieji 
kolchozai. Pasak “Darbo Lie
tuvos”, Šėtos, Dotnuvos ir Gu
džiūnų valsčių (Kėdainių 4ps.) 
“bežemiai ir mažažemiai ima
si iniciatyvos kolchozus suda
ryti”. Tad pirmuosius kolcho
zus jau turime. Lietuvos ūki
ninkų nelaimei galima, deja, 
pranašauti, kad tokių kolcho
zų bus netrukus ir daugiau. 
Toj pačioj Kėdainių apskrityj 
numatomi sovehozai šiose vie
tose: Baisogalos dv., Vilaikių
dv., Baisogalos valse., Terespo-1 daugiau. Ima kilti balsų prieš

lio dv. Gudžiūnų vaslč., Juod- 
kiškių dv., Kėdainių valse., 
Lančiunavo dv., Kėdainių vai-, 
Sirutiškių dv., Dotnuvos vaisė., 
Paliepių dv., Josvainių vaisė.

Be to, įš to paties “Darbo 
Lietuvos” numerio sužinome# 
kad raudonarmiečių okupantų 
reikalams paimtas aerodromui 
visoje nepriklausomoje Lietu
voje getai žinomas Kėdainių 
žirgynas, kurio likutis — 49 ha# 
prijungti prie Juodkiškių dva
ro sovehozo.

—Kai Lietuvos okupantų pa
skelbtais Šukiais buvo pradėta 
vykdyti nelemtoji “žemės re
forma**, plačiai buvo skelbia
ma, kad žemės gausią visi jos 
norintieji. Dabar, jau trečią 
kaitą atidėjus “reformos” įvyk
dymo terminą, pradedama at
virai kalbėti, kad žemės vi
siems jau nebeužteksią. Dar

NAUJIENU-ACME Photo
“Bo Bo” Newsom, Tigers beisbolo komandos n&fys> 

kuris pasižymėjo lošime su White Sox komanda.
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beprotišką žemės smulkinimą. | --Kaune buvo surengta ko- 
“Darbo Lietuvoje” dedamas munistinio jaunimo “tarptauti- 
straipsnis, kuriame griežtai pa- nė jaunimo diena”, kurioje da- 
sisakoma prieš “savotišką bad- lyvavo ir visa sovietiškosios 
mirių gaminimą”. Girdi, nesą Lietuvos vyriausybė. Šiame nu
galima egzistuoti iš 3—4 ha tinge kalbėjo ir paslaptingasis 
ūkio, tad tokio “ūkio” nesą “draugas” Adomas iš Lietuvos 
galima sukurti, o reikėsią am- komunistų partijos centro kor 
žinai skursti. Esą, didelis ūkių miteto, kurio net pavardės ne
smulkiu imas galįs privesti prie drįstama lietuvių tautai atsklei- 
to, kad daug kas žemę gausią,1 sti. Jis jau kelintą kartą kalba 
bet nė vienas iš jos nepragy-'per radijų, bet vis nepasakoma 
vensiąs, nekalbant jau apie ga- jo tikroji pavardė. Tame pa
miniu patiekimą platesnei rin-'čiame mitinge į Lietuvon jau
kai. Tame pat laikraštyje nusi- nimą kalbėjo raudonarmietis 
skundžiama, kad kai kurios j šinkarenko ir Alytaus stačlla- 
žemės ūkio komisijos, negalė- novietis Ščerbakovas. Alytuje 
damos, patenkinti visų žemės (ta proga surengtame jjtiliiige, 
prašančių, ėmusios dirbtinai jį atidarydama, kalbėjo koln- 
didinti žemės fondą ir paėmu- jaunimo apskrities sekretorė 
sios “visokių nestambių valkti- “drauge“ Šklėskyte, be to, rau- 
ninkų ir dargi darbininkų so- donarmietis . Potpolinovas-, o 
dybėles su negausiais žemės moterų vardų — “draugė” Ku- 
hektarais. Praktika rodo, kad jebienė. Griausmingomis ovaci* 
žemės negavusių nuošimtis yra jomis buvusi sutikta “draugo” 
labai didelis. Taip, pav., Kė- Judino perskaityta sveikinimo 
dainių aųskr. buvę paduota telegrama Stalinui. 
7,838 prąšymąi, o,,,,patenkinti n/r’
tik 4,373 prašymai, reiškia, pa
liko beveik pusė nepatenkintųjsijų pirhlininkai apžiūrėję vyk- 
Trakų apskrityje buvo paduo-;.domus žemės darbus. Jie nusi- 
fa prašymų 12,593, nepalenkiu- skundžia, kad negaunama zu-! 
tų liko 6,432; taigi daugiau 'pci'ta. — Karir zuperis reikalin- 
kaip pusė. Toj pačioj Trakų gas? Juk “Darboj Lietuva” iš-j' 
apskr. žemės gavę 4,542 beže- ’aiškino, kad “puikiausios” trą- 
iniai, kuriems išdalinta 13,4671sos esančios šiukšlės ir lapai.*.1 
ha. Išeina, • kad vidutiniškai | 
kiekvienas gavo net nepilnus 3' 
ha. Kaip tai suderinti su ofi
ciozo “Darbo Lietuvos” nuro
dymu, kad nereikia kurti “bad-

bes santvarka ir atskirų komi- delsiamas. Gi “draugas” Glo- 
sariatų orgaiiižacija bei veik- vackas pasivažinėjęs net į Min
ia. Pasimokęs, kaip reikia kra- ską pasimokyti kaip jis turės 
štą valdyti, iš tokios, visai* at- “planuoti Lietuvos ūkį”. Butų 
žvilgiais “pažangios” valstybės, geriat! paklausęs š. Mandelšta- 
kaip sovietų Gudija, Pijtiš Glo-'ino!
vackas turėjęs pasitarimą ir su 
liaudies ūkio instituto rekto
riumi ir mokslo personalu. Šie 
pasižadėję atvykti Lietuvon sU 
paskaitomis ir apšviesti nau
juosius Lietuvos valdovus. Bu- prisidėtų prie komisariato pla- 
vę tartasi net dėl HfetUVių stu- nų įgyvendinimo, 
denių priėmimo į aną Jtovietiš- ._J ____
Miį gudų ihstitutą. Tai, atėjo jį niekti budu negalinti supras- 
laikai, kada lietuvių jttUnimaš fį, į§ fcur Kaune staiga atsira
dus siunčiamas “mokytis” net į do tiek daug “bezprizOrnikų” 
Minską.*. x |— vaikų, kurie aptvindo kavi-

—Sovietiškieji -lietuvių laik-.nesj pardavinėdami įvairias gė- 
raščial didžiausiomis raidėmis 
spausdina sveikinimą, atsiųstą 
iš “AmerikOis lietuvių kongre
so skyriaus Httdson^ Matsachiu 
setts, Š. Amerika^ 29Š organi
zuotų lietuvių vardu* Deda
ma net tokia antraštė: “Ameri
kos lietuvių k&ngrėiiag sveiki
na liaudies seimą”. Pasirašė: 
pirm. K. Vaitekūnas, sekr. J.
JaškcVičius, ižd. K. Yoksas.

—“Darbo Lietuva” atspaus
dino ilgą straipsnį apie “Val
stybės Ūkį”, šiame straipsnyje 
iškeliami pagrindai, kaip bu
sianti tvarkoma naujai sudary
toji Tarybų Lietuvos Valstybi
nio įpl-ano komisija, kurios jaunimo skyrius. Čia į valdybą 
pirm, paskirtas P. Glovackas* išrinkti Jentkė šapiraitė, Mirko 
Straipsnio autorius yra Š. Man- Haleraitė ir Jankelis Treibišas.

—Naujasis sveikatos komisa
ras Dr. V. Girdzijauskas pa
prašęs ligšiolinį sveikatos ko
misarą L. Koganą kad jis sa
vo “patyrimu ir sumanymais

H

“Darbo Lietuva” rašo, kad

les, saldumynus ir kt. prekes. 
Esą, liaudies priešams šitas 
reiškinys esąs tikrai malonus. 
Jie laiko tą reiškinį “bu tinti 
bolševizmo priedu”. Vis dėlto 
“Darbo Lietuva” esanti tikrt^ 
kad liaudies priešai sąmonin
gai iš patamsių kiršiną teVtis, 
kad šie siųstų vaikus į gatvę.

Nuostabi tų “liaudies prie-

—Alytaus apskr. įsisteigė 
mokytojų profesinė sąjunga. 
Iš penkių valdybos narių, trys 
vadinasi i Kostclnickas, Haške- 
rienė ir Šimanskienė.

Balninkuose įsteigtas kom-

K AI N O
$19.50 $29-50 $39.50 

$49.50 $59.50 
m aukščiau

—Mažeikių , apskrities Sedos 
ir Amcnės valsčių žemės komi-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET META L CO.

8216 S. Halsted SL VICtety 4965
StOgufi, rinaS, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Rėmkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQŪOR
CO. — VVholesale
4707 S. Halsted SL

TeL Boulevard 0014

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MU^V ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 metus IŠmekSti—reikia 
tik jusiį parašo.

Oelotes Plasterboard pėda 2e 
KR Leidos ............... pėda IHe
1*4 Grindims Lentos pėda l%e 
Cėdrihiaf Postai ( 7jpėSi|) Ifc 
?*4 ____________    pėda IHc
Wallboard—sheet nuo 4x6 iki

4x10 . .................. .....pėda 2c
Atkeri Spėriai Malėva gal. $1.25 

Apskaitliavimas DYKAI—
Pristalymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFayette 2191

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

vai. dienos;
. ........................ - ----------------------- ■ - -----------------------------------

Tel CICERO 53«3

C. & M. PAIICA
DlSTRIBUTokS

p. A Parduodam genant ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JJkieriai-Gėrimai 

j visas miestr ^»fis.

5031 W. Rooseveii Rd.
CICERO, ILL.

Aecounts open 6y the 15th eam at ef tha Itt

FAIRFIELD SAVINOS
AND LOAN ASSOC1ATION

2729 W. CERMAK ROAD

—Raseinių apskrities komu.-, 
iiistų partijos komiteto nariai 
pasiskirstė pareigomis. Filipa- ( 
vičiui pavesta rūpintis kadro1 
iškėlimo klausiniu, TiškoVui—

■ pro f es i n i ų s ą j u n g ų v ei k i ni ii, 
'Machėritti — pramone ir pre-

, Boraiiavs'kitii — žemės ! 
iperlvarkynio reikalais, Gūdžiui- I 
i.nui. — agitacine propaganda,■ 
Galibrodskiui — finansų klatt-- 
simais. Berods,, vienas “čl 
gas” Gudžiūnas Raseinių 
mitetė tėra lietuvis.

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

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

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

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

UŽEIKITE PAS
PETE YOUNG

Narys: 271 Am. Legion Post,. 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

SCIILITZ ALUS 
82nd ir Kean Avenuc 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILL0W SPRINGS, ILL.CaF’of^ee Comfort

TIinOUGIIOUT TTHE WlNT£R

dpproMd bf th« 
tMHHtot Board oĮ 
F irt Undctibrircrt

Gaujas Pečius Jums- Sutaupys Daug Pinigų ir Sveikatos

Tbuch a mateli to 1ČING COLE, tlie depend- 
al)le oil-burning ieaier and enjoy effortltess, 

uniform heat. all winter long. Ite latest type 
btirner and ipecfal conatrūction gives an 
abiindance of cirčtdating, radlant heat that 
keeps roothS ttjdrtn atid cbzy. Ehjoy earefrėe 
heating all ivinterf čoniė in and 6ee the 
attractively designed KtNG COLE modfels 
that add> beanty to your hothe.

LUXURIOU$ ČOMFORT 
WITH KLINIKAS

5(3.50 
>50.00

RAUDONGYSLIV $,OE A A 
Išėmimas ir Ligon. ’fcvaUU 
REUMATIZMAS CO AA
Greita Pagelta ....... *GUU
GYDO VISAS LIGAS
Ekaaminacija C 4 Art
ir vaistai ___ ___ _ * ■ -UU
DOUGLAS PARK BOSPITAL 

1900 S. Kedzic Avė. Chicago

SVEIKATOS 
TONSILUS 
Išima Už .... *.....
PRABUVIMAS 
Ligoni aėje .........

• FOTOGRAFAS
—Darbo Rūmų Kaune di- 

idžiojoje salėje buvo sušaukta^ i , a 
■ didžiulis visų Kauno fabrikui 
komunistinių kuopelių sekreto-! 
riti, komitetų pirmininkų, 
misarų ir administratorių susi
artinimo su ranudonarmiečrais 
susirinkimas. Pažvelkime, kas 
tame “didžiuliame susirinki
me” kalbėjo, reiškia, kas va
dovauja Kauno darbininkų gy
venimui. — Susirinkimą ati- 

Idarė Lietuvos komunistų par--------------- -—, ----------
tijos Kauno miesto komiteto Kelcaitė ir Goldblataitė. 
atstovas Petraitis. Po jo kalbė-. 
jo ginklų dirbtuvių politinis 
vadovas Bichovskis, karo avia
cijos dirbtuvių atstovas Novi
kovas, ąutobusų susisiekimo į- 
monės atstovas Reinkvicas, 
statybininkų profsąjungos var
du kalbėjo Chainiovičius, Rin- 
guvos fabriko — Sasnauskas, 
raudonarmiečių atstovas Seba- 
stijanovas# Spaudos Fondo — 
Bartkus, “Tekstilės” — Beke- 
rytė, be to, kažkokie Stepano
vas ir Volkovas. Sprendžiant iš 
pavardžių, išeitų, kad tiktai 3 
buvo lietuviai, o 8 arba žydai 
arba rusai- Autobusų susisieki
mo įmones atstovą^ “draugas” 
Reinkvicas taip ir pasakė^ kad 
*‘tik raudonajai armijai atne
šus Lietuvai laisvę, jis rado ga
limumą pirmą kartą viešai iš
stoti, kalbėti ir ginti savo rei
kalus”. Visa lietuvių tauta yra 
tos nuomonės, kad rauddnoji 
armija atnešė laisvę ne Lietu
vai, o “draugams” Rein'kVi- 
camš, kurie dabar, kaip patys 
sakoy gali ginti savo reikalus...

ko-

su
šorengė vakarą. Iš aštuonių 

kojų keturių pavardės tokios: 
Mendelevičilitč, Krubclnikaitč,

CONRAD fotografas
Studija įrengta pir
mos rųšfes su mo
derniškomis užlai
domis ir Hpllywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Barčus
RYTtNE KAUKI 

VALANOA
— iŠ stoties

—Viliiiaus-Kauuio ruože pra
dedami geleži ilk ei i ii prfipdl tini
mo darbai, sulyginant juos siu 
Sovietų Bdsijos pločiu. Šie dar
bai atliekami skubos keliu# dir
ba net 600 darbininkų.

—Petrašiūnų elektros stoty 
dar balandžio 27 d. buvo pra
dėti įmonės praplėtimo darbai, 
kurie turėjo būti baigti per 10 
savaičių. Tačiau praėjo jau 4 
mėn.. o darbų pabaigos dtir ne
matyti.

Petrašiūnų elektros stoties į- 
nionės darbininkai savo komi
saru buvo išrinkę kažkokį K. 
Kriaučiohį, Bet dabkr “Tiesa’’ 
skelbia,, kad šis “draugas”# 
anksčiau gaila veiktos, paskir
tas komisaru, pasidaręs nčsu- 
kalbahias# išdidus, kerštinga#, 
ir visai nedraugiškas.

—Sovietiškosios Lietuvos ko-» 
misarų delegacija su “draugu“ 
Piju Glovackų priešakyje reiš
kia įlėpdprastą susižavėjimą 
savo kelione į Minską-. Kelta- į 
.nes tižias buvęs praktikoje' 
susipažinti su Gudijos valsty-» • <

Išmainykite jūsų seną pečių ant naujoj gero- pečiaus, pe
čiais padaryto vėliausio išradimo.

Nedaro skirtumo ar jus pirkaite aliejinį ar anglinį, ar 
elektrikinį, ar gasinį pečių, jus visus rasite

SUDRIKO KRAUTUVĖSE

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS

PLEITUS DABAR!

Ar jums teikia išmainyti naują radijo, naują k arpe tų, 
naują Parlor Setą, jus rasite viską guriausią pas Budriką.

.ir 
aukščiau

Dentures 
užsakymą

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
taisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

tik
nuo

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

Pataisymas

I ndale tentai Laboratories
BEJNA BROS.

Atdara nuo 9 r. iki 8:30 v. v.—Subatomis nuo 9 r. iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė.

Tel. Lawndale 2908 Tai. Monroe 9251
30 N. Dearbom — State 9649

ROOM 80S AIDAHA KASDIEN 9 Htt 6

_«V:’ Z'k- ' '

Jos. F. BUDRIK
FURN1TURE HOUSE

3409-21 S. HALSTED STREET
. I Tel. VARds'3088 ' ♦

WCFL 970 kil. n»d$lid&vatarfe, 9 valandą gražus programas.
Spalio 6 dieną, naujas laikas, programas bus nedėlios vakare kaip 

5:30 taMrkta vakarė

• Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iri Orl5 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
mimiką ir kitus (domius 

pranešimas.

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 

PIKNIKAS
Spalių-Oct. 6 d. 1940 

LIBERTY GROVE 
WILLOW SPRINGS, ILL.
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Personalities of Interest
THE MAN AT THE HELM”

Dr. P. Grigaitis.

to be-

hirnself 
Grigai-

also “made” 
almost unbe- 
his • closer 
managed to

Chicago La,/-

choice could beWhat better 
made for The Personality of this 
eventful month of September than 
“the man at the helm”?—especially 
when this month witnessed the 
Grand Opening of the newly remo- 
delled home of NAUJIENOS.

Editor Pius Grigaitis has been 
leader and guidė of the activitics 
and progress of NAUJIENOS ever 
since its organization in 1914.

He was editing the weekly known 
as “Pirmyn” in Baltimore at the 
time. būt acce.pted the invitation to 
come to Chicago to edit NAUJIE
NOS where a bigger field presented 
itself for serious pioneering in the 
development of a Lithuanian daily 
newspaper in America so as to 
serve and help thousands of immi- 
grants acclimate themselves to an 
entirely new culture and become 
useful American citizens.

If anyone appreciated the nri- 
vileges of that citizenship, Mr. Gri
gaitis did, having known the tyran- 
ny of czarist Russian over Lithu
ania in his early days, when the 
very possession of a Lithuanian 
book was a crime!

Pius Grigaitis was born in the 
village of “Gudaičiai” in the pro- 
vince of “Suvalkai” near the fa* 
mous town of Kudirkos’ “Naumies
tis.” He attended “gymnazia” in 
Lithuania and in * Latvia, starting 
to earn his living at the early age 
of 15 by tutoring.

Thus, knovving some of the joys 
and gifts 
ing can 
meaning 
naturally

to Chicago’s Lithuanians. NAUJIE
NOS has become the most influ- 
ential Lithuanian daily and through 
its pages and editorial and Office 
staffs has assisted thousands of our 
brethren in finding themselves in 
this big city and learning 
come Americans!

Conscientiosly applying 
to his editorial duties, Mr.
tis also found time to plan and 
sponsor countless sočiai activities 
to broaden the interests of the 
Lithuanians here and to encourage 
them to take .part in American ac
tivities. The policy of NAUJIENOS 
has always been friendly tv all 
cultural clubs and societies, welco- 
ming news of their meetings and 
sočiai funetions.

Besides such duties and respon- 
sibilieties, the ambitious nature of 
this remarkable man 
time to go to school; 
knownst except to 
friends. Mr. Grigaitis 
attend classes at
School and in 1917 was avvarded 
the degree of JD.

His so-called spare moments 
since then have been spent in read- 
ing. Economics and sociological to- 
pies are of greatest interest to him 
next to the eurrent events and pro- 
blems of the day. To read a novel 
is a recreation that he indulges in 
very rarely.

Almost any form of reading is 
more worthwhile he thinks than 
vvasting precious hours on the golf 
course or watching games where 
others chase a little Or big bąli. 
Mr. Grigaitis thinks he might en- 
joy doing that when he becomes 
old būt not before. . >

Judging from the twinkle of his 
quick blue eyes am! the lightness 
of his ste,p as he elimbs to his se
cond floor Office, Pius Grigaitis is 
far from being old. His “silver hair 
amongst the gold” denote not age 
būt wisdom i n the ways of life and 
men.

To us 
to meet 
activity,
or thereabouts) who is a mighty 
fine big character. Admired and 
beloved by his two sons, he is high- 
ly respected and deeply and warm- 
ly regarded as a genuine friend by 
those who come in frequent con- 
tact with him. —Newsy.

who have the opportunity 
him in work and sočiai 
he is the little man (5’4”

Plan Tour To
Famous Chicago
Cemetery ,

FREE CHICAGO TOURS FOR 
THIS WEEK

that learning and read-
bring and realizing the^ago’s prominent 
of “democracy”,
embittered

Russian regime
the Lithuanian
Lithuanians and
He was in totai

that was 
spread its

an urgent 
to fili an 

speakcr ąt a

and the fam- 
Getty Tomb, 
perfection as 
to approach”.

very limicod

place. Būt that

he was 
against the 

that tried to crush 
spirit out of the 
to subjugate them. 
sympathy with the

Social-Democratic party 
trying little by little to 
message.

Onė day he received 
appeal from that party 
emergency and be
meeting. Giving it some thought, 
he finally agreed. He had to pre- 
pare his speech in 
time and bicycle for hours to get 
to the meeting
marked the beginning of his public 
activity.
< In 1906 he came to America re- 
presenting the Social-Democratic 
party and seeking support for its 
cause in Lithuania.

In 1912 he made his second trip 
to America, this time to remain 
here and seek further knowledge 
in the schools here. He immedia- 
tely occupied hirnself with the edi- 
ting of “Pirmyn” in Baltimore, as 
mentioned above, which he was 
well eąuipped to do with his back- 
ground of trying ex.periences and 
his education, for he had studied 
at St. Petersburg University andat 
Bern University in Switzerla*<J, 
where he was awarded the degree 
of LLB and Candidate of Philoso- 
phy.

After 
ting in 
call to
the position of Editor of NAUJIE
NOS in 1914 was a momentous one

made. Meet at
So. Dearborn

1. Nearz East 
Story. Attend

a short two years of ėdi* 
Baltimore, he received the 
Chicago. His acceptance of

7'- .i MA|t. U” ■ UN

The town of Galetia, from where U. S. Grant took his leave as a simple Citizen and to which 
be rrtnrred a ^atio ial hei o, ir. one of the most picturesgue communities in Illinois. It is situated 
in Jo Daviess County where the State varies its prairie tradition and rollieks in hills, and dalės, 
and rolling meadows. Galena is a city of tiered streėts, rising away from the little eut-off of 
the Mississippi known as the Galena River, once ah imdbrtant stream on which rich traffic in 
grains and lead from famous minės of the distrjct nlied busily.

U. S. Grant and his family came to Galena in 1860. He worked as a derk in his father’s 
leather store, a branch of the paternal Holdings in Kentucky, for a salary of $600 a yearJ When 
the Civil War broke out, he left Galena in May of 1861. Four years later, Grant returned Com- 
mander-in-Chief of the Union Army, and the citizens of Galena presented him with a fine 
brick house which now, under the jurisdietion oąf the State of Illinois, is preserved as a meme
nai and yisjted by thousands annually.

Galena. is filled with inementoes of the past, many of them telling the story of the day when 
it was • the most important upstate city in Illinois and Chicago was looked upon as an upstart 
struggling to rise from the mud.

The route to the city cf Galena and other įntereąfing cities and statė paries throughout the 
States is clearly shown in a beautiful road map of Illinois, issued by Edward J. Hughes. Secre- 
t-’ry of State, State of Illinois. These mups are availab’e to our readefs at the Office of “Nau
jienos” without cost.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS birutė

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEW8

CAMPAIGN: Two Lithuanian po- size the calibre of coųrage this 
liticos were honored and one was.y°ung Cicero Lithuanian had, when 
more than slightlv insulted during Į uPon receiving 
the lašt two weeks ... Jud»re Zuris 
was acclaimed 
which was attended bv all greats

' his hard-earned 
sheepskin and passing the bar ex- 

with a Golf Day aminations, he had enough faith 
in hirnself and his ability to re- 

assistantand would be greats, while Brighton s‘£n from a position as
Park’s tavern-kee.ning Z’ntak ally, 
Bill Popeli, was honored with an 
outing which was given his name 
. . . Both affairs wcre successful . .. 
The third party mentioned above is 
Dr. Graičunas, who at present is 
fronting for the local commies ... 
The Lithuanian Division of the Re- 
nnblican Party of Cook County 
(that’s the name, so helo me!) in- 
formed 
mincing 
in their 
because

the fickle doctor with no 
of words that his presence 
organization is not welcome 
of his present affiliation ...

SINGERS: Helen Bartush was 
a«?ain featured on a Henry Weber 
WGN—Mutual program lašt Sun- 
dav. when she a^d Marion Claire 
sanp Hoffman’s “B^rcarolle” . . . 
Anthony Chapas. baritone—voiced 
salesman at Budrik’s, 
head injuries inflicted 
butts during a holdup 
lašt week . . .

RESPONSIBILITY:
(Augustinavičius) is chief dietician 
at the Illinois State hospital in 
Peoria . . . It is her job to plan 
meals for 
months in
because of regulations covering re- 
ouisitioning . . . She is a native 
Chicagoan, received her -education. 
at the Chicago and Michigan State cer2 
Universities, began her professional • • 
carrer in the Mercy hospital in ' 
Chicago and subseąuently in 
Illinois Central hospital and then

suffered 
bv revolver 
of the store

Lee Audusi

2.600 patients three 
advance! . . . This is

FRANK D. KAY

A selected east has alppady be
gun rehearsals of “Tėta iš Ameri
ka”, which will be presented bv the 
LUC pn November 24 at the Lithu
anian Auditorium. Copmlicated si- 
tuations, peculiar .twists of fate, 
and humorous charaęters keep up 
the hilarious themė of the play. 
This particular sketph was present- 
ed Severai times in the past to the 
Lithuanian public būt it is so 
amusing and so very enjoyable 
anyone who has once seen it 
want to see it again.

The date of , the produetion
previously sėt as December 1. How- 
ever since another prominent group 
of young Lithuanians is sponsoring 
an affair on that, day, the LUC

that 
will

was

Birutė has begun anew to organ- 
ize the “Jaunoji Birutė”, an orga
nization similar to that of the Bi
rutė Chorus exce.pt for age differ- 
ence of members. We ask the par- 
ents to urge their children from 13

A tour to Graceland Cemetery, 
the resting place of many of Chi- 

leaders and an 
opportunity to inspect noted monu-
ments and tombs designed by fa- 
mous sculptors is a major feature 
of the W. P. A. Free Chicago 
Tours for the week of Se.ptember 
29 to October 5. Among monu- 
ments to be seen are: those execu- 
ted by Lorado Taft 
ous doorvvay of the 
said to be “as near 
mortals are allowed

Tours for the week follow:
Tuesday, October 1. Rubber In 

Industry. Inspect an auto tire fac; 
tory and a nearby plant where ad- 
hesive bandages are 
2:30 p. m., at 2500 
Street.

Tuesday, October 
In Picture Song and
an illustrated lecture on Oriental 
rūgs and hear exotic music of the 
Near East. Meet at 8 p. m., at 169 
N. Wabash avenue.

VVednesday, October 2. W. P. A. 
Illinois Federal Art Project. See 
painting, sculptUre and weaving 
by Federal artists. Meet at 2:30 
p. m., at 1021 So. State Street.

Thursday, October 3. Northern 
Illinois College of OpYometry. Tour 
class-rooms, laboratories and cli- 
nics of an Optometry School. See 
devices for detecting eye defects. 
Meet at 2:30 p. m., at 824 East 
42nd plkce.

Thursday, October 3. VVashington 
Park Armory. Inspect stables, sup- 
ply-rooms and headguarters of the 
124th Field Attillery. See drilling 
by various unite. Meet at 8 p. m., 
at Armory,

This is the lašt issue before PIR- 
MYN’S Barn Dance, so let’s talk 
about it.

Of course you’ve already heard 
it’s to take place at the Marquette 
Hall at 69th and Western on Sat- 
urday, Oct. 6, at 8 p.m., būt have you 
heard that music \vill be supplied- by 
the Santa Fe Trailers, who have just 
returned from Hollywood, wherp 
they made a series of shorts.

Amid a rustic setting, there will 
be square dances, prizes for the best 
dancers, cider,' maybe a hog-calling 
or a husband calling contest, etc.

For a really swell time in a 
really rural setting, it’s Pirmyn’s 
Barn Dance this Šaturday.

Our prexy, Johnny Rukštala has 
just returned from a visit in Det- 
roit. Says the chief topic of con- 
versation is “Blossom Time”. All
are anxiously anticipating Pirmyn’s moved the date of its .presentation 
visit on Nov. 10.
AL BRAZIS SAYS:—

.Victor(ia) Bender iš going to be
come a tomboy and fall in love few weeks. On Sunday, Nov. 3, 
again. z ■ r

PIRMYN has another “ace” in the at 
embryo. Wally Zemgulis is taking 
private lessons in flying—just in 
case. x

Nylon stockings were the rea
son for the gang-up on Estelle Pū
kis, the first one of the gals to be 
sporting the new hose. As soon as 
the news got around, she had to 
do a demonstration act, and even 
convinced the girls about the good 
long wear so easily that 
on the buying gide.

Conscription! Draft! 
All this ringing in our 
nowadays makes them 
rious than ever — especially John 
Rukštala.
Large fleas have little fleas 
Upon their backs to bite ’em. 
Little fleas have lesser fleas, 
And so Ad infinitum.

—Annonymous
Mr. Stephens’ pet dogs hav- 

veloped some sore of parasitic trend. 
There is always something or other 
attempting the embarrassment of 
the elite. Mr. Stephens is making 
nersistent efforts to get to the 
trouble and will leave no hair un- 
turned to rid his pets of the trouble.

, —M. T. Dome.

up one week to November 24.

they’re all

Marriage! 
boys ears 
more sė-

de-

52nd and Cottagej

sales manager for one of Chicago’s 
largest . manufacturers, . ,where_. he 
was well paid. well regarded and 
where his future was assured ... 
He gavę it up to practice law, a 
most difficult profession at best, 
and 
why 
long 
was

his wife, Jean, saw no reason 
he shouldn’t... To make a 
story short, Frank D. Kay 

anoointed attorney for the Ci- 
Water Department lašt week 

. . . His achievement should give en- 
couragement to many other would- 

the be .professionals who chance upon 
i! these words .. . When Congressman 

Toledo before she passed the civil Sabath recently announced that he 
service exams and obtained her was offering competitive examina- 
.present position... Įtions to candidates for scholarships

a t-, , jat the Annapolis and West P.ointROMANCE: Beauteous and blon-j . ... .’scademies, if called to mind, Albert 
’ Kuplewskis of Dovvagiac, Mich..

ga Įwho is now a student at Annapolis 
j, ... During the first 

'Chicago Century of 
bert was selected the 
thuanian boy in the 
jury of competent Lithuanian phy- 
sicians .. .

thru high school age to join this į 
younger Birutė. The first meeting 
will take place this coming Thurs- 
dav, October 3, at Sandara hall,
840 West 33rd 'Street at 8 p.1 m.
sharp. ♦ ♦ •

October 6, is one of the dates
we’ve all been looking forward to.

Two other sočiai events are sche- 
duled to take place within the next 

, a 
Bunco and Card party will be held 

; the Lithuanian Auditorium. 
Unique door prizes and handsome 
table prizes will be offered to lucky 
guests. The tickets for an afternoon 
of card or bunco games are priced 
at 35 cents.

impressive Installation party, 
will be held at Robert’s Farm 

this year, will 
day, Očtober 
will install the 
due pomp and 
with much

The 
which

take .place on Satur- 
5. Retiring officers 
“newly-elected” with 
ceremony as well as 
wining, dining and

Yes sir, it’s Naujienos’ “Blitzkrieg”, 
which no one wants to miss. Birutė 
is to participate along with a num- 
ber of other outstanding choruses 
of Chicago. Many thrills are in 
store. The price is būt a wee 
twenty-five cent piece and the .olace 
is the well known Liberty Grove 
in Willow Springs, Illinois.

they were married in 
Lithuanian church Sep- 
. . . Eleanor Platkaus- 
Birutė chorus and Ed

year of the 
Progress Al- 
healthiest Li- 
States by a

Our Operetta, “šienapiutė”. is to 
be given Sunday, December 8, at the 
Lithuanian Auditorium, 3133 So. 
Halsted Street. While speaking of 
the operetta, I’d likę to remind all 
members to turn out faithfully to 
every rehearsal at 8 p. m. sharp, 
every Friday night at the Sandara 
hall.

The Rraft And 
Married Men

back
thru
Bu-

Another treat is in store for Bi- 
rute^members and their friends ... 
you who have attended Birute’s 
Hallowe’en Party lašt year, no 
doubt remember the fun we ex- 
perienced ... Well, this year we are 
planning another on thė šame order, 
to be held some time near the end 

t on
' | LU UU 11C1U bUlIlC L1111C HCdl UIV

dancing. Members and prospectives Į of October So keep vour eve 
are invited to the dinner party and this coiumn for further Information, 
may have a choice of fried chicken 
or steak.. In making reservations 
which mušt be made by Wednesday, brauskas) has finally declared his 
October 2, either call or send a intentions. .. he has presented his 
card to S. Bartkus. 3825 S. Kedzie giri friend with a diamond ring! ... 
Avenue (Laf. 5337), statė how many " ’ • ’ ~ ""
people are coming and which din
ner is preferred. —S. B.

Flash!!! So Junior (Frank Dam-

S. Amer-

moved 
east on 
. '. Ku-

showroom

few blocks 
Artesian .
Buick

Street tomorrow . .

IF YOU HEARD DIFFERENT

Grove avenue,
Friday, October 4. An Eyening 

South of the Loop. Hear of the 
history of' the area south of the 
loop. Tour the 131 Infantry Armo
ry. Seex demonstrations, in Jiu Jitsu 
and Judo. at the Chicago Judo 
Club. Learn about v the , Arabian 
Yęung Men’s Club. Meet at 8 p. m., 
at 1401 So. Michigan.

Šaturday, October 5. Graceland 
Cemetery and Crematorium. View 
tdmVs aneji monumente of famous 
Chigagoans. See the crematory and.klšs ^ou 
tour the beautiful grounds of a F’ 
noted cemetery. ,

The Gila monster is not a mons- 
ter. It seldom -exceeds two feet in 
lengh^

The Rock of Gibraltar is not ex- 
actlv a rock. It is com.posed of beds 
of limestone of varying thickness.

Baffin Bay is not a bay. It’s an 
inlėnd sea or gulf about 8do miles 
long and 280 miles wide.

I understand Ray Termenas wishes 
to follow suit.

appeared in a
Michigan this

I see where Joe Chesna has en- 
rollečF in the Lewis Institute of Te
chnology. His goal is to become a 
Chemical engineer. We’re sure you’ll 
have little if any difficulty mak
ing the grade, Big Six!

We don’t know what’s become of 
Anna Kampikas’ Bob, būt she’s been 
seen making the rounds with a cer- 
tain music teacher!

Oomph Giri (Sadie Termėnas) *ac-
And don’t be fooled into thinking ted likę an\excited childzwhen she 

the strenght of a cigar can be de- received a/ certain letter from one 
terpiined by the colpr. The outside of the stronger sex. 
leaf on a cigar is merely thę wrap- 
per and is used to keep the cigar 
from breaking open!

—Aldona Rutkauskas

WHAT DID SHE MEAN?

He—Whęn we reach the third 
lam^post from here I’m going to

She—Oh, William, isn’t
going too far?

Some Specimen.
Fair Customer—I’d likę 

at- a rnan’s, comb.
I Salesgirl—You Want a 

'vwi|man,s scomb?
that Customer—<No, I want

with fubber teeth.for a fat man

to look

narrow

a comb

dė Mildred Dobro became 
bride of Edvvin Napier at 
Blessed Sacrament church on 

'turday afternoon . . .Aldona
kauskas and Mike Oksas fulfilled 
a predietion we made Severai years 
ago when 
the Cicero 
tember 21 
kas of the
Uzemack of the Daily Times be
came engaged a week ago Satur- 
day . . . Stella Skudžiunas became 
the bride- of James Nesteckis at 
St. George’s two weeks ago . . . 
Julia Rapshis said “I do” to Anth
ony Paplauskas . . . Other newly- 
weds: Aldona Daračiunas and Stan 
Gapšis; John Genutis and Anna 
Gurskis; Anna Saskas and Frank 
Gudas . . .

VACATIONS: Al Rulis is 
from a two week jaunt 
Southern statės. . . Johanna
činskas-Grybė, one of the “refugees 
who returned on the S. 
ican Legion, recuperated from her 
trip and vvelcome home greetings 
by spending a few days in the 
Lithuanian colony of Hart, Mich...
KNICKKNACKS: Marquette Park 

pharmacist and cosmetics manu- 
facturer, A. G. Kartūnas, 
his business a 
69th Street to 
raitis Milda 
movės to 35 th
The old location will be used only 
for used cars . . . Vyts Beliajus 
and his dancers 
festival in Hart,
week end . . . Ed Mankus is now 
a member of the International 
News Service staff of photograph- 
ers . . . Somebody should get to- 
gether on this. Two reports on 
the Defend America by Aiding 
Britain mass meeting in the Coli- 
seum on September 19: the Tribū
ne wrote that the attendance was 
composed mainly of individuals of 
foreign extraction. This was meant 
to be a šiam. Hugh JohfTson, also 
intending to belittle the affair, 
vvrote that is was composed “lange
ly of Gold Coast intellectuals” . . . 
Leo Norma n and his cousin,' Ed, 
have joined the Air Corps and are 
stationed at Rantoul . . .

REWARD OF COURAGE: When 
in 1933 the banks were elosing jyith 
much more regularity than Chica
go’s taverns a young bank derk, 
Frank Kay, found hirnself on the 
outside lopking in ... He was study- 
ing law (evenings) at Kent and en- 
foyced idelness contributed nothing 
to paying the tuition ... We bother 
to bring this up merely to empha-

I Army plans for blanket exemp- 
tion of married men from conscrip- 
tion during peacetime hit a snag 
lašt Friday with discovery of a 
provision in the law that may send 
some of thetn off to Army camps.

Discovery of the clause by selec- 
tive Service committee 
caused a revision 
sheets of regulations 
Roosevelt will issue 
the executive order
gulations the force of law.

lawyers 
of the proof 
that President 
when he signs 
giving the re

The .provision is among the defi- 
nitions in the law and reads:

“The term ‘dependent’ when uied 
with respect to a person regist^fed 
under the provisions of this actfin- 
cludes only an individual (1) who 
is dependent in fact on such per
son for support in a reasonable 
manner. and (2) whose su.nport in 
such manner depends on income 
earned by such person in a busi- 
ness, occupation or employment.”

The definition of a dependent 
was formulated under plans for*a 
draft law to be used in war time. 
Būt in this draft, because of the 
disruption of homes and^family life 
even where the wife is not finan- 
cially dependent on the husband’s 
weekly pay envelope, „it had been 
planned to defer all married m<en 
automatically.

The law authorizes the President 
to defer “those men in a status 
with 
upon 
ders 
The

respect to persons dependent 
them for support which ren- 
their "deferment advisable.” 

definition of dependent ar>-
pears to bar a blanket 
of married men.

The finai decision now 
to the local draft boards.
may be called upon to prove to 
those boards that their wife is a 
dependent 
pressed t|ie 
the 
men

exemption

will be up 
Some men

boards 
except

Officials 
opinion, 
would 
in most

privately ex- 
howev£r, that 
defer married 
unusual cases.

l

exce.pt
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VEDYBOS PRAfiJO 
LINKSMAI

BRIGHTON PARK. — An
dai, neseniai vietos gyventojai 
turėjo progos pamatyti šaunias 
vestuves. Kaip žinia, Pranas Gu
das susituokė su Anna Saskąs. 
Per iškilmingą jų dviejų $liu- 
bą, Nek. Pras. P-lčs Šv. bažny
čioj solo giedojb solistė Ęleano- 
ra Kundrotaitė.

Pajauniais buvo šie gerai ži
nomi asmenys: B. Salaveičikas 
su žmona ir biznierius Ignas 
Bergis su bianiere Yanehius. 
O p-lei Josephine Gudaitei to
ko būti Mmaid of honor”.

Kadangi Šiedu naujavedžiąi 
yra populiarus ' ir turį daug 
draugų ir giminių, tai jų ves
tuvių puotoj - (Gramontų salėj) 
susirinko arti 200 dalyvių, ku
rie gražiai linksminos prie sma
gios Pr. ILstros orkestrus.

Dabar Pranas ir Anna Gu
dai, 4601 So, Rockwell St., vi
siems vestuvių dalyviams, už 
jų suteikta* dovanas ir pareik
štus linkėjimus, taria nuoširdų 
ačiū, v Frentas.

Skaičiuje 
giminės ir

jaunosios

1

NAUJIENOS. Cfiicago, BĮ.

Naujlenų-Acme Telephoto

DICKINSON, N. D. —Wendell Willkie veda politinį 
vajų 4arp fąrmerių.

lengvai

hjme turėti ko bendro su tokiu 
kliubu?

Masinio Mitingo Reikalas
štai, sekmadienį, demokratų 

lygos pirmininkas p. Alex Kum- 
skis prašo mano to draugo su
rengti mass-mitingą. Duosiąs 
judamus paveikslus, keletą ge
rų kalbėtojų ir tam panašiai. 
Mano draugas lyg ir apsiima, 
bet vėliau visai ką kitą galvo
ja, Ne, mielas drauge, nedaryk 
tokių klaidų, o imkis savo seno 
papratimo, ir už darbo, o aš vi
soms savo išgalėms padėsiu. 
Taipgi ir kiti veikėjai, nelau
kime nieko, susitarkime grei
tai ir parodykime savo veiklą. 
Kurie norite kuom nors prisi
dėti, atsilankykite pas mane, 
arba laišką parašykite. Atsaky
siu kuogreičiausiai. Ypatiškai 
pasikalbėjus gal naudos butų 
daugiau. Mane galima matyti 
xas vakarą nuo 5 v. iki 9 v. v., 
todėl visi 'veikėjai prie darbo, 
juo greičiau? tuo geriau.

Antanas Jocius, 
135 E. 114th PI., Chicago, III.

CLASSIFIED APSTI
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REIKIA GASPADINĖS, nevedu- 

sios, užlaikyti namus tėvui ir 2 
vaikams. Gyvenimas ant vietos 
nuolatinis. Volkmann, 5748 South 
Green St.

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

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD.

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

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, padėti vaiką prižiūrėti. Nuo
savas kambarys. $8 iki $10. PLAza 
6433, 1718 East 56th St.

SUSIRINKIMAI

REIKIA PATYRUSIO barten- 
derio, tarp 25 ir 35 metų amžiaus. 
Rašykite laišką, Box 2'411, 1739 So. 
Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS Shear- 
man dirbti prie Nr. 3 Shear, taipgi 
vyrų, kurie galėtų dirbti Auto 
Wrecking yarde. Gera mokestis pa
tyrusioms vyrams. Warshawsky and 
Co., 1900 So. State Street.

REIKALINGI 2 DARBININKAI, 
janitorius ir darbininkas dirbti ant 
farmos. 3738 So. Halsted St.

PETRONĖLE GRABAUSKIE- 
NĖ, (po tėvais Klovąitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 28 d., 6:30 vai. vak., 
1940 m., sulaukus senatvės 
amž., gimus Lietuvoje, Telšių 
apskr., Plungės miestely.
. Amerjkoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris, Julią ir žentą Po
vilą Petraičius ir Bronislavą ir 
žentą Fred Fresh, 3 anūkus, 
Edmund ir Alphonso Shimbęl 
ir Leapold Žolėn ir kitas gi
mines Amerikoj; 
seserį Lįudoviką 
gimines.

Priklausė prie 
tės Maldos draugijos.

Kūnas pavaršotas 
3307 S. Lituanica Ąve. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, 
spalio 2 d., 8:00 vai. ryto iŠ 
kopi. į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu- 

. lingos pamaldos už velionės 
‘Sielą; O Tš !ten bus nulydėtą 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi 8/ a. Petronėlės Gra
bauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Dukterys, Žentai, Anūkai ir 

Giminės.
Laid, Direkt. Antanas M. 

Phillips, Tel. YARDS 4908,

Lietuvoje —
Klovaitę ir

Apašatalys- 

kopl.,

PETRAS BELLA 
4631 So, Talman Avė,

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
rugsėjo 28 d., 1 vai. ryto 1940 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Jurbarko parap., Butrimo 
kaime.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Mary, sūnų Antaną, 
brolį Antaną ir jo šeimą ir 
kitas gimines.

Priklausė prįe Chicagos Lie
tuvių Draugijos ir Palaimin
tos Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas Al. B. 
Petkaus kopi., 4704 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
treč., spalių 2 d., 8:30 vai. ry
to iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pan. Šv. parap. bažnyčią, ku>. 

’ rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.
o. Visi a. a. Petro Bella ginti* 
ųęs, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
ja?n paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka
me? Duktė, Sūnūs, Brolis ir 
Giminės.

Laid. Pirekt Al. B. Petkus, 
Tel. LAFayette 8024.

u.

imn 1 Gėlės Mylintiems 
I I H K A Vestuvėms, Ban- 

lljMkietams, Laidotu- 
Bvgnas> Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Fhone LAFAYETTE 5«00

jaunojo 
pasakė

RQSELAND< — Julės Jan
kauskaitės ir Jono Sudanto ves
tuvės įvyko šeštadienį, rugpiu- 
čia. 21 d. Vestuvės buvo iškil
mingos ir didelės.
‘ Jaunavedžiams šliubas buvo 
duotas Visų šventų parapijos 
bažnyčioje, trečią valandą po 
pietų. Jaunavedžiai abudu yra 
augę Roseląnde, ir yra gana po
puliarus, tai ir jųjų vestuvių 
iškilmių pažiūrėti buvo prisirin
kę labai daug roselandiečių.

Vestuvių banketas įvyko Dar
bininkų svetainėj. J jį buvo su
kviesta . dideliame 
abiejų jaunavedžių 
draugai. *

Laike vakarienės,
brolis Sigmand Jankauskas pa
prašė jaunavedžių tėvus pakal
bėti ir palinkėti jauniesiems ge
rų pasekmių naujai pradėtam 
gyvenime. Pranas Jankauskas, 
kuris moka gražiai kalbėti ir 
pajuokauti, pasakė malonią kal
bą. Gyvenant, sako, reikia per
gyventi visokių valandų, kurios 
kartais būna sykiais labai liud- 
nios ir nemalonios, bet gyve
nant šeimynoje.— taikoje ir 
sutikime, viskas yra 
nugalima.

Antanas Sudantas, 
tėvas, labai tinkamai
daug linkėjimų jaunavedžiams, Į 
ir pridūrė, esąs labai linksmas, 
kad tokio didelio būrio svečių 
susilaukęs sūnaus vestuvėse.! 
Jaunavedžių mamytės, Ona Jan
kauskienė ir Magdalena Sudan
tas svečius maloniai priėmė ir 
vaišino kaip tik įmanydamos, 
kad tik visus patenkinti, Ves-J 
tuvių banketas nusitęsė .iki tre-Į 
čios valandos sekmadienio ry
to. "

Jaunavedžiai išvažiavo į Smo- 
ky Mountains, Tennesse, kur 
mano ramiai praleisti medaus 
mėnesį ir paskui sugrįžę apsi
gyvens Roseląnde. Jaunaved
žiams, kaipo - naujai lietuviškai 
šeimynai, linkjų mąlonaus ir 
laimingo šeimyniško gyvenimo.

Svetys.

LIŪDNOS
SUKAKTUVES

BRIGHTON PARK. — Biz
nieriams Ma|ui ir Marijonai 
Kvainauskams ir jų šeimai, 
2500 W. 45th St., rugsėjo 27- 
toji data primina liūdną įvykį. 
Mat, kai prieš 19 metų jie gy
veno Rockforde, tą dieną jų su- 
nūs Juozapas buvo sunkvežimio 
(troko) mirtinai suvažinėtas.

Tuo tragišku įvykiu tuomet 
tėvai Kvainauskai buvo paliesti 
ir sukrėsti ligi pat sielos gel
mių. O ypač motinai Marijonai 
šis sielvartas liko neišdildomas 
ir po šiai dienai.

Šiaip viskas jiems gerai se
kasi. Turi įsigiję didelę mai
sto 

lyra 
na.

Iš Politikos 
Lauko v

PRIIMTUVES CHICAGIĘTEI 
GRYBIENEI FOUNTĄIN, 
MICHIGANE

krautuvę, kurios vedėjas 
jų sūnūs George su žmo- 

Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus
(Chicagoj)
Leo Vera, 21, su Ann Jus- 

kis, 22
William Kies, 21, su Bcrnice

Ši graži apylinke tirštai ap-|Th>bss, 23 /
gyventa musų broliąia-lietuvia s., George Mįsuhas, 35, su Jo-
Jie susiorganizavę nėt į kelias sePhine Riegler, 28
pašelpines ir politines draugi’ James Sandargs, 52, su Anna 
jas, kurios vasaros metu daž-uDeekus> 49
nai rengia piknikus, q žiemą Henry Meyer, 25, su Pauline 
jvą’rius pasilinksminimus sve-į P lenkis, 27 K
tainėse. - Joseph Ponseigo, 26, sų Al-1 Joseph Ponseigo, 36, sų Al

bina Balsis, 23 
gan| Darwin Dudley, 24,šios apylinkės lietuviai 

gražiui sugyvena ir dažnai pąs I len Ęuczma> 23 
vieni kitus gražiai pasivaišina- George Lauzon, 19, 
pasisvečiuoja. Į die Matkowicz, 18

Rugsėjo 12 d. puikiame V. Bruno Marasinskas, 
ir M. Martinaičių ūkyje įvyko Lucille Musialovvicz, 24 
nepaprastai sapnus hankietas lnuį;v 
priėmimui tik-ką iš Lietuvos p »•. 
grįžusios Joąnos BučiuskąitėsJ • CrSKlYŲ 
Grybienės, kuri net iš Chicagos Vąleria Raila nuo Alfred 
buvo atkviesta su buriu gimi-Įla 
nių ir draugų. Kadangi p, Jo
ana Grybienė šioje apylinkėj 
dažnai praleisdavo atostogas ir 
savo maloniu būdų įsigijo daug 
draugų ir prlętelių, tat ją pa
sitikti Ir pagerbti suvažiavo 
daug svečių, kurie labai įdoma- 
vosi jos teikiamom iš Lietuvos 
žiniomis ir džiaugėsi jos sugrį
žimu.

su lie

su Gol-

28, su

Rav-

SUSILAUK® 
DUKRELES

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

CHIC. LIETUVIŲ VYRŲ CHORO 
dainų pamokos jau .prasidėjo, tad 
visi choro nariai malonėkite susi
rinkti laiku nes turime rengtis prie 
savo metinio parengimo, kuris 
įvyks lapkričio 3 d. Taipgi dainų 
mylinčių ‘ prašome prisidėti prie 
choro. Dainų pamokos atsibuna kas 
sekmadienį, kaip 10 vai. ryto, Nef- 
fo svetainėje, 2435 S. Leavitt St. 
Jokio įstojimo nei duoklių nerei
kia. mokėti—tik dainuoti.

— Valdyba.

3 VYRAI IMINĖTI užsakymus 
dėl namams reikmenų. Galima už
dirbti nuo $40 iki $60 kas savaitę. 
Pastovus . darbas. United Home 
Eųuipment Co., 1463 South Michi
gan Avenue.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA PIGIAI bučernės 

fikčeriai. Viską kartu arba po vieną 
dalyką, šaldytuvas, ledų mašina, 
refrigeruotas kaunteris, ir tt. 1008 
W. 54th St., kampas Morgan St. 
BOUlevard 6999.

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

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

SIMANO DAUKANTO DRAUGI- 
jt)Š VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rast., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rast., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 

■„ California (Ave.’; A. J. Zalatoris— 
, Iždininkas^ 1 827 W. 33rd St.; A.

Vilkis — Knygyno prižiūrėto j as.

Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Atsišaukimas i 
Tikrus Roselaudo 
Demokratus

' ' X •<— -

— Skaitytojų Balsai —
• . 't ! i

Visi Amerikos piliečiais jau 
turėtų sųsltUpinti ateihančiais 
generaliais "Tinkimais, kuriuose 
turės būt išrinkti šios šalies 

•...z i r?./ 
prezidentu- ę, vice-prezidentas, 
senatoriai, :qkongresmanai, .gu
bernatoriai i įr kiti valdininkai. 
Čia piliečių’, kartu ir lietuvių 
— didžiausią pareiga ir atsa
komybė,v kad. musų,,...valdovai' 
kartu ir Vi^os7-visuomenes tar
nai, butų 'išrinkti' kuotinkamiau- 
si, nes jeigu darbo > žmonės 
nesirūpins ^Išsirinkti sau prie
lankią valdžią^.: tai gerai žino
ma, kad reakcija — didysis ka
pitalas, pasistengs savo kandi
datus pravesti ir per 4 metus 
šeimininkaus, o gal ir Hitleriz- 
mo sulauksim.

/ <

Kliubą Valdo Komunistai
Ypatingai labai svarbu mums 

lietuviams dalyvauti aktingai 
politikoj; ir švarioj politikoj, 
ne veidmainiauti kaip pavyz- 

s
džiui daro 9 wardo politiškas 
kl’ubas, Viešai pasisako einąs 
su demokratais, o užpakalyj 
Staliną su Hitleriu garbina. Toks 
kliubas neturi jokios vertės ir 
jis pats gerai žino, kad nei vie
nas švaresnis politikierius su 
juo nesiskaito ir nepripažįsta.

Todėl nėra reikalo iš to kliu- 
bo nieko nei laukti, o reikia im
tis darbo pavieniai.

9 wardo lietuviai Roseląnde 
ir West Pujlmane turėtų pairų- 
ti iniciatyvą .veikti, kaip ir pir
miau kad darydavo ir turėda
vo Visuomet geras pasekmes.

Draugai, laikas jau trumpas, 
jau reikia rengtis. Gerai žino
ti, kad viens ar du ne daug te
nuveiksime, reikia keliems su
sitarti. Nereikia to pavydumo. 
Kai katrie sako, aš dirbsu, o 
kitas kreditą ,gau.s. Tas netie
sa. Kas dirba daugiau, tas ir 
kredito gauna pagal savo nuo
pelnus.

štai, mano geras draugas, ir 
aktyvus per daugelį metų po
litikoj, s$co, dabar prisirašiau 
prie to kHubo, tai nenoriu jam 
užbėgti užtakių. Bet juk visi 
gerai žino kas tą kliubą valdo, 
ir kokį vardą jis turi. Juk vi
sa jo valdyba komunistų r^n* 
kasė. Tai ar ines demokratai ga-

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

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

Mike čepulevičius, 
Protokolų 

Lungevicz, 1814
Avė., tel.

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

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

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

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

ČEVERYKŲ PATAISYMO krau
tuvė parsiduoda, su visomis maši- 
pppiis. 614 W. }8th St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

AT YDOS! '
TAVERNAS ir restoranas parsi

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

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

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

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

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rast.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

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

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

, 43rd st, Chicago, III.■ - - - - L v -     -   ■  A --

REAL E8TATE FOK SALE 
Namai-Žemę Pardavimui

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

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

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

No. 4462—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

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

IOWA—BLACK HAWK apskrity. 
160 akrų išvien, žemos žemės. Gera 
žemė. $85 už akrą. įmokėti $2500, 
likusius išmokėjimais. W. W. Gal- 
lup, Waterloo, Iowa.Antanas ir Aliėe Lubis rūgs. 

20, 1940 m« Susilaukė gražios 
dukrelės, kuriai ir vardą jau 
davė — Genovaitė-Alice, P-naį 
Lubiai turi sūnų Riehard, ku
ris jau metai ir pusė senumo, 
P, Lubis yra labai geras 
ninkas ir labai džiaugiasi savo 
šeimyna Alice Lubią iš ligaaL 
nės sugrįš pirmadienį. Jie gy^ 
vena, 410 West 61st St„ o biz
nį tavern — su p, Sterve Bra- 
zipsku užlaiko adresu, 5906 
Š, Weutworth Avė., Jiems biz
nis labai sekasi. Turi labai ge
rą patyrimą. Ir Steve Bražin
skas yra labai mandagus įr su
manus biznierius.

Linkiu AnWn«i iv Alice lab

Senimas ir jaunimas sudaro 
stiprų chorą ir pritariant smui
kininkui Galvydžiui ir pianisJ 
tui Martinaičiui puikiai skam
bėjo lietuviškos dainos tylioj, 
ram’oj miegančio kaimo nakty-’ 
je. Buvo ir gražių lietuviškų 
šokią. > • v

Bet štai, vos grįžus Chlęą*-' 
gon, teko sužinoti, kad būrys 
chicagiečių irgi rengia sutiktu* 
vių ir pagerbimo bankietą spa
lių 6 d., Syrena svetainėje, 4279 
Archer Avė. Taigi ir ohicagie* 
čiai turės progą pasimatyti su 
maloniąja Joana ir išgirsti iš 
jos žinių apie padėtį musų bran
gias Lietuvos.

Viešėjęs Michigane

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

NAUJIENOS Pattern' Dept. 
1789 S. Halsted St-, Chicago, IU.

C. J. ZELVIS 
BUILDING KONTRAKTORIAI 
Statom naujus, ir taisom senus 

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

atsiųsti maa pavyidį No.
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTES SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm. 
. —Geo. Jakubauskas, 3541 South

Halsted St.; Vice-pirn\—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nųt. -rast. —Walter Pankaųskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bartkevičius, 628 W. 18th 
St; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
Sq. Wąllące St.; Koųtr. rask

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

r

mingai auklėti šeimyną ir lįn- meratą.
' • <

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
Ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street.
f TeL YARDS 7308
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kių jfems laimės ir sekihjhgu- 
mo. Ąčiu už ‘-Naujįępų.”

Jųsų

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 nacionalini žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Avė., Chi
cago, IU. Phone Republic 6051.

ijntIIiiiiiiii.il
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Vakar ir Užvakar Chicago j e

7

į:

be- 
su

są:
ne-

Pirmadien,Ą nigsėjo 30, 1940

nu

jis jau atsėdėjo 
kalėjime.
seserys, gyvenančios 

apskrity j vakar šven-

4 Pagerbs Pirmą 
Chicagos Laikraščio 
Leidėja

šiandien, apie 12-tą dieną, 
prie Clark ir Wacker gatvių 
bus iškabinta bronzinė lentelė; 
pagerbti pirmą. Chicagos laik
raščio leidėją. Ties ta vieta vie
nas John • Calhoiin^ Chicagos 
pionierius, pradėjo leisti savai- 
t nį laikraštį, . “The Chicago 
Democrat”.

Tai buvo lapkričio 2G, 1833 
metais, kuomet Chicago drii’ 
buvo mažas kaimas.

Žemaičių Kult. Klu
bas Turi Beną

šiandien Repeticija
Žemaičių Kultūros Klubas 

suorganizavo beną. Pirmus bę- 
no praktikos 'įvyks rugsėjd- 
Sept. 30 d., 8 v. v., Hollyw60(i 
Inn svet., 2417 W. 43rd St.

Yra kviečiami lietuviai mUži- 
kantai prisidėti prie to-žemai
čių beno.

Taigi, jaunuoliai mylį muzi
ką, galite pradėti lavintis groti 
-puč amus instrumentus.

‘ Praėjus konskripcijai, daug 
muzikantų yra reikalinga Ame
rikos armijai.

Galite atvykti į beno pamo
kas arba susižinoti su beno di
rektorium, Juozu Grushu, 39411 
So. Halsted St. Phone YARdš 
2032.

žemaičiai ir jų kaimynai e^a- 
te taipgi kviečiami atvykti 
galėsit ir pasišokti.

Beno Organizatorius.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

• NATT.TTFNH9F”
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VAŽIUOJAM Į NAUJIENŲ

AUTOMOBILIU BLITZKRIEGA

kiti nauji atVykę. 
keli nauji nariai prie 
atliks keletas doleriu

klubas mėgins su
su programų, 

tiktai

Surangė Pikniką, 
Auga Nariais ir 
Turtu
Lietuvių Eks-mainierių Drau

giško Klubo Veikla
Rugsėjo 15-tą, Liepos darže 

įvyko Lietuvių Eks-mainierių 
draugiško klubo piknikas. Nors 
tų dienų buvo pusėtinai šalta 
ir apsiniaukus, bet susirinko 
gražus burei s buvusiųjų mai- 
nierių su draugais, vieni jau; ap- 
sigyvehę, 
jpfisirašč 
kluboį ir 
pelno.

Ateityj 
bengti vakarus 
Klubas nėra politinis, 
draugiškas. Į narius priimami 
buvusieji mainieriai ir jų šei
mynos, be sk'rtumo pažvalgų. 
Mokestis metams tiktai 50 cen
tų. Mirtis nariui geram stovy
je nuperkama gėlių ir reikalui 
esant klubas rūpinsis grabne- 
šiais. Narį atsitikus nelaimei, 
klubo valdyba ir sus'rinkimas 
Svarsto suteikimą pagelbos.

kur Galima Prisirašyti
Liet. Eks-mainierių Draugiš

ko, Klubo nariai darbuotojai, 
pas kuriuos galima prisirašyti 
prie klubo, yra: Northside: P. 
A. Deveikis, 10 W. Huron St.; 
Bridgepbrte: Geo. Janulis, 3159 
S. Halsted St.; M. Martinkus, 
'3517 S. Halsted St.; Ant. Sin
kevičius, 3331 Š. Lowe Avė.; 
Pete Russell, 3520 So. Union 
Avė.; Westside: Ant.' Matukai- 
ti3j 2§44 S. Oakley Avė.; 18-tos 
apylinkė: Josephna Zitkienė, 
665 W. 18th St.; J. Gelgaudas, 
1900 S. Union Avė.

Susirinkimai laikomi kas an
trą penktadienį kas mėnesio, 
J. Petrausko svet., 1.750 South 
Union Avenue.

Koresp. J. Gelgaudas.

• ' A CM E Telephoio.'
Nacių generalinis konsu

las Heinrich StaĮimer (vir
šuje) , kuris daugiausia pri-

čių-japonų jnilitarinėš są
jungos. , ?

Gimimai 
Chicagoj Netoli St. .Gteorgė* Kahkakee 

Apskrity j, ukihihko Leon Ruel 
žėmėj vakar' biivb Atkastas ku- 

mimų rekordų Chicagos mLS- nas než nomtafe aįi^sėiife mote
to Sveikatos Departam.nte) ! riškės. Policija Aąko, kad tai 

JANNUSH, Nancy, 6134 fefefeįįB OOB

Bichmond Street, gimė rugsėjo 
19, tėvai: Leroy ir Isabel. V

PUSII, Richard, 2253 South 
Oakley avienųo, gimė rugsėjo 
15> tėvai: Louis ir Frances.

'BABICH, Adjella, 1834 No.
Wood Street, gimė rdgšejd 
tėvai: Petras ir Della. ' , .

(Infcrmacvjos paimtus iŠ gi

.;.;9ih^P!atikius sutinka Nikį- Plau^uo<9Ja> geri rėmėjai, 
kius taria Piikitii:

— Brolau, aš i 
snio žmogų kiaurai pėrftiatau.

Na, jeigu idu ir tam- 
? štai gali prirodyti du šimtai 

kad pačios Naujienos ; per daug, Wi>tašaųĄik šimto • 
vra naudinseOs. 'pasiskolinti,

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, .

NAUJIENOS, Chicago, UI

N A fi.1 , Tėieit>hqto
ČLINTON, IND, — P-ia 

L. J. Lemstrh, k tiri liko iš
rinkta Amerikos;, Lėgijono 
pagėlbinės; orgiihizauijos prė- 
zidentib
t ' . ...... u ■ i i ■>

Rado Pabėgusios 
Kalinės Kurtą

šik, kuri lieptasd< pabėgo 
iš Manteno kalėjimo. Ji buvusi 
61 metų amžiauSi /. v

Aiškiaregystė —
> . dalykas

jiuiktis

P 
fe 7

'JAI'.IIKNŲ-AOMF Telephoto
i&EpWO0D CITY, CAL.

— Wilhelm Muhlenbroich, 
kuris bus teisiamas už Mare 
de Tristan Jr. pagrobimų.

Nelaimė Ištiko
A. Kasparaitienę

Praeitą sąvaitę p. A. Kaspa- 
raitienė laba' koją, susižeidė 
tamsoje paržęn^usi keletu laip
tų pakopų.

PabaiT; - guli lovoj. Vaikščio
ti visai ■ negali.

..< Kam laikas leidžia, prašom 
atlankyti p. Kasper. Kaip mo
tinėlę, taip ir suirus Kastantas 
yra draug ški ir linksmo budo 
ižmohės, Žagariečių kliubo dar- 

, Nei 
’tfįeno parengimo neapleidžia. 
Gyvena po antrašu, 4531 So.

iš pi^rno žvilg- pau]jna gį
j £ Linkiu greitai pasveikti.

M. M.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE** 

•f

Northsidietė Mane Peters, 
7050 North Paulina Street, ra
portavo policijai, kad ji kur tai 
gatvėj pametė $1,200 vertės 
deimantinę platinum metalo 
gutę. Kas atras, to laukia 
mažas atlyginimas.

• Už viliojimą pinigų iš 
darbių darbo pažadais buvo 
imtas 37 metų ch'cagietis 
seph Parsons, 944 Leland avė. 
Vienų terminą už panašų pra
sižengimą 
Bridewell

• Dvi 
McHenry 
tė 90 metų gimtadienius. Jos 
yra dvynukės, Mrs. Minnie Sto- 
xen, gyvenanti Union mieste
lyj, ir Mrs. Louise Brandes, iš 
Harmony, III. Abi gimė Vokie
tijoj ir atvyko Amerikon kai 
buvo 5 metų amžiaus. Sako, jos 
yra ' seniausios dvynukės Ame
rikoje.

• šiandien Chicagos polici
jos komisionier us Allman šven
čia 9-tas sukaktuves Chicagos 
policijos departamento viršinin
ko vietoje.

• Northsidėje vakar ves ne
įvyko katastrofa, prie State 
gatvės, kur yra kasami tune
liai Chicagos požeminiams trau
kiniams. Gatvei įdubus vos ne
sugriuvo mūrinis trijų aukštų 
namas. Jis buvo išgelbėtas kai 
“subway” darbininkai skubiai 
geležiniais kabeliais namą su
raišiojo, kaip kokią “dėžę“. Rei
kėjo keturių ilgų kabelių darbą 
atlikti.

O Gasolinui išsibaigus, prie 
Algonųuin, už penkių mylių nuo 
Curtiss Airporto Glenview m e- 
stelyj, nusileido laivyno lėktu
vas. Lakūnas, J. L. Elwell iš
liko sveikas ir lėktuvas tik tru
putį buvo apgadintas. Jis skri
do iš Minneapolis į Chicagų.

• St. Luke ligoninėje mirė 
Hubert Udelhofen, 311 East 
113th Street, janitorius, sužeis
tas katilo sprogime, kuris įvy
ko pereitų savaitę Standard 0:1 
rūmuose, prie Michigan avenue. 
Du kiti darbininkai irgi žuvo 
sprogime.

• Nukritęs nuo didžiulės, 
arklių traukiamos mašinos žo
lei piauti žuvo ūkininkas Ed- 
ward Cure. Jis buvo 28 metų 
amž aus ir gyveno prie 127-tos 
ir vieškelio 54.

• Hudson avenue policija 
ieško chicagiečio Irving Newer 
ir jo dviejų mažų vaikų, su ku
riais Newer išėjo iš namų pe
reitą ketvirtadienį ir ikišiol dar 
negrįžo. Jis gyvena adr. 624 
Kemper Place.

6 Illinois valstijos karo ve
teranai, Disabled Veterans ot 
the World War savo konvenci
joj, Sherman viešbutyje, pri
ėmė rezoliuciją, kurioj pasisa
ko už visokeriopą medžiaginę 
paramą Anglijai. Panašią rezo 
liuciją 
kitos 
taipgi 
seniai
ne, Ma.ss.

• 454 Illinois valstijos kali
niai padavė aplikacijas parolių 
tarybos prašydami jiems grą
žinti laisvę už gerą užsilaiky
mą kalėjime.

priėmė kelios 
organizacijos,

neseniai
veteranų
Amerikos Legionas, ne 
laikęs konvencija Bosto-

Gaisras Wilson 
Firmoj

pabaigoj 
dirbtu- 

Ashland

Pereitos savaitės
Wilson and Company 
vėj, prie 41-mos ir 
avenue, nuo trasų dulkių kilo 
gaisras. Nuostoliai buvo maži. 
Ugnį pasisekė greitai užgęsiu-

f
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Bus Duodamos

DOVANOS
KUR GALIMA GAUTI TIKIETUS?

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

LIBERTY
GROVE
WILLOW SPRINGS, ILL

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

GEORGE NORBUT, 
35th ir Emerald Avenue 

NEW CITY FURNITURE MART 
1646-48 West 47th St

PAUL SMITH’S PALM GARDENS
4177 Archer Avenue

“NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St

Ir nuo kiekviena musų choristų.

Spalių-Oct. 

6-tą D 
1940 m

Jeigu pasitaikytų lietus, Blitzkriegas 
bus atkeltas kitai savaitei




