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AMERIKOS KARIAI TARIASI WASHINGTiiH
AMERIKOS ATSAKYMAS DIKTATORIAMS

Sostinėn jau atskrido 8 respublikų 
karo viršininkai

pasitari-

kuris se- 
konferen-

atskrido Kolumbijos, 
Paragvajaus, Guatemalcs, Ar-, 
gentinos, Panamos ir Domini
konų respublikos karo viršinin
kai. Visi atskrido karo orlai
viais.

Netrukus Washingtone bus 
karo viršininkai ir kitų Ame
rikos respublikų. Visi jie yra 
įgalioti tartis ir daryti nuta
rimus bendriems Amerikos ap
saugos reikalams.

Karo viršininkai pabus Ame
rikoje keletą dienų, .aplankys 
karo pramonės fabrikus, avia
ciją, pamatys kai kurias karo 
bazes.

Rooseveltas žada priimti 
vykusius karius ir tartis 
jais.

Amerikos karo sluoksniai
susirūpinę Meksikos sąsiauriu 
Kampeče įlankoj. Jeigu Pana
mos kanalas dėl kurių nors prie
žasčių negalėtų 
ma pasinaudoti 
riu. Meksikos 
amerikiečiams

Amerikos valdžios sluoksniai, Vakare 
smarkiai susirūpino naujai su
daryta karo sąjunga tarp Vo
kietijos, . Italijos ir Japonijos. 
Rooseveltas tuoj sušaukė atsa- 
komingų karo vyrų 
mą.

Amerikos senatas, 
nai turėjo Havanos
cijos nutarimus, tuojau pasi
skubino juos patvirtinti. Sena
te buvo tikėtasi opozicijos, bet 
visi senatoriai sutiko ir patvir
tino Havanos aktą. \

Diktatorinės valstybės galėtų 
Amerikai pakenkti tiktai tuo 
atveju, jeigu jos galėtų įsistip
rinti bent vienoje centralinės 
ar pietų Amerikos respublikoj. 
Roosevelto diplomatai dėjo vi
sas pastangas sudaryti visų 
Amerikos valstybių apsigynimo 
bloką.

šio bloko sustiprinimą smar
kiai pagreitino patys diktato
riai. Vos tiktai tapo patvirtin
tas Havanos aktas, Į Washing- 
toną jau skrenda daugelis svar-» 
besniųjų įvairių.^Ąjnęrijios les-Ringus paruošimus 
publikų karo vadų*

at-
su

yra

veikti, tai nori- 
minėtu sąsiau- 
vyriausybė leis 
padaryti reika-

Amerika labai šaltai ^priėmė
Vakar ryte Washingtone jau diktatūrinių valstybių sudarytą 

buvo Urugvajaus kariuomenes karo sąjungą, bet skubiai daro 
generalinis inspektorius gen. visus reikalingus savisaugos pa- 
Bargalla ir pulkininkas Gestido. siruošimus.

Atidarys vieškelį Atsisakė nuo $25,000
LOS ANGELES, Calif., rūgs.

kuris
LONDONAS, Anglija, rūgs.

30 d. — Pranešama, kad britų'30 d. — Cecil Wetsel, 
vyriausybė, turėdama galvoj _ miškuose pagavo vokietį, pavo- 
vijsiškai pasikeistusias sąlygas 
Azijoj,^nutarė atidaryti Burma 
vieškelį? kuriuo -kiniečiai gau
davo karo medžiagą iš užsie
nių. Tuo reikalu britai tarėsi 
su Amerikos atstovais. Burma 
reikalu anglų vyriausybė pada
rys pranešimą parlamente. Ja
ponai' neišpildė pasižadėjimo, 
neišsaugojo Indokinijoj stalus 
quo, britai, reiškia, taip pat nė
ra įpareigoti laikytis sutarimo.

dolerių, 
mažojo

jis al-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

; NAUJIENV-ACME Tnloplioto
WASHINGTON, D. C. — A. C. Shirė, U. S. statybos direktorius, apžiūri 

slėptuves nuo bombų.

Santykiai aštrėja Praplės embargo Aptarti karo planai
ŠANCHAJUS, Kinija, rūgs.

30 d. — Japonų policininkai va- 30 d. — Užsienio reikalų dc- 
kar smarkiai sumušė vieną partamento vaidinitikai turi ja- 
Amerikos jurin nką. Santykiai ponų perkamoms prekėms pa- 
abai paaštrėjo tarp amerikie- rucčę visą eilę embargo planų,* 

kuriuos pasiūlys Rooseveltui 
pasifašyti šiandien vakare; De
partamentas gavo labai ; daug 
privačių asmenų įasiulymij apie 
prekybos suvaržymus su . japo
nais^ Kai kurie jų yra priim
tini ir bus realizuojami.

Pirmon eilėn, bus - pasiūlyta 
sustabdyti embargo įvairios rų- 
šies karo medžiagai, kurią japo
nai be sustojimd, pei’ka Amerl 
kbje labai dideliais kiekiais.

čių ir japonų, nes jurininkas 
jiivo sumuštas tame, kvartale, 
kur. japonai neturi jokių tęi- 
šių.

Amerikos laivyno odmirolas 
Hart ir konsulas turėjo ilgą pa
sitarimą šiuo reikalu ir mano
ma, kad padarys atatinkamas 
intervencijas.

Dar . labiau pablogėjo . sąnty-. 
kiai, kai buvo pranešta, jog ta
po užmušti du japonų armijos 
karininkai. Japonai labai su
stiprino sargybas ir be jų lei
dimo bevelk negalima judėti.

WASHINGTON, D. C., rūgs

Pataria nuosaikumą

ROMA, Italija, rūgs. 30 d. 
— Fašistų laikraštininkas Vir
giui j o Gaida sako, kad Berly
ne buvo aptarti nauji karo veik
smų planai. Pasitarimuose da
lyvavo vokiečių generolas Kei
tei ir ispanas .Serrano Suner. ' 
' " ' . ’ * ■ f ‘

Gaida rašo, kad diktatoriai 
prižadėjo Ispanijai sugrąžinti 
Gibraltarą. Ispanija bus priver
sta leisti ’vok;ečių kariuomenę 
per savo teritoriją, kad galėtų 
pulti Gibraltarą per žemyną.

Vėliau karo operacijos bus 
perkeltos į Afriką. Serrano Su- 
nęr vyksta į Italiją ir visus rei
kalus dar nori aptarti su Mus- 
solini.

— Iš Rock Island kariuomenes sandėlių pasiųsta apie 100 
Amerikos kariuomenės lengvų tankų i Kanadą.

— .Ribbentrop rengiasi vykti Maskvon ir žada pasiūlyti 
Stalinui visą britų Indiją, Tibetą, Sinkiangą, Afganistaną ir ki
tus plotus.

— Iš Ispanijos pranešama, kad 3 franeuzų karo laivai pra
plaukė pro Gibraltarą. Į Atlantiką juos palydėjo britų karų 
laivai.

— Sovietų valdžia pasiuntė daugiau negu 1,000 ukininkų- 
kolchozininkų į Kareliją, kad apgyvendintų iš Suomijos atim
tas žemes.

— Vichy valdžia uždraudė britų karo laivams artėti prie 
Madagaskaro.

— Vokiečiai pirkliai, negalėdami išpildyti užsakymų pietų 
Amerikos valstybėms ligi praeito mėnesio pabaigos, pristatė 
prekes pirktas Suv. Am. Valstybėse.

— Vichy vyriausybė pranešė, kad išplaukusieji karo lai
vai skuba į Martinikos salą sustiprinti franeuzų garnizoną.

— Vokiečių karo lėktuvai pasiekė Londoną. Didelį jų skai
čių numušė nauji anglų lėktuvai, pagaminti tiktai orlaiviams 
numušti.

— Anglai bombardavo Berlyną, Magdeburgą, Stettiną ir ki
tus vokiečių miestus.

— Japonai, pasinaudodami Indokinijos aerodromais, jau 
boipbardavo kinų teritorijas, kurių anksčiau negalėjo pasiekti.

— Pulk. Hirshey prezidento paskirtas laikinuoju direkto
rium kariuomenėn šaukiamų vyrų.

— Churchill, ka bėdamas Munchcno pakto sukaktuvių pro
ga, čekosiovakams prižadėjo suteikti prarastas laisves, kai bus 
laimėtas karas. 7

— Hitleris tarėsi su olandų nacių lyderiu Mussert apie nau
jos tvarkos įvedimą Olandijoj.

— Senatorius King įnešė pasiūlymą išskirti Angliją iš tų 
valstybių skaičiaus, kurioms draudžiama daryti naujos paskolos, 
koLjos Tiesismokėjo senų^kolų. ^,. \ \

Įtartinas judėjimas
LONDONAS, Anglija, nigs. 

30 d. — Anglai pastebėjo la
bai didelį judėjimą Francuzijos 
pakraščiuose. Vokiečių laivai 
slenka nuo rytų j vakarus. Ga
limas daiktas, kad Hitleris dar 
visiškai neatsisakė nuo invazi
jos planų ir gali dar pabandy
ti užpuolimą.

Vakar vakare anglai labai 
smarkiai apšaudė vokiečių už
imtą pakraštį. Anglai jau tu
ri savų bertų ir iš Anglijos pa
siekia Francuzijos uostus. An
glų aviacija buvo labai aktyvi 
ir paskandino daug vokiškų 
laivų.

gūsį Tristanų trijų metų sūnų, 
atsisakė priimti 25,000 
kuriuos jam pasiūlė 
vaiko turtingi tėvai.

Wetsel pareiškė, kad
likęs pilietinę pareigą kovoda
mas su kidnap^iu. Be to, jis 
pats turįs-Vaikų ir žinąs ką tai 
reiškia jų netekti. Jis padėko
jo Tristanams už pasiūlymą, 

pinigus atsisakė priimti.

Sabotažo aktas

Trauks diplomati
nius santykius

bet

ZAGREB, Jugoslavija, rūgs. 
30 d. — Praeitą naktį buvo nu
verstas ilgas traukinys, kuris 
iš Rumunijos vežė žibalą į Vo
kietiją. Tarp Liublianos ir Za- 
greb stočių buvę išsuktos ge
ležinkelio relės ir visas trau
kinys sudužo. Padaryta labai 
dideli nuostoliai.'

Visas ^raukinių judėjimas 
sustabdytas 24 valandoms. Spė
jama, jog tai bus sabotažo ak
tas, kuris buvo paruoštas na
cių priešų. Cenzūra uždraudė 
laikraščiams rašyti apie įvyku
sią katastrofą.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 30 d. — Rumunų vyriau
sybė areštavo penk's Anglijos 
piliečius, apkaltindama juos sa
botažo ruošimu. Suimtųjų tar
pe yra viena moteris.

Britai skelbia, jog visa tai 
yra grynas rumunų išmislas. 
Areštai padaryti sulig Slaptos 
vokieč ų 'policijos nurodymais. 
Britų atstovai pareikalavo tuo
jau paleisti suimtuosius.

Jeigu 24 valandų laikotarpyj 
nebus išspręstas reikalas, britų 
diplomatams bus liepta apleisti 
Rumuniją. Britų piliečiai 
pradėjo rengtis išvažiuoti.

Stalinas žinojo

jau

NEW ORLEANS, rūgs. 30 d. 
— Majoras Battley, kuris yra 
naujokų šaukimo komisijos na
rys, šiandien padarė labai pla
tų pranešimą busimiems karei
vių šaukimo komisijų nariams. 
Jis patarė buii labai nuosai
kiems ir netaikyti taisyklių vi
su griežtumu.

Amerika turi labai didelį jau
nų vyrų skaičių ir neprivalo 
šaukti kariuomenėn tų vyrų, 
kurių darbas pramonėje kar
tais yra svarbesnis, negu ka
riuomenėje.

Mobilizacijos metu anglai bu
vo labai griežti, bet už poros 
mėnesių turėjo kviesti atgal iš 
kariuomenės 25,000 vyrų, ku
rie jau buvo išsiųsti Francuzi- 
jon. Liepė žiūrėtų kad čia ne
padarytų šių klaidų.

Lafollette palaiko 
Rooseveltą

30 d. 
šian-

MADISON, Wis., rūgs.
— Senatorius Lafollettc 
dien pareiškė, kad ateinančiuo
se rinkimuose jis manąs palai
kyti Rooseveltą. Jis nesutinkąs 
su Roosevelto politiKa, daug 
apie tai galvojęs, bet kai turi 
išspręsti klausimas: kurį iš 
dviejų,kandidatų jis privalo pa
sirinkti, /tai malto, kad jokiu 
budu jis negalįs balsuoti už 
Willkie.

Senatorius Lafollette mano, 
kad Amerikos kareiviai nepri
valo būti siunčiami į Europą, 
bet Amerika privalo gerai ap
siginkluoti.

Prancūzai laikosi
HANOI, Franeuzų Indokini

ja, rūgs. 30 d. — Franeuzų ka
riuomene užėmė strategines po
zicijas Hanoi tarpukalnėj ir su
laikė japonų įsiveržimą. Lang- 
son uoste franeuzų komandan- 
tas įsakė nesiprešinti japo
nams, užtat japonai vėliau nu
ginklavo visą franeuzų garnizo
ną.

Dabar franeuzų kariuomenė 
gavo įsakymą priešintis ir ja
ponams bus daug sunkiau. Ja
ponai elgiasi labai žiauriai su 
francuzals. 8 nelaisvėn paimtus 
kareivius, kurie stengėsi pabėg
ti, durtuvais mirtin subadė.

Naciai turi duonos

Rengiasi Maskvon

ir vokiečiai norėtų 
rusais daugelį rei-

norėtų, kad Berly-

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 30 d. — Vok ečių diploma
tai yra susirūpinę patraukti 
Rusiją dar glaudesniam, bendra
darbiavimui. Naujai sudaryta 
karo sąjunga sukėlė visą eilę 
komentaru 
aptarti su 
kalu. c

Vokiečiai
nan atvažiuotų Molotovas, bet 
manoma, kad greičiau Maskvon 
turės skubėti Ribbentrop. Jis 
jau rengiasi kelionėn.

Nesenai iš Maskvos grįžęs 
vokiečių ambasadorius patarė 
pačiam Ribbentropui vykti į 
Maskvą ir aptarti reikalus.

Smėlingas sužeistas
STOCKHOLMAS, Švedija, 

rūgs. 30 d. — Gauta patikimų 
žinių, jog pagarsėjęs vokiečių 
boksininkas Smėlingas labai 
sunkiai sužeistas. Smėlingas, 
darydamas parašiutininko man
kštą, taip smarkiai tapo sužei
stas, jog jis tuojau buvo nu
vežtas ligoninėn. Smėlingo žmo
na, Anny Ondra, pagarsėjusi 
kino artistė, visiškai nesitrau
kia nuo Smėlingo lovos. Dak-* 
tarai deda pastangas išgelbėti 
boksininko gyvybę.

Willkie su pramo 
nininkais

DETROIT, Mich.;,rugs. 30 d. 
— Wendell Willkie, važiuoda
mas į prezidento rinkimų kam
paniją, susitiko su dideliu alie
jaus pramonininku Joseph Pew. 
Penkias valandas jie tarėsi įvai
riausiais reikalais.

Pew spaudos atstovams pa
reiškė, kad pasikalbėjimas bu
vo labai smagus ir buvo ap
tarti visi Pennsylvaniją liečią 
reikalai. Pew pasakė, kad pats 
Willkie pasistengė su juo pasi
matyti.

MASKVA, Rusija, rūgs, 
d. — Sovietų laikraščiai, 
mentdodami vokiečių ir japonų 
karo sutartį, praneša, kad Mas
kva iš anksto buvo informuota 
apie rengiamą karo sąjungą. 
Visi laikraščiai vienu balsu tvir- 
tina, kad Sovietų Rusija ir to
liau pasiliksianti neutrali.

Rusai mano, kad naują ka
ro sąjunga smarkiai praplės ka
ro operacijų plotą ir įtrauks 
Ameriką. Amerika neturi jo
kios karo sutarties su britais, 
bet rusai mano, jog tai ąiaįuri 
jokios svarbos. Amerika randa
si vienoje fronto linijoj su an
glais ir privalės šu jais kariau
ti. ‘ ,

30 
ko-

Reikalingi Sveiki 
Vyrai

Kalba apie dujas

Ultimatumas Mada 
gaskarui

■M

vokiečiai 
dideles javų 
turi paruošę

atsarga yra 
gali ispenė'i

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
30 d. — Karo departamentas 
tikisi, kad Amerika turės pačią 
sveikiausią kariuoifienę visame 
pasaulyje. Kariuomenėn priima
mi vyrai bus egzaminuojami 
du kartus* Juos tikrins civilį** 
niai gydytojai ėmimo dienomis, 
o vėliau juos tikrins karo gy
dytojai kareivihėšėv

Bus priimti tiktai tie, kurie 
neturės Jokiy džiovos pažymių. 
Jiems bus daromi X spindulių 
'peršvietimai. Bus tikrinamos 
akys, dantys, kojos, Šlapumo or
ganai ir kita. Nepriims hėi vie
no Su bet kokios ligos simpto
mais.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo į 30 d. — Oficialiuose val
džios sluoksniuose kalbama, 
kad nauja šio karo fazė gali 
būti nuodingų dujų vartojimas. 
Ligi šiam metui dujos dar ne
buvo vartojamos, bet naciai 
yra apsirūpinę dujinėmis mas- 
kėhlis.

V 1 ( .. ,. . • \ . i, *4.

Užsieniečiai komentuoja, kad 
Hitleris pats'yra pasiryžęs pra
dėti Vartoti dujas. Jis yra pa
siryžęs įveikti Angliją. Ligi 
šarii metui vartotomis priėmė- 
Olėtais negali jos įveikti, tai pa
vaitos dujas. Vien tiktai to
dėl atsakomingi naciai ir pra
dėjo, kalbas apie dujų varto ji- 
mą.

STANFORD UNIVERSITY, 
Calif., rūgs. 30 d. — Univer
siteto Maistui Tyrinėti skyrius 
praneša, kad vokiečiai turi pa
kankamai duonos v soms užka
riautoms šalims neleisti mirti 
iš bado. Sulig universiteto tu
rimais duomenimis, 
laiko sandėliuose 
atsargas, kurias 
blogiems laikams.

Vokiečių javų 
tiek didelė, kad
visus okupuotų kraštų gyven
tojus šią žiemą. Bet naciai šių 
atsargų visai neliečia. Jie sten
giasi jas didinti, gabendami ja
vus iš okupuotų kraštų.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 30 d. — Patys vyriausie
ji nacių atstovai tvirtino, kad 
priešas Berlyno niekad nepa
sieks. Berlynas tai yra pati 
saugiausioji . Vokietijos vieta. 
Bet paskutiniu metu anglų lėk
tuvų bombardavimai yra toki 
dideli, kad naciai jau leido ber
lyniečiams vežti savo vaikus iš 
sostinės į saugesnes vietas.

Turtingieji tėvai patys pri
valė apmokėti kelionės išlaidas, 
6 neturtingiesiems nacių orga- 

mizacijos sumokės vaikų perve- 
Ižimo išlaidas.

VICHY, Francuzija, rūgs. 30 
d. — Vyriausybė praneša, kad 
Madagaskaro gubernatorius ga
vo britų pasiųstą ultimatumą. 
Madagaskaro sala randasi pie
tų Afrikos pakraštyj ir turi 
ap'e pusketvirto milijono gy
ventojų. Saloje auginama labai 
daug gyvulių, ryžių ir kitų mai
sto produktų.

Britai grąsino atskirti salą 
nuo viso pasaulio, jeigu nepri
sidės prie gen. de Gaulle komi
teto. Madagaskaro gubernato- 
r’us atmetė ultimatumą ir klau
sia Petain kas toliau daryti.

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

Giedra ir šilta.
Saulė teka 5:46 v. r., leid

žiasi 5:34 v. v.



NAUJIENOS, Chieago, UI.

ISPANŲ LAISVES KOVA
j MARTIN GUDELL

(Tęsinys)
Strategišku žvilgsniu, Kata- 

lunija dar galėjo smarkiai-gift* 
tis ir galvoti net apie Barselo
nos atkarfavimą. Turėjo pakaib- 
kamą žmonių ir ginklų kiekį, 
turėjo užtenkamai teritorijom, 
kurioj dar galėjo manevruotu 
ir pats likusios Ka t ai unijos da* 
lies paviršius buvo tinkamas 
geram gynimui; visas kraštas 
yra nusėtas kalnais ir akmeni
mis, kurie sudaro labai gerą gy
nimosi bazę.

Galima buvo galvoti apie 
Barselonos atkariavimą, nes fa* 
šistai prie Barselonos prasiver
žė siaura pajūrio juosta nuo 
Taragonos. Respublikonai turė
jo savo žinioj kalnus, nuo ku
rių labai lengvai galėjo nusi
leisti ir atkirsti pajūriu prasi
veržusias kariuomenės dalis.

Pradėjus keistis pasaulio 
nuomonei ir turint galvoj pas
kutinį prancūzų pasiryžimą lei
sti per savo teritoriją įvežti 
reikalingus ginklų kiekius, ga
lima buvo galvoti ir ^pie karu 
laimėjimą. Amerika, kuri ligi 
šiam metui buvo uždraudusi iš
vežti bet kokius ginklus# davė 
vilčių kitokiems vėjams, leisda
ma parduoti nedidelį orlaivių 
kiekį. Tai buvo pirmas požy
mis, jog respublikoniškos Ispa
nijos atžvilgiu tarptautinėj 
plotmėj galėjo būti labai žy
mių pakaitų. • j

Neturėjo jėgų tęsti kovą.
Bet ši Ispanijai teikiamoji 

parama atėjo jau labai vėlai. 
Barseloną apleidusieji antifašis
tai jau neturėjo tinkamos gy
nimosi ir puolimo moralės. Su

Barselonos žlugimu jiems atro
dė; jog viskas yra žlugę, ir nie
kas negalėjo jų įtikinti imti vėl 
į rankas ginklą. Atsakingi sin- 
dikalistinių organizacijų komi
tetai dėjo visas pastangas pa
keiti kovotojų nuotaiką, bet vi
sos jų pastangos ėjo niekais. 
Negrino vyriausybė nieko nega
lėjo padaryti, nes po to, kai ji 
pabėgo iš Barselonos# apgauda- 
ma antifašistinį miestą, jos auj 
toritetas buvo visai nusmukęs 
,ir niekas jos žodžių nebeklausė.

Katalunijoj esančios kariuo
menės divizijos, pamaeiusios# 
jog priešas yra nesulaikomas, 
jog kovotojų moralė nebepake^ 
liama, tiek tik priešą sutaikinė
jo, kad galėtų pasitraukti visi 
tie antifašistai, kuriems grėsė 
pavojus, jeigu jie patektų į fa- 
Įšistų nagus.

Gyventojai skubėjo prie pran
cūzų sienos. Prancūzai nenore* 
jo priimti visų atvykstančių an
tifašistų. Pradžioj teleido tiktai 
moteris su vaikais, vėliau leido 
sieną pereiti ir seniams, o vi
siems gyventojams sienas ati
darė tiktai pačiomis paskutinė
mis dienomis.

Paskui gyventojus pradėjo 
eiti Praneuzijon ir kariuomenės 
dalys. Kai kurios kariuomenės 
dalys įvežė Praneuzijon dide
lius ginklų kiekius.

Melagingos informacijos.
Lengvomis informacijomis 

mintančioj r spauda pradėjo pa
sakoti apie respublikonų neno
rą kovoti; apie tai, kad jiems 
netrukę jokių ginklų nei šovi
nių. Teisybė. Praneuzijon įvež
tu ginklų kiekiu, galima buvo 
dar visą mėnesį gintis prieš

-^.’^^^fepriausią kariuomenę. Bet rei- 
• kia t^ip pat pabrėžti^fe^į4^ež* 
' tieji iš Ispanijos ginklai buvo 
patekę jau tiktai pačią paskuti
nę savaitę. Nuo tos dienos, kai 
Barselona pateko fašistų ran- 
kosna, Katalunijon kasdien bu
vo įvežami trys ir net keturi di
džiuliai ginklų transportai. 
Pransuzai s.eną atidarė tik, kai 
pamatė# jog visas Pirinėjų pa- 
rubežys atitenka fašistams. Bet 
jie pavėlavo, ispanai jau buvo 
išvargę, ispanai jau neturėjo 
daugiau jėgų ginklus į rankas 
imti ir- bandyti iš naujo priešui 

■ kelią pastoti.
Jeigu prancūzai tuos ginklus

Dutų porą savaičių anksčiau į- 
eidę, tada butų ir Barselona 

apginta ir fašistai toli nuo pran
cūzų sienos sulaikyti, bet dabar 
naujai atsiųstieji ginklai grįžo 
i’rancuzijon beveik ne neišpa
kuoti. Pranęuzijon sugrįžo di
delė dalis ir tų orlaivių, kuriuos 
respublikonai įsigijo Amerikoj 
ir kurių Daladje neleido savo 
aiku sumontuoti Prancūzijoj.

Vasario dešimtą -dieną fašisr 
>ai jau galėjo skelbti, jog Kata* 
unija fašistinių kariuomenės 

dalių visiškai okupuota.

KOMUNISTŲ SUKILIMAS 
MADRIDE

Centro zonos perspektyvos.
Netekus Katalunijos, labai 

maža bebuvo šansų išlošti ka
rą. Centro zona buvo dar gana 
didelė; vietos karo veiksmams 
užteko, bet ji buvo labai izo
liuota, neturėjo ginklų. Iš visų 
pusių 
supta,

buvo fašistinių jėgų aĮ> 
o nuo juros italų ir vo
kavo laivai ir orlaiviai 
visiškai užblokuoti. Tai 
tai kitas laivas pra-

atvežti 
ir kal- 
ilgesnj

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akiratis. Akys egžaminuojatnos 
dykai.. Kainos akinių- prieinamos

BUDKIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

galėjo 
vienas# 
sprukdavo į centro zonos u<5$ 
tus, bet jie tegalėdavo 
tiek mažai maisto, kad 
bos negalėjo būti apie 
zonos išmaitinimą.
Respublikonų galimybės laimėti*

Paskutinėmis savaitėmis ga
lima buvo pastebėti šiokia to
kia pakaita Prancūzijos užsie- 
nių politikoj Ispanijos atžvilgiu, 
bet ta pakaita buvo labai nedi
delė. Jeigu galima buvo džiaug
tis ta aplinkybe, kad prancūzai 
vis dėlto atidarė, sieną ir ryžo
si įvežti į respublikonišką. Ispa
niją ginklų, tai po Kątalunijos 
žlugimo ir jų politika visiškai 
šiuo atžvilgiu pasikeitė. Vi’enin- 
tėlė galimybė išlošti karą buvo 
Europos karas. Tada prancūzų 
ir anglų Vyriausybės Wtų bu
vusios priverstoš^palaikyti res- 
pųblįkųnųs^ęęntrL^onoj, o pa-, 
stariejributų galėję galvoti apie 
karo tęsimą ir jo išlošimą. Ma
noma, jog Negrinas ir galvojo 
kiek galimai ilgiau užtęsti pa
sipriešinimą ir ištaikyti ligi vi
suotinio karo pradžios, kuris 
Europoj, esąs neišvengiamas. 
Prasidėjus Europos valstybių 
karui, fašistinės valstybes jau 
nebebūtų galėjusios padėti is
panų sukilėliams ir respubliko
nai butų galėję tikėtis laimėti. 
Bet diktatoriai butų nedrįsę 
pradėti Europos karo kol ispa
nų karas nebuvo visiškai likvi
duotas.

iš Sovietų Bus jos jau nebuvo 
gaunamas joks ginklų kiekis, o 
Negrinas vis dar prisilaikė ko- 
munistamš palankios politikos, 
Negrinas ir ligi šiai dienai gi
nasi, kad jis nesąs komunistas į 
ir nepriklausąs jų partijai, — 
bet visą laiką • bendravo sU ko
munistais ir vedė jiems- labai 
palank.ą politiką. Ispanų dau
guma, kuri komunistų metodus 
labai gerai per du karo metus ! 
pažino# nepasitikėjo* Negrino 
nekomunistiškumu, nes žinojo, 
kad komunistai, jeigu tai reika
linga jų politika1', ne tiktai savo 
Vardo išsigina,, bet ir dar* dides
nes niekšybes šia prasme daro. 
Galimas daiktas, kad , Negrihas 
taip elgėsi grynai asmeniškais 
sumetimas, nes jo. nerėmė nė 
socialistų partija. Dauguma są
moningesnių.’ socialistų partijos 
narių būvą priešingi Negrino 
politikai. Vienfaziai, kurie jį 
be atodairos * palaikė, buvo ko\ 
munistai.

i

Negrinas rinko blogus karo 
vadus

Visa antifašistinė Ispanija 
Negrinui primetė blogą karo 
vadų pasirinkimą. Jis neleido 
karo operacijų? v^sti tokiems 
gabiems karlninkainš,' kaip ge
nerolas Chosė Asensijo, pulki
ninkas Romėro, pulkininkas 
Jimenez d ė la^Beraza, Guaner 

\ '< S <■ • •ir kt. šie vyrai buvo geri ispa
nų armijos karininkai, Jie bu
vo laikomi nuošalyj vien už tai, 
kad Asensijo buvo Largo Kaba- 
liero šalininkas, kad Romero ir 
kiti prijautė CNT organizacijai, 
šie karininkai, prieš operacijas

■ Katalunijoj, padarė vyriausiam 
štabui pareiškimus-, nurodydami 
■silpnąsias fronto vietas ir patys 
pasisiūlė ginti pavojingas zo
nas, jeigu vyraiusybė juos įpa
reigosianti. Generolas Asensijo 
respublikonų tarpe buvo labai 
populiarus. Pirmom :s sukilimo 
dienomis jis išėjo į frontą ir 
narsiai kovojo prieš sukilėlius. 
Vieton to, kad paskirtų jį pa
lvoj ingo ir silpnai g namo sek
toriaus viršininku ir suteiktų 
reikalingas tam sektoriui ginti 
■priemonės, Negrinas nutarė jį 
siųsti į Jungtines Amerikos 
Valstybės neva karo medžiagai 
pirkti. Visiems buvo aišku, kad 
šitoks' Asensijo pas-kyr mas rei
škė ne ką kitą, kaip norą kiek 
galmia toliau laikyti patyrusį 
generolą nuo karo įvykių.
Komunistai karo dalykuose niei 

ko nenusimanė.
Vietoj gabių, bet komunistuo

jančiai politikai nepalankių ka
ro vyrų, Negrinas komisarais ir 
didelių kariuomenės vienetų va
dais skyrė nieko karo dalykuo
se nenusimanančius ir net dide
les drąsos neparodžiusius vy
rus. Paskirtieji vadai nebuvo ne 
socialistais. Didele Negrino pro
teguojamų “naujų karo didvy
rių” priklausė komunistų parti
jai ir pagarsėjo vien todėl, kad 
komunistų spauda net užsienyj 
pradėjo jų fotografijas spaus
dinti. Tuo tarpu pačioj Ispani
joj jų žygdarbiai vi.sai nebuvo 
žinomi. Teisingiau pasakius, 
kai kurie jų buvo žinomi ka'p 
visai netinkami kariuomenei ir 
visai karo dalykuose nenusima-

,  Antradienis, spaliu 1, 1940
nanti vyrai. Karo veiksmuose, 
jie tai patys geriausiai įrodė. 
Tokią nuomonę apie juos vie
šai drįsdavo pareikšti ir respu
blikoniškoj Ispanijoj gyvenan
tieji karininkai specialistai.

(Bus daugiau)

Kerokite tuos, kurie 
garsinasi

• NAUJIENOSE”

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
. DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

, DR. 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

‘f

DR. A. JENKINS
’ (Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Klausykite hiusų radio programų Antradienio lt šeštadienio ryt
mečiais# 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

, su POVILU SALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis 
'-'>1 , 

seniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga

H AMBULANCE >■
z DIENĄ IR NAKTĮ

Viši telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso ,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYPYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_ _____ Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
v - ® » -k* •’

~l)irHERZMAN~ 
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. I8th S L, netoli Morgan St. 

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai
geriausių

$9.50 dar ėjo respublikonų

FRISKY

No. 2541

Adresas.

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

i , i ,, i

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

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

Pales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

ADVOKATAI

A M* ■ *<■>

I 4. Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE’*

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Rootn 1230
Ofiso tek CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde. Park 3395

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 JUtiianica Avenue Phone YARds 4908

, ■ . x 7______

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877 

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VlCtory 2679

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE

diiitliitt'iiitiifciiiilitiiHiii  Muilinti

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

% t J. ZOLP
1646 46th Street * Phone YARds 0781
, K..., ... ..X. ............ ------------------- -------------------- ... ■ ----------------- ■ ■ ■ ........................

■■M.,..-,,' 'i . I.-4.U

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 1419

, ...............  »»■!■ n ................................................................................................. . .................... ..

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayėtte 3572

V^Įj. ■■■■■ n

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

T S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 LituanicA Avenue YARds 1139

1.1 lh l»»*<l "į , ,!!■■■■.»■ h.llll III ,,.»|l Į Į, , ,     M, II ■ I   

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

COPR. iw, NKG0I4CRAFT SERVICE, INC 

FIDO ■ PATTERN

No. 2541—Išsiuvinėjįmas lovos užklodui

I NAUJIENOS NEEDUECRAFT DfiPT., 
| 1789 SOr Halsted 8t, CMeM<0, Ht

Čia įdeda 10 centų it prašau atsiųsti man Pavyzdį. No

I Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija

Prancūzai pripažįsta Franko.
Prancūzai, kurie saus o mė

nesio gale drįso pasipriešinti 
Čemberlenui ir atidaryti sieną 
ginklams rešpublikoniškon Is
panijon, po Katalunijos praki- 
šifno visai nuo respublikonų nu
sisuko. Dar Katalunija ne visa 
buvo fašistų rankose,' Pirinėjų 
kalnuose
kovos su italais ir falangistais, • 
anglų ir prancūzų vyriausybės 
pripažino Franko vyriausybę le- • 
gal a Ispanijos vyriausybe, tųo»' 
nutraukdamos visus ryšius su 
respublika ir padėdamos kiek ■ 
galima greičiau įsigalėti sukilė
liams. Negalima buvo nė galvo
ti apie kokią nors pagalbą iš 
prancūzų pusės. Paruošiamuose1 
Franko pripaž'nimo pasitari
muose prancūzai jau davė pa
sižadėjimus pagelbėti sukilė
liams, o ne respublikonams. *

Nepasitiki Negrinu.
Pačių respublikonų tarpe Ka‘- 

taluntjos pakišimas nepasiliko 
be pasėkų. Negrino vyriausybė 
niekai jau nebepasitikėjo. Vi
soj Katalunijoj jis šaukė atsi
laikyti ir viešai davė pareiški
mas, jog atsilaikysiąs, bet tik
renybė buvo visai kitokia. Ne
grinas ne tiktai neatsilaikė# 
bet vietomis traukėsi visai be 
mūšio ir gąsd no vien tiktai žo
džiais. 

* 4 ' >; ‘ . 'f/ <
Ypatingai visų smarkiai bu

vo kritikuojamą jo karo politi
ka. Visiems buvo žinoma, kad1

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
a K ..Mm

iiiiiuttiliicuiiiliiiAiiiuiOiliiiHii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERCY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadieni, šeštadieni 
4631 So. Ashland Avė.

Tel, YARDS 0994 
Antrad., Ketvirtad., Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650
>
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NORS DAR VAIKAI, BET JAU VYRAI
IR ŽMONOS

Dar ir šiandien Indijoj sutuokiami vaikai

Gražiausias Didžiosios Britą- vesdinti vaikus, dažnai net dat
nijos imperijos žiedas, be abe- lopšyje tebesančius kūdikius, 
jo, yra Indija. Kartais užsienių Dėl šito indėnų papročio dan-
spaudoje nurodoma, kad jei Di
džioji Britanija netektų ir visų 
savo kolonijų, bet jei jai liktų 
Indija, tai ji vis dėlto butų vie
na iš turtingiausių imperijų pa
sauly. Indija gal būt ne be pa
grindo daugelio laikoma tiesiog 
stebuklų kraštu, stebuklų ne 
vien todėl, kad Indijoje yra 
daugybė fakirų, jogų, kurie iš 
tiesų sugeba ir nuostabių, mums 
europiečiams kartais visai ne
suprantamų dalykų parodyti, 
bet stebuklų kraštu dėl Indi
jos nepaprasto grožio gamtos, 
dėl jos pasakiškų turtų ir dėl 
nepaprasto, neretai nuo mūsiš
kojo visiškai besiskiriančio in
dų gyvenimo. Nepaprastas kra
štas toji Indija, keistas ir žmo
nių gyvenimas joje.

Daugelį negerovių, daugelį 
blogųjų indų papročių per ilgus 
savo valdymo metus anglai 
stengėsi su šaknimis išrauti, 
tačiau reikia pripažinti, kad ne 
visur ir ne viskas jiems pavy
ko padaryti. Tiesa, anglams pa
vyko apvaldyti kai kurias indų 
aistras, daug negerovių išrau
ta, bent, viešai jos nebepasiro
do, tačiau daug blogųjų, indų 
papročių yra užsilikusių iki 
šiandien, ir šiandien jie, nors 
dažnai ir nebe viešai, indų te
bepraktikuojami.

Sakys’m, iki pat šių dienų 
Indijoje tebėra paprotys ap

ginusia turi kentėti mergai
tėj

Senesniais laikais daugely 
Indijos vietų sau vyrus pasi
rinkti galėdavo pačios indės. 
Butą net papročio, kad jei in
dė praleisdavo su vyru vienų 
naktį, tai ji jau tapdavo jo 
žmona. Kai kuriose Indijos vie
tose, kuriose nejaučiama dides
nės europiečių ir musulmonų 
įtakos, net ir šiandien šitokių 
papročių dar galima užtikti.

Tačiau didesnėj daly Indijos 
vedybiniai papročiai šiandien 
jau yra pasikeitę, ir pasikeitę 
moterų nenaudai. Dabar jau 
sau vyrus pasirinkti gali nebe 
pačios mergaitės, bet joms vy
rus paprastai parenka jų tėvai 
ar globėjai. O kai tėvai renka 
savo dukterims vyrus, tai vi
siems gali būti aišku, kokius 
vyrus jie stengiasi joms pa
rinkti: turtai ir vyro padėtis 
dažniausiai čia viską, nulemia. 
Tėvams dažniausiai nei galvon 
neateina mintis parinkti savo 
dukteriai tokį vyrą, koks jai 
patiktų, kokį ji norėtų gauti, 
ne, meilė, kaip mes, europie
čiai ją suprantame, čia daž
niausiai neturi jokios reikš
mės.

Butų dar pusė bėdos, jei tė
vai parinktų savo dukterims 
nors ir turtingus, tačiau bent 
savo amžiumi atitinkančius vy-

“ho-

Konskripcija Dabar i 
Yra Pilnai
Legali

■ 1 ’■ r ■■■ • ’ ‘

Ir Mhobo karalius” ją 
patvirtino 

f.

Profesionaliai Amerikos
boės” — vąlkatos, kurie nenu
rimsta vienoj vietoj ir be pa
liovos keliauja, kelyj uždar
biaudami, turi savo ‘ valstybę” 
ir “prezidentą” — Jeff Davis.

Vakar “prezidentas” Davis iš
leido savo pavaldiniams, kurių 
jis turįs apie 1,010,000, atsišau
kimą, kuriame patvirtina kon- 
skripcijos įstatymo ‘ legalumą”, 
pareiškia, kad tai geras dalykas 
kraštui, ir sako:

“Dabar ne laikas gamta gė
rėtis! Dabar Amerikos gyveni
mo kritiškiausia valanda! Ga
na valkiotis, stokime kariuo
menėn !”

Dabar abejoti nėra ko, kpm 
iskripcijbs įstatymas yra pilnai 
tvarkoj, ir gavęs Jeff Davis ir 
•jo “Hobo” republikos aprobatą, 
■kareiviavimas eis kaip iš pyp-■kareiviavimas eis kaip iš 
kės!

—--------------------------------------- rus Tačiau dabar tėvai dažnai

MA DOS parenka savo dukterims visiš
kos senius. Todėl Indijoje rasti

No. 4583—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18, 20 taipgi 34, 
36, 38, 40, 42, 44 ir 46.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
Kašome iškirpti paduotą blan

dą arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali* 
te pasiųsti' pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1730 
So. Halsted SL, Chicago, I1L ,

NAUJIENOS Patteni Dept.
17S© S. Halsted St, Chteage, DL

Cte Mede 1S centą !r praŠM

aUiąstl num pavysdj No .....

Mitros ----- per kratint

(Vardas ir pavardi)

(Adnua)

įr
......... ——.—.——--------

šeimų, kur vyras butų 60—70 
metų, o jo žmona 15—20, ga
lima tiesiog begalybes.

Ir to dar negana. Tėvai daž
nai apvesdina savo dukteris 
joms dar lopšyje tebesant. O 
9, 10, 11, 12 metų mergaičių 
vedybos Indijoj, paprasčiausias 
dalykas. Tiesa, čia reikia pažy
mėti tai, kad indės daug' grei- 
č’au subręsta, negu europietei' 
šaltesniųjų kraštų gyventojos; 
Indės žydėjimo laikas esąs kaįp. 
tik tarp 10—2*0 metų. 12-^i'3i 
metų indė jau atrodo subren
dusi mergaitė, 20 metų — su
brendusi moteris, o 30 metų 
— jau gerokai senstelėjusi. Šri; 
laukusios 40 metų indės jąiį 
atrodo senos, dažnai net ir bri 
dantų. Tuo budu jaunų indžiu 
ištekėjimas yra suprantamas; 
Tačiau vis dėlto ribos čia dažĮ 
nai pereinamos be saiko, nes 
sutuokti mergaitę, kuri dar ne: 
turi 10 metų, nėra normalu. O 
tokių reiškinių Indijoj net ir 
šiandien dar apstu.

Viena anglė rašytoja,* D. U. 
Southgate, išbuvusi Indijoj 
daugiau kaip dešimtį metų ir 
tyrinėjusi įvairius mitų papro
čius, daugiausia moters padė
tį Indijoj, parašė knygą “Vyro 
naguose”, kurioje jaudinančiai 
aprašo jaunų mergaičių vedy
bas Indijoj ir jaunos žmonos 
gyvenimą vyro namuose.

Toje knygoje aprašomas vie
nos mergaitės, vardu Lačmės, 
gyvenimas: kaip ji dar kūdi
kis, vos septynerių metų, su- 
tuokiama su savo dėde, dau? 
giau kaip šešiasdešimt metų 
vyru; aprašomos sutuoktuvių 
ceremonijos, Lačmės gyvenimas 
iki subrendimo, 12-kos metų, 
tėvų namuos, vėliau pas vyrų 
ir t. t. . ■ . . \

Apvesdinimo ceremonijos In
dijoj gana painios ir didelės, 
Jei vedasi aukštesniųjų kartų 
(tam tikrų mitų luomų) žmo
nės, tai jaunąją ištepa aliejais, 
išmaudo, papuošia brangakme
niais, apvelka tam tikrais ves
tuviniais, dažnai matomos spal
vos, auksu išsiuvinėtais drabu- 

i žiais. Į plaukus įpina gelių, rąn- 
kas ir kojas apmausto žiedais, 
į ausis ir dažnai į nosį įveria 
auskarus. . ;

vėl

Pagal minėtąją knygą vienąh 
laikrąštininkas Lačmės vedy
bas taip aprašo:

“Gavęs auksu išsiuvinėtą 
brangų audeklo gabalą, balta 
drobule apsisiautęs aukštas 
dvasiškis šaukėsi į dievus, j 
žvaigždes ir planetas dėl mažo? 
sios Lačmės. Jos tėvas, taip 
pat dvasiškis, garsiai šaukė vi
sų savo pirmatakunų vardus. 
Jos dėdė, busimasis jos vyras, 
trimis mazgais užmezgė jai ant 
kaklo vedybų siūlei-’, tali, kurį 
rankomis lietė ir laimino visi 
svečiai. Su savo jaunuoju, šū 
storu pilvūzu dėde Lačme tu
rėjo tris kartus apeiti aplink 
šventą laužą. Tuo tarpu jos lai
mei ir gerovei bėrė jai ant gal
vos ryžių grudus. Ir po to ji 
pirmą ir paskutinį kartą savo, 
gyvenime, turėjo laimę valgy 
ti drauge su savo busimuoju 
vyru. Per keturias dienas bu
vo vedybų apeigos — mantrams 
— puotos, giesmės, maudyma
sis, dovanos. Naktį degė švy
turiai, ūžė būgneliai, Lačme 
miegojo, susirietusi, pati viena 
ant patiesalelio, jos durys, iš
teptos šventu karvės mėšlu, bu 
vo uždarytos...

Nešė ją gatvėmis, rodė ki
tiems žmonėms. Paskui nuėmė 
nuo jos skaidrų šilkinį sarį ir 
atėmė visus auskarus.
grįžo į savo tėvo namus, į už-1 
darą moteriškės - vergės gy
venimą. Bramano akyse jj dar 
nebuvo subrendusi vedybų pa 
reigoms”.

Tokios buvo vedybų ceremo
nijos. Lačmei nors ištekėjusiai, 
bet augant tėvo namuose, nuo
lat buvo kalama galvon min
tis, kad jos vyras bus vienin
telis jos dievas. Jos tėvas jai 
aiškindavęs, kad:

— Tegul tavo. vyras būna 
luošas, Sėriis, silpnas, paliegęs, 
piktas, pasileidęs, nusigėręs, 
tegul jis lanko paleistuvių vie
tas ir nusikalsta su kitomis mo
terimis .. . jo žmona visada tu
ri garbinti jį, kaip > savo die
vą. • / <’ •

Kai Lačmei suėjo 12 metui 
vėl buvo atliktos tam tikros 
ceremonijos ir ji atiduotą vy- 
rui — jos 'd^Įei.,

-Moterų gyvenimas vyro ną-r 
mųosę indijoj^ tiesiog bjaurus. 

. f. h > ; ą#.!.’ • ■' f t' • 'C ’ * * i* « Y*' *

Pirmiausia,' moteris ;. laikoma 
daug žeme^niii į padarų,; negi| 
vyras,'■ todėl ji - negali. kartu šų 
šavo yyru \vąlgyti, kartu eiti 
pasivaikščioti ir, t. t. Kai ateiiįa 
svečiai (tik vyrai), juos pri
ima vyras, b žmona turi tik pa- 
.tarnautu. žmona turi aklai yy{ 
no * klausyti, ’ ries ji beveik ti k - 
ra to žodžio“ prąsriie jam pri
klauso : vyras gali ją mušti, ką 
nori su ja daryti, o ji turi kari- 
friai kęsti. .

; Suprantama, kad dar žiaų- į .v z .. , . * i /

resnis tampa moters gyveni
mas, kai ji už vyro išleidžia
ma dar kūdikis, už vyro, ku
ris jai gali būti daugiau negu 
tėvas.

Anglai su šituo biaurių (ri
dų papročiu bando kovoti: yra 
išleisti įstatymai, draudžią ma
žų vaikų sutuoktuves. Tačiau, 
kaip daugelis įstatomų, taip ir 
šis yra laužomas: dar ir šian
dien Indijoj galima užtikti tūk
stančius atsitikimų, kai su
tuokiami kūdikiai.

Indija, gražusis Didžiosios 
Britanijos imperijos, žiedas, 
yra turtų, grožio kraštas, bet 
kartu ir biaurių papročių, ku
riuos tiesiog suriku išnaikinti 
kraštas. “L. U.”

Karo Kontraktai 
Pakele Samdą 
Dirbtuvėse 10% 
k . •* • •

Algos Padidėjo 16%.......
Milžiniški karo kontraktai, 

kurie siekia kąlis bilionus do
lerių, per rugpiučio ir rugsėjo 
mėnesius žymiai pagerino dar^ 
bus Chicagos ir kitų pramonės 
centrų dirbtuvėse..

Oficialės skaitlinės rodo, kad 
samda padidėjo 10%, o algo
mis firmos dabar išmoka apie 
16% daugiau, negu prieš tai.
7 Samda daugiausia padidėjo 
tose pramonėse, kurios gaminą 
lėktuvus ir jų dalis, patrankas, 
amuniciją, taipgi, plieno pramo- 
nej. • ' • :■ • ■

\ . • ' ’• ' -A

Garantuoja Darbus pašauk-
< tiems Karidbmeriėn

y • * • • • • • ... z ■ ••

v • Westinghouse elektros ben
drovė vakąr /paskelbė, v kad ji 
^amntubja- dariju^višiemš sa- 

darbininkams, kurie bus 1 pa
šaukti . kariuomenėn, , taipgi 
jiems išriiokės s vieno mėnesio 
®gą. .
.i.-- • ■ •• :. . ■_ ■

Vis Dar Neranda - j 
Bridgeporto 
Lentų Pirklio
Sako, kad gal prarado atmintį

Policija, šeimyna ir partne
ris vis dar tebeieško turtinga 
Bridgeporto lentų pirklio, ku
ris dingo rugsėjo 12 d., išėjęs 
į .banką deponuoti apie $900. 
Ieškomasis yra EIwood J. Carr, 
partneris Carr and Moody len
tų firmoj, ad. 3039 S. Halsted 
street.

Buvo manyta, kad jis buvo 
apiplėštas ir gal nužudytas, bet 
kol kas jo kūnas nebuvo atras
tas. Vieni spėliojo, kad gal jis 
įstojo savanoriu į Kanados ka
ro ąviąciją. Mat jis yra pirma
eilis lakūnas, 'bet ten apie jį 
jokių žinių neturima.

Carr’o žmona, Elizabetb, gy
venanti ad. 12423 /South 71 st 
street, spėja, kad jis prarado 
atmintį — nes keletą melų at
gal buvo sunkiai sužeistas au
tomobilių nelaimėse, ir galėjo 
lengvai susirgti Vamnesija” :— 
atminties praradimo liga.

Automobilių Paroda
I — ■ --

Įvyks spalių 26

1941 metų automobilių paro
da Šįriiet Chicagoj bus atidary
ta spalių 26 d. Kaip paprastai, 
ji įvyks didžiuliam Chica
gos Tarptautiniame Amfiteatre, 
prie 43-čios ir Halsted gatvių.

Apiplėšė Lietuvio 
Samoškos Alinę 
Marąuette Parke

Pasivogė $245

MARQUETTE P ARK. — Ke
turi ginkluoti banditai pereitos 
savaitės pabaigoje apiplėšė lie
tuvio Antano Samoškos al’nę 
Marąuette Parke, adresu 2658 
West 69th Street.

Įsigavę alinėn jie atėmė ne
mažą sumą pinigų nuo savi
ninko, taipgi ištuštino kišenius 
dviems kostumeriams. Viso jų 
grobis siekė $245.

Kiek vėliau kitoje alinėje, 
Northsidęje, įvyko apiplėšimas, 
kuriame vagiliai, gal kili, gal 
tie patys, pasišlavė $155. Ta 
alinė priklauso vienam Fred 
Frediani, 1520 North Lorel avė.

Rado Piniginę, 
švarką, Ieško 
Kūno

Jackson Parke, ties 69tli st., 
Michigan ežere, buvo atrastas 
vyriškas švarkas, piniginė, 
skrybėlė ir tuščia bonka degti
nės. Krantų sargyba dabar eže
re ieško kūno žmogaus, kuriam 
tie daiktai priklausę. Policija 
spėja, kad tai buvo vienas 
James F. Kosli, nuo 7218 Yale 
avenue. Piniginėj buvo atrasta 
kortelė su tokia pavarde ir ad
resu.

IMSURe«>_savihG$

LATEST DIVIDEND

■, Account* opon by tho 15th oorn «• of tho Irt

FAIRFIELD SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2^9 w; CERMAK ROAD

4 . f /

L.,

EGG $6.00
NUT $600
LUMP ..... $6.00
MINE RUN $5.75

STOKER Screenings $5.25
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

Rentals
3 MON^^S

*5
Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typevvriter Sales and Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ. 
Phone LAFayette 3534

QTEPHENQ ‘-' m U S I C— 
STUDIO 

4142 Archer Avė.
Tel. VIRGINIA 0396

Mokytojas: 
PIANO—ORCHESTRA 

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

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.

“NAUJIENŲ” 
automobilių 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILL0W SPRINGS, ILL.
t ’ *• • ' •* A 5 p • » , •• .

SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940
Remkite tuo?, kurie 

garsinasi 
. “NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

•> • ' f *1 • • v r ' '. ./»■■ . ■ » A c '• .• ’ •

Universal Savings & Loan Ass’n.
RAŠTINE

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra paįsirengus priimti jūsų įdėlius, 
Už kuriuos mDkąme dividendų/: įdėliai apdraušti iki $500000 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500■ >

šaukit Tel. VICTORY 0066

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



...'l
NAUJIENOS, Chicagd, m.

HMMDENOS
The Lithuanlan Daily Newt

Published Daily Except Sunday 
News Pub. Co.Iric.

By
The Lithuanian

1739 South Halsted Street 
TelephoAė CANaI Š500

Subšcription Rates:
|5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago*
3c per copy. •
EntCred as Second Class Mattėr 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., imder the act ot 
March 3rd 1879. /

$8.oj 
4.OC 
2.0C 
1.5

.7$

18
75

i

----- ------------------------ --- 11 ........ 1 -- ----------------- "T’

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 $o. Ralsfed St,, 
Chicagd, Iii Telefonas Carial 8500.

Utoakyma kalnai
Chicago j e—paltu

Metams __________ ______
PUSei mėtų __ u...;;...;_____
Trimš mčnesianis__ r______
Dviem mėnesiams_______
Viėriam mėnesiui _ _____

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija - - _______
Savaitei __ ___ ____________
Mėnesiui ------------------------

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

Metafns   $5.00
Pusei metų __
Tfifhš mėnesiams  1.60 
Dvierh mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui ^,.76
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _________________ $8.00
Pusei metų n f.T t MM 4.00
Trims mėnėsiams___ ____  2.50
Pinigus, reikia siųsti pašto Moneji 

Orderiu karti! su uŽsdkymū.
-------■ .............................. ......... .------ —................................ .......

Įdėdama tą pUfeiškirhą, “Lai
svė” jokios pastabos nepridėjo. 
Taigi ir ji sutinka, kad įvardy- 
inas žmdgaiiš komUriistU yrą 
“labai pavojingas” dalykas. O 
jeigu yra labai paVojiriga btfti 
įvardytam kumUflistu, tai dar 
labiatt pavojinga — kcrmtihistti 
;buti4 /

Tačiau “Laisvė” nesiliauja 
agitavusi, kad žmonės dėtųsi 
įprie komunistų. Ar ji nori to
kiu badu daugiaus žmonių į- 

;traukti į bėdą?
sąžiningas laikraštis tupėtą 

visiems žmonėms patarti laiky
tis nuo komunistų kaip galint- 
labiati iš tolo.

i

Ispanija svyruoja
, ____________ , fe

Nacrų-fašistų “ašis” daro didžiausią, spaudimą į Is
panijos valdžią, kad ji stotų į karą prieš anglus arba 
bent leistų vokiečiams ir italams naudotis Ispanijos tėrb 
toriįa karui prieš anglus. Į Berlyną nuvyko Ispanijos vi
daus teikalų ministeris, Ramon Serrano Suner, ir turėjo 
ilgą pasikalbėjimą su nacių šulais, o taip pat it su Itali* 
jos užsienių reikalų ministeriu, grafu Ciano,, kuris dabat 
irgi lankosi Vokietijos sostinėje. Italijos spauda kasdien 
skelbia, kad Ispanija jau dėdasi prie “ašies” ir kad ji už 
tai gausianti Gibraltarą, kuomet Hitleris ir Mussolini 
laimės katą.

Bet Ispanijos Valdžia dat svyruoja. Jos spauda atvi
rai reiškia pritarimą diktatoriams ir nuolatos šmeižia 
Angliją. Tačiau gen. Franco bijo susikirsti su aiiglais. 
Jisai, gal būt, tiki, kad Hitleris karą laimės, bet jisai ne* 
žino, kaip ilgai tas karas tęsis. O tuo tkrpu Viduržemio 
juroje ir Atlantiko vandenyne plaukioja Anglijos karo 
laivai. Nuo jų malonės priklauso Ispanijos eksportas ir 
importas. Ispanija neturi duonos. Jeigu ahglai neleistų 
jai parsigabenti duonos iš užsienio, tai jos gyventojai 
turėtų badauti.

Štai kodėl Ispanijos fašistiškai-hitleriška valdžia ne
drįsta stoti į karą, nors jos simpatijos yra Hitlerio ir 
Mussolinio pusėje, kurie padėjo jai laimėti kovą prieš de* 
mokratinę respubliką. 

- - .. • -- **-.

Stalino keblumai
•»/l •

“GINS” DEMOKRATIJĄ
AMERIKOJE V

Antradienis, spaliu 1, 1940
TERORAS PRIEŠ 

MOKYTOJUS
........... :-------

Kauno “Izvėštij&”, tariant, 
“Darbo Lietuva”, daug rašė a- 
pie “entuziastišką” Lietuvos 
mokytojų suvažiavimą* Bet vos 
suvažiavimas praėjo, kai tas 
laikraštis pradėjo giedoti jau iš 
kitokių kantičkų. Jisai pareiškė, 
kad daugelis,mokytojų suvažia
vimo metu neklausė net paskai
tų apiė tai, kaip reikią šviesti 
jaunimą. Vieni mokytojai vaik
štinėjo Kauno gatvėmis, visai 
nėšiiritėrėštiodariii tuo, kas dtf- 
cfeiši posėdžių salėje; kiti pasiti
koposėdžiuose', bet “ausis Už
sikišo“, kad negirdėtų, ką gar
siakalbis prąiieša.

Fafečkio idfičiožaš tokiems 
mokytojams', kūfiė “boikotuoja 
ftaująją inokšlo kryptį’’, prigra
sino atstatymu iš darbo. Jisah. 
sakosi, kad jų esąs “nemažas 
skaičius** provincijoje.

“Maža to/ kad jie neprisi
deda prie aktyvaus darbo ku
riant socialistinę Lietuvą”, 

, rašo laikraštis*
“Tokie mokytojai vengtfe 

vengia naujosios Lietuvos 
spaudos — dienraščių ir sa
vaitraščių. Dažnai liaudies 
mdkyfdjas provincijoje turįs 
radijo aparatą,- bet šiukštu

neklUlisąš pranešimų iš Kait
rio ar Vilniaus. Kauną it Vil
nių užsisuka tik tada, kai tėh 
pfUdedama transliuoti friuzl- 
ka.-

“žodžiu, ignoruojama Visa 
ta socializmo ir socialistinės 
Lietuvos darbų propaganda, 
kurią patiekia spauda it tri- : 
dijas/’
Čia bėnt pasakyta liesa, kad 

dabartiniai laikraščiai ir radiO 
Lietuvoje teikia žmonėms ne 
informacijas ir apšvietą, bet 
bolševikišką propagandą. LiaU- 
diės mokytojai to “štofo* neno
ri, todėl jie nei laikraščių ne
skaito, nei radio neklauso.

“Naujienos” seniai sakė, kad 
taip ir bris, kuomet komisaro 
Dekanozovo klapčiukai visą Lie
tuvos spaudą “suš'ovietiriO”.

Kad Lietuvos mokytojai išti
kimai tarnautų naujiems valdo
vams, Kauno oficiozas siūlo |- 
vesti griežtą kontrolę mokyto
jams. ■' Kiekvienas mokytojas,

St.- Misčikaš-žiemys.

Reikia šviestis ir šviesti
sitis ir esamas vertybes, supa
žindinti skaitytojus su teoreti
ne ne tik savo bet visų kilų pu
se ir tą padaryti be pagiežos ir 
keršto jaušmO, bet labai šaltai, 
bešaliai. Tai vienas iš daugiau
sia teikiąs pasisekimą veikimo 
metodas*

Kdi kas sako nota laiko šian
dien užsiimti teorijomis, nes 
gyvenimas perdaug Skubus. Ne
tiesa. Bet geriat! pakęsti šakas 
ir prisikasti iki šaknų, negu 
palikus kasti šaknis, genioti ša
kas. Prisikasus viėnU kartu bu^ 
teiktas mirtinas smūgis, gi gy
niojant — niekasj nes už kurio 
laiko vėl tas pats.

II.
Bet visa tai galima pasiekti 

lik literatūra, kurios lietuvių 
kalba kaip kartas trūksta, o ku
ri yra, jau pasenus, dargi senus 
dalykus reikia priartinti prie 
paskutinių pasaulio įvykių.

Šiandien daugelis skaito save 
socialistais ir kiekvienas dargi 
skaito save didesniu marksistu, 
negu pats Marksas ir patieki
mas senos marksistinės litera
tūros, dargi pačius. Markso raš
tus, problemos neišsprendžia, 
reikia nurodyti kas kokius nu
krypimus padare, kas buvo pa
čio Markso nenumatyta ir ko
kių dėsnių prisilaiko šiandien 
pasaulis.

Paimkite kokį norite politi
nės ekonomijos vadovėlį, nei 
viename nerasite nieko apie 
valstybinį kapitalizmą, kurį gy
vename daugelyje kraštų, pats 
kapitalizmas savo išsigimimo 
stadijoje nušviestas klaidingai, 
nes socializmo kūrėjai nenuma
tė valstybinio kapitalizmo to
kioje formoje, kaip jis šiandien 
yra.

Socializmo teorija vaduojan- 
ttiesįr—4' nacidlializattja j įiįįdnių 
— Socializmas, savalstybinimas 
bankų — taip pat kelias į so
cializmą, bėt... socializmo te
orija nenumatė ir neužgyrė to
kioje formoje Šių dalykų vyk
dymą. Socializmas kalbėdamas 
apie nacionalizaciją visko, su- 
Visūomeniniriią, turėjo galioje 
ir kitonišką suvisliomeninihią, 
blitent, nesukitrimą naujos aris
tokratijos, bidrokf’atijos, bet vi- 
šą stilyginimą.

Ir marksižino išgamos,- dpo- 
statos, rodydami tik tas socia
lizmo vietas, kurios jiems tiiika, 
gali inulkiiiti žmonės it įtikin
to, j°g ji6 kilria socializmą, gi 
ištiesi/ jie kutia tik savotišką 
kapitalizmą, kuris turės Išsigim
ti, kaip išsigimė Utopinis.

Ir taiii pasiekti reikia lietu
viškos literatūros, kurios hera 
it nėra kas jos mUrtis prisiųs
tų, priešingai, dšbor gausime 
kaip kaftas vienpusiškos ir ji 
užkariaus, nes hebtts kas paro
do jose esąUčiUs klaidas.

Vokiečiai karą laimi daugiau 
šaVo agitacija, melais negu gin
kit!, nes prieš pradėsianl kurį 
nors mūšį, pirmiausia' paruošia 
dirvą užfrontėje paskleisdami 
meliis, keldami neramumus, iš
kraipydami faktus.

Prieš visa šita, iš kurios pu
sės melas beeitą, reikia būti pa- 
siruošusiems atremti ir dargi 
kovoti, pereiti į puolimą.

Bet mūsų užsienio lietuvių 
pade lis (Uo blogesnė, jog esame 
tie tik materialiai silpni, bet ir 
kreivai žiūrimi iŠ visų pusių. 
Po dabartinės Lietuvos okupa
cijos mėš ttto blogesnėn padė- 
tin atsidursime, nes jau dabar 
pradeda paskalai kilti, jog mes 
virsime svetimos valstybės a- 
gentais, nors reikia pripažinti, 
jog tokių netruko, tokių ir bu
vo.

(Tęsinys) i

* . — • ' I <

Panašiai įvyko Vokietijoje, 
kur daug socialdemokratų (tarp 
jų hitlerizmo tėvas Strasšetis), 
komunistų nuėjo laisvu noru 
vėliau prie fašizmo, nes jie ne
supratę tikrai kas yra socializ
mas, pasidavė kitų puikiems žo
džiams ir neturėdami bendro 
išsilavinimo negalėjo pamatyti 
apgaulės.

. Juk įsižiūrėkime į fašistinį ir 
stalinistinį judėjimą kaip jų tė
vynėse, taip ir užsienyje. Kub 
jie ima žmones? Sanprotavi- 
mais ar paprastais žodžiais? Jie 
nesileidžia Į teoretinius ginčus, 
nes juose, maža tenusimano, O 

i antra tai labai slidus kelias. Jie 
ima kasdieninius, nusinešioju
sius faktus ir jais operuoja. Jie 
kovodami prieš savo politinius 
priešus nevartoja teoretinių 
ginčų, bet tik šmeižtus^ ieško 
diskredituoti patį asmėtiį, o ne 
jo Skelbiamą teoriją. Kadangi 
nei vienas asmuo nėra švėri.as 
ir kiekvienas antrame iš adatos 
vežimą priskaldo, nesunku su
dirbti savą politinį priešą. Bet 
panašiai gali pasielgti kitas, na, 
ir keliauja žm6nės per partijas, 
kaip nusigėręs jaunikis piršliais 
po visas parapijas.

• Antras diktatorių žirgelis tai 
nuolatinis kalimas to pačio,- į- 
kalbinėjimas, melavimas per a- 
kis, bei tų melų tvirtinimas iki 
reikalinga ir vėliau išsižadėji
mas, kuomet jau nereikalingi.

Atremti šiuos melus, kaip kai 
kas stengiasi, tiesiog neįmano
ma, nes jų kasdien paleidžiama 
šimtai ir nepakaktų dargi lite
ratūros nei laiko, bet šie visi 
faktų iškraipymai turi pasiseki
mą, nes žmonės neturį patys 
pagrindo spręsti ar taip gali bū
ti ar ne — patiki ir iki tu jį 
pertikrinsi — jau jis turi šim
tą panašių, gi ne kiekvienam 
išaiškinsi ir ne kiekvienas tau 
viską pasakys, visuomet jame 
pasiliks, dargi dešimt fašistinių 
melų sumušus, abejonė, nes pa
rėjęs namon jis atmins koki ki
tą ir s*akys, o šito visgi jis bu
tų negalėjęs paneigti ar išaiš
kinti.

Šitas provokacinių, melagin
gų paskalų ginčijimas panašus 
į piktžolių piovimą dalgiu, bet 
ne rovimą su šaknimis ir nau
dingesnio augalo pasodinimu.

Reikia iiė Vien fašizmo ar 
statiriižirio mėltį parodymu ko
voti,- bet pataikyti jam į skau
džiausią Vietą.

Iki Šiol daugumoje fašizmo ir 
stalinizmo priešai buvo tik gy
nimosi pozicijoje, gi reikia pra
dėti pdlti, pulti taip, kad pa
rauti jiems Šaknis, vieton jų 
pasūdyti geresnius augalus, 
natidingesdius, o tai galima pa
daryti lik Vienu keliu einant — 
laviharitieš patiems ir lavinant 
kitus, dubti bendrą išsilavinimą, 
visapusį, nurodyti ne šakas, bet 
kiekvieno pagrindus ir stuome
nį, koks iš tų šaknų išaUgo.

Reik susipažint ir kiliems pa
rodyti sOčialfžnio tikruosius pa
grindus, pervėrtiriti, visas buvu-

BoĮš^Vikiško Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo organo an
gliškame skyriuje Vytautas 
Daugirda tašo:

“Būtinai mes turime ginti 
Jungtines Valstijas ir jų de
mokratiją. Mes turime p&TOu 
dyti pasauliui, kad dėirioktm 
tijoje, tokioje Valdžiom Siste
moje, kurioje mes turime’ žo
džiu, spaudos ir silsitiiikhrių 
laisvę, kurioje kiekvienam as* 
iriėniUi yra garantuota laisvė 
ir teisė ieškoti laismes, žmo
nės gali atsiginti nUo bet ku
rios agresijos.”
Bet tie jaunuoliai, kurie pa

sižada ginti Ameriką ir jos de
mokratiją, Seka paskui sOviėtą 
diktatūros garbintojus, komu
nistus. iz

Sovietų Rusijoje nėra nei žo
džio, nei spaudos, nei susirin
kimų laisvės.’ Tenai viešpatauja 
žiauriausios fųšles dėšpOtizfnaš. 
Dabar tokią pat dCšpOtlšką tvar
ką Maskva Užkorė ir Lietuvai. 
Bet “darbininkų^ susivienijimo 
jaunuoliai prieš tai neprotes
tuoja. Kiattšfmas: ’ ar jie yra 
nuoširdus^ kuomet v jie ketina 
gibti’ jdėmofefutirių'/valdžios sis
temą Amerikoj e ?i <

>

. Sovietų^Rusrja-nėTk Hitlerio priešas. Bet ji nėra 
nuoširdus jo draugas. Ji to saivo partnerio bijo. Dikta
torius, kuris sėdi Kremliuje, žilio, kad jeigu Hitleris nu
galėtų Angliją ir pasidarytų neribotas valdovas Europo
je, tai jisai atsisuktų prieš Rusiją, kurios ibiJŽlfrfški plOj 
tai, derlingi laukai Ukrainoje ir aliejaus šaltiniui KaU-* 
kaze seniai jį vilioja.

Pastaruoju laiku Stalinui turėjo pasidaryti ypatin
gai nejauku. Naciai pasiuntė Suomi j on savo Įęanttomėiifū 
Už dviejų dienų po to buvo paskelbta Vokietijes-Italijos- 
Japonijos karo sutartis. Stalinas pasijuto apsupamas iš 
dviejų pusių. Jeigu jisai įsiveltų į didesnius kivirčus su 
Japonija, rytuose, tai jatn reikėtų rūpintis apsaugoti sa
vo frontą vakaruose.

JaU prieš tai bolševikai buvo ne visai draugingu bu- 
du susidūrę su naciais Balkanuose. Rumunijos žemių iš- 
parceliavimą padiktavo Hitleris su Mussoliniu, nekviėS- 
dami i konferenciją (Vienoje) Maskvos atstovų^ Be to, 
Maskva ir Berlynas varžosi dėl įtakos Bulgarijoje, ku
rios valdžia yra pro-naciška, bet publikoje dar nėra išdi
lęs pan-slavizmo sentimentas. Bulgarijos komunistai, 
kaip praneša vienas Amerikos korespondentas jau lei
džia lapelius, kuriuose yra aštriai atakuojamas načių 
“imperializmas”.

Taigi Hitleris ir jo talkininkai stovi skersai kelio 
bolševikų ekspansijai keliose srityse. Tai, žinoma, nereiš
kia, kad rudasis ir raudonasis diktatorius tuojaUs griebs 
vienas antram Už gerklės* Ne, juodu dar tebėra partne
riai, Bet Stalinas darosi vis labiau ir labiau izoliuotas, 
todėl vis labiau ir labiau jisai bus priverstas daryti tai, 
ką jam palieps Hitleris.

Su Mussoliniu atsitiko panašus dalykas. Pradžioje 
jisai jautėsi esąs didesnis tūzas už Hitlerį. Pastarasis va
žiavo pas jį “mokintis”. Bet šiandien juodmarškihių “dili-, 
čė* tėra tiktai Hitlerio pastumdėlis. Toks pat likimas 
laukia ir Stalino*

i—i.

PAVOJINGA BŪTI 
KOMUNISTU

<I*H*>*I. ",

“Laisvė” įdėjo Philadėtphijotf 
Tau t. Paš. Kliubo protestą prieš 
tautininkų seimą (įvykusį rūgs. 
1 ir 2 d.d.), kuris pašalinta iš 
delegatų tarpo keturis to kimbi)* 
atstovus ir juos “išniekino”, ap
šaukdamas bolševikais Bėi k<>

laikyti egzaminus taip vadina
mos ‘politgramotos’.” Kurie tų 
egzaminų neišlaikys iki nusta
tyto termino, tie “toliau nebe- 
galetų likti mokykloje*. ;

Vadinasi, bus mokytojų “eist- 
ka6.

ISPANŲ SOCIALISTAS J. BESTEIRO

LARAI NUSIMINĖ, KUO
MET ATĖJO RUSAI

SuJadiŠevikfnti Katino laikraš
čiai rašė, kad Lietuvos žmonės 
pasitiko atmaršavusius iš Rusi
jos raudonaririiečitiš šit dideliu 
džiaugsmu ir entuziazmu. Bet 
tat bitvo ftieiaš. Kiekvienas a- 
merikietis, kuris tuo metu bu
vo Lietuvoje, liudija, kad žmo
nės pasitiko bolševikiškus oku
pantus su baime ir nusiminimu.

/

Šitą faktą dabar patvirtina ir 
patys Maskvos garbintojai.

Brooklyno komu-nasių orga
nas rugsėjo' 28 d. įdėjo trejetą 
laiškų atėjusių iš Lietuvos. Vie
ną ją parašė koks ten B. Kaži-1 
nauskaš savo broliui ir brolie4 
rieį, gyvenantiems Pliiladelptii- 
joje. Laiške sakoma:

“Brangieji, parašykite, kaip 
pas jus ddbar girdėt. Gal 
toks pat sumišimas, kaip pas 
mas Lietuvoje. Mes tai btfi 
voiriė labai nusiminę, kai dŽ- 
ejo tusų kaHtiomėifė.,.*
Faskiti laiško atiiotius sako-

:si apsit’amifięš, kai pamate, kad 
rusai “nieko blogo” nedaro.

Raudonoji kariuomėnė, žino* 
riia, ne tam ir buvo atsiųsta, 
kad šaudytų žmones arba plėš
tų; Jos tikslas buvo nugąsdin
ti žmones, kad atvykusieji iš 
Maskvos komisarai ir žvalgybi- 
•nitikai galėtų šeimininkauti Lie
tuvoje kaip tinkami, — kų jie 
ir dafro. \

“GĖROVE”

munistais. Klittbo pačefškimė 
sakoma:

' “Mes tokius įvardinimus 
musų narių ir visos organi- 
nacijos bolševikais ar kofflfitp 
įrištais skaitom labai pavojin
gais, ypatingai kas gali pa
kenkti mus pašelpihei Orga
nizacijai tokiam pavojingam 
laike,” , . ,

KitO laiško rašytoja giriasi, 
kad jos gyvenimas labai geras. 
Sako:

“Aš labai gerą, tarnybą tu
riu,- gerai uždirbti, į ihęnėšį 
60 litų gfturfu; dirbu p&š^dak- 
tarą ... Pas mus Lietuvoje 
gyvena nėniažaj taisą. PrUde- 
dapi rusiškai mokintis kalbė
ti ”

Telegrafas prahešč* kad pa
garsėjęs ispanų socialistas Juli
jonas Besteiro rugsėjo 28 die
ną mirė Karmona kalėjime, An
dalūzijoj. Generolo Franko ka
rininkai nuteisė septyniasdešim
tus metus einantį visuomenės 
veikėją 30-čiai metų kalėti, Kar
mona kalėjime Besteiro buvo 
uždarytas fašistų uždėtai baus
mei atlikti.

Julijonas Besteiro ilgus metus 
btivo Madrido universiteto pro
fesorium. Bėšteiro dėstė logiką. 
Didelė dauguma ispanų visuo- 
menės Veikėjų, adkštų valsty
bės valdininkų, daktarų ir advo
katų yfa buvę Bestėiro moki
niai. Bėšteirb paskaitos univer
sitete btiVo tokios populiarios, 
kad jų rinkdavosi klausyti tie 
tiktai studentai, bet ir šiaip 
šviesuoliai, kurie įdoniavosi 
žmogaus minties pasiekimais ir 
filosofinių sistemų darnumu. 
Logiškais Besteiro išvedžioji
mais gėrėjosi kiekvienas, kuris 
turėjo progos bent vieną kar
tą jį išgirsti.

Bet Besteiro buvo ne vien lo
gikos prbfesorium. Nuo jaunų 
dienų j iš susidomėjo visuome
nės judėjimu ir aktyviai jairiė 
dalyvavo1. Besteiro priklausė Is- 
ponijos socialistų partijai ir so
cialistų vadovaujamai darbinin
ką profesinei sąjungai.,

Besteiro buvo vienas arti-* 
tilihtisių socialistinio judėjimo 
kttrČjo, dbablo Iglėsias, draugas 
it' bendradarbis. Ilgus mettiš 
Bcšteiro' priklausė partijos ceh-* 
tro komitetui, atstovavo Ispani
jos socialistus tarptautiniuose 
štfšitinkiinuosė ir patašė labai 
daug straipsiiią socialistinės 
fniiities reikalu'.

Bėsteiro buvo Ispanijos Mok
slo Akademijos narys. Jis buVo 
pirmuoju akademikų, kuris 
aukštoje mokslo įstaigoje dfp 
so kalbėti ftpiė socializmą.

Ispdtiai thonarchiją 'nuverti 
1931 metais, bet kovas jie vfeA 
dė ilgus dešimtmečius. BesteltO 
buvo aktyviu tų kovų dalyvių. 
Kai reakciniai Ispanijos sluokš1 
niai norėjo įvelti kraštą Didžia-1 
jan kafah, darbininkija surito-* 
ŠČ Visą eilę streikų. 1917 metais 
visoj.e /Ispanijoj buvo suruoštas 
visuotinas streikas, kuris labhl 
smarkiai pakirto reakcines jėA 
gas. Pats kafaliuš buvėf besiruė-* 
šiąs bėgti. Kariuomenė išgelbČ-* 
jo monarchiją tuo metu ir pr&4 
[dėjo keršyti streiko dalyviam4:* 
[ Suimtųjų tarpe buvo Bestėi4 
iro/ Largo Gaballero ir daugelis 
kitų socialistų. Monarchija judS 
ftutėfšė shšaudyti, bet buvo ptfF 
vesta pakeisti mirties baUspSę 

i ilgamečiu kalėjimu. Nuteistieji

buvo laikomi KartagCnos kalė
jime.

Netrukus, vyriausybė turėjo 
daryti rinkimus. Ispanų liaudis 
pifm'on sąrašų eilėn pastatė nu
teistuosius ir Besteiro tapo iš
rinktas parlamento nariu. Kai 
tiktai buvo sužinoti rinkimų da
viniai, prie kalėjimo susirinko 
didžiulės minios ir, galima sa
kyti, nuteistuosius nešte nune
šė į parlamentą.

Besteiro labai daug pasidar
bavo Ispanijos respublikai įves
ti. Jis buvo išrinktas pirmojo 
ispaiių i^ešpiiblikbs parlamento 
pirmininku ir jo plunksnai pri- 
klarise daugelis ispanų konsti
tucijos paragtafų.

Bet daūgiarisia drąsos Bestei
ro parodė civilinio karo metu. 
Kai Etitopos demokratiškos val
stybes atšisakė parduoti respu
blikonams ginklus, Besteiro bu
vo labai didelis pesimistas dėl 
respriblikOs likimo.

Bestėiro buvo Vienas pirmųjų 
Ispanijos socialistą, perspėjusių 
visuomenę dėl nelaimių, kurias 
atneš bendradarbiavimas su ko^ 
munistais. fiėsteiro kelis kartus 
bttvO kviečiamas įeiti Į riiinisfe^ 
rių kabinetą, bet jis atsisaky 
davd eiti, jeigti kabihetė turėjo 
būti ir komunistų atstovai. Ne
galima pasitikėti ir bėndradai^ 
biatitf, demokratijos gynimo 
darbe, — pareikšdavo Besteiro 
Spaudai, su žmonciriis, kurie 
yCa didžiaiišieji demokratijos ir 
laisvės priešai.

Ilgus metus Madride išgyve
nęs BesteirO nenorėjo iš jo 
(rauktis pavojingiausiomis jo 
valandomis. Vytiatisybė ir dide
le labiau prisižyinej tįsių žmonių 
da'Ugnma išVažiavO iš Madrido, 
btet Besteiro pasiliko su MadrL 
do gynėjais.

Praeitų metų pradžioje, kai 
Ispanijos respublikonams teliko 
tiktai centro zona, tikrieji anti
fašistai nUtare nusikratyti koi 
muništų ir ieškoti būdų karui 
baigti. Antifašistinės visuomet 
iiės atstovai .Sudarė Gynimosi 
Tarybą ir kvietė Besteiro jai 
pirriiinihkauti. Besteiro atsisakė 
būti T&fybos pirmininku, bet 
sutiko paimti užsienių reikalų 
Ivarkyiną. Tuo metu tai buvo 
vienas štarbiatisių: dalykų.

Kai generolas Franko sulaužė 
savo pažadą ir pradėjo pulti vp 
suOse frontuose, kai dingo gali-* 
mybėš apginti Madridą, naujai 
paskirta Taryba nutarė trauk-* 
tis į Viduržemio jtiros pakraš^ 
čiuš. Viši ruošėsi bėgti, tiktai 
Vuėfias Besteiro neskubėjo.

AtsakOmirigėš Tarybos Paryš 
pranešė Bėštėiro, Kšd jo djspo-* 
zicijdj yra oriuiVlš, k£iriu6 jisai

gali skristi kada nori.
—Ar yra galimybė pabėgti vi

siems, kufiė dalyvavo kavoje 
prieš fašistus? — paklausė Bes
teiro;

-^Ne," Viši negalės pabėgti.
—Jeigu Madride turės pasi

tikti bent vienas antifašištaš, su 
jtio pasiliksiu ir aš. Su jais im
siu atsakomybę ir dalinsiesiu jų 
likiihu.

VisUomeninūs kovos mėta 
Bestėiro visuomet drįsdavo im
ti atsakomybę ir kritingiausiais 
momentais drįsdavo ginti savo 
ir socialistų nuomonę* Labai 
adkštai vdrtifio atsakohiingtmto 
sąvoką, neskyrė savo žodžių 
rino darbų* užtat savųjų buto 
labai mylimas ii* priėlų gerbia
mas. 1ML G.

(Bus daugiau)
ui" .................................. ...... ...—

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

*
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
“Liaiidfcs kovotojų” įamžinimas; — Stenografinė apy

skaita. Advokatūros įstatymas. — Propaganda 
už kolchozų steigimų. — Įspėja bedarbiui — Kom
partijos agitacinis centras veikia. ~ Katastrofinė 
btitų stoka. — Mokytojų “tdbUliftimo” fakultetai.— 
Suvaržė vilhonių siūlų pardaviriėjiriių. — “Neatiti
ko momento”, 
sas”
Lietuva vėtčiaftta išlaikyti savo okupantus. —• Mar
šalo žvaigždės.

' Per akis IffčluOjd. — Irgi ^prdg're- 
— Nemirtingumo problema jau išspręsta. —

(BIŪLĖTENlŠ N r. 13)
—Sovietų Lietuvos aukščiau

sius tafybds prezidiumas Už
draudė be jo žihtoS it patvirti
nimo keisti Vietovardžių, įmo
nių, įstaigų ir kitokius pavadi

 

nimus. PaVadttiifnai keič.ahli, 

 

suteikiant “liaudies kovotųjų 

 

vafdttš ttf* kitokiais gutbės pa
vadinimus”.

—SSSR aukščiausios tarybos 

 

prezidiumas leidžia "tos sesijos, 
Mirtoje Lietttva formaliai buvo 
aneksuota, stenografinę apy
skaitą lietuvių kalba. Jos redak
cija pavesta Kostui Korsakui.

—“Darbo Lietuva” praneša, 
kad teisingumo komisariatas 
jau esąs išvertęs sovietiškąjį 
advokaturoš įstatymą, kttris 
netrukus įsigaliosiąs it Lietu
voje. Pagal šį įstatymą, advo
katais gali būti ir neišėję juri
dinio mokslo, bet “dirbę ne 
mažiau kaip trejus mettts kaip 
teisėjai, prokutotai, tardytojai 
ir juriskonsulatai”. įdomu, ku
kiu budu sovietuose gali būti 
juriskonsultas, t. y. tėisėS pa
tarėjas, asmuo; kuris pdts nėrri 
išėjęs teisės mokslo?

—Iš Babtų valse, gaudama 
žinių, kad ten “žemės reforma” 
palietusi 115 ūkio 4,058 ha

NAUJIENOS, Chi&igo, 111.

i INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• apDraudą
UGNIES.

• ApDrAuDą
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabl- 
11 ties.

NAMŲ NUO

ĖA KANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJJEN V
Kaitinėję jier

A. RYPKĖVičIŲ 
1739 S. Halsted St r

gauti buvo gauta 800, o paten
kinta tik 551. “Reformai” va
dovauja “draugas” A. Menso- 
nas. 7 didesnieji dvarai hėpar- 
celiuojdmi, bet tdo pat metu 
vedama propaganda už kolcho
zų steigimą.

—Medicinos darbuotojų prof
sąjungos Kauno skyriaus laiki
noji valdyba įspėja savo na- 
liūs bedarbius, kad jie turį va
žiuoti tarnauti į provinciją. Jei
gu jie to nepadarysią, busią iŠ 
bedarbių sąrašo išbraukti 3 
rnėn. Jiems pakartotinai 
kius vykti į provinciją, 
išbraukiami 6 mėn.

—Sovietų Lietuvos ir
tų Latvijos moterų lengvosios 
atletikos rungtynes pasibaigė 
Latvijos laimėj imu ' 61.5:28.5.

—“Tass” praneša, kad iš Ki-

atsisa-

Sovi

ftaitfnB atdara kas vakaras 
Iki S vai. SeknladlėhlalS — 
nao I ryto iki 1 vai. popiet

keliami į Karelijos—Suomijos 
sovietų respubliką.

—Kompartijos agitacinis cen-

KAM LAUKTI?
gauk savo dantinius 

fleitos oarari
ir 

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

Pataisymas $1.00

NAUJIENŲ-ACMĖ Photo 
OMAHA, NEB.—Fermeriai pasitinka Wendell Willkie

okupantus.
—“Tass” praneša maršalo 

ženklo, vadinamosios “iririfŠrilB 
žvaigždės” aprašymu Ši Žvaigž
dė, dUOdfifirik ffiriršalams, ttirėŠ 
apie 7 kktntdš Btilijfirilų.

—fMskelbtftš prttfiėširflašj kriti 
dirbtiniai žuvininkystės ūkiai 
negali palikti atskiriems asirtė- 
nims, o turi būti atiduoti ad
ministruoti Valstybiniams u- 
kiamS, t. y. “sOVčhožams”.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SilSirtipinę naciais

BRIDG1 
SI 

MĮ6 8;

ORT ROOFING AND 
:bt metal co. 
ftlŠiedSt. VICtory 4965 

. rįflafi, stoglangius ir 
siėfių apmušimus-

’Mteėine Bet kį. AttiatejiMhiė bet 
ką; ŪMU jffUttffaiHri.

u

T**1 •

< TI

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
GO. — VFHolesalė 
4707 S. Hakted St 

Tel. Boulevard 0014

Buvo šureilgti 
kuritioše 

skaitė taudorioso> 
politinis vadovas

MASKVA, Rusija, rūgs. 29 
d. — Rusų spaiidoj tiktai vh- 
kar paminėta vokiečių, japonų 
ir italų karo sutartis. Oficiali 
spauda sutarties reikalu nepa- 
darė jokių kohieritarų.

^padda atktėipė didelio dė- 
rriešiO į Vokiečių kariuomenės 
trairipoftaciją pėr suomių te
ritorijų; Atrodo, tarytum suo
miai rtisiį apie tai visai nein- 
forriihvO. RuShi nepatenkinti, 
neš Vokiečiai iš ten gali laisvai i 
pasiekti Leningradą. Vokiečių 
kariuOriibriė Suomijoj užkirs 
fiisU ekspariSiją šiaurėje. Rusai 
ttto šdšltupinę.

tras buvo Kadhe sušaukęs me
dicinos darbuotojus, mokyto
jus, teisininkus ir artistus, ku
riems kažkoks Solovjovas Skai
tė paskaitą apie tai, “ko moko 
komunistų (bolševikų) parti-

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MtlSV žtMOnflŠ CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėti—reikia 
tik fnsą patašo.

Celbtex Plastėrboard pėda 2c 
Jx6 Lentos .............. .  pėda JMc
1*4 titirtdim's Lfeutos pėda 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10c 
2x4 ............................. pėda IVfcc
frdilbbatd—shėėi nuo 4x6 iki 

4*10 .....    pėda 2c
Albert Spęcial Malevą gal.. $1.25 

Apškaitliavimas DYKAI— 
Pristatymaš DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUFBLY CO.

3800 S. VVėstern Avė.
Tel. LAFayeite 2101

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

vai. dienos.

steigti riDtijdš diektrdtėeliiiikdš 
įmonės, p butų galima atgrėb
ti iš Vilniaus pavogtus įrengi
mus. ' -

— VHfiiSUS Sdpend aistri da
rykla ddfi/iiiiHkUi If tSfHDuto- 
jai vieptu škeibia^ kad jie |>asi- 
ryž£ kdVOli sti datbiHltikų ir 
carndDtojiį a§aUVdliŠliU dvkavi
mu it vėlavimu į davinį ; irgi 
stachanovi^iai f

—NėįiHkiflUšOmOš Ltetlivos 
laikais į kUt'O toOk^ki^ buvo 
priimami tiktai jatmuoliai/ bai
gę Įjilhiį gilimažijOš kUFša. Da
bar LifetdVOš katO mokyki^ pa
vertus raudonosios armijos ka- 
rb Mokykla,• joh piiiiftdffii ir 
jdlihuoiiai, baigę “nemažiau 
kai]J 4 giDuiažijbš klaseš”. Vlš 
“progresas”;

—Ukmergėj ė
‘ideologiniai kursai”,- 
paskaitas 
armijos 
■‘draugaš” Djaknvas.

—“Darbo Lietuva” praneša, 
kad Tauragėje susiorganizavo 
komunistų partijos kuopelės. 
Vienas svdrbiaušių uždavinių 
busiąs — “kovoti su liaudies 
priešais; b Tauragės apylinkėje 
tokių dar apstii”.

—Iš Mažeikių apskr. feika- 
lahjama,- kad valstybė parūpin
tų zuperio; ries jo vietoje p'irk- 
ti Begalima.

—“DarbO Life'tuvU” dėda to
kią ištrauką iš Kaimo “Žaibo’ 
spaustuvės sien iiio laikraščio 
:žaiborykštė”..; “pasltyžę žėng 
ti koja kojoū šu 193 milijonais 
musų broliu, žiribddmi,- kad ko! 
mums vadOvdiri didžiojo Stali
no Genijus, ulės blriiiiiė ir pa
valgę ir apf’lip'iiiti.” ‘ Darbo 

•LietitVd” fthd sdVęs prideda: 
“Jokių abejonių negali bdti. 
Stalino Gfenijus muftis Vadovaus 
amžinai.” Išeina, kad iiemiriin- 
gUmb prOĖlėfnd jau išSplęsta.

—Paskelbtas- ofiėialihiS pra
nešimas apie kOrifiškiiotus “pa
bėgusių iš Lietuvos it Besislap
stančiu liaudies p'ticŠų turttis”. 
šiame sąraše- yfd 8$ phVatdėš.

—Vyriausioji šėkvtstto ko- 
liiisijd paskelbė, kdd už pdtdl- 
paS; sėkvesttuOtas raUdbnbšibs .
armijos rčikdiariiš, dphioka Vdl- fiHUuį uėltdj

Konoye šūkauja Tel. CICERO 5308

C. & M. PAUGA
DISTRiBUTORS

Parduodam genaus) ir 
Stipriausi

FOX HEAD AL(' 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miešti ialis.

—“Darbo Lietuva” deda lo 
kią žinią: “Vilniuje buvusio 
“Elektrik” fabriko patalpose 
steigiama nauja valstybinė 
elektrotechnikos įmonė. Šiuo 
metu vykdomi pagreitintai pa
ruošiamieji darbai, šia proga 
štai kas pažymėtina. Pėrilėi 
raudonajai armijai įš lenkų iš
vadavus Viliiių, vietos darbi
ninkai suširupįno savo likimu. 
Kadangi daugelis norėjo galuti
nai nusikratyti kapilalištinio 
jungo, tai, rUudonajai armijai 
Vilnių atidavus į ' smetoninių 
kapitalistų ląnkas, darbininkai

TOKIO, Japonija, riigs. 29
— Japonų mikado pasakė la
bai taikią kalbą, sąryšyj su ka
ro sutarties pasirašymu. Tuo 
tarpu japonų niinisteris pirmi
ninkas pradėjo visai kitokiu 
tonu kalbėti. Per radiją kre^p- 
damasri į japdftus kewe pra
dėjo šaukti; kad dabar niekas 
iiėgali japoharhš trukdyti įve
sti Daliją Ivatką Azijoj. Viskas 
jkii yta ptaiO'šta it japonai yra 
pasiryžę šu šąjtmginihky pagal
ba parodyti, jog jie y ta vtefiih- 
tėi.ai Arijos tvarkytojai. Ttiri- 
tria žinių, kad japonai stengia
si sudaryti sutartį su rusais. '

d.

ja”;
—Sovietų 

pavus visus 
vos miestus, butų stoka Lietu
voje darosi stačiai katastrofinė. 
Iš Vilniaus pranešama, kad ten 
nei už didžiausius pinigus be
simokąs jaunimas negali rasti 
kambario. Tokia pat padėtis 
Alytuje. Studentai, ir gimnazis
tai priversti ięškoti kambario 
net apylinkių kaimuose pas ūki
ninkus. Tokiu budu jie, eidami 
į mokyklas, bus priversti klam-! 
poti kilometrus. Tokia pat pa
dėtis Kaune, kur . studentaai 
apgyvendinami mokyklų kori
doriuose ir rūsiuose.

—Prie Vilniaus Pedagoginio 
Instituto steigiamas “mokyto
jų tobulinimo fakultetas”. Ta- 
mė “tobulinimo” fakultete mo
kytojai bUs mokomi mrirksiz- 
rftd-ieiiinizrtio’, ndu josios peda
gogikos ir t. t. Visas šis ktit- 
šaš galįs būti išeitas per 4—6 
semestrus, šiame fakultete kai
po' specialybe įvedama ir rusų 
kalba. Fakulteto kurst) esą ga
linta praeiti ir už akių.

—Prekybos komisariato sky
rius Vilniuje paskelbė, kad be 
jo leidimo negali būti pardavi
nėjami vilnoniai siūlai.

kariuomenei oku- 
žymiuosius Liet u-

5031 W; Rodsevelt Rd;
CICERO, ILL.

. .........................................     ■ I <111 >li I • IIs

UŽEIKITE fAS 
PĖTE young 

Nąrys: 271 Am. Legion Post.. 
CnicagOs Lietuvių Draugijos. 

SCllttTZ ALUS 
82nd ir Kėan Avenuc 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

j
nąja armija. {Praėjusių metų 
spalių mėnesį ( kartu sti darbi
ninkais iš Vilpiaus evakuavdsi 
ir radijo priimtuvtj fabrikas 
“Elektrik”. Su fabriko instalia
cijomis išvyko j Gudijos TSR 
ir clektroteolinikai, inžinicridi 
ir kiti specialistai.”

Ši “Darbo Lietuvos” žinia 
suteikia mums progą priminti, 
kaip tikrenybėje buvo su 
“Elektrik” fabriku. Pernai ru
denį bolševikams atėjus į Vil
nių, jie skubiai pradėjo kraus
tyti iš ten visus gerinus įreng
tus fabrikus. Tarp jų buvo ir 
“Elektrik” radijo priimtuvų 
fabrikas. Bolševikai smurtu iš
gabeno' ne tik visas mašinas, 
bet ir darbininkus kartu su spe
cialistais. Tokiu būdti “Darbo 
Lietuva” per akis meluoja, ra
šydama, kad darbininkrii šrivo 
noru nusikrausfę Minskan. Mat, 
bolševikai nebuvo tokio gerdi 
įrengto radijo fabriko mate, 
tad jiems rūpėjo kiiO greičiau
siai išgabenti į Minsku fabriko 
mašinas kartu su darbininkais, 
kad paskum, pas save pamėg-

sfybės iždaš. Tad išeina, kad 
Lietiiva gatiš dar išlaikyti šavb

>r.r ■

škeibiffiai Naujiunose
-stttl phdlug NttUJlėfiyS 
/ča fitcudifigos

u.
Padėti ėihitii kas Mėnesį Prieš ii d;; M i

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3^% Už Pri
dėtus Pinigus; Duodam Pasko
las Ant Namtj 1 iki 20

$5,500,000.00
$400,000.00

BV t. & 
GOVfcftNMENt 

šAViNfcš <fĖ’£)ERALLY 
Insured

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRfcinia 1141

nlil A, f------------

SVEIKATOS KLINIKAS
tonsilus cto cn
Išima Už .............. *l3.OU
PRABŲ VIMAS CC n H H
Ligoninėje ........ ...... ^OU.UU
RAUDONGYSLIŲ $ Ofc 
Išėmimas ij* Ligon. ’CiUbVU
REUMATIZMAS QQ
Ekzam i nacija C 4 Afl
ir vaistai ............  *I.UU
DOtlOtAŠ PAR# 11OŠPITAL 

1900 S. Kedzie Ate. Chicago

• FOTOGRAFAS

EEB

Spausdinam
A

NAUJIENOS
NAUJIENOS

Amerikoj MU&tiičtt i* ftftudM

Naujienos

t i k 
nuo

benturfes 
užsakymą

LOAN ASSOČIAT1ONof Chicago 

justin7 MACitifetviįri.
Vai. 9 iki 4. Šer. 9 iki 12 

Stib. 9 iki g Vdk.

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hpllyvvood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

jįMės gaminame 
pgavę įspaudą ię užs 
Uaišfiiuertlį Dehtistų.
“ APSKAIČIAVIMAS
b K DYKAI.

NAUJIENOS
1734 Soutli Haltted Stre<> 

CHICAfeO. ILLINOIS 
Ttl. Canal 8500

Limdale tentai Laboratories 
HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndaie 2908 Tel. Moriroė 9251
30 N* Dearboi-ri — State 9640

ROOM 806 AtDAltA KASDIEN 9 iki 6

2-^

. ...---------- %

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
Dk-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
Darome visokius 
spaudos darbus

rė Povilą Kapus liną Lietuvos 
Banko direktoriumi.

—Prekybos, Pramonės ir A- 
liiatų Rūmų likvidatoriaus pa
dėjėjui Domui Gruodžiui- pri
vesta likviduoti Vilniaus sky
rių.

—Šiauliuose buvo surengtas 
mitingas komunistinio jatihifno 
dienos proga, šiame minėjime 
“draugas” Chienas skaitė pa
skaitą, kuri, pačios “Darbo Lie
tuvos” apibudinimu, “visai ne
atitiko momento”. Ukmergėje 
ta pačia proga surengtą minė
jimą atidarė “drauge” Levi- 
naitč.

—Šiaulių apskr. Žeimelio 
vdlsč; žemėš fofidart p’ai^nta 
2,602.-2 hri. žemei gauti pirme- 
riybę ttiri 437 prašytojai, o ne- 
pdtė’nkihtd 332 prašymai. Kriu
ky valšč. paimta 1,965.4 bri. 
įrašymų žemei gaut! priduota 
471, bet tiko nepriterikihtų 149; 
Skaistgirio' vahč. pairritri i/isLO 
ha. Liko riepatehkinti 182 pra
šymai.

—Iš Vilniaus gaunama žinių,' 
kad teh būtinai duodaftii tik
tai fieirts dafbiriinkamš, kttrie 
dedasi pHė Stačirimovirtib ju
dėjimo.

aparatus. Nepriklausomosios 
Lietuvos vyriausybe buvo ga- 
vtisi visą eilę sovietų Gudijon 
prievarta išgabentų darbinin
kų ir specialistų giminių pra
šymus, kuriuose buvo prašoma,

Lietuvon. Bet visos pastangos 
nedavė rezultatų.

Bolševikai stengėsi išgabenti 
Minskan ir kitų fabrikų įrengi- 
riitis1. Ėė‘t prityš darbiliinkhi gy
nė fabrikus,- net naktimis mie- 
gdddmi fdbfikų patetikose. Taip, 
priV., buvd sti Vilriiatri ėlė'fctroi 
Štoinrii; kurių bolšėVikdi taip 
pa’i iiorėjO išvežti Gudijom titi- 
VO itio pdgrindu Dėt kttitihų' 
stišitėiriimų Šti bolševikais plė' 
£ikdid. Dar įdoįrii sirihikmėna: 
Jeigti tie darbininkai jau taip 
norėjo pribėgti iŠ Vihliaus l<ar- 
iti su raudonąja rirrtiija, Ui ko
dėl dabar tas fabrikas iš Mitri: 
kp riėbėperkefiarfritš į Vitolųf 
Tttottret nebotų ■ teikėte Vilniuje

CENTRAL I
tyfeš sėkmingai gydome chroniškas ligSš, pilVo, kėp'ėhiį, inkštų, ir 
tt. Lytišku silpniim^ ir Vėnėtišleas ligas, variedęė gjršldš, yafičošė votis 
ir hemorrOidus be chirlirgiškoš .opefacijos. Pasitarimas DYKAI!

Priėš-yedybinįai egzamiftavimai pagal Illinois valstijos įstatus. . .
19Ž2 W; blVisiON ST. Z (aHi bafndii Avė.) VISAS 2-RAŠ AUKŠTAS 

D.u Telefonai: BRtnsvvitk 2718 ir fttFMbcrtdt 615Š.
Valandos: Nuo 1J v. ryto iki 8 vai, Vak. Sekmadieniais tik pdgal stitartį 

lift. J. Ė ZAftEfaM, Mėdikiliš DirektbHtfs ir SANDRAUGAI.
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pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
rašti* Amerikoj.

WAUJiWŲ tiHmHBeMttt AfflerflKj (te 
kAinuejM Chicigoj k

NAŪJiENOMS-^faHgi» riekite Hw> ntHtei

“NAUJIENOS

ie

RYTINĖ RADIO
valanda

— iš stoties —

Kasdien nuo 3:45 v. ryto
. iki ,9; 15 - ved: ryto: 

Stfedmi^nųd 8:30 iki ,9:15 
vai. rylo.

Pirmadieniais taipgi 7:60 
Vai. vakare.

Išgirskit Vėliausias žinias 
mužiką ir kitus įdomius 

prdhešimus.

NAUJIENŲ*’ 
AŲTOMOftlLtV 

PIKNIKAS
Spalių-Oct. 6 d. 1940 

LIBERTY GROVE 
SPRINGS, ILL.



Antradienis, spaliu 1, 1940
ih.^.-K, į- „ , -1.4 ... ■ .

NAUJIENOS. Chicago, tll.
sų organizacijos gerovei dar
buotis. *

CHiGKGOS LIET0VIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. AUGUSTAS, iždininką?
ALGIRDAS RULIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
STASYS PETRAUSKAS 

SUNKIAI SERGA
Jau pereitą savaitę šioje vie

toje buvo pranešta, jog staiga 
susirgo p. Stasys Petrauskas, 
Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos finansų sekretorius.

Tada dar nebuvo galima nie
ko tikro pasakyti apie jo ligų. 
Buvo žinoma tik liek, jog vie
na pusė drg. Petrausko kimo 
liko
reiškė viltį, jog tas priepuolis 
nepavojingas, ir ligonis netru-

Draugai

Tačiau vėliausios žinios nėra 
tiek optimistiškos. Jau praėjo 
viena savaitė su viršum, o drg. 
Petrauskas vis dar įimtai tebe
serga. Kiek rimtai jis serga bus 
numanu iš to, jog, daktaro pa
tvarkymu, lankytojai nėra p. i- 
leidžiami.

Ligonį

narys ir 
draugas.

daug prisidėjo prie kultai o ; 
draugijos išugdymo. Jo pastan
gomis buvo įrašyta didelis skai
čius narių. Be lo, jis sugebėjo 
sutraukti tikrai pavyzdingų jau
nuolių būrį, kuris pasižymi įvai
riose sporto srityse.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS METINIS 

VAKARAS

FRANK PADZUKAS

nuo narių

šioji konfe- 
kiek galima

Pas amerikiečius yra pramta 
sakyti “ladies fir.d Tai reiš
kia, kad moterims atiduodamą 
pirmenybė ir garbė.

Panašiai atsitiko ir ponų Pa- 
dzukų reikale. Tiksliau sakant,

Diena Iš Dienos

lai susirinkime gali būti išrinkti 
specialus delegatai 
skaičiaus.

Butų gerai, kad 
rencija sutrauktų
daugiau delegatų iš įvairių ko
lonijų. Viena, konferencija bus 
laikoma Rockforde, kur kultū
ros draugija pajėgė savo klubų 
įsteigti. To klubo patalpose ir 
konferencija bus laikoma.

Visiems bus smagu su rock- 
fordiečiais susitikti ir iš jų pa
tirti, kas veikiama ir kas jau 
nuveikta.

Musų laikais gyvenimas eina 
galvatrūkčiais. Beveik kiekvie
na diena vis naujų permainų 
neša. Nieko pastovaus nebėra.

Noromis ar nenoromis musų 
organizacija turi su pakitėjusio
mis sąlygomis skaitytis. Konfe
rencijoje bus progos aptarti 
musų tolimesnė veikla. Vadina
si, ką mes manome daryti ir 
kokioje kryptyje ateityje veikti.

metinis vakaras įvyks sausio 
19 d. 1941 m. Korės, jos nariai 
ir valdyba jau rūpinasi sureng
ti gražių programų.

Vėliau pranešime daugiau 
apie programų.

MORTA ALEKNUS

prižiūri Dr. Bolotoff 
kultūros draugijos 

asmeniškas sergančio 
Tad nėra mažiausios 
kad daktaras darys

viskų, kas tik galima padaryti. 
Rockfordiečiai ir šimtai drau

gijos narių linki drg. Petraus
kui kaip galima greičiau pa
sveikti. Reikia pasakyti, jog

Draugijų poniai Padzukas buvo 
suteikta pirmenybė: ji įsirašė 
pirma, o dabar jų pasekė ir jos 
vyras.

Ponai Padzukai yra biznie
riai: adresu 2900 S. Emerald 
Avė. Jie laiko Lucky Inu.

Kadangi jie yra labai malo
nus ir draugiški žmonės, tai ir 
biznis jiems gerai* sekasi. Jie 
turi įsigiję ir gražių nuosavybę.

Kai pasilaikys būti Bridge- 
porto kolonijoje, tai užsukite į 
ponų Padzukų užeigų.

NAUJI NARIAI
Per pereitų savaitę liko įra

šyti šie nauji nariai:
Anna Pilitauskas
Frank Padzukas
Mary Martin
Sophie Petrošius
Ann Gibovich iš Racinc, .

Wis.
' Labiausiai pasižymėjo Ado

mas Markūnas, kuris įrašė nei 
tris narius. Kas dirba, kas ne, 
o Adomas lai vis kruta. O kai 
dirba, tai ir padaro. Vadinasi, 
vis naujų narių gauna.

Kitus du narius įrašė Ona

KULTUVUS DRAUGU J 
lONiERENCIJA

Kultūrom draugijų konferen
cija įvyks spalių 29 d. Rock or
ele. Visos kultūros draugijos 
yra prašomos prisiųsti savo at
stovus.

Pagal nustatytų tvarkų, visi 
lietuvių kultūros draugijų va
dybos nariai yra laikomi atsto-

guli konferenc joje dalyvauti

Tenka pasakyti, jog p-ia Mor
ta Aleknas labai daug pasidar
bavo pareito kontesto metu. 
Tiesa, ji niekur nefiguravo kai
po kontestantė, tačiau jos pa
stangomis buvo gauta pusėti
nai daug naujų narių. Buvo to
kių atsitikimų, kad kontestan- 
tai jokiu bildu negalėjo įrašyti 
į draugijų vienų ar kitų asme
nį, bet p-ia Aleknas tai padarė.

Pavyzdžiui, už p. Frank Pa- 
dzuko, jo žmonos ir visos šei
mos įrašymų didelis kreditas 
priklauso p-iai Aleknus.

Reikia jai palinkėti* daugiau 
energijos, kad ir ateityje gale- 
tų su tokiu jau atsidėjimu mu-

Kitas musų senas veteranas, 
dėdė Vaitekūnas, lyg pradėjo 
pavargti: per paskutines porų 
savaičių jis neįrašė nė vieno na
rio. Reikia tikėtis, jog netrukus 
ir dėdė pradės labiau kratė j.

JAUNIMAS PRADEDA 
BRUZDĖTI

Kaip žinia, prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos yra susidaręs 
jaunimo būrelis, kuris stengiasi 
labiau suinteresuoti draugijai 
priklausantį jaunimų. To būre
lio pastangomis jau buvo su
rengtos dvi pramogos, kurios 
praėjo visai sėkmingai.

Kadangi vasara jau pasibaigė, 
tai jaunimas ir vėl planuoja 
veikti. Jaunimo komitetas jau 
turėjo pasitarimų.

Kai planai bus išdirbti 
prasidės ir veikimas.

tai

ap-
yra

išvyko

BALTRAMAIčIAI 
CHICAGOJ

BRIGHTON PARk. — Pas 
savo tėvus ir uošvius dabar 
vieši pp. Kazys ir Isabel Bal- 
tramaičia‘, du jauni amerikie
čiai, neseniai grįžę iŠ Lietuvos. 
P-s Baltramaitis studijavo Kau
no universitete ir tarnavo El
tos žinių agentūroje. Jis ir p. 
Baltramait enč, kaip ir dauge
lis kitų amerikiečiu, ‘grižo lai
vu “American Lėgion”.

Praleidę čia apie savaitę lai
ko pp. Baltramaįčiai išvyks į 
New Yorką, kur pastoviai 
sigyvens. Chicagoj jų ad. 
2532 West 46th Place.
RUDENS 
ATOSTOGOS

Draugė F. Thomienč
rudens atostogoms pas savo gi
mines Collinsvillėj, III., Wrn. 
Raudonius. Drg. F. Thornienė 
mano pas drg. Raudonius pra
leisti apie savaitę laįko, ir su
grįžti laiku dalyvauti ^Naujie
nų” didžiuliam piknike,

Drg. J. ir F. Thohiai yra nuo
širdus žmonės ir pažangiųjų

I srovių rėmėjai.
Linkiu drg. F. Thomienei 

“good time” ir la mingai su
grįžti namo. Ypur Frięnd.

Leidiimis

(Chicagoj)
Harry Sutton, 38, šii 

Lukaitis, 18
Felix Wąiczunas, 50^ su Fe- 

licia Starewicz, 44
Andrew Parney, 35, su Fran- 

ces Jurkas, 26 -
Albert Jurkutaitis, 27, su Eli- 

zabeth Myers, 19
Joseph Kelly, 22, su Pauline 

Makaras^ 22
■ lDan Dambrauskas, 

Kathleen Skurdelis, 18
Joseph Petkus, 26, su Elaine 

Bleich, 18 ‘
Joseph Niekus, 30, su Marion 

Samoška, 28 . į;
Raymond Moskus, 23, su 

Jean Riley, 18 ' /
Vlncent Janiitis, 22, su Stella 

Lemke, 21
< Leo Jeneks, 25, su Mary 
Griggs, 27

Edward Žalas, 24, su Jean, 
Steckly, 21 \

Albin Wocekauskas,
Roše Zborovvski, 25

Glen Olson, 24, su Irene Viz- 
gard, 28

Emanuęl Pėkša, 33, su Vir- 
ginia Kroupe, 29 
Reikalauja 
PerskirŲ

George Veitch nuo
Veitch

=Mabio—
. , . ..... . J

f ——

Dainuos *Xtrhiądierių” Trio, 
Šauni Muzika, Visokios

Įdomybes
Radio klausytojams bus sma

gu praleisti gražią ir įdomią : 
valandėlę klausant “Peoples”; 
radio programo, kuris bus 
transliuojamas šiąnd’en, antra
dienį, 7-tą valandą vakare iš 
Stoties WGES.

Programą pildys žymus ta
lentai, tarp jų ir žymus “Ra
dio Grenadierių” trio, kurių 
harmoningi balsai tikrai išreiš
kia gražiausias meliodijas. 
Prie smagios muzikos bus nau
dingų patarimų ir svarbių pra
nešimų, kaip įš draugijinio vei- 
kimd, taip ir iš biznio srities.

Klausytojams bus svarbu ir 
naudinga girdėti geras žinias 
iš Peoples Krautuvės didelio 
rudens išpardavimo kas bus 
ypač svarbu kiekvienam, kam 
reikia įvairių namams reikme
nų. Taigi, nepamirškite pasi-

Linksminkitės Su 
“Pirmyn” Choru

Jei norite šauniai pasilinks
minti; jei norite porų valan
dų smagiai praleisti, tai-gc- 

Iriausia vieta bus Marųuette 
’Svet., prie 69 ir Western, šį 
šeštadienį, kaip 8 vai. vak.

Tą vakarų “Pirmyn” choras 
rengia “Barn Dance” šokius. 
Bus visi “trimingai”, kurie rei
kalingi sėkmingam “Barn 
Dance”. Viskas bus laip ištai
syta, kad išlikro jausitės, kad 
kur nors ant ūkio linksmai 
laikų leidžiate. Bus ir dovanų 
įvairiems šokiams, ir t- t.

j Taigi, nepamirškite šį šešta
dienį atsilankyti ir smagiai pa- 

Lsidžiaugli su pirmyn iečiais.
v ‘ —MTD

88.

Adele

su

e

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

STEVE RUMCHAKS
NAUJOJ BUČERNĖJ

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai.

- adresuojant:

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Norime pranešti visuomenei, kad mes gaminame .

(lOME MADE CHILI, HAMBURGERS, RED HOTS
VISOKIUS SKANIUS SANDVIČIUS

Pilni PIETUS tik 25<
P. & G. HAMBURGER GRILL

1802 SO. HALSTED ST.

Kenosha, Wis..
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkimas.
Kenosha Lietuvių Kultui o s 

Draugijos susirnkimas įvyks 
spalių 2 d., 7 vai. vakaro, drg. 
Poteliunienės name. Visi nariai 
kviečiami į susirinkimų atvykti, 
nes turėsime išrinkti atstovus į 
konferencijų, kuri įvyks spa
lių 20 d. Rockforde. Be to, ap

karsime žiemos veiklų: juk ne
sėdėsime per žiemos sezonu 
rankas sudėję. Rodavičiene, tėvai: George ir Jerry.

Biznierius S. Rumchaks nau
jai— įsitaisė biznio namų adresu 
3317 So. Lituanica Avė. į kurį 
atkrauslė ir bučernės biznį. 
Praeityj jis užlaikė bučernę 
prie 34th St. ir Union Avė.

Steve Rumchaks yra žinomas 
chicagiečiams biznierius per e - 
lę metų. Turi patyrimą ir ge
ras pasekmes. Jo nauja bučer- 
nė švariai ir gražiai įtaisyta, 
pagal dabartinių laikų rmadą.

25, su

ADVOKATAS V. TAKUTIS — 
AUDITORIJOJ

Daug chicag ečių pažįsta 
Mike Tarutį, savininkų užei 
gos, 3149 So. Halsted St., o 
ypatingai žinomas yra Taručių 
sūnūs Vytautas, — dainininkas, 
o dabartiniu laiku — advoka
tas.

Advokatas Vytautas Tarutis 
atidarė ofisų Liet. Auditorijoj, 
3131 So. Halsted St., kad kiek
vienam lietuviui reikale advo
kato patarnavimo, lengva butų 
jo ofisų surasti.

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos 
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

DOMBROSE, Thomas 
1612 South Union avenue, 
mė rugsėjo 14, tėvai: Edward 
ir Ingejior. . •

S AMAS, John, 1347 W. Jack- 
son bulvaras, gimė rugsėjo 17,

a

Gasilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi
ją j rankas

Ar žinai, kodčl vieni j j gi 
(ta, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

‘Keleivį’' žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekajn nepataikau- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo

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

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS"

STATĖMEM OP THE 0WNER- 
SHIP. MANAGEMENT. CJRCULA- 
TION. REOUIRED BY THE 
ACT OF COfcGRESS OF MAflCH 

3. 1933.
Of Naujienom, The Uthuanian Daily 

New8 published daily except Sunday 
at 1739 So, Halsted St.. Chicago, 
Illinois for October Ist. 1940 
State of lllinoi? 
County of Cook

Before me, a Notary Public In and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Pius Grigaitis 
who. havihg been dūly ewom ac- 
•ording to Uw. depnses and says that 

he is the . P r e s i d e n t of the 
Lithuanian Daily News “Naujienos“ 
-and thht the following is. to the best 
of knowledge and belief, a true 
*tatement of the ownership, managr- 
ment, the circulation, etc., of the 
aforesaid publication for the date 
showing in the above caption, re- 
quired by the Act of August 24, 
1912, as ammended by the Act of 
March 3, 1933, embodied in section 
537,< Postai Laws and Regulations, 
printed on the reverse of this form, 
to wit:

L. That the narnės and addressea of 
che publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Uthuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
2. That the owners are: Lithuanian 

News Pub. Co., .1. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K. Gvgis, Nora Gugis, 
T. Rypkevirz, A. Zymont, P. Gri
gaitis, K. M. August. Paul Miller, 
A. Rvdinskas, all of 1739 So. Hai- 
sted St., Chicago, III., and Vai G. 
Jurgeli, Indianapolis, Ind.

3. That the known bondholders. 
moregagees. and other security holdert 
owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds,' 
^ortgages, or other ^eeurities are 
Universal Šavings and Loan Asso- 
ciation.

4 1 bat the two paragraphs next 
above. giving the narnės of the ovvners, 
stockholders. and security bolders, if 
ąny,_ contain not only the list of stock
holders and security hotders as thėy 
appear upon the books of the company 
būt also, in caies where the stock
holders or security hoider appears upon 
the books of the company as trustet ot 
in any other fiduciary relation, tb» 
name of the person or Corporation fot 
whom such trustee is acting, is given; 
also that the said two paragraphs contain 

' statements embracing affiant’s fui)
J<nowledge and belief as to tbe circums- 
įrances and conditions under which

į srockholdęrs and security holders wbo
do not appear upon the books of the 
*-ompany as trustees. ho’d stock and
securities in a capacity other than rhat 
of a bona fide owner: and jhis affiant 
has no reason to briicve. -that any othet 
nerson. asspciat ion. or Corporation has 
any inter-st direct or ihdirect in the said 
stock. bonds. ot other securities than as 
so-stat'd by him. į

5. That tbe average number of coples 
of each isšue of this publication sold 
or disttibuted. througb tbe mails ot 
otherwise. to paid suberibers during the 
s'X month« nm-eding tbe date sbown 
above is 36,440.

Pius Grigaitis,
President.

Q'yn»-n to nnrl jmMcribpd hefore nie 
this September 30th, J940.

J. Tananevicz. Notary Public.
(My commission expires Jan. 14, 

1943). ' ' ' . a

t

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJTFNO^F'

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Alice

iš gi-

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

807 West 30th Street, New York, N. Y.

'JACKrSWIFT/
THERE IT 15. IT HAS COME TO RĘST 
ONLY ONE HUNDRED FATHOM5 D0WN.

LET’5 ©ET INTO OUR 5EA RIGS, PR0FES5OR.
F i^NXIOUS TO 

EXPLORE 
THE ©REAT 

PYRAMID, 
JACK 5ENDS 
THE AURORA 
DOWN INTO 

THE DEPTH5 
ONCE MORE 
IN 5EARCH 

OP THE 
DrfSAPpEARlNG 

I3LAND

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 
BLITZKRIEG

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILL0W SPRINGS, ILL.
SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940

EVEN 
YOUR BEST 

FRIEND W0NT 
TELL YOU

You yourself might easily have 
halltosis (bad breath) without 
ever suspecting it for it’s often 
due to food fermentą tion in the 
mouth. And the subject is so 
delicate that even your best 
friend wouldn’t teU you.

That’s the Insidious thing 
about this oonditfon. Nearly 
everybody offends at some tlme 
or other . . . usually without 
suspecting it. Are you positive 
your breath is fresh and pure 
rigli t POW?

Listerine Antiseptic ųuiekly 
halts this fermentadon, said by 
some authorities to be a major 
cause of odors, then overcomes 
the odors themselves. So why 
take unnecessary risks? It is so 
pleasant and eaty to guard 
against offending—just gargle 
with Listerine Antiseptic.

Get in the habit of using Lis
terine moming and night, and 
before all importam engage- 
ments. Lambert P ha r macai 
Company, Si. Louis, Mo.

LISTERINE
HALIT0SIS

(BXJ> BBfcATH)
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ATIDARĖ UGNIAGESIU STOTIS PALSUO-
TOJU REGISTRACIJAI PREZIDENTI

NIAMS RINKIMAMS
--------------------- -- - — f A

Reikia Užsiregistruoti Prieš Spalių 7
Per visų šių savaite Chicagos 

ugniagesių stotys bus atdaros 
piliečių registracijai lapkričio 
5 d., “prezidentiniams” rinki
mams.

Registruotis reikia ne vi
siems. Tik tiems:

1. Kurte prieš lapkričio 5 d. 
bus 21 metų amžiaus;

PR^RONELfi GRABAUSKIE
NĖ, (po tėvais Klovaitč)
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugsėjo 28 d., 6:30 vai. vak., 
1940 miy sulaukus senatvės 
amž., ghhus Lietuvoje, Telšių 
apskr., Plungės miestely.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
P&liko v dideliame nuliūdima

2 dukteris, Julių ir žentą Po
vilą Petraičius it Bronislavą ir 
žentą Pred Fresh, 3 anukuS, 
Edmund ir\Ąlphonso Shimbel 
ir Leopold Zoien ir kitas gi
mines Amerikoj; Lietuvoje ■— 
seserį Liudoviką Klovaitę ir 
gimines.

Priklausė prie Apašatalys- 
tės Maldos draugijos.

Kūnas pavafšotas kopi., 
3307 S. Lituanica Avė. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, 
spalio 2 d., 8:00 vai. ryto is 
kopi. į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

I patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame:

3 Dukterys, Žentai, Anūkai It 
į Giminės.
j Laid. Direkt. Antanas M.

Phillips, Tel. YARDS 4908. " 
ImanMaaMaMHBHMMay

„i

i 111“ 11* | ^Siunčiam GėlesnUL||(IQ Telegramų į L. U ■ 11IO Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YAfcDŠ 7308

2. Kurie persikėlė kitur gy
venti, po pereitos registracijos;

3. Kurie atsikraustė Chicagon 
gyventi ir dar nėra Čia Užsire
gistravę;

4. Visi kiti piliečiai, kurie ve
dybomis arba teismo keliu pa
keitė savo pavardes, ir

5. Kurie iki šiol dar nei kar
to neuŽsiregistravo.

Neužsiregisfravę balsuotojai 
neturės teisės dalyvauti lapkri
čio 5 d. balsavimuose.

Paskutinė diena registracijai 
yra spalių 7-ta.

Kur reikia registruotis
žemiau seka sąrašas ugnia

gesių stočių, kurios yra atda
ros balsuotojų registracijai.

Ward 1 — 119 North Frank- 
lin Street, 214 Lomax place, 14 
West Taylor street, 1403 Michi- 
gan avenue, 209 North Dear- 
born street, 212 West Cermak 
road, 2341 Wabash avenue.

Ward 2 — 23 West 31st st., 
3444 South Rhodes avenue, 9 
Rast 36th place, 4005 Dearborn 
street.

Ward 3 — 5319 Wabasli 
avenue.

Ward 4 — 4600 Cottage 
Grove avenue.

Ward 5 — 5441 Lake Park 
avenue, 1405 East 62nd place, 
6017 State street.

Ward 6 — 6858 South India
na avenue, 6330 South Mary- 
land avenue, 1024 Eašt 73rd 
street, 6843 South Harper avė.

Ward 7 — 7313 South King- 
ston avenue.

Ward 8 7982 South Chica-
go avenue, 817 East 91 st Street.

Ward 9 — 33O'West lORIi 
stre'C i623’’East'f08th street, 
34 East 114th street, 11958 
State street. •

Ward 10 — 13359 South Bur- 
ley avenue, 3027 East 93rd st.¥ 
10615 South Exving avenue, 
8701 South Escanaba avenue, 
10458 Hoxie avenue.

Ward 11 — 2869 South Loo- 
mi‘s street, 3509 South Lo\ve

.. ............ " —... ......i į >ų-rti.Mą../,.Aw*ąi>iniĮjŲ,Įr,jĮj-ii'įiitk.»i|lMili,'ljl, ..... 
avenue,. 1618 West 33rd> place, p nemac avenue, 2100 Wėst East- 
40th street and Paskers avenue/ 
1653 West 43rd street, 4459 & 
Mars&tield avenue, 818 West 
Exchange avenuer 2421 Low 
avenue.

Ward 12 — 3002 West 42nd 
street, ,

Ward 13 — 3500 NVest 60th 
streety 6411 South Central ove.

Ward 14 4710 South Eli-
zabeth street, 4738 So. Halsted 
street, 4659 South Wentworth 
avenue.

Ward 15 — 6041 Sottth Wes- 
tern avenue, 5259 South *Wood 
street, 5218 South We$tern avė.

Ward 16 — 5721 S. Halsted 
street, 6244 South Laftin sl.y 
6204 South Green street

Ward 17 — 7101 South bar
neli avenue,- 6345 South Wen4- 
worth avenue.

Ward 18 — 1533 West 69th 
street, 8120 South Ashland avė.

Ward 19 — 1700 Wėst 95th 
street, 11035 South HomevVood 
avenue, 
avenue, 
avenue, 
nes avenue, 11940 South Peoria 
street. 

. Ward 20 — 5.59 West Max* 
well street, 1123 Roosevelt r d.

Ward 21 — 2346 25th streeti 
1702 21st place, 918 West 19th 
street, 1975 South Cana’port 
avepue.

Ward 22 — 2111 So. Ham- 
lin avenue, 2358 South Whipple 
street.

Ward 
mensky 
Kedvale 
z Ward 
mote street.

Ward 25 — 2258 13<h street, 
2012 Congress street.

Ward 26 — 1125 North Ash
land avenue, 855 Erie slieet, 
1129 Chicago avenue.

Ward 27 — 2447 Wėst War-
1459 Harrison st., 

street’, 558
540 NVashingtoil

11060 South Albany
8630 South Emerald
10400 South Vincen-

Wod svetine., i;
Ward 48 1219 West Guh-

nison street '
Ward 49 — 1723 Green- 

leaf avetiue,: 5714 North Ridge 
Avenue; 1545 Wesf Rosemont 
avenue. .

Ward 50 5358 Nortl^ Ash
land avenue^ 2322 West Foster 
RVėtiitCy 6239 North California

■ avenue., 6615 ,West 16th st.
: CHICAGO HfilGHtS — 1602 
Halsted street, 219 East 16th 

i street
CICERO — 4925 West 25th 

i place, 6019. West 29th place,
■ 4900 West 30th place, 1501 So. 
58th avenue, 1342 South 50th 
court,

ELJ4WOOD PARK — 11 
'Elmwood parkway, 7229 West 
Grand avenue.

; HARVEY — 154 East 154th 
Street

MORTON GROVE — 8525 
Callie avenue^ }

NILES ’CENTER 
Oakton street.

STICKNEY — 6503 Pershing 
road.

SUMMIT — 5434 Center st.

apie chorų ir yra pilnos ran
kos darbo vien tik su choru.

Ratelio susirinkimai sykį į 
mėnesį, o choro sykį, du ir tris 
į savaitę^ Ir kaip dabar tvar-

SUSIRINKIMAI
EKSTRA SVARBUS SLA 226 

kuopos susirinkimas įvyks spalių 2 
d., 7:30 vai. vak., Grigaičio svėt., 
3804 Armitage Avė. Nariai malonė-Į savaitę. Al Jvtiip u<wcu ivai i;“, , .... ° ; J, , ,f _ f v . < v. . kitę skaitlingai atsilankyti, kad ga-kotnės, tuos narius, kutie cho- irtumėme apsvarstyti trečiąjį vajų.

ru pamokų negali lankyti, mes 
visai išshimiam laukan ir iš 
kliubtf, nes viskas sukasi tik 
apie chorų.

Choras atskirai egzistuoda
mas jatistusi laisviau ir išsi
dirbtų sau tinkamus įstatus, 
sulyg kurių nustatytų gaires 
savo veikimui- Tada galėtų na
riais priimti ir senesnius ir jau
nesnius. O einant Ratelio įsta
tais, nariais negali būti prii- 
ftiami virš 35 m. amžiaus, kas, 
žinoma, chdrui nenaudinga.

L. J. K. Ratelio pirm.
—A. J. Pavilonis

5127

Del Privalomo
Kareiviavimo Kyla
Nuomos

Taip pat kurių duoklės užsilikę, 
bandykite atsilyginti.

—J. Naujalis, Sekr.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ ASSOCIACIJOS 
mėn. susirinkimas įvyks spalių 2 
d., 7:30 vai. vak., Chic. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai savininkai malonėkite 
atsilankyti.

—S. Kunevičius, Rašt.
ROSELANDO LIETUVIŲ KUL

TŪROS DR-JOS mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, spalių 
3 d., 7:30 vai. vak., Liet. Darbininkų 
svet., 10413 So. Michigan Avė.

—S. Dilis, Rašt.
226 West llOth PI.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 
choro dainų pamokos įvyks trečia
dienį, spalių 2 d., kaip visados Nef- 
fo svet., 7:30 vai. vak. Visi choro 
nariai būtinai susirinkite laiku. Tu
rime prisirengti prie “Naujienų” 
.pikniko, kuris įvyks spalių 6 d. Už 
tai tą dieną pamokos neįvyks. Tu
rėsime važiuoti į “Naujienų” Auto
mobilių Blitzkriegą.

—Choro Valdyba.

ANTANAS URNEŽIS
rugsėjo 30 dieną, 2:45- vai. po ’ 
amž. Amerikoj išgyveno 27 m.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pietų, 1940 m., sulaukęs 43 metų

Paliko dideliame nubudime moterį Izabelę, pb tėvais Tamo- 
šaičiutę, sūnų Vytautą, seserį Heleną ir švogerį Valerijoną Šat
kauskus; du brolius Kazimierą ir brolienę Venslavą, Kastantą ir 
brolienę Ornezius; du Švogerius Joną ir Švogetką Oną Tamo
šaičius, Antaną Ir švogerką Elzbietą žilvičius, jų šeimas ir kitas 
gimines Amerikoj, o Lietuvoje 4 seseris: Veroniką, Valeriją, 
Agotą ir Juzepą, 4 švogerius, jų Šeimas, ir kitas gimines.

Priklausė prie Teisybės Mylėtojų Draugijos ir Chicagos 
Lietuvių Politiško Rliubo.

Runas pašarvotas koplyčioje, 3307 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalių 4 dieną, 8:00 vai. ryto 

iš koplyčios į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą,, o iš ten bus bus nulydėtas 
f Šv. Kazimiero kapines. . ' * '

Visi a. a. Antano Urnežio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas* 
kutinį patarnavimą ir atsisveikinmą. Nuludę liekame:

Moteris, Sūnūs, Seserys, Broliai, šVogeriai, švogerkos ir Gim.
Laid. Direkt. Antanas M. Phillips, Tef. YARDS 4908.

23 — 1224 South Ko- 
aventie, 3042 South

avenue.
24 — 2858 Wcst Fili-

CLASSIFIED ADS
■■■■.... . IU

HELP WANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia

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

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Eiti namo vakarais. Nėra 
mažų vaikų, nereik dirbti nedalio
mis ir vakarais. Mrs. S. Hyman, 
7718 Phillips Avė., REGent 2994.

HELP VVANTED—MALĖ

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI < 
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD.

Atskirti Chorą Nuo 
L. J. K. Ratelio — 
Ar Neatskirti?

Mah daugiau šeimynų

Įvykiai kasdieniniame gyve
nime kartais atneša visai ne-

dėl privalomo kareiviavimo 
Chicagoj, kaip ir kitur, pradė
jo šiek tiek kilti butų nuomos.

Kareiviavimo įstatymą prič-

Del Šposo Prarado
Gyvybę

FURNITURE-FIXTURE for-sale 
Rakandai ir Įtaisai. Fardayimui 
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.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Ratelio Susirinkimas Įvyksta 
Šį Trečiadienį

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio susirinkimas įvyks tre
čiadieni. snaliu 2 d., 8 vai. va-
kare Hollywood salėje, <^4,17 
W. 43rd St.

Svarbu, kdjl visi nariai daly
vautų ir..jei įųri naujų, atsi
vestų.

žymiai pašoko 
(taipgi suma- 

Su vedybomis
vedybų skaičius 
šojo divorsai).
kartu padidėjo ir butų pareika
lavimas naujai įsikuriančioins 
šeimynoms, o reikalavimui pa
didėjus — butų kainos papras
tai ima kilti.

55 metų chicagietis Oscar 
Dahlkamp, 4316 Irving Park 
Road, gyrėsi draugams, kad ne
žiūrint amžiaus jis dar “toks 
miklus”, kad gali “kojos pir
štą burnon įsidėti”. Pabandė, 
ir nusilaužė koją. Rezultate at
sidūrė ligoninėj, išsivystė kom
plikacijos ir vakar Dahlkamp 
pasimirė.

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

REAL ESTATE FOK SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

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

Labai dau^. narių yra užsili
kusių su dulkiemi$. O žinote, 
kad mus konstitucija sako, jog 
narys netižsimokej'ęs- duoklių 
.per 6 mėnesiųs?< automatiškai 
nustoja naęjįįįč^ teisių. Taigi,

4

Kai Skaitai —
Nei algyk, Kai
Valgai — Neskaityk

I • • . .

Lokomotyvas Nušo
ko Nuo Bėgių

Kin-

ten avenue, 
25 South Laflin' 
Lake' street,- 
boulevard, 324 South Des-
plaines Street, 114 North Abėr- 
deen street.

Ward 28 3700 Huron st.,-
į 722 North Kedzic avenue, 2337 
įErie street, 457 North NVoteott 
avenue, 1641 Lake street, 3138 
Lake street.

Ward 29 — 4000 West Wil- 
co*x street.

Ward 30' — 4666 West FuL 
ton street, 4658 West Lexing-. 
ton street.

Ward 31 — 2412 West Had- 
don avenue.

Ward 32 — 1625 N. Darnen 
avenue, 1322 West Concord pi.

Ward 33 — 2754 North Fair- 
fleld avenue.

Ward 34 — 3542 Fullerton 
avenue,. 2183 North State sL, 
3517 West Cortland street, 17^1 
.North Washtenaxv avenue, 1713 
North Springfiefd avenue.

Ward 35 — 4911 Beimont 
avenue, 3000 Ėlbridge avenue.

Ward 36 — 2323 Nėr f h Nat- 
chez avenue, 1642 North Košt- 
rier avenue.

' Ward 37 — 439 North WaF 
ler avenue, 816 North Laramie 
avėnųe.

Ward 38 —- Nėra
Ward 39 — 4017 N. Tripp 

avenue, 4456 North
Ward 

avenue.
Ward 

avenue,
6030 North Avondale avenue.

Ward 42 — 1244 North 
Halsted street, 1244 N. WeHs 
S'treiet, 202 East Chicago avė./ 
158 West Erie streeC 509 Chi
cago avenue, 228 West Illinois 
street, 10 East Hubbard street.

Ward 43 — 1613 North Hu& 
son avenue.

JVard 44 Ž74O North She- 
ffiėkl avcnuef 522 'West V^ebs- 
fer avenue, 2208 North Cly- 
Ijoarne avenue. " '

Ward 45 — 1732 West Byrorf 
street, 2214 West Barry. avenue, 
1529 Wesf Belmoht avenue..

Ward 46 —- 1052 W. Wave- 
land avenue. -

Ward 47 —. 1620 West Win*

49 — 44215

41 — 4835
5758 West

jusų

Knox avė.
N. Kedzie

N. Lipps 
Grace st.,

knygelę, gal kartais ir 
duoklės užsivilkę.

i 1

Narių Duokles 
! •'-n ,

i Kai kurie gal^mano, jog Ra
telis “bankruįijios” dėlto, kad 
buvo pakeltas klausimas... at
skirti Ratelį nuo choro, ir todėl 
nemoka duoklių. Tai butų la- 

!bai klaidingas manymas.-
į Jei visi taip manytų, tai Ra
itelis jau seniai butų miręs. 
iBetgi, ne visi taip mano ir 
šiandien mes’galime pasigirti, 
jog turime penkšimtę banke.

Ar choras yfa išvien su Ra
teliu, ar vaddytųsi atskirai, tas 
nedaro jokio skirtumo dėl na
rių mokesčių Rateliui- Norė
dami būti Ratelio nariais, turi
me niokėti^narystėš duokles su
lyg Ratelio priimtų įstatų. 
Taip yra praktikuojama viso
se draugijose.

O jei chore nebūtų įvesta 
duoklės mokėti, tai aišku, kad 
choristai chore skaitytųsi pil
nateisiais nariais nors duoklių 
ir nemokėtų. t .

Kai kurie chorai priėmę to
kių taisyklę, kad bile narys, 
praleidęs tris iŠ eilės pamokas 
be rimtos priežasties—nustoja 
narystės teisių ir jei nori, vė
liau įstoja kaipo' naujas narys.

- • •• 1 ,• ■

Choro Klausimas
Žinoma, choruose ir šiaip 

kultūrinėse, nepašal p i n e s e 
draugijoise, narystės ir duoklių 
klausimų nestato labai grieŠtdi, 
Bet visgi tam tikra tvarka yra 
reikalinga. tai nežinotų 
kas narys, o kas ne.

Klausinių d^i atskyrimo cho* 
r o nuo Ratelio aš pakėliau to
dėl, jog eęu įsitikinęs, kad at
skirai valdantis butų geriau ir 
Ratditii ir clięįtik Ratelis su
sitvėrė ne kaipo dainininkų, 
bėf kaipo kultūrų mylinčių 
žiiionių grupė. Ratelisyturi &uy- 
gynų, gali ruošti paskaitas, 
prelekcijas ir t. t Bet veikiant 
'išvian su chorų, tas visai ne- 
įmanoma, nes viskas sukasi

American Mcdical Associa- 
lipn . baktąrų Sųjunga —• 
skelbia trumpų pamokslą žmo
nėms, „kurie nori kelis darbus 
atlikti vienu sykiu.

Sajtmga perspėja, kad nesvei
ka yra valgyti ir skaityti vienu 
ir tuo pačiu laiku. Skaityti, 
kuomet žmogus valgo, yra ne
gera todėl, kad skaitymas nu
kreipia žmogaus dėmesį nuo 
maisto skanumo, o tas kaip tik 
reikalinga gerai ma.’stų virškin
ti.

Prie^Damen avenue ir 
zie gatvių stoties nuo bėgių nu
šoko prekinio Pennsylvania 
gelžkelio traukinio lokomoty
vas. Per kuri laiką lokomoty
vo vienas galas kabėjo ore virš 
gatves, statydamas pavojun vi
sus pfSSlvius ir artimus na
mus.

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.

- FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui.

Nudurė
Moteriškę

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

Patartina skaityti prieš ei
nant valgyti, bet kuomet val
gai — tai valgyk, bet neban
dyk ir valgyti ir skaityti.

Adresu 2850 North 
street, kas tai septyniais 
Smilgiais nudurė 28 metų am
žiaus chicagietę, Mrs. Violet 
Caliboso. Visa sukruvinta mo
teriškė atėjo pas kaimynę, gy
venančių gretimam 
čia netrukus pasimirė,
ko vardų nusinešdama 
nes.

peilio

name, ir 
užpuoli- 

Į kapi-

PAGERINTOS FARMOS Mitchell 
apskrity, Iowa. Geros išlygos. Jo- 
seph N. Wolf, Stacyvilte, Iowa.

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

Sudegė Du Trokų 
Vairuotojai
Automobilių nelaimės Chicago 

. je ir apylinkėje

i Prie Nappanee, Indianoj, ant 
vieškelio U. S. 6 dviejų trokų 
kolizijoje sudegė abu jų vai
ruotojai. Abu važiavo gana 
sniarkiai, ir abu beveik vienu 
laiku pastebėję, kad jie gali su
sikalti, bandė vienas kitam pa
sitraukti iš kelio. Abu smarkiai 
pasuko į šonų, bet į tų patį šo
nų ir tokiu budu susikulimo 
vistiek neišvengė.
. Vienas vairuotojas buvo ęhi- 
cagietis, Charles Taylor, 37, 
nuo 4446 North Racine aveAue. 
Antrasis buvo Atthur Sours, iš 
Fort Wayhe, Indiana.

Trokains susikalus jie užsi
degė, o vairuotojai nespėjo iš 
kaibihų iššokti.

Kitos nelaimės
Ties North ir Lockwood avė., 

automobiliai susikalus su gat- 
vekariti žuvo 40 metų chicagie
tis, Herbert McGaiin, nuo 1646 
North Mason avenue.

> - _> — - - - - - - --------- .

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
yra naudingos.

Nusižudė 
Inžinierius

40 AKRŲ VAISIŲ ir abelna far- 
ma. Geri namai, arti marketo. 1,000 
medžių, pyčių, kriaušių, obuolių. 3 
akrai uogų. Su gyvuliais ir maši
nomis. M. Weber, 307 State St., 
St. Joseph, Michigan.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

kabinų 
street, 

mirė Milo
6200 West 9(>th 

ir

Nusisamdęs turistų 
adresu 
nuodų išgėrė 
Burns, 48 metų gelžkelio inži
nierius. Jis tarnavo Chicago and 
Alton linijai. Priežastis nežino
ma. Burns gyveno adr. 9432' 
Albany avenue, Evergreen Par
ke.

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. Lafayetle 0331

Traukia Penkis 
Teisman Už Uniją

Valstijos prokuratūra vakar 
patraukė atsakomybėn penkis 
asmenis už tariamą Bartenders 
and Beverage Dispensers uni
jos lokalo 278 neteisėtą kon
trolės paveržimą ir jo iždo tuš- 
tinimų. Kaltinamieji yra: Frank 
Nitti, garsus gengsteris, Louis 
Romano, unijos . prezidentas, 
Louis Campagna, Murray Hum- 
phreys, ir Paul Ricca.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardayi mUi 
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mos 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijiį. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus., ALIŠAUSKAS, 
Sumuš, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, I1L Phone Republic 6051.

“NAUJIENŲ”
AUTOMOBILIŲ

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
SEKMADIENY, 

Spalių-Oct. 6 d. 1940

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

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

1:30



VAKAR CHIGAGOJE

ach’.

i

An- 
vai

4743 
bandė 
Vakar

Mirė

j imą 
trims 
reitą

bute.
Pierce mo-
1423 Bryn

d. 25 metų chi- 
Gengler, 
avenue, 

Nepasisekė.

Antradienis, spaliu 1, 1940

DARIAUS-GIRĖNO POSTAS, MOTERŲ 
SKYRIUS ĮŠVENTINS NAUJAS 

VALDYBAS
....... f -jį -

Iškilmės Rytoj, Dariaus-Girėno Salėje 
Publika Kviečiama Atsilankyti

Dariaus-Girėno Postas 271 
the American Legion, rytoj 
įvesdins naują 1941 metų val
dybą.

Iškilmes įvyks 8-tą vai. vaka
re, legiono svetainėje, 
4416-20 So. Westem Avė.

Busimasis komandantas 
thony Kaspar, ir dabartinė
dyba, su Posto komandantu 
Wm. Sebastian, kviečia visus 
Posto narius, jų še mynas, gi
mines, draugus if pažįstam uš, 
atsįlankyti į tos naujos valdy
bos’ įvesdinimo iškilmes. Įžan
ga visiems veltui.

Bus trumpas programas, len
gvi užkandžiai ir šiaip drau
giškas bei šeimyniškas pasilink
sminimas ir priėmimas naujos 
valdybos, sekantiems metams.

Posto Valdyba
šie asmenys sudaro naują 

Dariaus-Girėno Posto valdybą:
Anthony H. Kasper, koman

dantas ;
John A. Mason, Sr.—Vice- 

komandantas;
John A. Chase, Jr.—VicC- 

koniandantas; •
Wm. Kareiva—Finance offi- 

cer;
Adam

Arms;
Joseph
Joseph

Moterų Skyrius
Tą patį vakarą bus instalia

cija ir moterų skyriaus val
dybos, kurią sudaro sekami as
menys: -

Irene Pietkiewicz—Preziden
tas;

Antoinette Ežerski—pirma
vice-prez.;

Margaret Brasus—antra vice- 
prez. ;

Marian Sebastian—Sekreto
rius;

Almeda Kruger—Ka.s erius;
Helen Zuris—Chaplain;
Helen Lukas—Historian;
Minnie KZapolski—Sergeant-

at-Arms;
Adella Masšey—Color Bear- 

er;
Stelta Samkus—Banner Bear- 

er.
Darius-Girėnas Post 271 ir 

Darius-Girėnas Ladies Auxilia- 
ry Unit, kviečia visus l’etu'vius 
atsilankyti rytoj vakare, spa
lių 2-rą į šias nepaprastas iš
kilmes.

Frank Krasauskas.

Nawyok—Sergeant-at

A. Marger—Chaplain, 
A. Kibort—Adjutant; 

Mathew Massey—Service

Dirbtuvės Sprogime 
ŽUVO Lietuvis 
darbininkas

of- John Razmus

NAUJIENOS, Chicago, UI.

8383$:^ 
„ NAUJlENŲ-ACME Telephoto

• \IERSEY CITY, N. J. — Mtfx Baer (viduryj) “knockoul’u” nugalėjo kumštinin
ką Patrick Comiskey. •

• Vakar Chicagoj prasidėjo 
metinė “Mandagumo Savaitė” 
taikoma supiažinti automobilių 
nelaimių skaičių. Vidurmiestyj 
vakar dieną įvyko paradas, ku
rio tikslas buvo parodyti, jog 
ir pėkstiesiems ir važiuojan
tiems automobiliais laikyas at
sargumo ir mandagumo gatvėj 
— t. y. — užleidžiant vienas ki
tam kelią, suvažinėjimų skai
čius žymiai sumažėtų, kasmet 
Chicagoj nežūtų po automobi
lių ratais apie 500 žmonių.

• Veterans of Foreign Wars, 
savo konvencijoj, Chicagoj, pri
ėmė rezoliuciją, kurioj reika
lauja visai uždrausti pardavinė-

maisto ir karo reikmenų 
diktatūroms, kurios pe- 
savaitę pasirašė karo su
taikomą Jungtinėms Vai-

• Iluron upėj, prie Ann Ar- 
bor, Mich., prigėrė 19 metų 
chicagietis Peter Nicola. Jis 
lanke Ann Arbor Michigano 
universitetą.

t Liepos 31 
cagietė Adeline 
North Kedvale 
nusišauti,
savo pasiryžimą išpildė, 
išgėrusi bonką nuodų. Jos kū
nas buvo atrastas

mus buvo bebaigiąs mal’avoti.
Policija spėja, kad sprogimas 

įvyko dėl maliavos dujų, susi
rinkusių tanko viduje, kur Raz
mus dirbo.

Po nelaimingo įvykio Baž
mus buvo nugabentas dar gy
vas į šv. Kryžiaus ligoninę, bet 
netrukus pasimirė. Nebuvo vil
ties jo gyvybę išgelbėti.

AUTOMOBILIU
NELAIMES •

45 metų Albert McCarty, 13354 
Rexford Street, o prie Lake Zu- 
rich panašus vairuotojas užmu
šė ūkininką John Heavey iš 
Barringtono, III.

Mirė Kuju Sumuš 
tas Vyras

kyklos aikštėj
Mawr, nuo šliužiklio nukrito ir 
mirtinai susižeidė 12 metų ber
niukas Leonard Peterson. Gy
veno ad. 4216 Winthrop avė.

• Lūžūs verandos ramsčiui, 
į kitrį abu buvo atsirėmę, tris 
aukštus gatvėn nukrito du jau
nuoliai, Morris Trais, 1429 
Lawndale avenue, ir 19 metų 
Ginčo Ciancanelli, 1661 South 
Christiana avenue. Nelaimė įvy
ko ad. 1867 S. Hamlin avenue. 
Abu sunkokai susižeidė. Guli 
apskričio ligoninėj.

• Trukus grandinei, kuri bu
vo naudojama sunkius svorius 
kilnoti, buvo užmuštas 27 me
tų darbininkas Arthur Thomp
son. Trukęs grandinės galas 
drožė jam per galvą. Thompson 
dirbo ties 658 W. Ohio Street. 
Gyveno Downer.s G rovė, III.

• Eidamas gatve 83 metų 
John Clausen, 1138 Drummo-nd 
Place, pavirto ir sunkiai susi
žeidė atsimušęs į tvorą netoli 
savo namų. Vakar jis mirė.

kietija, Italija ir Japonija.
• Bute savo žmonos Caro- 

line, su kuria persiskyrė keletą 
mėnesių atgal, nusišovė 38 me
tų chicagietis Richard James. 
Jis neseniai prarado savo dar
bą. Tarnavo už pieno išvežio- 
toją. James buvo 38 metų am
žiaus ir gyveno adresu 4360 
Lake Park avenue. Jo žmona 
gyvena ad. 1150 West 43rd st.

• Policijos departamentas 
vakar išleido patvarkymą alu- 
dininkams, kad jie neprivalo 
pardavinėti gėrimų laivyno re
krutams, kurie dabar yra lavi
nami Great Lakęs Navai sto
tyje. Už nusižengimą patvarky-

aludininkams bus atimti
leidimai biznius operuoti.

• Chicagos karo distriktas 
išleido atsišaukimą į slauges, 
kviesdamas jas įstoti karo tar
nybon. Reikia 4,003 slaugių.

i

Bridewell kalėjimo ligoninė
je mirė 28 metų chicagietis 
Jessiė Oates, kurį pereitos sa
vaitės pabaigoj kuju sumušė 
vienas Virgil Ravvlings, užtikęs inui 
velionį kompromituojančiose 
aplinkybėse su jo meiluže. Raw- 
lings ją mirtinai sumušė tuo 
pačiu kuju, ir po to pats bandė 
nusižudyti. Jis, tačiau, išliko
gyvas. | Aplikantės turi būti nevyrcsnės

Tragedija įvyko ad. 610 N. 35 metų amžiau.?, baigę pripa- 
State street, kur Rawlings, ir žintą slaugių mokyklą ir neve- 
jo meiluže, gyveno. Jis dabar dę. Priimtoms slaugėms bus su
guli Bridevvell ligoninėje. teikta antrų leitenantų ranga.

Du žmonės Žuvo Brldgeporte ' ' V . • . • . 'f
• Vakar ir užvakar vakare 

automobiliai Chicagos distrikte 
užmušė šešis žmones, žuvo:

• 40 metų Dondld Page,
Velionis buvo apie 33 melų' 7546 Saginaw aveniie, įvažiavęs

į gatvekario Stotį prie • 27-tos 
ir Ashland;

• Prie Clark it Schiller žu
vo praeivis Frank Schaffner. 
59,, 1827 N. Katiuv avenue; >

• Du žmonės žuvo, kai ke
leivinis automobilis susikūlė su 
kitu prie 39-tos.ir Halsted st., 
būtent, 28 mėtų Jameš Upton, 
ntio 6144 Indiana avenue, ir 22 
nietų 
Pra’rie avei^iė; (

O ■ Blue fsland Uhit-and-run” 
vairuotojas mirtinai suvažinėjo 

'UJ IJJY . M . '■

amžiaus [ir gyveno adresu 1517 
North Clark slreet, Northsidė- 
je.

Eleveiteris Sutrynė 
Darbininką Kūdikis Nutroško 

Lopšelyje
Corn Products Refining Co. 

dirbtuvėje, Argo miestelyj, įvy
ko sprogimas, kuriame buvo 
mirtinai sužeistas lietuvis dar-

of-
Frank Rada—Historian;
Anton Yusken—Financial

ficer. į

šie vyrai yra visiems gerai
žinomi, kaipo gabus, pilni ener-. bininkas Jonas Razmus. Spro
gi jos ir ištikimi žmonės. girnas įvyko tanke, kurį Raz- 

---------------------- -—.—i----------

Adresu 4707 Broadway pre
kinis eleveiteris mirtinai sutry
nė namo janitorių Andrew C. 
Kaczor. Jis pakliuvo po sunkia 
eleveiterio kabina įkritęs į jo 
“šulinį” namo skiepe.

Įsipaniojęs į lopšelio patali
nę nutroško 4 mėnesių kūdi
kis, Patricia Jean, duktė chic°<- 
giečių Gordon ir Margaret 
Svvansppų, 1834 Kimball avė.

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

VAŽIUOJAM Į NAUJIENŲ

AUTOMOBILIU BL1TZKRIEGA
Spaliu-Ocl 
6-tą D 
1940 m

Jeigu pasitaikytų lietus, Blitzkriegas 
bus atkelta^ kitai savaitei

LIBERTY
GROVE
WILL0W SPRINGS, ILL.

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

Bus Duodamos

DOVANOS
KUR GALIMA GAUTI TIKIETUS?

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

35th ir Emerald Avenue 
NEW CITY FURNITURE M ART 

1646-48 West 47th St.
PAUL SMITH’S PALM GARDENS 

4177 Archer Avehue
NAUJIENOSE”

1739 So. Halsted St.
Ir nuo kiekvieno musų Choristų.




