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VIENA, VIENAS UŽ VISUS
SUVARŽYTAS DIDELIS PASIPELNYMAS
Sausumos ir juros kariuomenė ruošiasi
Prezidentas Rooseveltas šlan- ro metu. Dalis pramonininkų 

dien priėmė centralinės ir pie- dalinai ir sabotavo karo depar- 
tų Amerikos valstybių karo vit- tangento užsakymus, nes jie ne- 
šininkus. Pasisveikinęs su at- galėjo* gauti tokio didelio pel- 
vykusiais karo atstovais, jiems 
pasakė trumpą kalbą. Tarp kit
ko tarė:

— Mus visus riša viena ben
dra problema: visų Amerikos 
valstybių apsauga. Mes turime 
vieną priežodį, kuris yra ben
dras visoms 21 Amerikos res
publikoms: — Visi už vieną, 
vienas už visus.

Rooseveltas išreiškė pasitikė
jimo, kad visiems bendromis 
jėgomis pavyks lengvai apginti 
Amerikos valstybių neliečiamy
bę. Prezidentas laiko atvyku
sius atstovus savo svečiais ir 
pasiūlė susipažinti su kai ku
riomis Amerikos apsaugos prie
monėmis bei 
komis.

Kongresas 
labai 
gana 
kurie 
jo šį
medžiagos, kaip ir praeitojo ka- delis savanorių skaičius.

karo pramonės ša-

taip pat priėmė 
įstatymą, kuriam

no, kaip pageidavo.
Galutinai senato ir kongreso 

komisijoms pavyko susitarti ir 
aprėžti iš karo pramonės gau
namas pelnas. ..Pramonininkai 
privalės sumokėti 25% nuo 20,- 
000 dolerių pelno ir sumokėti 
50% nuc* 500,000 pelno. Įstaty
me yra nurodyta visa lentele 
kiek pramonininkai privalės mo
kėti nuo visų pelnytų sumų.

Karo departamentas jau ruo
šiasi registracijai. Jis išsiunti
nėjo reikalingas instrukcijas 
visoms valstybėms. Atspaude 
specialią knygutę, kurią įteiks 
kiekvienam užsiregistravusiam 
vyrui. Knygutėje nurodoma 
kiekvieno vyro pareiga pavojin
gais kraštui momentais.

Pašaukti nacionalinės gvar
dijos kareiviai tęsia savo mank- 
šty^ius ir pratinasi vartoti pa-svarbų

smarkiai priešinosi kai j čius naujausius ginklus. Juros 
pramonininkai. Jie nore-(laivyno kariuomenės skaičius 
kartą pasipelnyti iš karo žymiai padidintas. Priimta di-

Kennedy buvo 
liudiriihku

LONDONAS, Anglija, spalių 
1 d. — Joseph Kennedy, Ame
rikos ambasadorius Londone, 
praneša, kad vakar jis buvo liu
dininku didelės vokiečių nelai
mės. Londoną bombardavęs vo
kiečių lėktuvas buvo paliestas 
priešlėktuvinės patrankos ir pri
verstas kristi visai netoli Ken
nedy gyvenamojo namo.

Kennedy matė sudužusį 
laivį, stebėjo, kaip gyvas 
kęs vokiečių lakūnas buvo 
imtas nelaisvėn. Orlaivis
krito netoli Windsor parko Lon
done.

britų laivynas vienos savaitės 
bėgyje neturėjo’ tbk ų 
nuostolių. Vokiečiai ir 
skandina britų laivyną 
deninių laivų pagelba.

didelių
italai

povan-

Šaltakraujis lakūnas
WAGGA, ' Australija, spalių 

1 d. — Lakūnas Fuller kelių 
pėdų aukštumoje 

lėktuvu. Ful- 
šalto kraujo,

or- 
išli- 
pa- 
nu-

Bus sunki žiema

ti

tūkstančių
susidūrė su kitu 
ler turėjo tiek 
kad sugebėjo nusileisti abiem
lėktuvais, jų nesudaužydamas.

Kai Įvyko katastrofa ir ki
ti trys lakūnai išlėkė, Fuller 
apsižiūrėjo, kad orlaiviai nesu
daužyti. Susidūrimo metu vie
nas orlaivis lengvai užsėdo ant 
antrojo.

Fuller išlygino bekrintančių 
lėktuvų lygsvarą ir lengvai nu
sileido. Orlaiviai buvo apdau
žyti, bet nesudaužyti. Juos ga
lima pataisyti ir vėl naudoti.

LONDONAS, Anglija, spalių 
d. — Manoma, kad ateinan- 
žiema londoniečiams bus vie

na sunkiausių žiemų visoje mi
lijoninio miesto istorijoj. Vo
kiečiai nenustos miestą bom
barduoti ir vargu anglams pa
vyks surasti tokias priemones, 
kurios galėtų visiškai sulaikyti 
vokiečių lėktuvus.

Woolton paskelbė, kad Lon
done vyriausybė įsteigė 58 val
gyklas, ]kur galės veltui mai
sto gauti visi tie, kuriems su
griauti namai. Vyriausybė su
sirūpino visų londoniečių liki
mu, stengsis aprūpinti pastogė
mis ir maistu labiausiai reika
lingus.

Ispanija neprisidės

Neteko daug laivų

ROMA, Italija, spalių 1 d. 
— Ligi šiam metui visa italų 
spauda skelbė, kad Ispan'ja pri- 
sidesianti prie ‘‘ašies” politikos 
ir paskelbsianti karą Anglijai, 
bet šiandien spaudos tonas jau 
pakeistas. Italų spauda pasako
ja, kad Ispanija ‘‘kol kas ka
ran neįsivels ir lauks kol ate s 
tinkamas momentas”.

Gen. Franko pasižadėjo ben
dradarbiauti su diktatoriais, bet 
nenori įvelti 
nėr Romoje 
panija labai 
sus Europos
karan tuo tarpu neprisidės.LONDONAS, Anglija, spalių 

1 d. — Admiralitetas šiandien 
pranešė, kad praeitą savaitę nu
skandinta labai daug anglų lai
vų.

Britai neteko 19 laivų, iš vi
so 131,000 tonų įtalpos. Britai 
skelbia, kad praeitą savaitę 
nuostoliai buvo tris kartus di
desni, negu ankstyvesnėmis sa
vaitėmis.

Praeitojo karo metu niekad

krašto karan. Su- 
pareiškė, kad Iš
lydžiai seks vi- 
įvykius, bet pati

Patarimas Frankui
SAN JOSE, Costa Rica, spa

lių 1 d. — Costa»Rica respub
likos užsienių reikalų ministe- 
ris šiandien nutarė kreiptis j 
lotynų Amerikos valstybes, kad 
šios patartų dabartiniams Ispa
nijos valdovams neįvelti kra-

, . NAIJJ1ENV-A.OMB TeJephoui
ABERDEEN, MD. — Prezidentas Rooseveltas ir generolas majoras C. M. 

Wesson apžiūri laivyno reikalams skiriamą žemės plotą.

j karą. Amerikos valstybės gvaibUS IStatyillO 
n navoiLT.i nnn HronUn ir * *

ŠtO į 
tikisi paveikti gen. Franko ir 
kitus Ispanijos valdytojus, nu
rodydamos jiems, kad kraštas 
daug daugiau gali laimėti pa
silikdamas neutralus šiame kon
flikte, negu įsiveldamas į misijos 
ra. Pats Franko tai labai ge
rai supranta ir nepaklausė dik
tatorių.

Reikalinga laisva 
spauda

HARRISBURG, Pa., spalių 1 
d. — Sąryšyj su spaudos sa
vaite abu kandidatai j prezi
dentus pasisakė, kad demokra
tinei tvarkai palaikyti būtinai 
yra reikalinga laisva spauda.

Rooseveltas pasakė, kad dings 
patys pagrindiniai demokrati
jos ir sąž’nės laisvės principai, 
jeigu bus suvaržyta spauda.

Willkie pridėjo, kad melai, 
spaudos suvaržymas ir propa
gandos kontrolė yra priemonės, 
kuriomis visi diktatoriai priėjo 
prie Valdžios ir joje laikosi.

TRENTON, N. J., spalių 1 
d. — Albertai Einšteinas, pa
garsėjęs visame pasaulyje mok
slininkas, šiandien priėmė Ame
rikos pilietybę. Einšteinas 
vo Vokietijos piletis, bet 
Hitleris atėjo prie valdžios, 
go iš Vokietijos.

Einšteinas yra žydų kilmės 
ir buvo didelis nacizmo prie
šas. Užsienyj Einšteinas varė 
propagandą prieš Hitlerį.

Einšteinas pagarsėjo sukurta 
moksline teorija apie relatyvin- 
gumą. Kartu su Einšteinu Ame
rikos pilietybę priėmė jo duk
tė ’ir sekretorė.

bu
kai 
be--

MONTERREY, Meksika, spa
lių 1 d. — Vyriausybė prane
šė, kad gen. Andrės Zarzosa 
norėjo sukilti prieš dabartinę 
vyriausybę. Jis norėjo paimti 
vadovybę kariuomenėje, įsigalė
ti gubernaturos riimuose ir tę
sti sukilimą.

Generolui pasipriešino ištiki
mos'' vyriausybei kariuomenės 
dalys ir policija, šioje kovoje 
gen. Zarzosa buvo užmuštas ir 
keletas asmenų smarkiai sukei
sta. Vyriausybė areštavo kelis 
sukilime dalyvavusius asmenis. 
Užmuštas generolas buvo užsie
nin išvažiavus’o gen. Almazan 
šalininkas.

projektas
Stalinas nerimauja

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Areštuotas Tatarescu, buvęs rumunų ministeris pirmi

ninkas ir užsienių reikalų ministeris.
— Apskaičiuojama, kad praeitą mėnesį vokiečiai užmušė 

5,000 Londono gyventojų ir sužeidė 8,000.
— Studentų muštynių metu Havanoj buvo užmušta 3 stu

dentai ir 6 smarkiai sužeisti. Muštynės įvyko prieš dešimtį me
tų užmušto studento- paminėjimo sukaktuvėse.

— Italai prisipažįsta, kad britai bombardavo jų aerodro
mus šiaurės Afrikoje, padarydami didelių nuostolių.

— Bulgarai reikalauja, kad graikai jiems duotų priėjimą 
prie Egėjaus juros.

— Rusai įteikė naują notą rumunams dėl pasienio inciden
tų. Jie nepatenkinti rumunų pasiaiškinimais.

— Anglų lėktuvai išdaužė vokiečių bertas franeuzų pasie
nyj. Vokiečiai mano, jog anglams šnipai padėjo- surasti paslėp
tas bertas.

— Arnulfo Arias, naujas Panamos prezidentas, pradėjo ei
ti savo pareigas. Pareiškė, kad nori taikiai sugyventi su 
mynais.

— Visoj Ispanijoj gyventojai reiškia didelį džiaugsmą, 
sužinojo, kad Ispanija nebus įvelta į karą.

— Washingtone manoma, kad Martinikos reikalu bus
taikytas Havanos aktas ir neleista Hitleriui įsteigti naują bazę 
šiame žemyne.

—‘Vokiečiai paskelbė, kad stiprins Anglijos blokadą. Ka
ro sluoksniai tvirtina, kad badas šią žiemą palauš anglų pasi
priešinimą.

— Petain vyriausybė priėmė įstatymus, kuriais bus regu
liuojamas žydų gyvenimas Francuzijoj.

Rai

kai

pri-

WASHINGT0N, D. C., spa
lių 1 d. — Sėfldto užsienio ko- 

i pirmininkas Pittman 
paskelbė, kad jis norįs sužino
ti Hull nuomonę apie naujai 
įbestą senatoriaus King įstaty
mo projektą. .? p /r j • ., * « • <

King siūlė ne 'tiktai pašalin
ti suvaržymus Anglijai pagel- 
bą ir paskolas teikti, bet siūlo 
leisti prezidentui vėsti derybas 
naujoms bazėms.> įsigyti Pacifi- 
ke. Jei King pasiūlymas bus 
priimtas, Anglijai būs suteik
ta didėiė paskola ir Roosevel
tas galės smarkiai praplėsti ap
saugos bazes visose srityse; i

MASKVA, Rusija, spalių 1 
d. — Maskvoje kelia didelio su
sirūpinimo vokiečių kareiviai 
Rusijos pasienyj. Valdžia ma
nė, kad šiaurėje nieko nepri
valo bijoti, bet 50,000 vokiškų 
kareivių, laikomų šiaurinėje 
Norvegijos provincijoj, kelia 
nerimą. Vokiečiai yra tiktąi 16 
mylių atstumoje nuo Petsamo.

Vokiečiai turi labai didelę 
kavalerijos kariuomenę Norve
gijoj. Niekas netiki, kad kava
lerija Hitleris ruošiasi užpulti 
Angliją. Rusai žino, kad sutik
tų dar didesnių sunkumų, jei
gu dabar bandytų okupuoti pa
silikusią Suomijos dalį. Suo
miams ateitų pagelbon didelis 
vokiškų “savanorių” skaičius.

Prancūzai kovoja
HANOI, Franeuzų Indokini

ja, spalių 1 d. — Pranešama, 
kad japonų kariuomenė, kuui 
įsiveržė ą Kwangsi provinciją, 
slenka krašto gilumon, nekreip
dama jokio dėmesio į francu- 
zus.. Japonai jau įsiveržė 70 
mylių gilumon.

Į Hanoi miestą, kolonijos so
stinę, atbėgo didelis skaičius 
franeuzų kareivių, kurie 
bo pabėgti nuo japonų, 
viai išvargę, be ginklų 
sakoja, kad vyko labai 
kios kovos su japonais.

Japonams pavyko suimti daug 
franeuzų nelaisvėn. Kovos bu
vo žiaurios ir ab ejose pusėse 
žuvo po kelis šimtus kareivių. 
Prancūzai negalėjo atsilaikyti 
žymiai didesniam skaičiui.

Japonų baimė

Daugiau rusų 
netelpa Ligotus tikrins

susku- 
Karei- 
ir pa
šinai*-

STOCKHOLMAS, Švedija, 
spalių 1 d. — Gauta patikrin
tų žinių, kad Lietuvoje rusai 
laiko milijoną raudonosios ar
mijos kareivių. Visi didesnieji 
miesteliai perpildyti. Yra tokių 
zonų, kur kareiviai ir kaimuo
se stovi. Visame krašte stato 
paskubomis kareivines, bet vi
sų rusiškų kareivių jose sutal
pinti negali.

Dabartiniu metu Lietuvoje 
yra labai sunku surasti kamba
rys nuomai, žmonės Raiba, kad 
daugiau rusų Lietuvoje negali 
tilpti.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 1 d. — Bus stengiamasi im
ti kariuomenėn tiktai sveikus 
vyrus, bet jeigu 'vis dėlto pa
klius koks ligotas, tai jis bus 
labai nuodugniai ištiriamas. Ka
ro departamentas ruošia specia
lius prižiūrėjimo punktus, kur 
patyrę specialistai stengsis 
aiškinti ligą. ,

Vyriausybė užsakė labai 
dėlę daugybę naujų vaistų,
rie bus vartojami susirgusiems 
kareiviams.

Bus dedamos pastangos, kad 
dabar kareiviai nesirgtų, kaip 
sirgo pereito karo metu ir ne; 
buvo tinkamų priemonių jiems 
gydyti. Dabar viskuo rūpina
masi iš anksto.

TOKIO, .Japonija, spalių 1 d. 
— Ąpkštas patyręs japonų po
litikierius šiandien pareiškė, 
kad japonai pasirašė karo su
tartį su vokiečiais, bet žino, 
kad vokiečiai šiandien nieko ja
ponams negali padėti.

Japonai bijo USA, nes žino, 
kad jų imperija negalės atsi
spirti prieš Amerikos karo jė
gą. Japonai bijo rusų, nes jie 
gali pasinaudoti japonų silpnu
mu ir pareikalauti Mandžiuri- 
jos ir Korėjos. Bušai gali bom
barduoti visu,s japonų pramo
nės centrus.

Pagaliau japonai bijosi ir An 
glijos, jeigu jai pasisektų iš
lošti karas. Japonijoj dabar jau 
netikima, kad laimėtoju bus 
Hitleris. v

iš-

di-
ku-

Informavo prezi
dentą

WASHINGTON, D. C., spa
lių 1 d. —■ Franeuzų ambasa
dorius šiandien pasimatė su 
Amerikos prezidentu, ir infor
mavo jį apiė frąncdzų planus 
Martinikos garnižonui sustip
rinti.

Kaip žinome Martinikos rei
kalas dar bėra galutinai išsprę
stas. Ten guli labai daug fran
euzų aukso ir 100 Amerikos 
parduotų karo lėktuvų.

Ambasadorius pareiškė, kad 
tyrėjo labai draugišką pasikal
bėjimą su prezidentu ir mano, 
kad franeuzų pažiūros labai 
mažai kuo skiriasi nuo Ameri
kos vyriausybės pažiūrų 
Martinikos likimu.

Nedarys pakaitų
d

BUKAREŠTAS, Rumunija; 
spalių 1 d. — Pranešama, kad 
amerikietis inžinierius Free- 
man buvo areštuotas geležinės 
gvardijos narių. Rumunijos fa
šistai jį smarkiai sumušė ir rei
kalavo, kad prisipažintų sabo
tažo ruošime.

Vėliau Freeman buvo per
duotas rumunų policijai. Ame
rikos legacija Bukarešte, suži
nojusi apie geležinės gvardijos 
elgesį su Freemanu, pareiškė 
labai griežtą protestą ir parei
kalavo, kad, jis butų tuojau pa- 
le’stas ir atlyginta už visus 
nuostolius.

Diktatorius prižadėjo praves
ti tardymą ir nubausti nusikal
tėlius.

Keistos kalbos

SAN PEDRO, Calif., spalių 
1 d. — Admirolas Richardson, 
USA laivyno komandierius, 
šiandien išskrido į Washingto- 
ną pasitarti su Knox, departa
mento sekretorium. Richardson 
atplaukė su 35 karo laivais ir 
mano praleisti dviejų savaičių 
atostogas.

Amerikos laivynas nesenai 
darė manievrus. Admirolas pa
reiškė, kad Amerikos • laivynas 
yra pasiruošęs bet kokiam ne
tikėtinumui. Pridėjo, kad laivy
nui reikėtų žymiai padidinti ju
rininkų’ skaičių, jeigu pagėidau- 

s . Ja^> kad laivynas gerai ko-
reikalu kliudytojams nedavė. Ivotų.

DETROIT, Mich., spalių 1
— Wendell Willk’e tęsia savo 
rinkiminę /propagandą. visoje 
Michigano valstybėje. Anksčiau 
jis žadėjo daryti dideles pakai
tas valstybės aparate, bet šian- 
dięn paskelbė, kad priėjęs pre
zidentūrą* jis paliks dabart nj 
valstybės aparatą, paliks ka
riuomenę, laivyną ir pasižadėjo 
paliktu tarnyboje visus valsty
bės tarnautoj us.

Jis pasigyrė, kad galėsiąs iš
gelbėti kraštą iš dabartinės ne
lemtos padėties, tuo tarpu Roo
seveltas nepajėgsiąs to padary
ti. Daugiau ’ paaiškinimų šiuo

VATIKANAS, Italija, spalių 
1 d. — Ligi šiam metui atro
dė, kad popiežius nepritarė na
cių ir fašistų politikai, bet pa
skutiniu metu jo pavaldiniai 
pradėjo labai jau pataikauti 
diktatoriams^, .

šiandien popiežius, kalbėda
mas Roman Rota salėje, pri
minė, kad imper jų likimas kei
čiasi. Viešpats, — pasakė, — 
vykdydamas teisingumą, vienas 
imperijas panaikina ir pelenais 
paverčia. Turint galvoje dikta
torių vedamą kovą prieš britų 
imperiją, galima išaiškinti, jog 
popiežius turėjo galvoje britų 
impferiją. Diktatoriams labai 
patiko tokios popiežiaus pasta
bos.

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

Giedra ir šilta.
Saulė teka 5:47 v. r., leid

žiasi 5:52 v. v.)
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ISPANU LAISVES KOVA
M

(Tęsinys)
Kampesino uždaromas kalėjime.

Pagaliau ir pats Negrinas ne 
visuomet galėjo savo proteguo
jamus ąsiųęipa ąpgiųti. Vąįpn- 
tįnp Pppzftlęz, Jęųris pą$iėn$ EI 
Campesino (Ęąimieiis) vąrdą 
ir kuris lįg š|pl to is‘ 
tikimo rąšytpjo Wą Ęhrąąbur- 
go į pilietinio karo didvyrius iš
keltas ir drąsiausiu žmogumi
padarytas, Parodę Rara,
dalykų ne.šmanymų. Negrinas, 
didelis komunistų drąųgąą įr 
Kampesipp ppotegųųtojąs, b^vo, 
priverstas jį ne tildai nuo 
to linijų pašalinti, bet jr į ŠĄputr 
žuiko karo kalėjimą uždą^yy.
Kaip Kampesino prakišo savo 

diviziją.
Ir kaip gi gąįėjo ųęuždaryt; 

Kampesino kalajiman, jeigu jis 
visą savo diviziją prakišo. Pa
sitaiko, žinoma, karo metu to
kių dalykų, kad visa divizija 
patenka j priešo rankas, bet to
kiu atveju ir pats vadas visuo
met esti su kareiviais. Jeigu di
vizija žūva dėl netikslių jos va
do įsakymų, tai tok.ais atvejais 
divizijos vadas pats nusišauna, 
nes nenori pernešti gėdos, kuri 
jo laukia karo teisme, o jeigu 
divizija sunaikinama dėl vyres
nybės įsakymų, tada divizijos 
vadas dalosi visos divizijos liki
mu. Bet su “didvyriu” Kampe
sino įvyko kitaip. Jo divizija ir 
visas vyriausias jos štabas, ku
riame buvo tik šimtaprocenti
niai, ištikimieji komunistai, per
ėję Ebro upę, pabėgo pas fašis
tus. Nesitenkino tik perėję, bet 
atsidūrę toj pusėj padėjo fašis-.

fitfeaį k :.wH?1 ■ ■ ' , , i
tams nuteikdami visokias ži- 
piąs ir spausdintomis prokla
macijomis kvietė kitus prisidė
ti. Negi po šitokių dalykų ga
lima .proteguoti tokius “didvy
rius*. 'f’ąką Kąippesino divizi
jos pąsielgkpąą buvo dįdęliu 
smugįų v ąąį kariuoi^eųęi, 
nes prlęjaą siekiai įsi§pęaųęĮė 
pro deŠįiŲjį Sparną ir privertė 
kitas dalis trauktis atgal.

i — ųžsienyj

Visą Ispanija žino šluos Kam- 
pęsįąo Žygius. $ ^inp ir dau? 
giaų, ų^fąt ^ąmpesino Ispani- 
jqj Įpekad ddjyyriu nębųvo lai- 
komąą. įįęt ųžąiąpyjt ypatingą! 
kp/nųi^ų spaudoj - arba ’ to.į 
spąųdoįt nepątikrinųs
spąų^^na konmąiątĮpių infor- 
rnącijy nąęlą, tqįių didvyrią 

tos-
Listeris bėga.

Antrų Negrlpo protęguojamu 
ir k.oinuniątUQjąąĄ.os ąpaudos 
.nąsie^yj smąrĮtiąį giriamu “va; 
dų” buvo Lįąteps. ^Įękalbąųt 
jau apie nevykusias Brunetės 
opprąęįjas įr Ąragonp užfron
tės “pukarįavįmą’’’ nuo kolekty
vus įsteigusių aragoniečių, Lis- 
tarip pąsięlglmąs prie Tarago
nos tąįp pat negalėjo praeiti be 
Aęwy įsikišimų. Fašistams prą- 
4ėjun ątakųoti frontų, Listerio

i

Naujlonų-Acme Teįepboio
CLEVELĄND, O. — Hank Gręęnbeęg,,‘Tigpęs b’eįs- 

bplp knutąuto hąvys, kuri žiūrovai apmėtė vaisiais.

įsa

r~

Fa^tąi pl’ąląųžę komunistų komUUisląį neša Ispąpijai.
Nęgrinąs atstato Miąęhą* 

N^egrinąs, kiek apsidairęs ęen-

nęs Ebro ^iotU, jo įtak^ į Vi

ja pradėjo trauktis, iš pirmų 
.dieniu o kai pųįęšas smarkiau 
užplukę, lai ir ginklus paliko.. 
Atvykusi prie Taragonos, jos

DR. K. NŲRKAT
Kviečią jum^ pęį^įripkti gępįs 
akinius. Ąkys 
dykai. Kainos akinių ,prieinamos

BUDRIK
FURNITŲĘE HOI SĮ 

Krautiivg ąu Mfilypu FmRtą 

3409 So.* Halsted Streeį 
Tel. Yards ^151

froųtą.
Jeigu kalbėsime kpnkrečįąi 

apie įįątąl^pijos frppto pralau
žimą, taį ręiįją pasakyti, kad 
ir čią jis buvo p^aįąužtąs kaip 
tik toj Y^toj, kur kariųpmenės 
korpusui vadovavo k9munistąs 
Etelvypp Vegą. Q, kai jau bu
vo pralaužta linija, tąi priešas 
taip smarkiai spaudė, kad ne
buvo respublikonų pusėj pajėgų 
tam spaudiniui atlaikyti; nebu
vo net fortifikuotos linijos.

Negrinas nenorėjo trauktis.
Visi šie kariuomenės vadai 

Negrino buvo paskirti vien dėl 
didelio spaudinio iš, komunistų 
pusės. Jiems buvo duoto,s vietos 
vieų tiktai todėl, kad SSSR an-

riuoipenčs ąpąrątų nuo elemen
tų, kurie atrodė ne visa! ištiki- 
mi jo politikai. Jis pirmiausią 
pradėjo nuo vyriausiojo centro 
zonos kariuomenės viršininko. 
Jis atstatė generolų Miacbų ir 
pasiskyrė žmoguj kuris sutiko 
ir toliau varyti jo politikų.

............. Ji.l
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE.

YARDS 1741-1742
4605-07 So, Hermitagc Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFĄYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Negrinas orlaiviu atsiskraidi- 
no įistęrį, Gąlanų ir kt. komu
nistus, kurię buvo nepopuliarus 
ir kurie parodė visiškų nesuge
bėjimų karo (jalykųose. Mialha 
atstatytas tiktai apsidžiaugė, 
nęs nuo į o buvo nuimta labai 
didelė atsakomybė. Visai kito
kios nuomonės buvo kariuome
nėj pasilikusieji kariai. Jie ne
norėjo, kad Miacha apleistų ka
riuomenę, nes nenorėjo būti da
lyviais ir kaltininkais tokių įvy
kių, kurie (Įėjusi Katalunijoj. 
Jie siūlė geąerplui Miacha pa
silikti centro kariuomenės pry- 
šakyj. )

Atsistatydina prezidentas
Ąsanią.

Prie šių dalykų prisidėjo dar 
ir kitas labai sYarbus reiškinys. 
Respublikos prezidentas Manuei 
Ąsąnia, kuris iš Katalunijos 
persikėlė Prancuzijon, atsista
tydino. Negrinas kelis kartus j) 
kvietė atvykti į centro zonų ii’ 
ten toliau prezidentauti, bet A- 
sania nenorėjo būti Negrino į- 
rąnkiu. Negrinas kvietėsi Asa- 
nia, kai jam pačiam jis buvo 
r.ęikalingąs autoritetui palaiky
ti, bet Negrinas visai į jį jokio 
dėmesio nekreipė, kai tebebuvo 
Katalunijoj ir kada ten turėjo 
įteikti atsistatydinimo pareiški
mą. Išstojus Ęatalunijos ir Bas- 
konijos ministeriams be portfe
lio iš Negrino kabineto, Negri- 
uąs privalėjo skelbti kabineto 
krizį ir atsistatydinti. Asania 
turėjo parinkti žmogų krizini 
išspręsti. Bet Negrinas tada ki
taip pasielgė. Jis, pasitaręs su
savo artimaisiais,

ginklus buvo fašistams palike, 
o uąųjų duoti jiems ųębuvd 
.Bąųąšiaį pasielgę if kitus Ūoiji.ų- 
pįstų “karų Yądas” Modesto.

Karo pabaigą išgelbėjo Listęrį 

nuo kąlwimQ^
Vyriausias štabas perdavė

kvotų apie Taragonos provin
cijos netekimą kariuomenės te|- 
\spiui. Teisino tardytojas, pradė
jo tąrdymų, kurio rezultatui 
buvo laįjpi nepalankus Listeriųi 
it Modestui. Montžuiko kalėjį- 
mo jie išvengė vien tiktai to
dėl, k®d viskas nuėjo niekais,— 
antraip jau ir pats Negimus 
\argu bebūtų galėjęs jiems pą-

komunistuojančius ministerius 
ir pristatė respublikos preziden
tui. O kai šis nenorėjo jų pa
tvirtinti, tai Negrinas be Asa- 
nia parašo dekretą v ojų pasky
rimų ir išvažiavo ženevon. Asa- 
nia, žinodamas Negrino taktikų, 
nenorėjo jo klausyti ir vykti į 
centro zonų.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. IARUSZ
PHYSICAL 
THERĄPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIŲ SPECIALISTĄ!
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DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurį-ąs 
Ofisas 4645.yęo. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vw.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarinąS 
Ofiso Tęl.: Y ARUS <787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZĖL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sęredoj 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. yiNCENNES 5272 
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 
• t •

L

E

f

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tek 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 Šo. 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 
Ręz. Hydę 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.

f

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviahft 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 VV. 18th SL, netoli Morgan SL

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Yipėjp. Kai Rusiją jau pūstojo 
giųklus sfacjuiįijrfepanųai, rodos 
buvo*'logiška atstatyti ir visus 
jQ$ primestus asmenis. Tąįp da
lykus suprato visi respublikonai 
įr karu c|alykuosc ųų^ipiąnąu- 
tieji kariai. Taktai vienas Ncg- 
ęįnas tu nesuprato. Nesupratp 
ąr neuprėjo suprasti, nes kurtu 
su atstatymu šių koipunistų ir 
pavąr-ynių F^egrino protcgiioja- 
pių, pats Negrinas taip pat tu
rėjo pasitraukti. O to jis matyt, 
nenorėjo daryti.
Negrinas ir toliau nori valdytį.

h

Po Katalunijos prakišimo, Ne
grinas ilgai nelaukęs nuskrido į 
centro zonų. Ten sus.kvietė ir 
savo ministerius. Ministeriai vėl 
pradėjo steigti ministerijas, 
nors pati vyriausybė aiškiai ne
pasakė, kur ji mananti įkurdin
ti savo buveinę.

i * *-■

Negripąs pradėjo ląųkytį ka- 
riupinenės dųlis, tirti karių nuo
laikų. Jis tuoj suprato, jog cęn- 
cro zonoj atmosfera jam labai 
nepalanki. Jis pasijautė, kad ten 
jis visai nereikalingas., bet ran
kų dėl to visai nenuleido. Iš 
tikrųjų centro zonoj vyriaųsy- 
oė labai mažai įtakos turėjo. Ta 
zona prasivaldė beveik visų me
tų be vyriausybės, galėjo ir to- 
.iau valdytis.

Miacha — nę koiųunistas.
įvedus karo stovį, generolas 

Miąęha buvo paskirtas visų ka
ro jėgų viršininku. Jis turėjo 
pa^ipinkęs karo dalykųosę nusi
menančių žmonių vyęiąų^ių šta
bą, mokėjo sugyventi ąų viso
mis visuonięnipėpįis grųpęiųis 
ir buvo visų pripąžintų ąiųori- 
tętų. Visi žinojo Miąchą kąip 
nuoširdų antifąšisjų, juo, pąsįti- 
kęjp ir niekas nebūtų drįsęs pą- 
slpyiešįnfi jo d'spozięijęin^.

žinoipe Miąębą nupiŲpnę kp- 
MRUiįstų atžvilgių. I£ol gulimą 
buvo gauti gipkląĮ iš Rusijps 
gynimųisi nup fašįziųo, jis pats 
pasirūpino kopiųnistų pąrtijps 
jįilįetą^ P kąi tą glųkĮų jau dali- 
gįąu nębę$ąu<^l ' JU nuošir- 
džiaj nųrndp kokią didelę žalų

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

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

A su POVILU ŠALTIMIERU.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai__
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
<

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

dėti.

Laidotuvių Direktoriai

$

$9.50
'VE.

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

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

4 ir h 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.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cpr. Danien, Hemjock 6699

Tel. STAte 7572 
FED STREET

geriausių
*7.65

Room 1230 t 
Ofiso tel. CENTRAL ,1824

Namų tel.-»-Hyde Park 3395
• < « r " ' - • - '

Pirkite to$e ktąutuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIEMOŠĘ’

Adresas ..... —^....

Miegus ir valstiją.

YARds 1419

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALūmet 6877 \

Vai. 11—2 dieną ir 4—8 vakaro
Į3£ N. LĄ SĄLLE STREET

Ropm 2014 J“? “
3149 SO. HALSTE

Tel. Viptbry' 2679

P. JĮ. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

ADĮOKAT
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARIį^ 0818 
Ketvirtadieniais ir Šąkmadięųiąis 

—pagal sutartį '*

TURIME

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

■t

CĘĄ^E COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Teįęfanąs PORTSMOUTH 9022 

POCAHQNTAS Mine Run iš 
inąįnų, daug1 dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Ta< ekstrą.
BLACK BĄNP LUMB ..........

WALL HANGING
No. 2621—Paveikslas

I NĄUJIĘNOS NĘEDL6CR4ET DfPT., 

j. S* Chloro, III. -

| <Sią 10 seniu fr !W^U P>W. Ifc

I Vardas ir pavardė

No. 2621

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiitiiiiiiiĮiiiii iiiiniiiiiiicuitiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiii

NARIAI
Chicagos
Cicero
Lietuvių 1 
Direktorių 
Asociacijos
ipiilHIIIIIUtlIlMlIlHlIllllilIlIlIlIlI

4704 So. \Vestern Avenue
• *• « ii 4 1 .y* va. »

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE

ALBERT V. PETKUS
Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litųarįicą Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė.
1410 South 49tų Coųrt, Cicęro

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS

I. J. ZOLP
1646 Westr46th Street Phone YARds 0781- i r < v *i r • <".♦

331!) Lituapica Avenue
YĄĘdą 113$
YĄĘds Į139

LACHAWICZ ĮR SUNVS
2314 W 23rd Pląęe Ph<,np CA5|al 25ĮS

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kak
4631 SOUTH ASHLAND Ą'

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

Rez. Telephone PLAZA $200

Dr. V. E, SIEDLINSKJ
DENTISTĄS

Pirm.. TreČiądiėnk Šeštadienį
4631 So, Ashland Avė.

’ Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

”■ Tet LAFAYETtE 3850

A. ŠLAKĮ?) '
ADVOKATAS
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NUOSTABUS VABZDŽIU GYVENIMO 
’ APSIREIŠKIMAS

Beržinis drambliukas išsprendžia aukštosios matemati-1 
kos uždavinį. — Kamanė pergraužia cementą, o po
pieriaus pergraužti nemoka, — Tai, kas jau pada
ryta, nekartojama. — Ne protas, o įgimtas ypatu
mas?

Ant beržo gyvena mažas juo
das vabalėlis, •vadinamas berži
niu drambliuku. Jis susuka 
beržo lapą j vamzdelį ir čionai 
sudeda savo kihuŠinėlius. Prieš 

’ susukdamas lapą, vabzdys pa
daro jame du įkirpinuis: per- 
graužia lapą iki vidurinės gys
lelės dviem, labai lenktomis, 
nesimetriškomis linijomis:

Tokie kreivi įkirpimai esti 
visuomet vienodi. Be to, pasi
rodo, tik tokiu įkirpimo bildu, 
o ne kitu, galima suvynioti la
pą taip, kad jis neišsiskleistų. 
O įdomiausia tai: darydamas 
ikirpimus ir sukdamas lapą, 
vabzdys pritaiko praktikoje 
painų aukštosios matematikos 
uždavinį ir jį teisingai išspren-

Žinoma, vabzdys ne tik aukš
tosios matematikos, bet ir pa-|

žemes
— Kokybės Anglys—Pigiai “ 

SPECIALI PASIŪLA

PEČIAMS ALIEJUS
Tik Iki Spalių 31, 1940

No. I Ąl/_ 
Pečiams an /2 
Aliejus. ■■ 
galionas C 
Perkant .po 150 ga 
aukštesnės mažesniais kiekiais.
Oi! Drums p°£iunreę $1.75 
Cunningham & Co. 
5113 S. HALSTED STREET 

BOUlevard 2698-2699

Regular BMp
Pečiams # b
Aliejus, ■ 
gal........"

.: kainos biskį

MADOS

4584

1No. 4584ArJaunoms panelėms su
knelė. Sukirptos mieros 10, 14, 16 
ir 18 metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.

atsiųsti Mas pavysti} No.
Mferoa - - - per

(Vardai ! Ir pąvardi)

UdTCMMl)

Į ir rahtih>

no. Matematikai išaiškino, ko
dėl panašiu budu susuktas la
pas neišsiskleidžia: teisingai 
išsprendus uždavinį, jis ir ne
gali išsiskleisti. Uždaviniui iš
spręsti reikia padaryti teisin
gus {kirpimus. Vavzdys spren
džia uždavinį ir jo sprendimas 
visuomet bus vienodas: jis mtr 
ka įkirpti ir susukti lapą tiktai 
taip, kaip jis tai visuomet da
ro. Vabzdys gimė su tuo mo
kėjimu. šis mokėjimas yra to
kia pati žymė, kaip jo dydis, 
kūno spalva ir forma. Nesunku 
įsitikinti, jog vabzdys dirba 
automatiškai. Reikia, jam ne
pastebint, truputį pakeisti įkir- 
pimų formą. Vabzdys susuks 
lapą įprastu budu, tačiau užda
vinys bus išspręstas neteisingai, 
ir lapas išsivynios.

Kitas pavyzdys — kamanė 
akmeninė. Ji gyvena pavieniui 
ir savo lizdą lipdo iš
cemento. į lizdą sudeda krūve
lę kiaušinėlių ir tuomet jį už
dengia bendru dangteliu. Kiek
vienoje lizdo akelėje sudėta 
maisto atsarga vikšreliams. 
Maisto atsargą sudaro mišinys 
medaus su žiedu dulkėmis. Pa
dėjus kiaušinėlį į paskutinę 
akelę, kamanė stato bendri! 
stogą virš visų akelių, nuskren
da ir daugiau lizdo nelanko. 
A teina diena ir/akelėse pasiro
do jaunos kamanės. Jos per
graužia savo akelių dangtelius, 
pergraužia storą lizdo stogą ir 
išskrenda į saulėtą erdvę.

Vėl galime atlikti bandymą. 
Padarykime tokį menkniekį: 
pridenkime lizdo stogą gaubtu^ 
vėliu iš pilko popieriaus. Ka
manes pergraužia lizdo stogą 
ir pasirodo po gaubtuvėliu. Jis 
lakioja čia dieną, kitą, trečią, 
bet nė viena nepergraužia po
pierinio gaubtuvėlio. Galiausiai 
visos kamanės miršta badu. 
Pergraužti iš kietos žemės ce
mento storą dangtį, tai ne
lengvas darbas. Rodos, ką reiš
kia padaryti žiaunomis dar ke
lis judesius ir nutiesti kelią į 
saulę. Kamanė miršta, tačiau 
popierinio gaubtuvėlio nepalie- v • čia.

Vapsvelė vienuolė — vorų 
medžiotoja. Ji stato iš purvo 
akeles, pripildo jas smulkių vo
rų, padeda kiaušinėlius ir užli
pinus paskutinę akelę, priden
gia lizdą bendru dangčiu. Pur
vo akelėse drėgna, ir smulkus 
vorai nedžiusta bei negenda. 
Vikšras naudojasi šviežiu mais
tu. Galima pamanyti, jog vap
svelė labai rūpinasi savo vai
kais ir atlieka protingą darbą.

Visos akelės baigtos. Vapsve
lė nuskrenda purvo: ji prade
da statyti stog^. Nuimkime 
nuo sienos visas akeles. Sugrį
žusi vapsvelė ras tik siaurą 
purvo laukelį — žymę dingusio 
lizdo. Vapsvelė stato stogą ant 
tuščios vietos, ten, kur buvo 
jos lizdas. Ji daro tai prisilai
kydama visų taisyklių ir nepa
stebi, jog lizdo nėra.

Drugio psichės vikšrai gyve
na atskiruose nameliuose — 
įvalkalėliuose. Rudenį įvalkalė- 
lis apšildomas: drugio vikšras 
pritvirtina prie jo žoleles ir 
įvairius šapelius. Tokiame na
melyje jis žiemoja. Pavasarį 
vikšras audžia namelio viduje 
šilkinį kokoną ir jame virsta į 
lėlytę. Vikšrui šliaužiant take
liu, sugriaukime jo namelį. 
Vikšras liks gyvas, bet namelis 
sugriautas. Jis jo netaiso, ta
čiau audžia šilkinį kokoną ir 
rengiasi krūvelėje griuvėsių, 
gulinčių ant takelio, virsti lėly
te. žinoma, tokio vikšro liki
mas liūdnas: ar maža skruzdė
lių bėgioja takeliu!

Galima duoti tūkstantį tokių I 
pavyzdžių. Kodėl kamanė ak
meninė žūva, bet nepergraužia 
lizdo dangčio, 2) ropinėja ant 
dangčio, 3) skrenda, maitinasi 
ir t. t. Aprašytame atsitikime 
kamanė pergraužė Lzdo dang
tį ir atsirado po popieriniu 
gaubtuvėliu. Ji nuropojo dang
čiu, bet nuskristi nepajėgė, nes 
sutiko naują kliūtį — gaubtu
vėlį. Reikia vėl graužti, tai yra, 
atlikti darbą Nr. 1, tačiau ka
manė jau padarė darbą Nr. 2 
(ropojo). Padėkime ant dang
čio storą sluoksnį molio, pada
rykime jį trigubai storesnį ir 
kamanė grauš iki visiško nu
silpimo. Bet jeigu ji jau ropo
jo po dangtį, tai graužti dar 
kartą niekuomet nepradės.

Vajsvelė stato stogą ant 
tuščios vietos. Kodėl? Todėl, 
kad lizdas jai visai neegzistuo
ja. Ji daro pirmą akelę, vėliau 
antrą, trečią. Padarius pasku
tinę akelę, ji stato stogą — 
dangtį. Tai — paskutinis jos 
darbas. Lizdas dingo, bet dar
bas pralėtas (vapsvelė nuskri
do dangčiui purvo) ir ji baigs 
darbą. Y^-a lizdas, ar jo nėra 
— nuo to niekas nepasikeis.

Žuvo Įvažiavę

— Automobilių Nelaimės 
Chicagc-j —

Įvažiavęs j gatvekarį prie 
Grand ir Natchez avės., žuvo 
35 metų automobilistas Robert 
Nitsche, nuo 2547 75th Court, 
Elmwood Park. Beje, jis tarna- 

|vo gątvekarių bendrovei už in
spektorių.

• Prie Glenwood - Lansing 
Road ir Cottage Grove avenue 
automobilių susikulime žuvo du 
žmonės, Dominic Kendrick, nuo 
423 East 26th st., Chičago 
Heights, ir adv. James Ciarlo 
iš Stegerio, III. Keturi kiti žmo
nės buvo sunkiai' sužeisti.

—

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.25

Chicagos Steivart Warner 
. Gavo $1,381,600

Vėliausi Karo 
Kbntraktai 
Dirbtuvėms

parlamentas vakar išdalino 
apie $61,000,000 karo kontrak- 
tąis įvairioms Chicagos ir kitų 
mięstų dirbtuvėms. Didžiau
sias kontraktas teko Douglas 
lėktuvų bendrovei —$37,462,- 
121 karo lėktuvams statvti.r

Žemiau seka sąrašas kitų 
kontraktų, liurių bendra suma 
siekia $23,959,322:

Stewart Warner

Company, Ine., Pittsburgh, Pa. 
$1,230,000; A. O. Smith Corpo
ration, Mihvaukee, WXs., $3,- 
551,500; Sigmund-Eisner Com- 
pany, Red Bank, N. J., $142,- 
707; Kay Sporfswear Compa- 
ny, Philadelphia, $118,102.19; 
United States Rubber Compa- 
ny, Mishawaka, Ind., $258,750; 
United States Rubber Compa- 
ny, Mishawaka, Ind., $108,960 
(du adresai); ir Alligator 
St. Louis, $197,802-99.

Streikuoja Baldų
Bendrovės
Darbininkai

Co

Rezultate ginčo su perdėti-

EGG
NUT
LUMP
MINE RUN
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

nį daro sau namelį iš žolelių 
bei šapelių; pavasarį jis tiktai 
audžia kokoną. Namelis su
griautas, pataisyti jį nesunku, 
bet tai negalima, nes statybos 
laikas jau seniai praėjo. Šios 
dienos darbas ropoti ir austi. 
Ir vikšras audžia.

Visa tai yra lyg veiksnių 
grandinė ir jos grandys tarp 
savęs tampriai surištos tvirtai 
laikosi viena kitos.

Kitos Nelaimės
• Pakliuvęs po automobiliu 

ties Throop Street ir Jackson 
bulvaro žuvo 70 metų senelis, 
Charles Duris, nuo 1357 Harri- 
son Street. Automobilio vairuo
tojas, Floyd Miller, 2859 Wii- 
cox strcet, buvo suimtas už ne
atsargų važiavimą.

• Ties 41st ir South Park 
avenue automobilis mirtinai su
važinėjo 40 metų chicagietį 
Tilton 
John 
taipgi 
jimui.

Young, 4007 South Park. 
H. Brown, vairuotojas, 
buvo suimtas-kamantmč’

Mirė Generalis

butų 
neiš- 
jais:su 

momen-
ar kiti
Beržinis

Jei gyvis suprasiu savo veik
smų tikslą, jo darbai butų ki
ti. Instinkto veiksmams kaip 
tik charakteringas nebuvimas 
jokio supratimo apie tiksią. 
Gyvis nežino, kuriam tiksįui ir 
kodėl jis daro.

Nors ir kaip sudėtingi 
instinkto veiksniai, gyvis 
moksta jų, bet gimsta 
įvairiais jo gyvenimo 
tais pasireiškia vieni 
grandinės veiksmai,
drambliukas niekuomet nema
tė, kaip sukami lapai, bet jis 
moka tai daryti. Nelaisvėje už
augintas paukštelis nežino kaip 
sukamas lizdas, bet jis suka 
lizdą “pagal visas taisykles”. 
Inkubatoriniai viščiukai nepa
žįsta perekšlės, tačiau užtenka 
svetimai perekšlei pajutus pa
vojų sukvaksenti, ir visi vis- 
viščiukai pasislėps, nors jie pir
mą kartą girdi vištos kudake- 
nimą.

Labiausiai charakteringi in
stinktyvių veiksmų ženklai yra 
šie; 1) jų paveldėjimas: gyvis 
gimsta su “žinių” atsarga, 2) 
atitinkamų veiksmų panašu
mas visų vienos rųšies gyvių: 
visi beržiniai drambliukai vie
nodai sUsuka beržo lapus, 2) 
visiškas nesupratimas veiksmų 
tikslo. Tas paskutinis ryškiai 
pasireiškia pakeitus gyvenimo 
sąlygas, kuriose normaliai eina 
tas bei kitas veiksnias. Sąlygos 
pasikeitė, veiksniai pasiliko tie 
patys, tai yra, pasidarė aiškiai 
netikslingi.

Instinkto pasireiškimas vi
suomet daro didelio protingu
mo įspūdį. Tai nenuostabu: 
veiksmo tinkslingumas yra il
gametės atrankos rezultatas. 
Ar galėtų gyventi gyvis, kurio 
veiksniai butų nenaudingi, bet 
kenksmingi jam ir jo papėdb 
ninkams ?
stinktyvių veiksmų požymiai 
tarnauja kartu ir jų, kartu ir 
protingų veiksmų atskyrimui. 
Protingi veiksmai surišti su 
jų tikslo supratimu; jie neįgim 
ti, gyvis išmoksta jų begyven
damas. Čionai daugiau ar ma
žiau pasireiškia “asmenybė”. 
Sąlygų pakeitimas neįššaųkia 
atitinkamo įnstinktyvių veiks
mų pakeitimo, bet protingi 
veiksmai tuojau pasikeičia: gy
vis pasielgs taip, kaip reikalau
ja naujos apystovos. (“L. U.”)

Charakteringi in-

Corpora- niais dėl unijos į streiką va
lion, Chicągoi, $1,381,600; Pull-^kar išėjo Chicago Table Com- 
man Standard Car Manufactu-. pany baldų bendrovės darbinin- 
ring Company, Butler, Pa., $1,- kai. Jie reikalavo pripažinimo 
134,000; National Supply Com- Miscellaneous Furniture Work- 
pany, Ambridge, Pa., $720,000; ers Unijos 
Norris Stamping and Manti- 
facturing Company, Los An
geles, $2,544,000; Electric Au- 
to-Lite Company, Toledo, O., 
$780,000; General Motors Cor
poration, Anderson, Ind-, $2,- 
536,000; Pennsylvania Forge 
Corporation, Philadelphia, Pa. 
$790,000; General Motors Cor
poration, Dayton, Ohio, 
208,199; x Pressed Steel

lokalui 1608, bet 
bendrovė atsisakė, pas'remda- 
ma argumentu, kad didžiuma 
darbininkų unijos nenori.

Dirbtuvė
Evergreen Street.

randasi adresu 216

$L

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

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 {tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

Rentals

$5
Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534 .

WPA Viršininkas

||ĮSURE»

Account* opon by tho 15th oom a* of tho 1M

LATEST DIVIDEND

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

10c 
3už25c

KAINUOJĄ? /, 
MAŽIAU 

PORA

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Loan Ass’n
KAINA 15 CENTŲ 

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

Po nepasekm ingos vidurių 
operacijos New Londone, Conn., 
mirė pulk. F. C. Harrington, 
pasižymėjęs U.S. armijos kari
ninkas ir general s^ W.P.A. vir
šininkas. Jo pareigas dabar eis 
Howard O. Hunter, kuris iki- 
šiol užėmė viršininko asistento

Pavogė 200 Metų 
Senumo Smuiką

Iš buto adresu 524 Barrv 
a venų e nežinomi piktadariai 
pavogė labai brangią apie 200 
metų senumo smuiką. Ji pri
klausė chicagiečiui John Heile. 
Smuiką buvo jo šeimynos nuo
savybėj per kelias gentkartes.

Gypsy
Et R U CURTAIN DYE

QTEPHENQ
k-F—M IT SI C -

STUDIO
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
Mokvtoias: 

PIANO—ORCHESTRA 
VISOKIEMS REIKALAMS 

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

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASŠOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings
RAŠTINE

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.
šaukit Tel. VICTORY 0066

MADŲ

PATTERN B 00 K

nOM

Ji M

■

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3^% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

■■■■11739 south'
CANAL 8500 ,



■ ■' - 1

NAUJIENOS, Chicago, DI Trečiadienis, spalių 2, 1940
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The Lithvanian Daily New»

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagd
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

.........   ..............  ■■ . ■ ■ a , >.

Rntered. as Second- Clasa- Matter 
March 7tif 1914 at the Post Office 
of Chicago^ III., under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakysi* kalnai
Chicago j e—paltu

Metams ...... ........ ...........
Pusei metų__ _
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui’ __

Chicagoj per Išsiuntinėtoji
Vieila kopija ________
Savaitei — __a 18
Mėnesiui ----- ....._________ _ 75

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

Mėtdms _ 4.
Pusei rrietų
Trims. mėnesiams „
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui -
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams -------------
Pusei metiį _
Trims mėnesiams ,
Pinigus reikia? siųsti pašto Money

Orderiu kartu su* užsakymu.

$8.00 
4,00 

: 2.00 
1.5
.75

$5.00
2.75
1.50 
1.00
,75

“Buk ramus — turi Staline draugų,!
“Konstitucija jojo teisinga,
“Konstitucija jojo šventa.”

*• •... . •, ..... -
Vadinasi, šventraštį Liudas Gira jaū išmainė į “šven

tų” Stalino'1 lįonštitučijų! Bolševikišku-fanatizmu jisai da
bar bando apsvaiginti žmonių protų, — kadangi Maskva 
jani už tai nitifta; (Giroš “poezija”*.bėję, jau yra išversta 
į rusų kalbų ii* pardavinėjama nelaimingiems Sovietų Su
jungus įnamiam^)' -

Naujienos eina- kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė; 1739 So. Halstėd St.» 
Chičago, III. Telefonas Canal 8000.

—*■—H*

$8.00 
4,00 
2.50

— X irL it t a t <’ ' -r:; .. ■

r =-APZ VAI>G 1%. riiit.įnišcnr,1
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Užkliuvo
Ašies derybos su Ispanijos valdžios atstoVUj matyt, 

kur nors užkliuvo. Užsienio spaudos' atstovams febmdjė 
vakar tapo paskelbta, kad Mussolini kolkaš'“nenori”, kad 
Ispanija stotų į karą arba darytų sutartį su naciais ir 
fašistais. Kodėl jam staigiai tas noras praėjo?

Per dientį dienas, kuomet gen. Franco įgaliotinis Ra- 
mon Serrano y Suner. viešėjo Berlyne ir tarėsi su Hit
leriu, Italijos spauda rašė; kad Ispanija jau pasižadėjo 
dėtis prie nacių ir fašistų, kurie pasiūlė jai Gibraltarą ir 
tam tikras žeYnes Afrikoje. Toms deryboms užbaigti Is
panijos “falangistų” vadas vakar nuvyko į Romą pasi
kalbėti su Mussoliniu*; ir dabar juodmarškinių “diuče”, 
tik apib valandą laiko su juo pasišnekėjęs, jau sako, kad 
Ispanijos dalyvavimas kare jam esąs nepageidaujamas!

Pasirodo, kad Suner’o kelionės' į ašies sostines' netu
rėjo kitokio tikslo, kaip tiktai paplepėti ir “sustiprinti 
draugiškumą tarpe ašies ii* Ispanijos”. Jeigu taip, tai 
kam tuomet Italijos valdžia viešai gyrėsi laimėjusi nau
ją talkininką kovai prieš Angliją? Kam ji žadėjo pado
vanoti ispanams britų imperijos “uolą”? .

Roma bando paslėpti tą faktą, kad ašis prakišo1 
stambų diplomatinį muši su Anglija. Nežiūrint to, kad’ 
Vokietija ir Italija pasirašė kdro sutartį1 SU Japonija; ir 
nežiūrint to, kad Anglijai nepasisekė pdimti franeuzų!- 
uostą Dakarą vakarinėje Afrikoje; — vistiek britų’ liūtas 
yra- taip baisus Ispanijos fašistams, kad jų atstovas? ou*- 
vo priverstas atmesti masinančius Hibltirib ir Mussblihiti 
pasiūlymus;- ■

Ispanai mato, kad pačiam! Mussoliriiui nekaip vyks
tą-kariauti prleŠ^anglps. Jo “galingas” laivynas tupivftai^ 
žiurke oloje,' ir nedrįsta iškišti nosį į Viduržemio jurą. 
Jo lėktuvai neštengė dar nė SubomBarduotf Britų'bažėš 
Maltos saloje, kuri guli visai netoli-nuo- Sicilijos.- O jo* 
armija, išėjusi užkariauti Fgyptą, įklimpo tyrįhiikių’ smė
lynuose. Ispanai butų žiopli, jeigu' jiė' eiti} gelbėti' Italiją; 
neturėdami nei5 ginkit}, nei maisto.

vižišiA užtikt'AčiJA Wr pašiurti Sąjungines Lilj- 
Ktros tuyds Tarybų ^obįalistines

Bespųblikos; Aukščiausius 
Tarybos rinkimų dieną, rb- 
miantis Sąjungihės Lietuvos 
Tarybiį Socialistines Respu
blikos Konstitucija.” <
Nėrd •reikalo1 čia įrodinėti, 

i kad šis nutarimas yra parem
tas begėdiški! melu, neš tas 
“Seimas” nebuvo “teisėtas visos 
Lietuvos liaudies atstovas ir 
tikrasis jos Valios reiškėjas”. Jįi 
renkant1, žmonėms nebuvo duo
ta progos pareikšti’ savo Valią: 
jie neturėjo teisės nei statyti 

rp . i , kandidatus- nei balsuoti prieš,
a?.a \ . -i? v • . nei pareikšti savo pageidavimus
Tas liaudies seimas , ,kaip seimui’ Rinkikai BUVo apgauti; 

žinoma, buyę renkamas .liepos ,yajdžibs’paskirtos komisijas pa-
■ kišo jiems korteles stt1 atspaus
dintais “kandidatų” vardais; ir 
rinkikai buvo priversti tas pa
čias korteles; be jdkių pakeiti’- v * t j i
mu, komisijoms grąžinti.

Yra biaurus įžeidimas Lietu
vos žmoneins Sakyti, kad šito
kiu apgavingu budu “išrinktas” 
seimas esąs jų valios reiškėjas!

STALINIŠKA MAŠI
NERIJA

Rugpiučib 25\d'. 1'940 m. Kau-I 
ne buvo sušaukta nepaprasta 
“liaUdieš sčiitio” sesija. Tojė se
sijoje Buvo nutarta priimti 
“staiihišEą konstituciją” Lietu
vai ii* įerOrgunižhOti toš “kons
titucijos” pagrindais Lietuvos 
respubliką. BdtS seimas pasiva
dino “Sąjunginės Liettivos, Ta
rybų Socialistinės Respublikos 
laikinąja ĄukščiaušiąjU Tąry- 
bd”. Miništeriai buvo pavadinti 
“kdniisardiš” o' miništerių ka
binetas — “Liaudies. Koihisarų

, Aukščiausios

>ąjungįties Lietuvos

“Škurnikai"

14 ir 15 d.d. Priešrinkiminės] 
agitacijos metu nei* valdžia^ nfei i 
kandidatai neužsiminė nė vienu

• •1*1 J ■ i r

žodžiu, kad Lietuva bus pri
jungta prie sovietų Rusijos. Bet 
kaip tiktai seimas buvo “išrink
tas” (apie tą “rinkimų” kome
diją “Naujienose” jau buvo pla
čiai rašyta), tai jisai susirinko 
ir nutarė prašyti1 Maskvą;) kad 
ji Lietuvą “priimtų?’ į| bolševi
kišką rojų; ir pasiuntė šituo 
tikslu delegaciją^ štiVitiuų sosti- 
inenb, 
1 ėtefeįįįįoija 
pardtivimo L_ ___ t
Kaitnųt Įuoįiier “liaudies sei- 
nias” vėl susirinko ir priėmė 
naiijįį kOiįstiiuciją, nors jokio 
'įgalioj įino ' toki^rp.H ĮŽingsnįui j i- 
sai iš piekur nebuvo gavęs. N,e 
gttna' to, kad jisai priėmė “Sta- 
lino kpn^titunjją”,! bet jisai sau- 
vališkai pradėjo ją vykinti, nę- 
afsilrikdiięS' EifetiiVos žmonių, ar 
jie tokios santvarkos nori, ar 
ne.

Taigi tie neya’ lidųdiės atsto
vai atliko vieną UŽURPACIJĄ. 
po Eitos. u-

atliko Lietuvos 
Įtinę ir sugrįžo į

Oficioze '“Darbo Lietuvoje” 
yra aprašyta visa subolševikin- 
tos “Sąjunginės Lietuvos Tary
bų Respublikos” mašinerija.

Pasįyaijįąęs “Aukščiausiąja 
Taryba”, aukščiaus paminėtasar 
“liaudies siįimaš” išsirinko pre- 
zidiiinią; š’ūsidedantį iš sekančių 
tavorščiųf Antano Sniečkaus; 
Antano Baužos, Petro Cvirkos, 
Jdn Paszkievič, Etano Petraus
ko, Janfelio Vinicko, Romano 
žebėnkoš, Juozo Banaičio, Bi
rutes Abdulskaitės, Michailuos 
Meškauslįienėš ir Prano Ėidu-

» • t. •

kaiČib.

Kai 1'926 m. fašistiškų1 leitenantų būrys nakties me
tu įsilaužė į Lietuvos respublikos prezidento, Dr. K. Gri
niaus, butų1 ir, atkišę revolverius, ėmė reikalauti, kad1 ji
sai rezignuotų, tai jisai jiems tarė:' “Jus, vyrai, nešioja
te ginklų Lietuvai ginti, bet jus esate tiktai—^kurmtai’.”

Daug panašių škurnikų pasirodė Lietuvoje ir dabar, 
kuomet jų .gpniko Stalino raudonarmiečiai & žValgybi- 
ninkaį Visa- eilė tariamų “visuomenės veikėjų”, kurie 
pirmiaus neturėjo nieko bendro su bolševikišku “komu
nizmu”, staiga puolė Maskvos komisarams po kojomis ir' 
ėmė garbinti sovietų “rojų” ir Stalino “genijų”. Grusda- 
miesi ir lipdami per kits kitą, jie skubinosi prieiti ar
čiau prie ėdžių, gauti šiltesnę .vietų, aukštesnį titulų..

Visus pralenkė Justas Paleckis; patekęs į “premje
ro”, paskui “respublikos prezidento” ir, pagaliau, “aukš
čiausios tapybos prezidiumo pirmininko” vietų. Šet ne
toli' ntio jb atsiliko IVfcčius Gedvilas (buvęs lidiidininkds), 
kurį “aukščiausia1 taryba” paskyrė' “liaudies komisarų’ 
girinihinku”, ir* Viša^ eilė kitų karjeros ištroškusių’ “lihu- 
dieš vadiiotojiį^

Litidniaušrį įšpudį' iŠ jų visų daro “liaudies poetas” 
Liudias Gira. Tai biivęs Lietuvos žvalgybos viršinirikas, 
paskui buvęs katalikas, o vėliausiu laiku karštas 
smetoniškos rųlibb taUtihihkas. Prie kiekvienos progos 
jiaaii dabar niekinį tubd, kuriuos jisai pirmį&us garbin- 
dk^bj Įr kelia į padangės Kremliaus diktatorių: kaį.pR1’- 
siiikvšlių' “liaudies seimas” susirinko Kaune rugpiučio 25 
di svarstyti komisaro Dekanozovo pasiūlytų “štaliniškų 
konstitucijų”* tai Liudas Gira parašė apie jų — “poemų”. 
Tenai jisai gieda':

“Nūdien baigės musų juodos naktys — 
“Smurto, sauvalės, melų, apgaulės.
“Todęl tdip džiugiai mums širdys ėmė plakti, 
“Susilaukėm’nū Stalino saulės!”

. « “ • ’ ; • • ' J .'r.. . J-

Kitoje vietoje tas buvęs klerikalų- ir’ fautinihkų tar
nas džiaugiasi:

“Tavo reikalus LTSR supranta.
“Ne tiktai supranta — ir apsaugo

SEIMAS PASIVADINO 
“AUKŠČIAUSIĄJA 

TARYBA”

Nepaprastos “liaudies seimo” 
sesijos nutarimas skamba taip:

“Sąjunginės, Lietuvos Ta
rybų- Socialistinės Respubli
kos Liaudies Seimui patvir- 
Lr-' ' ~ ~ ■ - r
Tarybų Socialistinės Respu-

- - <- 1 t «y_ • . _ . į .v

(Pagrindinį Įstatymą), o 
: f"’’’’

Liaudies Seimas;

Prezidiumo pirmininku iš
rinktas tdvofščius Justas Palec- 
kis. Pirmininko pavaduotojais 
t— Karolis Didžiulis ir Donias 
Ročius. Sekretorium — Stasys 
Pupeikife.

Be to, “Aukščiausioji Tary
ba” išsirinko savo atskirą pir
mininką — Balį Baranauską ir 
du piritiininko pavaduotoju — 
;lUlidą Dovydėną ir Mariją Kut
raitę.

i Kaip . m’atomė, šitoje “stali- 
neva

taupo yra išrinkta valdyba — 
plrminiiiEas, cĮu pavaduotojai ir 
sekretbtiuS^dPbę^idiumb piHiii- 
ilinkaš su sentretorium gali veik
ti Višo prezidiumo vardu', o'ka
dangi prežiiiitimas; “atstovauja” . 
visą parlamentą, tai tokiu bu-; 
dti dti'asmens įgali pavaduoti 
“Aukščiausiąją. Tarybą”.

Brie to “ptirlamento” dar yya 
yykdbtiloji įšt'aiga: Liaudie^ Ko
misarų Taryba (pirmiaus vadi
nosi' iniriisteriiį kabinetu).

KOMI^AĄU TARyBOS ! 
sąstatas

“Aųkšfeiauslbji Taryba” nutk- 
fė sudąryti Sąjunginei Lietuvos 
TŠjft Liaudies Komisarą Tarybą 
tblliO šąstatb': 

; \ i ,■ t , . •t , . , . t

Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininkas (t. y. premjeras) — 
Mečius Gedvilas.

Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas—Sta
sys Brašiškis.?

Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas ir Lie
tuvos TSR valstybinio plaiio 
komisijos pirmininkas — Pijus 
Glovackas:

Vietines pramones liaudies 
komisaras — Motiejus šuinauS- 
kas.

Maisto pramones liaudies ko
misaras — Jdiias Laurinaitis.

Finansų, liaudies komisaras— 
Juozas Vaišnoras.

Žemes ūkio liaudies komisa
ras — Matas Mickis.

Prekybos liaudies komisaras 
— Marijonas Grėgorauskas.

Vidaus reikalų komisaras 
(vadinasi, ir policijos viršinin
kas) — Aleksandras GuzevičiUs.

Teisingumo liaudies komisa
ras — Povilas Pakarklis.

Sveikatos apsaugos liaudies 
komisaras — Dr. Vytautas Gir
dzijauskas.

Švietimo liaudies komisaras— 
Antanas Venclova.

Komunalinio ūkio liaudies 
komisaras — Valarijonas Kny- 
va.

Socialinio draudimo liaudies 
komisaras — Jurgis GlušaUskaS.

Darbe liaudies komisaras — 
Martynas Juilča-KučinsUas.

Valstybes kontrolės liaudies 
komisaras — Liudas Adbmaus- 
Uaš.

Tarp tų komisarų jau nebė
ra nei Krėvės-Mickevičiaus, nei 
gen. Vitkausko; nei Dr. Kogano, 
ilbi kai kurių kitą “sovietizmo” 
pionierių. Užsienių reikalų mi
nisterija ir krašto apsaugos (ka
ro) ministerijos yra panaiUiii- 
tbs visai. Taigi Sovietinė Lietu
va nObeturi savo atstovybių už- 
sieiiiiiose ir nebeturi savo ka
riuomenės.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS

fl

tititiš Sąjunginės Lietiivoš 
. 1 •> :> i. _> __ i' !.■

j *” ** 1 | I *' * 4 Vi i * * *blikos naująją Konstituciją kiškoje” šistenioje. yra 
(Pagrindinį Įstatymą), o taip parlamentas (“Ankščiųtįsioji 
pat-atsižvelgdamas'į* tai; kad Taryba?>) ir jo “prezidiumas” 
Liaudies Seimas; visos liau- (iš~ 11 narių, pirmininko, dvie- 
dies išrinktas 1940 metų liė- jų pavaduotojų ir Sekretoriaus), 
pps 14*1’5 d,d; višuoiiiiių' lįr- O visas; parlamentas irgi turi 
gių .įr tiesioginių rinkikių įėi- sayB pirmįtiihką ii? du pavaduo
si’ pagrindais, slaptai baisa- .to j ii.-t 
VUš, yta teisėtas višoš Lietu4- Į

sis jos valios reiškėjas; Liau-Uen’gyiaii 
dies Seimas nutarė: | liuoti. Ifc

irgi turi

[lĮi šitbkia sistema yra padaryta 
vos liaiidibs atstovas ir tillra4- 'tuo tikslu; kad valdžia galėtą 

-----  ac'1’4 ‘ ‘ itst'ovus” sukontrd- 
caų ir parlamentas yrti 

I. Paskelbti Sąjunginės iškoštas, jį renkant (nes kandl- 
Liętuyęą.'Tarybų Šociaiistinčs ŪMįaftj Jiuiid št’afomi tiktai ‘‘iŠ- 
Respublikoš Liaudies Seimą tikimi” Stalino lekajai), bet 
Sąjunginės Lietuvos Tdrybų kartais vienas arba kitas “at- 
Socialistinės''Respublikos lai; stovas0 gali nukrypti nuo ‘*li- 
Eiiiąjd' Aukščiausia taryba nijos”. Todėl iš pačių “atstovų?’ 
su visoniis teisėmis, kurias yra išrinkti patys patikimiausid- 
jaį štiteikia Sąjungines LifetiL ji, taip sakant, staliniškoji smė- 
Voš tarybų SbciaĮistiiįėš Bes- toiiėlh — ir iš jų sudarytas 
publikos Konštitticija (Pa- “prezidiumas”. Daugumoje atbi- 
grindinis Įstatymas), iki bus tikimų tikrai šis prezidiumas?ir 
išrinkta Sąjunginės Lietuvos veikia visos “Aukščiausios td- 
Tar^bų SbcialMitlėš Rešįm- ryboš” vardu, 
blikdd AiiftŠČifiudioji Taryba, r~ 
remiantis šiandien palvirtiu- suomet moka gerai

Įsttitymtii

Tačiau ir prezidiumas iteyl- 
___ ______ ’ _ 1 atspe i 

ta Koiižtitiiėija ir 'Rinkinių | Kreiiiliaua liortis. Pėiikibliktii 
lĮstUtynAh_________________ I žmonių1 ^įRvSĮiti dvasią šventų!*

“2. Pžvesti SųjttliįiMs Efe- taip-lėuarti: taįji jį gėli at- 
tųvoą. .Tarybų Sdęialistin&4?ira«ti-koks nors užsispyrėlis, 
riėspulilikos laikino^ibš aii&f Ka« (0 neatsitiktų, tai ir ptė- 
čiausio's' Prezidiu- zidiumas yra perkoštais: iš jb

: Ii _
V- _ . ' *£ ’4LZ . , v. A-. ». .'*■ ' A* Y’ *• "a ' '■ 1 • ■

Št» Miščikas-žiemys. \
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Reikia šviestis ir šviesti
—------- i

džiulį, kuris < apimtų visus pa
saulio lietuvius žurnalą, kuria
me butų viskas, kas reikalinga.

Dienraščiai turėtų užsiimti 
dienos klausimais, atrėmimu 
kasdieninių melų, gi žurnalas 
turėtų paruošti i darbuotojus 
platesnio maštabo.

Reikalingos brošiūros, reika
lingos naujos knygos, reikalin
ga plačiausia literatūra, nes ji 
bus svarbiausiu musų priešų 
ginklu, prieš ją reikia pastatyti 
tą patį ginklą.

Ir šį darbą nudirbti, reikia 
suburti visus tikrus lietuvius 
visame Amerikos kontinente, o 
tai pajėga didelė, milijonine. 
Ji galėtų daug ką nuveikti.

Gal niekad nepribrendo taip 
visų Amerikos lietuvių suvažia
vimas; kaip dabar, kad sueiti į 
artimesnius santykius, nubrėžti 
bendrus kelius ir tikslus. 

!> « *
Tiesa, krize viešpatauja', bet 

nejaugi tai gali sulaikyti? Ben
drai dirbant, visos kliūtys nu
galimos. Tvargingai darbą ve
dant ir jį tinkamai pasiskirs- | 
čius, galima ne tik daug nu- Į 
dirbti, bet ir jėgas sutaupyti. Į 

Reiktų išrinkti ar suorgani- I 
zuoti bendrą “Lietuvos Geibėjų 
mo Komitetą”, kuris tvarkytų 
ir vadovautų šiam darbui. Į j) 
galėtų įeiti tik tie, kurie yra 
nuoširdus lietuviai ir kurie sto
vi ant Lietuvos nepriklausomy
bės pamato, kurie pasmerktų tą 
juodą smetonišką Lietuvos pra
eitį, kuri daug prisidėjo prie 
dabartinių musų nelaimių.

Tai neskaldinimasis, bet 
praktiška išeitis, nes negalima i 
vienybė griežtai priešingų sro- / 
vių, kas tik sukeltų bercikalin- j, 
gus vidaus ginčus. Reikia sic- 'i 
včti už laisvą tautos pasisaky
mą ir būti liek pilietiškais, kadį 
nebijoti prisipažinti 
klaidose.

Reikia atgaivinti 
Steiglanibjb Sėlino

Šusovietiiitos Lietuvos “Aukš
čiausioji Tafyba” išrinko Aukš
čiausiąjį Teismą tokio sąstato:

AukščiduSiojb Teismo pirmi
ninkas — “dfg.” Jurgis Blekas.

Pirmininko pavadliotojai — 
“drg:” Edmundas Mėdžis ir 
“dl’g:” Pranas Žibertas.

Teismo nariai — “drg. drg.” 
Stasė Vaineikienė, Eugenijus 
MfešEaUskas, Jonas žėruolis, Jo
kūbas Zimanas, Berelis Latvys- 
Fridinahas ir Petras Kiškis.

Ne vieno iš žinomųjų Lietu
vos teisininkų vardų čia nema
tome. Stalino atstovas Lietuvo
je, matyt; reikalavo, kad aukš
čiausias teismas butų sudarytas 
iš ,100% ištikimų Maskvos pa
kalikų.

Tai tokią mašineriją pUsiga- 
nliųo “draugas” Dekanozovas 
Lietuvai valdyti ir išnaudoti.

LENGVA
' • . ■* ■ /

— Pasakyk man ____ ,
kaip pradėti gražiu stilium ra
šyti? — kartą kažkas paklau
sė žymųjį anglų .satyriką Jo- 
ti^thaną Sviftą, kurio poetines 
satyro# laikomos pa^auliniaife 

’ktiriniaiš.
— Nieko lehfcvesnio’!—atsa- 

. J. v ' • ■k •; i ° i i • 1 '
ke suSimąstęs satyrikas: — ___ 
visuomet reikia tikrą žodį pa

tamsta,

(Tęsinys) . .
i £. '• į. ...

TTai buvo ir pasiliks tik pavie
niai aSmens, bet nejaugi gero 
y^rdo suteršimui reikalinga, 
kad visa giminė kuo pasižyniė* 
tų? Pakanka vieno, kito, kad 
vėliau jo kaltė tektų visiems. 
Šiandien panašią tragediją gy- 

’vėna italai ir vokiečiai, šian- 
’dieh Amerikoj fe, visame konti
nente; neklausia kokių įsitikini
mų italas ar vokietis gyvenąs 
čia, bef pakanka būti tuo pilie- 
člti, kad' išlėktum iš darbo, bu
itim šokamas ir kartais dargi 
persėkiojhmas, nes nemaža fak
tų yra, kuomet hitleristai ir fa
šistai įskųsdavo' sdvo priešus 
valdžiai, kaip savo draugus, kad 
tik jieįns pakenkti. Apkaltinda
vo' antifašistus fašistais ir iki 
anie išsiaiškindavo, gerokai nu
kentėdavo.

Aš nesu šalininkas, priešin
gai, skaitau tai žemu dalyku, 
įkišti, kad ir savo tautiečius 
vien todėl, kad’ jie sąmoningai 
ar nesąmoningai veda pragaiš
tingą darbą kaip savo tarpe, 
taip ir užsienyje tuo pakenkda
mi sau kaip darbininkai ir kaip 
lietuviai. Tai niekšingas darbas 
ir tesižino valdžia, kuri tuo už
siima, bet kad reikia šiandien 
išvystyti veikimą, kuris parody
tų; jog dauguma ne su tokiais, 
tai* būtinas reikalas.

Reikia išvystyti masinį veiki
mą lietuvių tarpe, kuris paro
dytų, jog įneš nesutinkame su 
okupacija, meš galvojame kito
niškai ir kitoniški musų tikslai.

Šita reikia daryti ne dėl ko- 
Eio nors savo kailio gelbėjimo, 
Eiad neužsitraukti iš valdžios 
pavietrės, kuri telkiasi apie kai 
kurias lietuvių sroves, bet to
dėl, kad tai reikalinga ir nau
dinga kaip Lietuvai, taip ir vi
sai žmonijai.

Mums aiškiai parodė praeitis, 
kiek gero padaryta Lietuvai už* 
sienio lietuvių laiku susiorgani- 
zavūš; laiku pasiruošus tarti 
feikšmingą ir galingą balsą, ku
rio neišklausyti negalėjo pasau
lis’.

Šiandien mes gyvename ant
rus 1914—1918 m., kuomet pa
saulis sukrėstas iš pamatų sten
giasi užsivilkti naują rūbą ir 
tuo tikslu rėžo kraštų ribas, 
plėšia, kad tik vieno ar kito ru 
tias butų didesnis.

Dabartiniai laimėjimai — tai 
vien chimera, tai vien laikini 
reiškiniai. Pasaulis dar nenusi- 
rtnnino. Jis dargi nenusirami- 

’ilo po pirmo pasaulio karo, nes 
dabartinis tik tąsa praėjusio, 
tad kodėl norima patikėti ta 
klaidinga kai kurių agitacija, 
jbg dabar kas įvyksta — pasi
liks amžina?

Nieko nepasiliks ir viskas pa
keičiama1, jei tiems pasikeiti
mams būnama pasiruošusioms.

Ir būti pasiruošusienis, reikia 
jau dabar pradėti dirbti, dirbti 
naujais metodais, nes ir priešai 
naujus metodus vartoja. Praii- 
euzija pralaimėjo, nes ji galvo
jo, kad bus, kaip buvo praėju
siame kare, o vokiečiai pavar
tojo naujus metbdlis ir Pran
cūzija dargi nepradėjus žmoniš
kai kariauti — pralaimėjo. Ją! 
ne tik naujais kovos metodais 
išsprogdino, bet it iš vidaus. Vi- 
'daits priešas visuomet pavojin
gesnis, negu išlaukinis, mato
mas.

Panašių vidaus priešų mes 
turime ir savo tarpe, kurie vei
kia, Vieni sųnionihgai, kiti nesą- 
nionitigai; dėl nėšusipratimo ke
lia paiiiEą atba migdymo dva
sių’ Vidaus tarpe. Visam tam 
Teikia užkirsti kelią ir to darbo 
relkiH griebtis greitai ir dirbti 
jį įie taip sau, bet planingai, 
prisitdikitis prie priešo metodų, 
‘kad ųėiyralystų.

It tain pasiekti reikia duoti 
:daugiau bendro išsilavinimo 
šti'aiįjshių peri j odinėje spaudo-

buvusiose.

Lietuvoj 
rinkimą 

dvasia, kuri vėliau bUvo supri- 
foiiuota ir apeita. *

Musų spauda turėtų šiuos 
klausimus apsvarstyti, gi lietu
vių organizacijos pasisakyti. 
\beni protesto mitihgdi nieko 
dar nepadarys. Reikia plačiau 
imtis darbo.

1910-VIR-l d;

LIETUVOS
Viena motbrik, kuri išrūpino 

kompensacijų R. Y. už sūnaus 
gyvybę, gavo iŠ pinigų gavėjo 
laišką, kuriame rašoma šitaip: 
“Likusius pinigus itidn persiusi 
kitą kartą. Aš dabar bijau pi
nigus laikyti pas save. Pas mus 

nc- 
/i ar ne;

1 1* r \dabar atėjb balsas laį|tai: 
žinome ar liksime g
pas mus kas nakt1 kasjtibrs nau
jo įvyksta’. Vakar darfbuVo Lie
tuvos valdžia, o šįryt jau1 visur 
Rusijos kariuomenė ji važiuo
ja ir važiuoja dieną ir naktį; 
sakoma, traukia Vokietijos pa
sieny. Ką ji ten darys, tik vie
nas Dievas žino. i

“Girdžiame, kad' pinigai bus 
be vertės, tai su gautais pini
gais pastatysime paminklą ant 
kapo: ,

“Pas mus dabar nauja vai
zdžia. Lietuvos jau nebėra, bet

i. ■ \

yra Sovietų Respublika. Reikė
tų triobas taisyti, bet pakol kas 
nieko nedarysimo — lauksime 
toliau, nes nežinom ką su mu
mis rusai padarys.”

“NAUJIENĄ” 
AUTOMOBILIŲ 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILLOW SPRINGS, ILL.
tik

SEKMADIENY,.straipsnių penjodlneje spaudo- ...
jė, reikia įUui’ti bent vieną di- Sp311lĮ"VCt. 6 u. 1940
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NAUJIENOS, Chieago, III.

Vist geresni namai rėkvihlVjami bblšėvikiĮ karhiinkdmfc 
ir jų šeimoms. — Suimti’ gen. V. Nagius-Nagevičius 
ir V. Mašalaitis. — Labai sumažėjo gyventojų ju
dėjimas. — “Sabotažas'’. — Bolševikai gdbena į Liie- 
tuvą daugiau kdriubmenes. — Lietuvoje jau įvestos 
kortelės visai eilei prekių. — Kalinino pranešimas 
apie okupuotųjų Pabaltijo kraštų piliečių pilietybę. 
;’ Vienoję vietoje dega, kitoje svyla. — Lietuvos 
knygų rinkų užviešpatavo rusiškoji literatūra.

Labai sumažėjo gyventojų ju-

Kalinino pranešimas

(BIULETENIS Nr. 14)—Visi geresni Kauno namai rekvizuojami’ bolševikų karihiii- kams ir jų Šeimoms. Darant rekvizijks, gyventojams duodama laiko išsikraustyti ligi vienos paros. Gerų baldų pasiimti neleidžiama; nes bolševikai sako, kad jų karininkai turį patogiai ir gražiai gyventi. Kauno gatvėse atrodo, kad visas Kaunaš kraustosi, nes kasdien gatves pilnos' vežimų, mantos prikrautų: Inteligentų gatvėše nematyti. Tife, kurie nėra dar Suimti, yra išvykę į provinciją
»' I, I , . ...........

INSURANCE
(APDRAUDA)

ar iš viso neišeina iš namų. Apskritai Kauno gatvėse labai mažai tesimato lietuvių, nes jos pilnos raudonarmiečių ir žydų.—Suimti gen. V. Nagius-Na- gevičius ir V. Mašalaitis; buv. Ministrų Kabineto generalinis sekretorius.—Plehtuose ir šiaip keliuose tematyti bolševikų dalys. Givi- liriių gyventojų judėjimas visiškai sustojęs. Ypač visus gyventojus nfepaprdstai varža 10 kilometrų platumo’ pasienio zona, kurioje judėjimas tegalimas su spėėialiniaiS leidimais, kurie labai sunkiai išdubdami. Tikrovėje ta zčtia y fa platesnė, nes gy- ventbjai) bijodami netyčia įeiti į draudžiamąją zoną, jau is tdlo vengia tų apylinkių. Taip pat ilgą bet' koks mas, ries žitikeliuspločio į rusiškąjį. Ūkininkai į miestų nevažiuoja ir iš viso stengiasi būti namie: Ne till centro, Bet ir vietinėse provincijos įstaigose sėdi nepaprastai daug’ nemokšų, kurie paskirti iš komunistubjančių1 arba žydų gaivalo tarpo; šie tariamieji valdininkai' neturėdami jokio supratimo apie darbą; tiktai gaišina gyventojus; Mažiausiam klausimui išspręsti reikia laukti’ savaites; nes jau ir Lietuvoje pradeda’ veikti komunistine Biurokratija, kurioje visi valdininkai bijosi prisiimti atsakomybę, todėl byla vaikščioja nuo 'apačios iki viršaus; O administracijos viršuje irgi sėdi' žmo- ' rigs; kUriė prisibijo' Užrūstinti

MINNEAPOLIS, MINN. — Minnesota universiteto futbolo llomUildU' “prispirta prie sienos,” bet vėlinti Višvibn nugalėjo V/dsiiingtoho linivefšitetb' Kitiio- lininkuš:
=

laiką buVo sustojęš geležinkelių sUsisieki- okupantai visus gėle- persiuva iš europiškd
• PILNA . APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDA- NAMŲ NUO

UGNIES.
• APDRAUDA RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų aavf-

ntakų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
Htiėa.

LANGŲ.

NAUJIENŲ 
! Raštinėje per 

A. RYPKEVIčltJ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais. •?- 
nuo • ryto iki 1 vkL popiet

ūkininkus, kurie turėjo turėti daugiau kaip bet ii^ mažesni yra visiškai nustojęNežiūrint visų ra-

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLĖITUŠ DABAR!
$^■50 ir 

aukščiau
iMfes gatairiame Dfentures t i k 
fgavė įspaudą it užsakymą nuo 
daisliluotų DėntiStg: v

APSKAIČIAVIMAS

fiftes esame puikių dhhtinių pleitų 
gamintojai-jaU per suvirš-18 metų.| 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kotablhaeiją PERMATOMO PLEI-| 
TO 9U NEW riVE DANTIMIS. I

Pataisymas $1.00 .

bnmdtff tentai Laboratorta |
HEJNA ĖttOŠ. >.

LtUarti ąųu 9 r. iki 8:30 v. v.—SUb&tbrtilš- nuo 9 r. iki 5 v. vak.
045 W. St. 1724 S. Ashland AVe. >

Tėl’ LaWndale 2908 Tel. Monroe 9251 W
3Ū' N. Dearborn State 9649 (

RdOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6 ■
- w i - . Ji-/ .

pačius okupantus; Todėl gyventojų keliami reikalai nejuda iš vietos.—Nežiūrint okupantų bausmių ir draudimų, kaime tebeina vadinamas sabotažas. Dabar vykdomoji “žemės reforma” tiek dezorganizavo visą gamybą, kad baiminarpąsi dėl visokių galimų nepriteklių. Derlius ir šiaip yra blogas, o vietomis visai menkas, Ypač bloga yra su pašarais. O čia dar ūkininkus užplūdo komisijų komisijos, kurias reikia nemokamai rųaitinti. Jau nekalbant apie tūpsnęląimės 30 ha : žemės, ūkininkai ūpo dirbti minimų, ūkininkai yra įsitikinę,kad ne už ilgo jie visi bus suvaryti į kolchozus. Pirmieji kolchozai įvairiose vietose jau steigiami, neva iš savanorių bežemių ir mažažemių. Greta jų, steigiami kolchozai, kurie sudaromi iš buv. didesnių ūkių ir . dvarų. Jų priešakiu dažniausia pastatyti paprasti bernai, neturį jokio supratimo apie didelio ūkio . valdymą ■ ir darbų paskirstymą. Tad nenuostabu, kad tokiose sąlygose ūkininkai piaūna gyvulius, sakydami, kad verčiau patys juos suvalgys, negu paliks bolševikams. Taip pat dažnai Lietuvos laukuose matai nenuplautus javus ir pa- šards/ nes dvarų komisarai nesugeba darbų suorganiztioti. Be to,> nelengva gauti darbininkus, nes kiekvienas tikisi gauti nprs iželis hektarus žeineš. Bet jdu dabar aišk'čja, kad komuhistų demd'gogija pradeda bežemius ir ihažažėhiiiis erzinti, neš vi- . 1 ’ '1 • ‘ lšiems žeineš neužtenka.-—Rugdiučio 24 d. apleido Lietuvą Nuncijus. Vilkaviškyje liasitiko jį: didelė minia1 šit' vys- ;kupu ir: kunigais priešakyje. Automobilis buvo apšėttis gėle- -mis;—-Bolševikų kariuomenė Lietuvoje vik dar eina. Statoma

giiui i^dTiaiiiš. išdĮibdh' jiy ddiiiį1 . viršiiiitilęai1, valktibČi^iilK j —r, vietos valsčių savivaldybės, vdlštybėš įsthi^ų1 tariikutojtiiiiis' —7 jų įstaigos, laisvųjų profesijų1 ašrtlėniiiiš —- jtį1ijjfOf1ešiiii& sąjįipgbš+j ,6’ Višibfiiš jfitiėiįiį — vifetos- lilifeijbš ^rnll^mb lupūs liUbiUtb SaVįiiiriilo pįl- vdrilę ii4 vūrdį; gintihib’ iHillą' ii4 vietą, pašo- numetį, išdavimo laiką ir vietą, įstaigos pavadinimą, be to, kiek išlaiko asmenų. Tokie pirkinio lapai išduodami tik tiems, kurie pristato pasą, kuriame daromas pažymėjimas apie lapo išdavimą. Blankus pirkimo lapams gauti išduodu- apskričių milicijos vadai, kuriems pristatomi ir sąrašai asmenų, kurie gavo lapus. .Tačiau su tokiais sunkumais gauti pirkimo^ lapai dar nieko neduoda, jeigu negaunama pačios prekės.- O štai kaip įsakymas numato visą tolimesnę procedūrą: Verkėjai, pirkdami prekes, privalo pardavėjams patiekti pirkimo lapus ir pasus, kurie, patikrinę, z kad lapo numeris atitinki pase pažymėtą išduotojo lk‘į’0 numerį ir kad pirkėjas perka tik jam butinuš prekių kiekius, užpildo blanko reikalaujamas žinias ir prekes parduoda. Pardavėjas privalo vesti sąrašus,^pažymėdamas pir-

r

Spausdinam
PLAKATUS. BlLfBTtiŠ 

BI2NIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KOISISTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIS 
Skaudos darbus

tų miškdose dkromi apkasai, šVatoinoS , spygliubtų vielų užtvaros. Apskritai krašte viešpatauja' atfriosfbba karo iš- vakdrčšė.—Patys bolševikai kalba, kad Kaunas busiąs paverstas tvirtove ir kad dauguma civilinių gyventojų turėsią iš Kauno išsikelti. Kalbama, kad bolševikai iešką preteksto masinei lietuvių deportacijai Rusijon.—Tris mėnesius po bolšcvi-

NAUJIENOS
1739 South Hal.t.d Streat 

Chicago, Illinois 
Til. Canal 8500

jau* įveštbs liortelČs Visai ejici prėUiiįr neš jų jali liebėgaiiitid1 ghtiti. Prekybos Icpiųisaras iš*- .ičicfb ĮsūRyirią, kuMub; visiems pirkėjams į vedu m i pirkimo la-jjaįai kuriuos p&rdUotUy^s parduoda tekstiles, ga lan te r i j o s', odos ir avalynės prekes. Šiems lapams gauti reikia pereiti iš- tlsąš stacijas. Darbjnihl<ai ir tarnautojui juos gauna ‘įip.onių ir\ įstaigų) tųribse jie dirba, darbininkų, ir tariniu tojų komitfeiiiiš Urba1 prbfsįjitu-

mo lapo numerį, kokių prekių ir už kokią sumą parduota. $ife .surašai turi būti laikomi parduotuvėje. Jei pirkėjas yra užimtas tarnybiniu ar profesiniu darbu, prekes jam su jo pasu gali pirkti jo šeimos nariai arba bendradarbiai. Taip pat be pirkimo lapo sayininko prekes gali pirktis į pirkimo lapą įrašytieji pirkinio savininko1 ištaikomieji asmenys; tačiau- jie privalo turėti be pirkimo lapo savininko dar. ir savo asmens do- Lųmentuš. Pūgai pirkimo lapą Jiupirktos prekės gali būti sunaudojamos tik savo reikalaųiS, pervesti jas visas arba jų dalį’ .kiliems asmenims draudžiamu. Pametę pirkimo lapą, jo yietęn Jš ji išdavusiu organų gali gauti kitą, tačiau ne anksčiau, kaip per d mėn. nuo pranešimp apie pametinią. Nusižengę šiai, instrukcijai asmenys bus baudžiami visų įstatymo griežtumu. Instrukcija veikia nuo jos paskelbimo dienos.”Turime tikslių žinių, kad; Lietuvos parduotuvėse beveik visiškai' nebegalima gauti riek tekstilės, nei avalynės, nei galanterijos prekių. Todėl dabar ir įvesti šie lapai, kurie tačiau ^yvėpbjamš nieko nepadės, ne> prekių ,yią vien nėra. Labui' iddug, prie' lUėfuvbš' .ištUštihimb įpri&i^jb ihuiidbhdi’ftiibč.diį ypač; kariidnMb kurie pirmomis die:> norrtiš įilHlosi- viską; ką įmdiiy- dlim i. Ypač iš komu h i stin 1 o rojaus dįyyitiisi^ raUdotidi'ftiĮečių akys užsidegdavo, / pamačius •tėkštil&r ir odos? prekes^ tkd1 jie pirkosi šių prekių, lodei jų pirmiausia ir pristigo. Užteko laimingo gyveninio po ^talinų konstitucijossalde 3* HiėnĮ,' kįd }j'au pritruktų dl’bbųžhf, baltinių

kiamą kuro kiekį, tačiau nereikia pamiršti, kad dabar yra karo metas: Transportas tokiįis dtvejaiM ne visada normaliai fūnkcibnuoja ir todėl gali būti .tokių atsitikimų, kad mes negausime reikiamo anglių kiekio ir gali atsirasti rėikalks juoš pakeisti malkomis.” Sovietiškoji tvarka per tris mėnesius jau davė vaisių: malkų paruošta, bet transportas neveikia! Taip yra Visoje Sovietų RuSijioje: Vi'ėrittjfc’ Vietoje degte, kitoje svyla*!
j Nepriklausomosios Lietuvos užsienių reikalų ministerijos likvidacinė komisija praneša visuomenės ir įšt'aigų žibiai, .kad nuo rugsėjo 7 d. Užsienių Reikalų .Ministerija nebeveikia ,ir todėl prašoma į ją nesikreipti jokiais reikalais ir nesiųsti jai jpkių raštų., t,—LięttiVos knygų rinką už- ’pludb .rusiškoji literatūra. Pa- .skutiniuoju laiku nacionalizuotosios Kauno knygų leidyklos kito nieko neleidžia, kaip rusiškuosius vertimus, Stalino portretus, internacionalo verti-• j *3 *„ * tipą ir t. t. Aišku, kad’ jos tai daro ne savo laisva valia,• 1' • i *• J.)okupantų Verčiamos.

^■"11 ■ . ........................ .................... ... ..............

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8218 S.HalstedSt. VICtory 4965
Stogus, tinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. /atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

- _ .. ........ ............

_  __________ ffirtžr* yar;i į.Bii nijii'iį ii* aYįi^iifej kėš ijuS’1 dki4 už 31■ ŠiSŠk lidkščidUšjoš tįltybosipėėžidiUįiib' piVhiiįiihilaš kalini- įiife’ jŠlfeidb pTdH^Šithį’ įįdb oku- į>fetųių: Išbėkijią1 pilie- $$ Ą pvaneši-liią? Itietuvoš įiįlleęlai' Mitoma- ;|iŠkai'1 viibštk1- SŠSįt įkllbčiais. 'Eibįiivdš piliečiui', įveliu’ užsieny, jeigu nbri gauti sovietų pilietybę,. turi- ųžsimąlduoti iki šių metų lapkričio 1 d. Sovietų •pasiuntinybėse al'ba konsulatuose užsienyje.—“Valstiečių Laikraštis’4 fa so: ‘ Praėjusios vasaros sausros ypač skaudžiai palietę 9 apskričių vaįštiėčiuš. Vilhiaiiš, Švėnčįonėlių, Zarasų, Utenos, Ukmergės, Kalino, Alytaaus. Seinų ir Triikų apskrityse; didžioji dalis rugių pasėlių nu- ’džiuvp, nėsUaųgųs vafpbrtis, ne subrėndus grūdui. Del to rugių derlius jose apskrityse buvo ghųtas labai menkas, 6 grudai, kaip sėklinė medžiaga, beveik visai netiiikama.įą i • 1! * ’ t) \ J * ‘ .—Sovietų Lietuvos žemes dkio kopiišaraš paskelbė tokį pfanešimą4:'^Šiė' įlietai kuro atžvilgiu nebus lengvi';' tą1 visiems peikia turėti galvoje ir daryti, kas darytina, ii' kas galima. Miškų žinyba yra pkrūoštisi rėl-
!' ... ■nifU

jpądėtV Pihigfii kaš’Mėiiešį Prifeš 1Y dk ifeŠ Nuoširiitį Nuo 1 Dienos 

turlas viii ; - ' $5,500,000.00 
Atsargos lomias virš - - $400,000.00 
pidbdk Mokartfė- 3^2% Pa-
dėl iis Pinigui DuodUiK- Paško- !

■ 1U8 Alt1 Naflfiįi 1 iki- 20 Mt.« ■: >

bet

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

TeL Boulevard 0014

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASB 
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Celofex Plasterboard pėda 2e 
,1x6 Lęųtois................ .  pėda lV4c
'1Sč4- Grindims Lentos pėda l%c 
Cėdrinfai Postai ( 7 pėdų) 10c 
2x4 --- ------- - ..... . pėda l^c
^ąllbohrd—sheet nuo 4x6 iki 

} 4x10 .................t............ pėda 2c
ĮAIbert S pečiai Maleva gaL $1.25 

Apskaitliąvimas PYKAI— 
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFayette 2101 

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

... vai. dienos.
.ji. * ■ ■ i

Nelaimihga
1 > i— Matai’ tu tą šokėją, ___.ten scenos pašalyje stovi. Ji kartu su manim ėjo į mokyklą, bet' jos tėvai taip suvargo, kad ji net apsivilkti nieko nebeturėjo. Tada ji įstojo į teatrą.—- Vargše, Ir č a jai, matyt, riepUsisekė.— Kode!?— Nagi, kad ir dabar beveik nieko rievilki.

‘taiiĖNr 
automobilių
BtlTZKRIEG• J - T

kur Teli C1CĖRO 5306

C. & M. PAIIGA
DlSTRIBUTi'HS

£v<. A Parduodam geimus) ir 
k'SKi stipriausi

F6X HEAD ALę 
Vynai-JLikieriai-GArimai 

į visas miešti dalis.

5031 W. RooseVeit Rd.
CICERO’ ILL.

UŽEIKITE PAS
PETE YOUNG 

Narys: 271 Am. Legibn Post.. 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

SCIILITZ ALUS 
82nd ir Keąn Avenuc 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

LIKERTY GROVE
WILLGV¥. SPRINGS', ILL. 

, SEKMADIENY,
Spaiių-Oct. 6 d. 1940

». SVEIKATOS KLINIKAS 
TbNfelLUS <4 t fi
Kliba Už....i..e............... * I O.OU
PRABŲVIMAS SCO fifi
Ligoninėje ....... ,v... *OU.UU
RaudOngyšlių c ne rin 
Išėmimas ir Ligon. Xv«UU 
REUMATIZMAS CO Afi 
Greita Įdelbk ....... *C.UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C fl’Air vaistai .................. *1.UU
DOUGLAŠ PARK HOSPITAL 

.1900 S. Kedziė Avė. Chicago

t..t.

• FOTOGRAFAS

L0AN ASSOClATlONoF Chicago
JUSTIN MAC&^lČfc,

Vai 9 iki’ 4.‘ Sėį p iki 12
SUb.‘ 9 iki’ 8 vUk. . į „ ,

Tet VlUginia IMI

CHARTERJEI) M ū. S. 
GOVERNMENT 

VINGŠ jfĘPĘRALLY 
• ■ INSURED' ■

41'02 ARCHER AVENUE

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir- 
taos rųŠies su mo
derniškomis užlaL 
domis it Hpllywood 
šviesomis. Darbas 
gkrantuotks.
; 420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840

CENTRAL HEALTH gĖRVlCE
Mes sėkmingais .gydome chroniškas., ligas, pilvo, kepenų, inkstų, ir 
tt. Lytišką silpnumą ir Veneriška^ ligas,- vaHodSe" gyšlas, yaticbse' votis 
ir hernbrroidus? be chirurgiškos operacijos. Pasitarimas DYKAI! 
t ..->.Prieš-yędytbiniai‘ egzaminavimai pagal Illinois valstijos įstatus.
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9 KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
ŽINIOS IŠ TORONTO LIETUVIU 

KOLONUOS
:$• Kenora, Ont

Remkime judėjimą už demokratinę Lietuvos nepriklauso
mybę. — Toronto Sūnų ir Dukterų Dr-jos narių nu
siskundimas. — Komunistai šmeižia K. L. Tarybą. 
— Meskime pletkų klausę. — Dirbkime vieningai už 
demokratiją ir tautų laisvę. — Komunistai su na
ciais ir fašistais prieš demokratiją.

y

Malonu girdėti, kad judeji-,ke atidarymo prakalbų, sureng- 
mas už demokratinę Lietuvos 
Nepriklausomybę pradeda išsi
siūbuoti ir apimti vis platesnius 
lietuvių shiogsnius. štai J. V. 
didžiausia lietuvių kolonija Chi- 
cagoje susiorganizavo “DEMO
KRATIJOS IR LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS SĄJUN
GĄ”. Perskaičius minėtos su
jungus pildomojo komiteto sų- 
statų, galima (Irusiai tvirtinti, 
kad “D.L.N.S.” ras plataus pri
tarimo ne tik Chicagos lietuvių 
visuomenėje, bet ir kitose viso
se J. V. lietuvių kolonijose. Ka
nados Lietuvių Tarybos narius 
toks chicagiečių judėjimas li
kai džiugina ir duoda vilties, 
kad jų pasiryžimas sutraukti vi
sos Kanados lietuvių kolonijas 
išsipildys, nes pradžia rodo ge
rus rezultatus. Taigi Kanados 
lietuviai turėtų subrusti visose

netikusių

r,

IACME-NAUJIENV PhotOl
Anglų jurininkai daro manevrus prie Gibraltaro.
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rius, kas yra labai lengva, tik 
reikia susisiekti su centru ir, 
gavus visas informacijas, šaukti 
aktyvesnius lietuvius veikėjus 
pasitarimui, kad nustačius vei
kimo planų. Kad darbas yra kil
nus ir būtinas lietuvių 
je, tų žino kiekvienas 
tęs lietuvis.

Dėl nusiskundimų iš
rių TOS. ir Dukterų dr-jos na
rių, kurie dar nėra apsikiėtę 
komunistinėmis bacilomis, kam 
nebuvo užkviesta ir jų draugi
ja prie K. L. Tarybos bendro 
darbo. Nors nesu tarybos įga
liotas atsakinėti į tokius užme
timus, bet žinodamas tarybos 
daugumos nusistatymų tuo tei

išeivi jo- 
susipra-

kai ku-

tų šolomskiui ir kitam, kurio 
pavardės neatmenu, savo įžan
ginėje kalboje pareiškė; “A. L. 
D. Literatūros draugija yra ne 
kas daugiau kaip komunistų pa
geliu nė partija”. Bet po to “gar
saus” paminėjimo šuninės 20 
metų gyvavimo pirmame Šuni
nėse susirinkime kada buvo iš
duodamas raportas parengimų 
komisijos, tai vienas narys ži' 
įlodamas gerai, kad tokios pro
gramos prieštarauja ir konsti
tucijai ir organizacijos bu joji
mui, padarė pastabų parengimo 
komisijai už tokių
programų ir pasiūlė papeikimų 
už tai, ką, beabejo, jis turėjo 
teisę daryti tokį pasiu’yiįų, o 
draugijos reikalas priimti ar at
mesti. Bet tuometinis pirminin
kas Morkys, drožė plaktuku į 
stalų ir diktatoriškai įsakė tam 
nariui atsisėsti, bet narys žino
damas savo teises, pareiškė, “aš 
kalbu temoje ir dar neišėjo nei 
penkios minutės kaip pradėjau 
kalbėti, prie to niekam laikas 
nebuvo apribotas, tai kode, aš 
negaliu baigti savo pareiškimo”, 
ir norėjo tęsti savo kalbų, bet 
pirmininkaujantis ir jo pasekė
jai sujudo triukšmauti ir pats 
Morkys pasiūlė suspenduoti tą 
narį ant trijų mėnesių, na, o 
pastačius balsavimui tų suspen-

niškai.
Nors T. “Sūnų ir Dukterų” 

pašalpinė draugija turi konsti
tucijų, kuri yra gal priimtina 
visiems Kanados lietuviams, 
bet, deja toji konstitucija yra 
toli atsilikusi nuo pačios gyve
nimo praktikos. Niekam nėra 
paslaptis, kad konstitucija pri
pažįsta visiems nariams lygias 
teises draugijos reikaluose. Bet 
praktikoje to nėra. Kaipo fak
tų galiu parodyti (jį dar gerai 
atsimena visi šuninės nariai, ku
rie atsiminti nori), kad šuninė 
minėdama savo 20 metų gyva- 
vinio sukaktį buvo parengusi 
tam tikrų programų, kuri susi
dėjo iš kalbų ir vaidinto veika
lo “Bedarbiai”, kurį pagamino 
Stalino klapčiukai tam, kad iš
niekinti socialdemokratus ir ka
talikus, o komunistus perstaty
ti kaipo darbininkijos išganyto
jais. Toliau kalbėtojas Jasai’.ii 
kaipo veteranas tos dr-jos pra
dėjo savo kalbų su raginimu 
stoti visiems lietuviams į A.L.D. 
Literatūros draugijų,. kuri su
lig dabartinio pirmos kp. pir
mininko Valūno pareiškimo lai-

leido draugijų, ir kada tas na
rys po suspendavimo laiko mė
gino apsimokėti savo duokles, 
tai finansų raštininkas pareiš
kė: kadangi draugas pats išėjai 
is draugijos, tai mes negalime 
daugiau priimti.” Kada suspen
duotasai pasiprašė, kad duotų 
jam atsišaukti į susirinkimų, 
tai pirmininkas atsakė, kad tu
ri laukti iki pat pabaigos, nes 
atsišaukimų punktas esųs ant 
galo. Na, o prisiartinus ats'šau- 
kimų punktui, svetainėje jau 
buvo tik keli Stalino klapčiu
kai, taip narys ir tapo išstum
tas iš draugijos tik už tai, jog 
jis nenorėjo, kad komunistai 
varytų savo propagandų tųje 
draugijoje. -

Čia aš priparodžiau tik viena, 
bet užtektinai argumentuotų 
faktų. Galima butų pririnkti 
panašių faktų labai daug, bet 
gaila laiko ir spaudoje vietos, 
priedui to, galima priminti, kad 
“Liaudies Balso” organavimas 
šuninei, ir dabar jo įsileidimas 
į savo patalpų aiškiai rodo, kad 
šuninė buvo ir yra komunistų 
melžiama karvutė, kuri neturi 
užtektinai drųsos atsikratyti 
staliniškų blakių, o K. L. Ta
ryba yra griežtai nusistačiusi 
kovoti su tomis blakėmis, tai ar 
butų logiška atsinešti į savo 
švarų butų blakių ir paskiau 
jas naikinti? Jeigu randasi šu
ninėje narių, norinčių bendra
darbiauti su K. L. Taryba, tai 
patartina jai apsivalyti nuo sta
liniškų blakių, atvirkščiai tos 
blakės gali sunaikinti ir visų 
šuninę.

Komunistai šmeižia K. L.
Tarybų. . '

Užkulisiuose komunistai sten
giasi įtikinti lietuvius, buk K. 
L. Taryba nori atsteigti A. 
Smetonos režimų, tuo tarpu K. 
ju. Taryba tokių nesąmonių nė
ra niekur skelbusi, o iš jos at
sišaukimo aiškiai matoma, kad 
K. L. Taryba stoja už demokra- vę”.

ihun’slus pasaulis dar nėra
ko
ma-

šalį.Jau laikas mesti pleikus į
Nežiūrint, kad yra susitarta 

visų srovių, išskiriant komunis
tus, veikti bendrai Lietuvos ne
priklausomybės labui, bet vis 
dar randasi atskirų žmonių, ku-

bais ‘ patriotais”, bet dėl kokių 
cen asmeninių pletkų n. nori 
stoti į bendrų darbų. Mano su
pratimu, tai visi asmeniškumai 
reikia pamiršti ir stoti visiems į

žmoniškumų ir teisėtumų.
Dirbkime vieningai už demo

kratijų ir tautų laisvę.
Remkime didžiosios Britani- 

jds pasiryžimų Sutriuškinti na
cių ir fašistų ašį,, kur.ų remia 
komunistai ir fašistinė Japoni
ja. Tam reikalui reiktų daryti 
Kaip galima tankiau masinius 

išaiškinti 
tikslus.

Paviršutmiai žiūrint, kaip kam 
atrodo, kad tai “demokratiška”, 
bet kas žino organizacines tai
sykles, tai pasakys, kad pirmi
ninkaujantis neturėjo jokios tei
sės, net siūlyti suspendavimui, 
o jeigu kas kitas butų pasiūlęs, 
tai jis turėjo atmesti tokį pa
siūlymų, nes tai prieštarauja 
konstitucijos patvarkymui. Bet 
negana to, kitame susirinkime 
pirmininkas, leidžia visai eilei 
narių dergti tų narį tik už tai, 
kad jis išdiųso kritikuoti paren
gimo komis.jų. Kadangi dergė- 
jai to nario visi reikalavo pasi
aiškinimo iš to nario, tai ta
sai narys sutiko pasiaiškinti su 
sąlyga, jeigu jam bus duota už
tektinai laiko kalbėti, bet pir
mininkas paskyrė tik penkias 
minutes. Suspenduotasai narys 
atsistojo ir pare.škė: “Jeigu jus 
bent keli kaltinote mane per 
porų valandų, prikišdami man 
nebūtų nusižengimų, tai kaip aš 
galiu atsakyti jums visiems per 
penkias minutes. Bėgyje tų pen
kių minučių aš jums galiu pa
reikšti tik griežtų protestų už 
tyčiojimąsi iš teisėtumo ir de
monstratyviai apleisti šį susirin
kimų, o jei kas remiate mane 
šiame reikale išeikite kartu su 
manim”. Bet Stalino klapčiukai 
vieton susigėdyti iš tok o šlyk
štaus elgesio, užprotekoluoja' tinę Lietuvos Nepriklausomybę,1 Vykime komunistus iš savo 
buk tas suspenduotas nerys ap- kas yra pažymėta ir jos taisyk- tarpo. -—žiežirba

Darbai miškuoce pra^idėjo^
— \ymnipege organizuo-

* jąsi /komitetas Lietuvai 
ginti. — Miškuose galima , 
gauti darbo.
Per vasarų dirbau žemės ūkio 

darbų pas vienų farmerį netoli 
nuo Roland, Man. Bet štai ne.i 
ketai gavau laiškų iš Kenora 
Paper Mills Co., kad nuo rug 
sėjo 1 d. atsidaro miškuose 
kempės, o nuo rugsėjo 15 d. 
prasideda darbai. Laiškas pri
mena man, kad aš turiu grįžti 
ne vėliau kaip rugsėjo 15 d.

Tokie laiškai, žinoma, buvo 
išsiuntinėti visiems toje kom
panijoje dirbusiems darbinin
kams, kad jie galėtų ir vėl žie
mai gauti darbų.

Parodžiau gautų laiškų far 
meriui. Pastarasis labai nusimi
nė, nes dabartiniu laiku, kai 
prasideda javų kūlimas, farme- 
riams nelengva darbininkai 
gauti. Tačiau jis suprato mano 
padėtį ir mudu alsiskyrėva 
draugiškai.

Kitų dienų aš jau buvau Wi- 
nnipege. Nors laiko ir mažai 
teturėjau, bet vis dėlto suspė
jau su keliais naujieniečiais pa
simatyti. Aplankiau drg. K. Be 
niušį, Yųuniškį ir kitus. Iš jų 
patyriau, kad vvinnipegiečiai 
rengiasi sudaryti komitetų Lie
tuvos nepriklausomybei atsteig- 
ti. Ypačiai daug tuo reikalu 
darbuojasi p. Yauniškis. Jis sa
ko, kad yra dedamos visos pa
stangos sudaryti lokį komitetų, 
kuris galėtų prisidėti prie To
ronto tarybos ir drauge veikti.

P-as Yauniškis sako, kad .. . 5 . .nors jis jau ir senas, bet v s 
dėlto norėtų pasidarbuoti Lie
tuvos išlaisvinimui; norėtų ma
tyti Lietuvą laisvų ir nepr.klau
somų.

sus rinkimus, kad 
žmonėms agresorių 
Kiekvienas lietuvis turėtų įsigy
ti sulig savo išgalės Kanados 
apsigynimo fondo paskolos lak
štų, nes nuo Britanijos laimė
jimo . priklauso ir Lietuvos ne
priklausomybės atgavimas.
Komunistai su naciais ir fašis

tais prieš demokratijų.
Visi gerai žino, kad komunis

tai per virš 20 metų plėšė sa
vo liežuvius keikdami visokiais 
žodžiais Hitlerį ir Mussolinį ir 
ragino Francuzijų ir Anglija, 
kad padėtų kovoti prieš juos, 
bet kaip tik atėjo sprendžiamas 
momentas stoti į kovų, tai Sta
linas susitarė su Hitleriu ir pa
sidalino grobiu, ir nuo to laiko 
komunistų spauda nustojo ko- 
liojusi Stalino bendradarbius 
Hitlerį ir Mussolinį.

Is vis dar komunistai mulki
na darbininkus, .buk jie kovoja 
už “demokratijų ir tautų Jais-

KRIAUČIAI ŠAUKIA LIETUVIUS TALKON 
PRIEŠ K0MUNAC1US

Nemažas skaičius lietuvių da- taturų agentų išdavikiška velk- 
ro ptagyveninių iš adatos ama- la, pareikalavo centro Vykdo
mo, ypač Montreale ir Toronte.!mojo Komiteto panaikinti ne

Iš visų industrijų, išskyrus teisėtus rinkimus, remiantis: a) 
gal tik kasyklas, daugiausia lie- kad r.nuimų metu komuna iai 
tuvių surasime adatos industri-1 naudojo iki šiol nepraktikuoja- 
joj*.
acteko pastebėti musų spaudoj į išrinkimas 
jokių žinių iš kriaučių gyveni- f'"*1.......
mo, jų kovų ir unijinės veikloj.L

Visai galimas daiktas, ka i i 
Kanados lietuvis pirmiausia su
sipažino su bent kokiu organi
zaciniu veikimu ir darbiu.nkų 
kovomis bedirbdamas su adata, 
nes kriaučiai buvo vieni iš pir
mųjų pradėjusių organ.zuoLs 
r š.andicn yra gerai susiorga
nizavę. Visose kriaučių kovose 
už trumpas valandas, lengves
nes darbo sąlygas ir žmoniš
kesnį atlygiu.mų lietuves gra
žiai užsirekomendavo kaipo so
lidarus ir drąsus kovotojas. 
Lietuviai visuomet laikėsi v e- 
ningai, nežiūrint kokios tiky
bos ir politinių js tikinimų jie 
buvo. Maža iš jų kas skebavo 
.r pats skebo vardas pas lietu
vius yra anatema.

Tačiau organizuotų darbinin
kų gyvenimas nesibaigia su lai
mėjimu streiko ir užsimokėji
mu mėnesinių duoklių. Jie nuo
lat stiprina savo organizacijų, 
organizuoja darbininkus k.tose 
įmonėse, palaiko ryšius su ki
tomis brol.škomis unijomis, da
lyvauja susirinkimuose ir žiu
ri, kad vadovybė visuomet bud
riai gintų jų reikalus. Išrinki
mas geros vadovybės yra vie
nas iš svarbiausių klausinių, ir 
lik aktyviai ve.k.ant savo uni
joj ir dalyvaujant jos susirin
kimuose 
kas yra

kis yra labai daug pasidarbavęs 
Lietuvos gerovei. Jis daug yra 
aukojęs ir raginęs kilus aukoti 
šelpimui nukentėjusių Lietuvos 
žmonių.

Kaip atrodo, vvinnipegieliai 
netrukus sudarys komitetų, ku
ris rūpinsis Lietuvos nepriklau
somybės ats teigimu.

Pabuvęs vienų dienų Winni- 
pego; išvykau į Kenorų. Vos tik 
spėjau atvykti, kaip kompani
ja tuoj pasiuntė į miškų.

Dabar noriu pranešti visiems 
Kanados lietuviams, kad Keno- 

apylinkėję kompanija atida
ro daug naujų kempių. Vadina- 

darbai bus pusėtinai praplės- 
Todėl bus priimta nemažai

ra

si 
ti 
darbininkų. Imami bus ne tik 
senieji darbininkai, bet ir nau
jokai, kurie miškuose nėra dir- 
bę.

Jei kas iš lietuvių norėtų 
miškuose darbo gauti, tai te
gul atvažiuoja į Kenorų, Ont. 
Tačiau reikia tai padaryti tuoj, 
nes jau šį mėnesį bus priimta 
tiek darbininkų, kiek tik rei
kės. Tai reiškia, jog vėliau jau 
sunku bus darbas gauti.

Baigdamas prašau siuntinėti 
man “Naujienas” nauju adre
su. Tikrai malonu yra sus lauk
ti laikraščio ir patirti, kas da
rosi pasaulyje. O juo labiau

Eet kažin kodėl iki šiol i mus unijoj metodus; ir b) kad 
; koniunacių j viis- 

ninkų vietas prieštaravo prezi
dento Dubmskio inslrukc joms, 
kad komunistų partijos narys 
ir simpatikas negali užimti jo
kios atsakingos vietos unijoj 
“iki karo pabaigos” (for dura- 
lion of war). Liepos mėnesy,

gegužės
kai 
išū-
nc-
ne-
ne-

mes galime pažinti, 
tinkamiausi į unijos 

Bet lietuviai kriau
čiai, reikia pripažinti, nežiūrint 
į tai, kad jie yra geri kovoto
jai ir lengvai įrašomi į unijas, 
mažai rūpinasi vidujiniu savo 
unijos gyvenimu. Išskyrus kele
tu, jiems neapeina, kas dedasi 
unijoj ir dar mažiau rupi, kas

.ia komisija ištirti 
nūn. rinkinius, surado, 
komunistai atsivedė daug 
kimų stal.ncų, kurie visai 
buvo šio lokalo nariais ir 
turėjo teisės balsuoti, šitie
teisėti nar.ai sudaro komunis
tų balsų didžiumų ir padėjo 
pravesti jų kandidatus. Takiu 
budu tyrimo komi uja panaiki
no gegužės nūn. linkimus, įsa
kė lokalui lira vest i naujus spa
lio mėnesį ir paskyrė I. L. G. 
\V. U. lokalo /2 reikalų vedi
mui -laikinų "komitetų.............

Už dviejų savaičių įvyksta 
minėto lokalo nauji rinkimai. 
Visi lietuviai, kurių daugiausia 
randasi šiame lokale, turi pri
sidėti prie progresyvių darbi
ninkų šaan.nkų ir padlti apva
lyti unijų nuo raudonų-rudų 
reakcionierių. Kiekvienas lietu
vis, kuris stovi už demokratinę 
santvarkų, organ zacijos/ žo
džio ir spaudos laisvę,/ kuris 
piktinasi komunistų šunišku 
pasitarnaviniu Stalino iniper.a- 
lizmui Lietuvoje ir kituose 
kraštuose, privalo būtinai daly
vauti rinkimuose ir balsuoti už 
progresyvių darbininkų kandi
datus. Lokalus laukia gerų lie
tuvių talkos! —Siuvėjas.

t

ir kitų tautų darbi- 
Tokio musų apsi’ei- 
įvairųs politiški šar- 
diktaturų garbinto-

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 
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komuna- 
prieš kuriuos 

susipratę darbininkai 
organizuotis, kad apsi-

minėtame lokale, Inter-

Suprantama, tokių apsileidė
lių randasi 
įlinkuose, 
diino dėka 
latanai ir
jai įsiskverbia į vadovybę ir pa
daro daug žalos visam darbi
ninkų judėjimui. Taip buvo įsi- 
briovę į suknelių siuvėjų loka- 
lo No. 72 vadovybę 
ciai (Toronte), 
dabar 
pradėjo 
valius.

Kova
national Ladies Garment Wor- 
kers Union, prasidėjo, kada ko
mu naciai pereitam gegužės mė
nesyje, panaudodami visus 
jiems žinomus “triksus”, pra
vedė visus savo kandidatus. 
Progresyviai darbininkai, kurie 
piktinasi raudonos-rudos dik-

malonu yra skaityti “Naujie
nas”, kurios visada stengiasi 
paduoti teisingas ir tikslias ži
nias. —J. Martinonis.

/i

AMERKA'S LARGEST 
SELLING BRAND

KRAFT FRENCH 
DRESSING

J/ CKrsWIFI> Alu

LUSTHVFOAM GI VES 
TIITH THE MOST 

MARVELOUS LUSTE R | 
AND SPARNU.

JIMMY AND UNA H AVĖ GONE TO THE 
CONTROL ROOM. NOW <3 MY CHANCE 
I CAN OPERATE THE AlPLOC^ ALONE

^5
ii

EP-RULING 
JOAN’S RLE A 

TO ACCOMPANY 
THEM, JACK 

AND THE 
PROFE5SOR 

DESCEND 
FROM AN 

AIRLOCK AND 
REACH THE 

PA55AGEWAY 
IN THE 

PYRAMID

Reaches decay-rldden “Bllnd Spots” 
that ordinary pašte*, powders . . .

even water ... may net enter
It’s here! The moat delightfully dlfferent 
tooth pašte you ever heard of. When saliva 
and brush touch the NE W formula Lislerine 
Tooth Pašte, superchargcd with Luster- 
Poam deteraent, it instantly springs Into 
an aimudng ‘bubblę bath” that makos yoiir 
mouth tEngle with life. 8o fine it surgos into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tlfrtces may never even have reached, Cleans 
and polishes areas where some experts say 
up to 98% of decay starts.

Get the big 25t tube, or better štili, the 
double-size 40^ tube contalnlng more than 
W ppund of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambert Pharmacal Co., 8t. Lotus. Mo

AND PRESENTly, juain I i\j EEP-5EA 
RtG, DESCENIDS ALONE, 'NtenDiNG 
TO SuRPRiSE ThEM

THI PORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
SuperchargGd 

wlth



Trečiadienis, spalių 2, 1940 NAUJIENOS, Chicago, m.

DEMOKRATIJOS Iii LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES SĄJUNGOS CENTRO 

I\UYI10S POSĖDIS

-n- III UTĮ.......... ... -T- -■

Diena Iš Dienos
i Dn P. Grigaitis Išrinktus Pirmininku
‘‘Naujienose’*, rugsėjo 27 die- asmenis į Centro Tarybą, 

ną, buvo rašyta, kad chicagie- 
čiai įsteigė 
Lietuvos Nepriklausomi) bes 
Sąjunga. Tą dieną, susirinkę 
visuomenės veikėjai, perorga-| 
nizayo Komitetą Vilniaus Kraš
tui Šelpti ir išrinko septynis

Rugsėjo 30 dieną, bJaujieųų 
Demokratijos ir'name, įvyko centro Tarybos 

! posėdis. Alex Ambrose atidarė 
I posėdį. Ir tuojau ėjo nomina
cijos ir rinkimai viršininką. 
Išrinkti sekami yiršininkai:

Dr. P. Grigaitis, pirmininkas, 
G. Stungis, Vice-pirmininkas,

JONAS poęius
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 30 c|., 194Q m., sulau
kęs apie 70 metų amž., gimęs 
Kauno gub.. Akmenio pąrap., 
Menkių kąirnę. Ąmęrikoj iš
gyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
brolienę Viktoriją Doveikienę, 
pusseserę Oną Skridųlįėnę, 
švogerį Juozapą Dunskį ir 
dukterį Lietuvoje:

Priklausė prie Susiv. Brolių 
ir Seserų Lietuvių.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
spalių 3 d., 8:30 vai ryto. Bus 
atlaikytos mišios Dievo Ap- 
veiždos parap. bažnyčioje už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Pociaus gi
minės, draugai ir pažįstami1 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

GIMINĖS.
Laid. Pirekt. S. M. Skudas, 

Tel. MONROE 3377.

| į A A Gėlės MylintiemsLf U fl Vestuvėms, Ban- 
[JMkietams, Laidotu- 

“ ■, ■ • vėms, Papuoši-
GĖLININKAS
4180 Aręher Avenue

Phone LAFAYETTĘ 58QQ

i mm ““LU ■ Lil i\ IO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308
I. .i ■■ HpOiijĮk yui.yii

A. Žymontas, sekrętoriųs,
P. MiHer, Iždininkas,

Ąlęx Ambrose, Iždo sekreto
rius,

K. Liutkus, Iždo globėjas ir 
Chas- Kriščiūnas, Iždo globėjas.

Ši Centro Taryba išrinkta 
vieniems metanus. Metai skai
tysis nuo naujų metų (1941).

Sąjungos Duoklės
Demokratijos ir Lietuvos Ne

priklausomybės Sąjunga susi
dės iš pavienių asmenų ir drau
gijų atstovų.

Bus ęteigiąmi skyriai visoj 
Aiperikoj. Skyriai gali sudaryti 
apskritį ir laiks nuo laiko turė
ti apskričių kpnferencijas.

Duoklės bus metinės. Vyrai 
mokės po $1 į melus, o mote
rys tik po 50c į metus.

Draugijos mokės po $2 į me
tus už du atstovu, o jei dau
giau atstovų, tai nuo kiekvie
no atstovo pp $1. Pusę tų duo
klių atsiųs Centrui, o pusę sky
riai sau pasiliks.

Nutartą rengti prakalbų 
maršrutą. Tuo rūpinsis Veik
los Komisija: Alex Apąbrose, 
P. Miller ir Chas. Kriščiūnas.

Centro Taryba yra pasiren
gusi smarkiai dirbti- Supran
tama, darbas bus sėkminges
nis, jei pavieniai veikėjai ir 
draugijų atstovai padės veik
ti ir greitai pradės steigti savo 
kolonijose skyrius Demokrati
joj ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Sąjungos.

Jęi bus reikalas informaci
jų, tai malonėkit kreiptis į sp- 
kretoriu:

A. 'žymontas,
1739 S. Halsted Si., 

Chicągp, III.

Grą?į Įąętąvįšką 
Seimą

Fąrdinąndąs įr Oną ŲrVĄDfl* 
vičiaį pą^liąmbino tęjąfąąų ir 
prašę, ąą pribukau j ją 
namųą, 3409 8įą‘ ^^Yįtt St’r. 
Man ęąąįpYųSi jie (irdųi- 
gai B W 
naujįpįį 
bonayičiąi yrą. iabąi į£
svetmgį U
Pas O bų¥P W IBO W 
silin^įptį ią

P-nąį PrbppąYįgąį turį TO 
ir dų^erį: §unų$ turi gęrą Ui" 
siėmįnią ir gyveną pąą tą-: 
vėlius, 9 dąyė jąą U

Matiio
Redakcijos Atsakymai:

J. Payiįąitį^: Gąila, negalė
jom pranešimo laikų įįlėti, nes 
pęryėląi ątęjp. Lįįuąią rašto 
dalį sunąuęĮpsimę (for šią, 
vaitę.

1 Ažiikas Suorga
nizavo Meįžjotojy

,A

ANTANAS URNEŽIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 30 dieną, 2:45 vai. po, 

pietų, 1940 m., sulaukęs 43 metų amž. Ąmerįkoj išgyveno 27 pi.
Paliko dideliame nuliudime moterį Izabelę, po tėvais Taipo- 

šaičiutę, sūnų Vytautą, seserį Heleną ir švogerį Valeryoną Šat
kauskus; du brolius Kazimierą ir brolienę Venslavą, Kastantą ir 
brolienę Anelę Urnežius; du švogerius Joną ir švogerką Oną Tamo
šaičius, Antaną ir švogerką Elžbietą žilvičius, jų šeimas ir liitas 
gimines Amerikoj, o Lietuvoje 4 seseris: Veroniką, y^leriją, 
Agotą ir Juzepą* 4 švogerius, jų šeimas, ir kitas gimines.

Priklausė prie Teisybės Mylėtojų Draugijos Jr Chieagąs 
Liptuyių Polįtiško KUųbo.

Kūnas pašarvotą^ koplyčioje, 3307 ĮJtua,nica Ąve. ,
Laidotuvės įvyks pepkUąieųį, spalių 4 įliępą, $:Q0 vąl. ryto 

iš koplyčios'į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
linius paipaldos už vęlioųįų sielą, o iš ten bus bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aųtano Ūrąežių giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiam! dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvęikipmą. Nuludę liekame;

Moteris, Sūnūs. Seserys, Broliai, švogeriai, švogerkos įr Gipj.
Laid. Dlrękt. Antanas M_. Phillips, Tel. YĄRDS 49Qj.

t Persiskyrė su šipp pasauliu rugsėjų 30 d., 11:30 v^l, rytp, 
| 1940 m., sulaukęs senybo amžiaus, gimęs Kaltinėnų mieste,
| Tauragės apskrity. Amerikoj išgyveną 50 metų.

Paliko dideliame nuliudime moterį Marijoną, po tęvais 
RiČkaitę, sūnų Juozapą ir 2 dukteris: Stanislavą ir Viktoriją, 
žentus: Edward Swiantek ir Theodore Pierce, anukus Dolores 
ir Theodore Plerpę, §vogerį Jųoząpą Ričkų ir jo šeimyna, syo- 
gerką Juozapiną Nprušiępę ir jos šęiipyhą, pusbrolį Juozapu 
Rashinskį ir šeimyną, brolienę Juzefą Rashinskienę ir Jięyą Rą- 
šįinskjenę ir jų šeimynas įr daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 669 W. 14th St. Laidotuvės įvyks pęąl^ų- 
dienį, spalių 4 d., 8:30 vai. ryto iš namų į Dievo ApveizcĮps pąr. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sięįų, 
o iš ten- bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Rashinskio gimipės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteigti jam 
paskutinį patamayimą ir ąt?įsvcikiuipą.

Nuludę liekame:
Moteris, Sunąs, Dukterys ir Giminės.

Laid. Direktorius J. F. Radžius, Tel. Ganai 6174.

sa-

gyvena skiriumi. Ji turi 5 me- v f
Klausysimės. ;tų ląbąi vikrią įr gyyą dukre

lę, kuri stebėtinai gražiai lietu
viškai kalba. Užtai garbė pp. 
Urbonavičiams, nes jie* deda vi
sas pastangas! išaukięti sąmo
ningą lietuvišką šeimyną.
Jie dalyyąuja pie|uyią Mokyk

los parengimuose.
P-na| Urbonąvičįai yrą uolus 

LIETUVIŲ MOKYKLOS Rfi: 
MĖJĄI, j ie >.kiekvieną šeštadie
nį, 814 West 83rd St. atsilan
ko į šokius, tat ir toliau prašau 
nepamiršti Jonistų pastogės, 
kad linksmai 
įdomiai laiką 
gai jūsų,

pasilinksminti ir 
prąleįstį. širdin-

— Juąų Opą.

Pelitą ąękmądięnį tikrai 
buvo niąĮppu klausytį puįįiąi 
^įdęvįRįP Uudiąjįp Radfo Pro- 
grąipp į^. joties A^CFL. 
vąląų(įp>; prąbego lyg į$ęlįpš
Įpi|ių|^, kląus&ptis puikįąi

,Rii- 
lįįų ĄJaįąlų Dranįpą.

Į<ą$ nuo ^niątĮįe-
pįp prp^ramaį ppą
yį§ą YąįąP^ą pę? Žįeinoą

Ib’-PSFainaij kętyirtadięniais M- Ąžukąs, Brunų Masiliu- 
dp 7 “vat/jS.. stotiesBil1 Zic‘

Turėą Patąlpas Spring 
Valley, III.

BąiDGrĘBppT ~ žinomas 
yię|QS biaęnięęįųs p. Juozas Ą- 
žtikąs sųoyganiząyo Medžioto
jų kliųbą, įųyiąme (įąbar jau 
pyjyąu^ą sekanti nariai: Juo-

kis, Tony Zellon, Thos. Kow- 
vanik, Jos . Banaitis, Vincenf 
Parednis, Chas. Marcinkevi
čius, polįęįjąntas ir Jos. Vir- 
bisekas, abu iš Rockford, III.

ŠIS Medžiotojų klįųbąs yra 
užyąrdiųtąs “Ęrięįgėport Hunt- 
ing CĮųb”. Šį ketyirtądienį jie 
vyks į Spring Valley, III., ap
žiūrėti kliiibo Patalpas ir me
džioklės yielą, Įęuri jau yra įš- 
nuoniuota visąpi sezonui.

Nauji nariai, kurie dar np- 
marskio vadovaujama orkos- rętų prisidėti, gali pašaukti 
tra atsilankė pas Mykolą Rų- Juozą Ažuką telefonų ir kartu 
dauską, Hollywood Inu savi- su jais nuvykti apžiūrėti nau

ją vielą. P-o Ažuko telefonas 
yra Yards 2828. — VBA

■Rėmėjai

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Sveikino Mykolą
Rudauską

* ’Ų. •' k ■

Prąeitą šeštadienį, rugsėjo 
23-tą d.,' J- (Jrušp ir F. Kųz-

Nusipirko
Oražy Nąyią

Stanley ir Ona Balnioniai nu-, 
sipirko gražų modernišką bun- 
galow, 5420 So. Neenah Avė. 
Jie dabar yra labai pasitenki
nę nauju pirkiniu ir džiaugia
si, kad turi visus patogumus: 
sodną, daržą ir erdyų kiemą. 
Q taip jau ir tyro oro čia ne- 
stoka. P-pia Ęaląionis yra su
mani .ir darbšti, šeimininkė, tat 
įr jo$ namuose matosi neapsa
koma švara. Pirmiau pp. Bal- 
ąipnįai gyvępę ad. 5612 South 
P^ąirie Avė., nor$ ir dabąr tąš 
6 ąpartpienty nąpias tehęę J U 
sąvasjis. širdingai dėkoju už 
atsinaujinimą. “Naujienų”, ir 
toliau prašau ipaųe atsiąąiąti.

— Jūsų Oąa.

Įšsiėnje Lėkimus
(Chicągp j)
Ędwąrd Atkų$, 24, §9 Ągne$ 

Bitte, 22
August Šalinas, 29, su Ingrid

Sųųberg, 20
Michacl Daugird, 24, su Lu- 

cille, Julius, 24
Jo$ęph Ulbcr, 26, Ąnną 

tp^a, 28
.loseph Banas, 18, su Veroni

ka Keęiii^ 45
Jąmęjj į^elly, 27, $ų ĘųlaĮįją 

Bųrdulįs, 26

RLŪKaląiĮja

Pęter Gąvąnu$ pug Bei'picę 
Qąvąnws

Marjprįę Cąspcp nuo Ę^yvąręĮ 
Cąsper

ęjąve
Petrppeiią Bozujis nųp ĄlęĮe 

so Ępzulis

Gimimai

' (Įpforųiąciiog pąįjįijpą įą gį: 
mimų rekordų Chicagps mie
sto Syęikątpą Deparfai|ięiĮtę)

iPAŲLĄUSKY, Jimmy, 4§42
W 

§ejp 20, tęyąį Ądą^ if ?į|ark.
NURYS, John S., 179 East 

Lake S bore Drive, gimė rugsė
jo 23, tėvai Stanley ir Lindą.

zttĄYAS, —r—, 6426 Sto
ny Island ąvęjąįteį gimė rugsėj 

1 jo 22, tėvai: Charles ir Stena.

ninką, 2417 ;W< 43rd stręct, ir 
tinkamai jį pasveikino jo1 var
duvių proga.:

Apart muzikontu, atsilankė 
daug Mykolo ir Elžbietos Ru-

ir visi linkėjo drg. Rudauskui | 
daug laimės ir pasisekimo. ■ (

Draugai Radauskai visus 
maloniai priėmė ir pavaišino.

• ir
Sveikino Mkke Biago \

Vėliaus tie patys muzikon- 
tai atsilankė pas Mike Biago, 
4358 So/ įalifarnia Avė., Ca- 
lifornia Ihn savininką.
. Cįa jau j«»ado' daug be^ilink- 
sminančiųuisvečių' ir orkestrą 
jiems bųvOj,reikalinga. Tadgi, 
visi šokų, gėrė ir lįnksmiųOsį 
iki vėlybus nakties. Ąš nežinau 
ar Fraųk. Ku^marskis ir Kibar- 
tas visas.; spiuiko “striunas” 
parsinešė ir ar Juozo Grušo 
kornetas ir J, Žuko koncertinas 
piyąo iš neapsakomo triukšmo, 
bet šokėjams daug kųlijų ųų- 
ląįistė ir daug puspadžių 
spaugo, o Mike Biago rytojaus 
dįeųą rado tuščią statinę alaus.

Kiek mums išsiskirsfąnt pli
kio Biago registeris rodė ir 
kiek Paul Wilkas ir kiti ma
žiaus “buųiąšĮiii” pąręįnešę, aš 

kišenius 
atei-

nežinau, bet mano 
buvo tuščias, (mat aš ir 
dąniąs ųįęko nuturėjau)-

-^-Steponas. .1 ‘

B. Survill Rądę
SvaI*!.

j Milžiną Grybą

Vinco Kijl>ąięįo 
piĮųi^ąą Nusisekė į

Rrąęilą sekmadienį, rugsėjo 
29-tą d., įvyko Vinco Kubaičio 
pikų;k^§ Bark, Lęipout, 
Ui.

Pj^nįįąs ' ■ buvp piisętiųąi 
skaitlingas ir gyvas. S uvaži a - 
vq šiiųįai Ęubaičip draugų ir 
linkimai leido laiką. Buvo iš
dalinta daug brangių dovanų 
laiipetąjains./

yįncą$ Ęubąitįs yra dęįip- 
gą$ visiems at^ilankiu$ięųi$. 
Jis sąyo draugus, sąko? nieka
dos neužmirš.

—Stepongs

Noįrkfl Bt
. Šiomis dienomis Antanas 

Pęąųckąnąs pęrėrpę iš p. Ųrbi- 
įįępėš ląbąi grąžįąį įreng
tą yąįgyįd^Įįpę Ever^reęn 
Pąrk prfe

ąvėnue. f-s Prancku-

Jls dąbg^ i^ri $Wįą, pirma- 
eilę biznio įstaigą, kurioj, ne
reikia abejoti, darys labįi !gerą 
apyvartą. Linkini jam pasise
kimo.

SUSIRINKIMAI
EKSTRA SVARBUS SLĄ 226 

kuopos susiriųkimas įvyks spaliii 2 
d., 7:30 vai. všk., Grigaičio svęt., 
3804 Armitage Avė. Nariai malonė
kite skaitlingai atsilankyti, kad ga
lėtumėme apsvarstyti trečiąjį vajų. 
Taip pat kurių duoklės Užsilikę, 
bandykite atsilyginti.

—J. Naujalis, Sekr.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ ASSOCIĄęiJOS 
mėn. susirinkimas įvyks spalių 2 
d„ 7:30 vai. vak., Cliic. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
yisi nariai savininkai malonėkite 
atsilankyti.

—S. Kunevičius, Rast.
ROSELANDO LIETUVIŲ KUL

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

—S. Dilis, Rast.
220 West llOth PI.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 
chorą dainų pamokos įvyks tręčia- 
diėriį, 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.

O jus Grybai, Grybai!
šiuom laiku Brighląn Parke 

einą “grybų kontestas”. Visi 
nori būti grybų čampionais.

Grybų kontestas užsibaigė 
su rugsėjo 30-tą d. ir kontesto 
.pasekmės. .yjra sekančios:

1-mą vi'gtą ląirnėjo liętųyis 
poliemonas Ben Survill, Jis ne 
tik kad dąugiąųs ųž kitus su
radę grybų, bet apart to, par
sivežė vieną grybą, kuris $ ve
ria net 42’Zž svarų. Well, tas 
tarp lietuvių yra retenybė.

,2-rą vietą laimėjo Visiems 
gerai žinomas taverninkas Alęx 
Miller, 4258 So. Western Avė.

3-čią viętą laimėjo Louis Nie- 
zinskis, 4414 So. Rockwell St.

Kiti visi, kurie nepadarė 100 
kvortų ligosi “pon gradus” ir 
jie čia nebus sužymėti.

— Steponas.

Dar Viena Bomba 
Chięągpj

Prię Martin Airpląnę lup, 
1900 West Lake Street, vakar 
rytą buvo atrastą įš šešių cĮiną; 
mito lązdęlių padaryta bombą. 
ĄĮinė priįląųsp vięnąių Jąąies 
Martin, kpris yrą nąryą Chi- 
ęągos gemblerių grupės.

Tąi buvp jąu trečia bomba 
tąįįppią Chicągos gembleriavi- 
nip įstaigom^ ar jų savinįn- 
kams.

Lietuvišku Komu 
nistų Bėdos

<

Teisybę Sąkytį Ar Nę?
LįętuvišĮfi nępilįęčiąi komų- 

naciai nesuranda išeities savo 
blogai padėčiai pataisyti. Mat, 
dąbąr einant ąępįlieČįą rpgiSr 
trąęįjąi, jie susidūrė ąįl ląbąi 
kębliu kląuęimu.

Registruojantis, tarp kitko 
reikia pasisakyti ir kokiose or
ganizacijose priklausai bęi ar 
esi jų Yeikėju- Už nęsįregiątrą- 
vimą ąrbą ąęteisingus 
muš, žinomą, bus įi^lė baus
mė, kurios nei vienas nenori 
užsitraukti. O pasakymas tei
sybės irgį jiems galį bjjti nęį 
šis nęi t|š.

šitaip dalykams susidėjus,
t

CLASSIFIED APS.
SITUATION 1VANTED 

* Ieško Darbo
IĘŠKAU DARBO PRIE NAMŲ. 

Ęsu senyvas, galiu dirbti visokį 
darbą apie namus. Praneškite: J. 
Kazlauskas, 4680 N. Kasson Avė.

HELP

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS ’ 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY 
28 Ę. JACKSON BLVD.

CROCHET BĘADERS, patyrę 
prie aukštos rųšies dresių siuvimo. 
Didelė ąl^a. Blum’s Vogue, 624 So. 
Micbigan TĄve., 3 aukštas.

FURN1TURĘ-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir' Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA PIGIAI bučernės 

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

mąpau, komunaciąi tapo didžiai 
nustebinti Dėdės Šamo gabu
mais pravesti registraciją, kad 
sužinojus kas kur priklauso ir 
kitus faktus apie nepiliečius, 
taipgi gauti jų pirštų antspau
das. — A. J. S.

Western ĘJeętric 
Grąžins Darbus 
Kareiviams

Mokės Skirtumą Algosę 
Per Tris Mėnesius

Western Electric bendrovė 
vakar paskelbė, kokio nusista
tymo laikysis ryšy su savo dar
bininkais, kurie bus pašaukti 
kariuomenėn.

Pašauktam darbininkui bus 
grąžintas darbas 40 dienų pe
riodui praėjus po karo tarny
bos užbaigimo (tarnauti reikės 
metus laiko). Kareivis bus grą
žintas prie to paties darbo, prie 
kurio dirbo prieš .pašaukimą ‘ka
riuomenėn arba bus pr.’.staty- 
lą$ prie pąpašaųs dąrbę.

Bendrovė taipgi per tris mė
nesius laiko mokės pašauktiems 
darbininkams skirtumą tarp re- 
guliarės algos dirbtuvėj ir al
gos, kurią gaus kariuomenėn. 
Alga kariuomenėj bus $21 per 
pirmus keturis mėnesius, o 
to bus pakelta iki $30.

Tai Buvp Jai 
Dvigubas 
Surprizas

po

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos'

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

ATYDOS!
TAVERNAS ir restoranas parsi

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
nai įsteigtas, ant gero kampo. 1724 
West 47th St.

REAL ESTATĘ FOR SAL 
N amai-Žemė Pardavimui

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

■ PARDAVIMUI PLATUS LOTAS, 
7232 So. Campbell Avė., visais pa
gerinimais, visi taksai užmokėti.

KITAS LOTAS ant Rockvvell 
gatvės, 1 blokas nuo 63-čios.

ŠTAI DU LOTAI: už vieną $525, 
arba $1000 už abudu. Visais pageri
nimais ir visi taksai užmokėti. Visi 
turi būti parduoti šią savaitę. Char
les Urnick, 2500 W. 63rd St., PRO- 
spect 6025.

I ARMS FOB 3ĄLE 
Ūkiai Pardavimui

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

che r, 947 Nori h 
avenue, gėrimų beveik niekad’stovy, 
neragaują, lodei ji buvo la 
nustebinta, kai jai į namus va-

nės ir alaus-
Ji pašaukė krautuvę, G. and 

L. Liguor Store, 3935 West 
Chicago Avenue, ir paklausė 
ar kas tai nepadarė klaidos.

80 AKRŲ ABELNA FARMA El- 
bridge townshi.p, Oceana apskrity, 

ė V. E. Za- Bargenas už $3800, kuri yra likusi 
‘snrinrrfipld lsuma an^ sulaužyto kontrakto. Di- 

įdėlis kluonas ir namas, puikiam 

labai I 60 AKRŲ, moliuota ir smilčiuota 
- [žemė. Galima matyti dabar augantį 

■ derlių. Puikiam stovy, puikus bu- 
'l’lčs degti- kinkai. Arti katalikų bažnyčios, į 

pietvakarius nuo Scottville, $3800. 
Hanspn-Osborn, Hart, Michigan.

kąd-a|ėjo jaunas vyrukas, už
sakė gėrimus ir paprašė juos 
pasiųsti Zacharienei ir jai pa
daryti “siurprizą”. Krautuvi
ninkas toliau paaiškino, kad 
jaunuolis užmokėjo už gėri- 
mu$ su $30 čekiu, išrašytu jos 
vardu.

Tai buvo antras siurprizas 
Zaęjier’ienei. Tas čekis buvo 
jos pensijos čekis iš Western 
Ęlectric bendrovės, kurį jau
nuolis, matyt, pasivogė iš jos 
pą^O dėžutės.

ęhięagos Draugijų, 
kliubų Valdybos 

1940 Metams
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. L6we Avė.; P. P. Kiltis—Pir
mininko pagelb., 33471 S. Lituh- 
nica Ąvfen A. Kaulakis —Nut 
rašt, J3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Jin. “ fašt/”''3534 S. Lovve 
Ąvę.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt, 
P. Juozapavičę—Iždo glob.; J. 
Raehunas—Iždininkas, 3187 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka,

BUILDERS AND CONTRĄCTORS 
Statytojai’ ir Kontraktonai

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

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

VfHOLRSALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisu Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAŠ, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.'

Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. I drau
gystę priimami vyrai ir motęrys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KUU- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sękret.; kasos globėjai^-D. 
Petrol ir J'. Noreika; maršalką— 
J. Czesna; John Gura—kasicrltis.
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ŠIS DALYKAS NELENGVA KARKINTI 
REIKIA SAVO AKIMIS PAMATYTI

Tam Bus Proga Ši Sekmadienį
Daug kas klausia, kasgi bus kas tikėtųsi išlikti gyvas. Kil

tame “Automobilių Blilzkrie- rauskas su savo kolega Bob 
ge”—“žaibo Kare”, kuris įvyk- McKenzie su automobiliu įva- 
sta šį sekmadienį Liberty Gro- žinos į muro sieną, specialiai 
ve Darže. Kągi tie 
ninkai

Kelis kartus be pasisekime tai jie išliks gyvi ir papasa- 
bandem šią žinią 
visą “blilzkriegą

blitzkriegi- pastatytą pikniko darže, ir jei- 
tenai darys? Igu kas nors netikėto neįvyks,

inią parašyti ir^kos kaip tas buvo padaryta, 
išaiškinti, Jokių šposų, jokių magijos pa-

vas darbas. Geriausia, tai savo 
akimis viską pamatyti, ir vi
siems, kam tik laikas leidžia, 
patariam sekmadienį sėsti į 
savo automobilius ir važiuoti į 
Liberty 
kriego”

Daržą, kur visi “Blitz- 
stebuklai įvyks.

. , NAUJIENŲ-ACME Telenhoto
Wende.ll \Villkic sako kalbą Notre Daine universiteto studentams netoli 

South Bend, Ind.
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VAKAR CHICAGOJE

jau kartą minėjom,Kaip 
juos išpildys du drąsuoliai ir 
didelis būrys jų asistentų. Tie-’ 
du drąsuoliai yra jaunas brid-jte, koksgi tų rizikingų

Kiti Jų Drąsus Žygiai
Sekmadienį jie su automobi

liais nusiris nuo kalno; važiuos 
tik ant dviejų ratų, pakrypu
siais visai ant šono; du auto
mobiliai vienas į kitą stačiai 
įvažiuos, apsivers; važ’uos per 
degantį narv, ir atliks daugybę 
kitų žygių, kuriems suminėti 
reikėtų perdaug vietos.

Kamgi tas daroma, klausia-[sjaj pavojingi vairuotojui ir 
automobilių keleiviams.—Vie
nu žodžiu, tokie bandymai pa
rodo bendrovėms kaip statyti 
geresnius, tobulesnius ir sau
gesnius automobilius. Inžinie
riai padaro išradimus, juos su
deda į Automobilius, o 

ir Kurauskas 
i—musų saugumui

tikslas.
Štai Kam Tas Daroma

geportietis, lietuvis Boleslovas- 
Bill Kurauskas, ir Bob McKen- 
zie—-viso “Automobiliu Blitz- 
kriego” vadas. Jis kartu su 
Kurausku atliks kelis nepap
rastai drąsius žygius, kurių sil- lošia mažai garsintą, bet svar- 
pnesnių nervų žmogus neban- bią rolę automobilių 
dytų už jokius pinigus.

Sakysim, jums 
automobiliu, staiga užsilieps-!automobiliai yra saugesni, ge- 
jjoja motoras ir gasolino tau- resni ir didesni; musų aulomo- 
kas. Nieko negalvodami nusi-.bilių padangos ilgiau dėvisi ir 
gandę šoktumėte iš automobi- kai sprogsta lai nebūtinai nu
lio laukan ir paliktumėte ‘ jį tomobilius iš kontrolės išmeta, 
degantį. Bet ir “blitzkriego 
drąsuoliams automobilis užsi- specialiai pasamdyti, 
degs sekmadienį, vienok jie iš,bilius visaip išbando, juos“ka- 
jo nešoks laukan, ir nenusigąs, muoja” daužo; vartoja taip, 
Ką jie tokioj situacijoj darys kaip sveiko proto žmogus juos 
—pamatysite Liberty Darže, (niekuomet nevartotų, ir lai da-

Dažnai, kartais visai nekal- ro tam, kad patirti kiek “ka- 
tai, vairuotojui pasitaiko su mavimo” jie gali atlaikyti, kur 
automobiliu įvažiuoti į kruti-[yra stiprus, kur yra silpni, ku- 
tuvę ar namą. Didelis yra pa- rias dalis reikia pagerinti,! Visas smulkmenas rasite žc- 
vojus jo gyvybei jei namas kaip automobilius stalyti, kad miau telpančiam skelbime, 
medinis, bet iš mūrinio retas susikulimai butų kuomažiau-; —J. J. 2.

Abu, ir Kurauskas ir Bob 
McKenzie, ir visi jų asistentai,

. 1 Praino“iMcKenzie
|nėj. Dėl jų tų neva beprotiškų,•į§j)an(Į0. 

važiuojant|labai pavojingų šposų musų kuodami savį‘ kailiais.

Jie, automobilių bendrovių 
automo-

Bob 
juos 
rizi-

Taigi, sekmadienį, spalių 6 
d., pamatysime kaip jie tai da
ro. Ir užlikrinam, kad bus ko

Įtemptiems Nervams—
Įtemptiems nervams nura

minti dalyvaus ir penki cho
rai, kurie protarpiais paįvai
rins programą dainomis ir 
lengvesniais dalykais, negu 
pragaištingais automobilių su- 
sikulimais-

GAISRAS 
“NAUJIENOSE”

Nuo perkaitusio ventiliato
riaus motoro spaustuvėje, va-

nų” namo stogas ir stereotipo 
kambarvs. v

Nuostoliai buvo vidutiniai. 
Ugnį pasisekė greitai užgęsinti, 
nes ugniagesių suvaž avo 
kelios komandos.

Ugnies buvo mažai, bet du
rnų tai užteko keliems gais
rams, nes buvo užsidegęs slogo 
degutas, o stereotipo kambaryj, 
Jęur ypa ventiliatorius, darbo 
metu durnų paprastai būna la-

“Antrų Popierių” 
Reikės Laukti
Metus, Daugiau
Imigracijos Biuras Ne.be.apsi- 

dirba

naluralizaci-

• Bešaudydamas voveres ne
toli savo vasarinių namų, Boone 
apskrityj, ant šautuvo pavirto 
ir koją sunkiai pasišovė 18 me
tų berniukas Orą Lee, 3931 
North Albany avenue, Chicago.

«

• Per rugsėjo mėnesį apskri
čio leidimų biuras išdavė 4,644 
vedybinius leidimus, daugiau 
negu kuriais kitais metais pra
eityj. Padaugėjimo svarbiausi 
priežastis yra privalomas karei
viams.

• Beegzaminucdamas .22 ka
libro šautuvą kairį petį pasišo
vė 24 metų cicerietis Stanley 
Bedner, 1824 48th Court, Ci
cero.

• Apskričio kalėjime pasi
korė 28 metų chicagietis Sam 
Foglio, 1771 South Racine avė. 
Jisai buvo suimtas už žmogaus 

i užpuolimą ir apiplėšimą. Tai 
buvo jo pirmas prasižengimas.

• Eidamas pro kanalizacijos 
vamzdžių išėjimą gatvėj, 13 

; metų berniukas Robert Rogots, 
įmetė į jį degantį degtuką. Įvy- 

; ko sprogimas, vamzdy j buvę 
(dujos užsidegė ir gana skaud
žiai apdegino berniuko rankas 
ir veidą. Nelaimė įvyko netoli 
berniuko namų, 3868 Archer 
avenue.

Apskričio iždininkas John 
Toman prašalino iš tarnybos

Steel liejyklos į Farmall Har- 
vester Company, Rock Islande.

• Virtuvinėmis dujomis va
kar vos nenutroško 52 metų 
chicagietė Stella llandke, 2736 
Potomac avenue. Nuo mirties 
ją išgelbėjo vyro pašaukti ug
niagesiai. t

C

• Pavirtusios namuose sun
kiai susižeidė ir netrukus mirė 
dvi chicMgietės, Mrs. Rase Stern- 
berg, 907 Ainsiie Street, ir Em- 
ma Larson, 70 metų amžiaus, 
4916 Magnolia avenue.

Apipiešė Antaną 
Eudeiki

Trys jauni piktadariai gatvėj 
užpuolė lietuvį Antanų Eudeiki, 
ir atėmė nuo jo $60 pinigais. 
Apiplėšimas įvyko tuščiame Jo
te, ties 2124 Jtice Street, neto
li dirbtuvės, prie kurios Eude - 
kis pardavinėjo užkandžius dar
bininkams.

Jis yra 35 metų amžiaus ir 
gyvena adresu 3111 Odeli avė.

t jos biuras vakar paskelbė, kad 
aplikantai turės
ar daugiau laiko kol gaus ant- raštinės klerką Alex Schlesin- 
ruosius popierius.

Laukti reikės todėl, kad biu
ras nebespėja apsidirbti. Apli
kacijų turi tiek daug, kad tik 
dabar gali išduoti pilietybės 
popierius tiems aplikanlams, 
kurie savo aplikacijas pridavė 
pereitų melų pabaigoj ir šitų

laukli metus

ger, 3524 Leland avenue, už iš
gavimą grąsinimais $10 iš vie
nos mokesčių mokėtojos. Jis pi
nigus pasisavino. Nukentėjusi 
moteriškė buvo Anne Milkereit, 
nuo 2843 North Halsted Street.

O Iš Calumet upės, tarp 111 
ir 112-tos darbininkai vakar iš- 

pradžioj; Biuras kasdien pri- griebė 150 tonų plieno, kuris 
saikina po 130 ar daugiau nau- sukrito vandenin, kai apvirtu 
jų piliečių, bet to skaičiaus pa- metalą vežusį barka. Plienas 
didinti nebepajėgia. buvo gabenamas iš Wisconsin

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačijs Naujien* s 

zra naudingos
_ ____ ;________ z,, ... ! -Įjį jr ■" \(

VAŽIUOJAM Į NAUJIENŲ

Šįvakar Įvesdins 
Legionierių 
Valdybas
Naujoj Salėj Įvyks Iškilmės

• « .’»$►, • • . 9 ,*• •• • • ’-,«/• j r. • • .» ■»•••> • . m * r

Šįvakar, kaip 8:30, Darius- 
Girėnas Memorial salėje, 4416- 
20 South Western avenue, įvyks 
naujos Legiono Posto Valdybos, 
taipgi Posto Moterų Posto val
dybos įvesdinimo iškilmės.

Legiono nariai širdingai kv'e- 
čia Chicagos lietuvių publiką 
skaitlingai susirinkti iškilmes 
pamatyti, taipgi dalyvauti vai
šėse, kurios įvyks po įvesdini
mo ceremonijų. Įžanga visiems 
nemokama.

Ui.

AUTOMOBILIU BL1TZKRIEGA
DALYVAUS: PIRMYN - BIRUTES - NAUJOS GADYNES - KULTŪROS RATELIO IRVYRĮJ CHORAI

ilinMl

Spaliu-Oct 
6-tą D
1940 m

Jeigu pasitaikytų lietus, Blitzkriegas 
bus atkeltas kitai savaitei

LIBERTY
GROVE
WILLOW 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 MART
1646-48 West 47th St.

PAUL SMITH’S PALM GARDENS 
4177 Archer Avenue

“NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St

Ir nuo kiekvieno musų choristų.




