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. Welles atmetė bolševikų reikalavimus
Kąi oficialiai buvo paskelbta kc-je atstovauja sovietus.

Vokietijos, Japonijos ir Italijos
karo sąjunga, visi žingeidavosi su juo susitiko, kalbėjosi1 įvai-

* Iriais reikalais, bet jokių kon
krečių rezultatų nepriėjo. Uman- 
skis tuojau pastatė visą eilę 
reikalavimų, kurių Amerikos

Sumner Welles kelis kartus

Sovietų Rusijos pozicija dėl 
naujai susidariusios padėties. 

Užsieny j esantieji sovietų
diplomatai paskelbė, kad anti- 
kominterno paktas paverstas į vyriausybė nėra pasiryžusi ten

kinti.
Umanskis reikalavo, kad šian 

kraštan atvažiuojantiems ru
sams butų daromos išimtys ir 
netraukiamos jų pirštų nuo
spaudos. Vyriausybė, kuri ligi 
šiam metui niekam nepadarė 
jokių išimčių, nenc-ri duoti ru
sams šių privilegijų.

Umanskis pareikalavo, kad 
sovietų turistams butų duota 
visiška laisvė Amerikoje. Wel- 
les Umanskiui tuojau pridūrė, 
kad beveik visi sovietų turis
tai virsta bolševikų agitatoriais. 
Visiems juk yra žinoma, kad 
sovietų vyriausybė užsienin ne
išleidžia nieko, jeigu jis nėra 
bolševikų agentas.

Amerikos ambasadorius Ma
skvoje veda pasikalbėjimus su 
Molotovu, bet ligi šiam metui 
dar neaišku kokia bus sovietų 
pozicija diktatorįnių valstybių 
reikalu. y-

Netektų daug nustebti, jeigu 
sovietai ir toliau tęstų diktato-

karo sąjungą, kuri tyra labai 
pavojinga sovietams. Bet po ke
lių dienų Maskva pasisakė, kad 
ji ir toliau mano laikytis neu
tralumo politikes. Naujai suda
ryta karo sąjunga neprivers ru
sų keisti užsienio politikos.

Nacių diplomatai deda pa
stangas patraukti Rusiją į ašies 
politiką. Naciai rusams priža
dėjo Indiją ir kitas teritorijas. 
Naciai deda pastangas sutaiky
ti rusus su japonais, bet tos 
derybos nelabai sėkmingos. 
Naujai paskirtas japonų amba
sadorius dar neišvažiavo 
kio.

Amerikos vyriausybės 
sniai vakar pranešė, kad 
rikos diplomatai deda pastan
gas perkalbėti Rusiją, kad ne
prisidėtų prie naujai sudarytos 
karo sąjungos. Amerika ^Jiori 
surasti su rusais bendrą Italbą 
Azijos politikos reikahir {

Užsienių reikalų departamen
to vicesekretorius Sumner Wel-

iš To-

sluok-
Ame-
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les Washingtone vedė derybas ’riam palankią politiką, kaip tai 
su pagarsėjusiu rusų čekistu * padarė šio karo pradžioje ir tę- 
Umanskiu, kuris dabar Ameri-’sia ligi šiai dienai.

Bombarduoti Krupp ,alis jau, ir anksčiau
fabrikai

LONDONAS, Anglija, spalių 
3 d. — Vokietijai skiriamas an
glų radijas kasdien vokiečių 
kalba kartoja apie sustiprintą 
Vokietijos bombardavimą. Kiek
vieną naktį Vokietijon yra siun
čiamas didesnis orlaivių skai
čius ir daromi 
liai. Vokiečiams 
syti radijaus, 
kurie vis dėlto 
syti.

Vakar buvo 
Berlyno centras 
kiai nukentėjo 
fabrikai Essene.
siuntė didelį orlaivių skaičių ir 
tiesiog į fabrikus išmesta labai 
stiprių bombų.

didesni nuosto- 
uždrausta klan- 
bet yra tokių, 
drįsta pasiklau-

bombarduotas 
ir labai smar- 
Krupp didieji 

Ten anglai pa-

Graikija pavojuj
ATĖNAI, Graikija, spalių 3 

d. — Graikų vyriausybės turi 
pat kimų informacijų, kurios 
sako, kad italai sutraukė 200,- 
000 kariuomenės prie graikų 
sienos.

Italai Albanijoj turi 500 ka- 
nuolių ir 200 kalnų kovoms tin
kamų tankų. Nesenai Albani- 
jon atvyko trys naujos italų 
divizijos. Graikų vyriausybė 
taip pat pasirengė sutikti prie
šą. Graikija nebus užklupta 
netyčių.

iš
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skraidė, 
susipa- 

ir pasi-
Jiems teks vien tiktai 
žinti su karo lėktuvais 
mokyti gerai numesti bombas.

Visi lakūnai yra jauni ’vy 
rai ir metų gale jau galės 
skristi į frontą.

Chamberlain 
pasitraukė

is-

LONDONAS, Anglija, spalių 
d. — Ilgus metus buvęs bri

tų ministeris pirmininkas Ne- 
v.lle Chamberlain ir paskutiniu 
metu užėmęs labai svarbią vie
tą britų karo kabinete, pasi
traukė iš užimamų pareigų. 
Chamberlain įteikė Churchill 
atsistatydinimo raštą pirmą šio 
mėnesio d eną. Churchill ir an
glų karalius priėmė atsistaty
dinimą. Ta proga britų . valsty
bės vyrai pasikeitė labai man
dagiais laiškais, kurie tokiais 
atveja*s yra vartojami.
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Pakaitos valdžioje

Norvegai padės 
kariauti

TORONTO, Kanada, spalių 
3 d. — Trys šimtai jaunų nor
vegų, kurie sugebėjo pabėgti 
nuo vokiečių iš savo krašto,

Turėsim parašiuti 
niūkūs

WASHINGTON, D. C., spa
lių 3 d. — Karo departamente 
sekretorius Stimson šiandien 
spaudos atstovams pareiškė, 
jog nutarta steigti vienas pa
rašiutininkų^ batalijonas - Ameri
kos kariuomenėj ei Batali jonas 
susidės išZ/500 žmonių ir bus 
priimami vien tiktai savano
riai.

Kariuomenės štabas, patyręs 
apie vokiškų parašiutininkų at
liktą darbą, nutarė kariuome
nėje įvesti ir šios rųšies ka
rius. Kariuomenės vadovybė 
jau senai pradėjo- daryti mank- 
štininmus šioje srityje ir turi 
didoką apmokytų parašiutinin
kų skaičių.

1 —*...............................■■ .i        
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liuoti visame vandenyne.
Dabar jis stisidęda iš 125 ka

ro laivų. Prie jo bus prijungia
mi naujai, pastatyti karo lai
vai. Laivynas turi reikalingus 
orlaivius.

Kariuomenei patvir 
tinti pinigai

— Britai atsiuntė daug kariuomenės į Maltą. Garnizonas 
žymiai sustiprintas.

— žuvus prezidentui Estigarribia, kariuomenė vėl deda pa
stangas paimti Paragvajaus valdžią į savo rankas. Bijoma ka
ro diktatūros.

— Haiphongan atvyko 38,000 japonų kariuomenės.
— Japonai atidarė labai stiprią radijaus stotį. Iš jos japo

nai darys propagandą 17 kalbų.
— Karo departamentas Douglas bendrovėj užsakė 18,500 

karo lėktuvų. Užsakymas padarytas 141 milijono dolerių su
mai. Orlaivius gamins Kalifornijoj.

— Lamanšo kanale kilusios miglos smarkiai sumažino ga
limybes įžiūrėti priešą.

— Daladier ir Gamelenui įteikti kaltinamieji aktai.
— Rusijoj įvestas mokestis už mokslą. Dabar mokyklas 

galės lankyti tiktai turtingųjų komunistų vaikai. Beturčiams 
mokyklos uždarytos.

— Šiandien ryte Mussolini susitiks su Hitleriu arti Itali
jos sienos.

— Britų laivynas 4 dienas plaukiojo Viduržemių juroje, 
bet nesutiko nei vieno italų laivo.

— Prancūzų vyriausybė paskelbė karo- stovį Dakare. Gat
vėje kareiviai pastatė kulkosvaidžius. Gyventojai nepatenkinti 
gubernatorium. Reikalauja pasiduoti de Gaulle komitetui.

— Šanchajuj įmesta bomba | laikraščio redakciją, kuri pa
laikė japonus. Užmušti 8 projaponiški kiniečiai.

— Sąryšyj su 22 karaliavimo metais bulgarų karalius Bo
risas paskelbė amnestiją 3,000 kalinių.

Mobilizuoja vaikus
MASKVA, Rusija, spalių 3 d. 

— Sovietų vyriausybė šiandien 
išleido dekretą, kuris prievarta 
verčia eiti valstybės tarnybon 
14-17 metų vaikus. Tass skel
bia, jog vyriausybė tikisi turė
ti beveik milijoną vaikų tarny
boje.

Oficialiai skelbiama, kad vai
kai bus tiktai mankštinami 
įvairiems darbams, kurie val
stybei yra reikalingi dabarti
niais pavojingais laikais.

Iš pašauktų vaikų norima pa
daryti gerus geležinkeliečius, 
ginklų gaminimo specialistus it 
norima juos pripratinti prie 
moderniškiausių ginklų vartoji
mo. Vaikų apmokymui vyriau
sybė paskyrė komisarą Muska- 
tovą.

Sukilintas tęsiasi
MEKSIKA, sostinę, spalių 3 

d. —- GomeZ Morentin, Alma- 
zano šalininkų sušaukto nelega
laus parlamento narys, pareiš
kė, kad minėtas parlamentas 
skaitomas paleistu ir bus sten
giamasi nuraminti krašto nuo
taiką. " i '

Meksikos vyriausybė paskel
bė dezertyrais visus tuos kari
ninkus, kurie išstojo iš kariuo
menės , . propagandai vesti už 
Almaząną ir, praėjus rinki
mams, nesugrįžo į savo tarny
bas. Vyriausybe turinti žinių, 
kad kai kurie šių karininkų or
ganizavo Monterrey provinci
joj sukilimą. Vyriausybės šal - 
ninkai tvirtina, kad Alinazano 
šalininkai dar kartą bandys su
kilti.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 3 d. — Senatas, išklausęs 
gen. Marshall pranešimą, šian
dien patvirtino 1,482,000,000 
dolerius kariuomenei. Buvo lau
kta didelių ginčų dėl šios pini
gų sunkos,4,bęt. paskutinių die
nų užsienio įvykiai paveikė se
natorius ir jie patvirtino pra
šomą sumą gana greitai.

Kai kurie senatoriai buvo la
bai nustebę žymiai padidėjusio
mis sumomis aviacijos reika
lams. Jiems atrodė, kad vyriau
sybė steigia perdaug aerodro
mų ir moko perdaug jaunuo
lių skraidyti.

160,000 lakūnų

Ispanijoj badas
MADRIDAS, Ispan ja, spalių 

3 d. — Franko vyriausybė iš
leido naujus dekretus, kuriais 
yra pasiryžusi bausti visus pre
kybininkus, nesilaikančius Vjr- 
riausybės nustatytų kainų ir 
drįstančius pardav nėti produk
tus be valdžios kontrolės.

Dekretas sako, kad guberna
torius galės bausti nusikaltu
sius ispanus nuo 1,000 ligi 500,- 
000 pezetų sumos. Prekybinin
kai bus siunčiami į darbo ba
talijomis, krautuvės uždaromos 
ir uždraudžiama prek auti.

Ligi šiam metui Franko vy
riausybė nepajėgė išspręsti mai
sto problemos, o diktatoriai iš 
naujo nori kraštą karau įstum
ti.

Atvažiavo rašytojas
H. G. Wells

Diktatorių pasi 
matymas

— Oficialiai praneša- 
Hitleris išvažiavo iŠ 
Skuba susitikti su 
ir mano tartis labai 
karo reikalais. Pasi- 
įvyks. prie italų sie-

Generolas Marshall, 
komisi- 

ministe- 
paruošti 
Norima

WASHINGTON, D. G, spa
lių 3 d. 
informuodamas senato 
ją, pranešė, kad karo 
rija yra nusistačiusi 
160,000 karo lakūnų,
sudaryti 54 savarankias kovos 
grupes. Marshall pasakė, kad 
reikalinga 2,000 skraidymo in
struktorių. Dabar kariuomenė 
turi vien tiktai 700.

LONDONAS, Anglija, spalių 
3 d. — Sąryšyj su Chamber- 
laino atsistatydinimu, įvyko pa
kaitos anglų kab nete. Cham- 
berlaino vieton į karo kabinetą 
Churchill pasirinko gabų dar- 
bietį Ernestą Bevin. Karo ka
binetan įėjo ir Kingsley Wood.

Darbietis Herbert Morrison 
gavo vidaus reikalų min’steri- 
ją. Šią ministeriją valdęs John 
Anderson užėmė Chamberlaino 
laikomą, kurią jis turėjo minis- 
terių taryboje. Padaryta pakei
timų ir ministerijų vicesekęe- 
t ori juose.
. Daugelis tikėjosi, kad kartu 
su Chamberlainu bus išmestas 
ir lordas Halifaksas, bet Šį kar
tą Churchill jį dar paliko už-

Pertvarkytas 
laivynas

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 3 d. 
ma, kad 
Berlyno.
Mussolini 
svarbia’s 
matymas 
nos, netoli Brenerio.

Ligi šiam metui užsienio rei
kalų ministerių vestos derybos 
nedavė lauktų rezultatų. Mus
solini ir Hitlerio nuomonės ski
riasi karo reikalu. Mussoltni 
reikalauja pagelios karui vesti 
Afrikoje. Diktatorių nuomonės 
skiriasi ir Ispanijos atžvilgiu.

Marshall pareikalavo, kad se
natas, ilgai nedelsęs, patvirtin
tų apie pusantro bilijono dole
rių krašto apsaugos reikalams. 
Lakūnų skaičius yra žymiai 
didintas, bet netrukus gal 
dar daugiau padidėsiąs.

pa- 
jis

Naujokų dėmesiui

Amerika padidės
SPOKANĖ? Wash., spalių 3 

d. — Henry WaPace, kalbėda
mas dideliame susirinkime, pa
sakė, kad nežiūrint į visas ne
laimes ir nepatogumus, kurie 
gali kilti dėl prasidėjusio karo, 
Amerika iš jo išeis laimėtoja.

Amerika turi pakankamą 
skaičių patyrusių darbin’nkų ir 
sugebės daug lengviau atstaty
ti pokarinį gyvenimą, negu bet 
kuris kitas kraštas. Amerika 
turi tokią didelę daugybę įvai
riausių turtų, kad reik a tiktai 
parinkti gerus administratorius 
tiems turtams tvarkyti. Wall- 
ace tvirtina, kad karui pasibai
gus, Amerika bus didesnė ne
gu ji yra.

NBW YORK, N. Y., spalių 
d. — Pagarsėjęs anglų rašy

toja® H. G. Wells atvažiavo į 
New Yorką. - Laikraštininkams 
Wells pareiškė, kad Amerika 
neturės kištis j dabart'nj Eu
ropos karą. Jis mano, kad vo
kiečiai jau ]ipa prie liepto ga
lo ir patys anglai juos sugebės 
pribaigti.

Wells pasakoja, kad naujai 
numušami vokiečių lakūnai ne
turi jokios praktikos. Vieno nu
mušto orlaivio kulkosvaidinin
kas pasipasakojo, kad jis pir
mą kartą pakilo orlaiviu, kai 
.skrido į Angliją. Laikraštinin
kai paabejojo tokiu 
Wells optimizmu ir 
kad 
pus.
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dideliu 
nemano, 

Vokietija tokia jau nūs 1

Willkie gauna 
kiaušinių

spa-WASHINGTON, D. C., 
lių 3 d. — Sekretorius Knox 
pranešė, kad padaryti nauji 
pertvarkymai laivyne. Sąryšyj 
su naujai įsteigtomis bazėmis 
ir su įvykiais Europoje, nutar
ta smarkiai sustiprinti Ameri
kos karo laivyną Atlantike. Vi
si Atlantike plaukiojantieji ka
ro laivai sudarys vieną karo 
vienetą.

Knox pareiškė, kad jis ne
įeisiąs Amerikos laivynui sto
vėti be darbo. Jau yra'pradėti 
sustiprinimai 8 naujai įgytose 
bazėse. Laivynas turės patru-

3,600 leitenantų
WASHINGTON, D. C„ spa- 

lių 3 d. — Kariuomenė laikinai 
pakėlė leitenanto laipsnin 3,600 
jaunus kariškius. Šis naujų lei
tenantų skaičius buvo būtinai 
reikalingas papildyti vietas,, ku
rios pasiliko he pareigūnų pa
kėlus 2,100 leitenantus į kapi
tono laipsnį. Daugelis buvusių 
■leitenantų pakelti į vyresnoje 
leitenanto laipsnį, šię pakėlimai 
padaryti sąryšyj su naujai šau
kiamais kareiviais.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 3 d. — Pulkininkas Hershey 
pranešė, kad kariuomenėn pa
imti vyrai privalės atvykti į ka
reivines apie ateinančio mėne
sio 18 dieną. Kol bus pravesta 
registracija, kol bus patikrinta 
sveikata ir nustatyta ar vyras 
turės eiti tarnauti ar ne, pra
eis apie pusantro mėnesio lai
ko.

Pastebėjo, kad registracijos 
metu visi privalo duoti tikslius 
adresus. Pavėlavęs šaukimo vie
ton atvykti naujokas bus bau
džiamas ir netikslus adreso pa
davimas bus neimamas dėme
sin. Kariuomenės vadovybė pa
geidauja, kad pirmon eilėn bu-pastojo į karo aviacijos moky-jtą Churchill jj dar paliki 

klas Kanadoj. Didele norvegų sienių reikalų ministerijoj.

NEW YORK, N. Y., spalių 
3 d. — Iš Anglijos .sugrįžęs 
laikraštininkas Sheen sako, kad 
anglų kariuomenės vadovybė du 
kartus buvo paskelbusi aliarmą 
dėl invazijos ir visi buvo pasi
ruošę vokiečius sutikti. Visa 
kariuomenė gavo perspėjantį 
įsakymą ir kiekvienas kareivis 
buvo paskirtoje vietoje.

Pirma kartą laukė invazijos 
rugp. 2^ d., o antrą kartą rūgs. 
7 dien^.’ Visi Anglijoj gyvenan
tieji žinojo apie kariuomenės 
įsakymus, visi buvo pasiruošę 
sutikti vokiečius, bet britų cem 
zura laikraštininkams neleido 

____ _ _______ i užsienin rašyti apie pasiruoši- 
tų šaukiami 21-26 metų vyrai, ^mus.

PONTIAC, Mich., spalių 3 d. 
— Wendell Willkie, bemitinguo- 
damas Ohio ir Michigan val
stybėse, turėjo labai nesmagių 
momentų. Vienur Willkie buvo 
apšaudytas pernokusiais arbū
zais, kitur į jį buvo paleista 
daugybė pernokusių tomačių, o 
trečiur jis buvo .sutiktas supu
vusiais kiaušiniais. Tatai dau
giausia atsitinka tokiose vieto
se, kur žmonės nenori klausy
ti Willkie kalbų, o jis būtinai 
spiriasi tas kalbas sakyti.

Pont ac teisėjas nuteisė tris 
mokinius už kiaušinių mėtymą. 
Bausmę įvykdyti turės vaikų 
tėvai, įkirsdami vaikams kelis 
kančius. Visi rimtesnieji žmo
nės yra pas piktinę tokiais ne
kultūringais reiškiniais.

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

Mažas debesuotimas, gali bū
ti lietaus.

Saulė teka 5:49 v. r., leid
žiasi 5:29 v. v.
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ISPANU LAISVES KOVA
H

ffllllllllllll MARTIN GUDELL

(Tęsinys)
Komunistų padarytos žudynės.

Tuose kvartaluose, kur ko
munistai buvo pajėgę įsistiprin
ti, jie pradėjo siausti ir likvb 
duoti sąskaitas su visais sąvo 
politiniais priešais. Nekalbant 
jau apie paprastų socialistų ir 
anarchistų žudynes, Madride 
nužudė keturis kariuomenes 
korpusų vadus, vien už tai, kad 
šie anksčiau buvo atsisakę įsto
ti į komunistų partijų ir buvo 
komunistų politikos priešinin
kai.

Šaudo komunistus — 
provokatorius.

Gynimosi Taryba neuoroms 
turėjo pavartoti smarkesnes 
priemones sukilėliams sudraus
ti. Buvo priversta atsikviesti 
tankus ir suvaldyti fašistų tal
kininkus, kurie pradėjo kąrą 
pačioj sostinėj, palikdami ap
kasus.

Už tokį dalykų karo melu 
šaudoma be pasigailėjimo, bet 
ir šį kartų Taryba parodė per 
daug žmoniškumo. Ji sušaudė 
tiktai du žymiausius sukilėlių 
vadus — pulk. Barcelo ir agi
tatorių Konesų — tuo tarpu vi
sus kitus paliko gyvais. O kai 
šie pasisakė, jog norį vėl grįž
ti į frontų, Taryba tas pačias 
brigadas, daugumoj su tais pa
čiais karininkais, vėl nusiuntė į

Derybos ėjo labai pamažu. 
Franko atstovai nesutiko su Ta
rybos pasiūlymais. Galutinas 
sprendimas vistiek ne nuo jų 
priklalisė, o Mussolini jokiu 
budu nesutiko, kad butų pri-

be jokio pasipriešinimo iškėlė 
rankas į viršų ir pasisakė, kad 
esanti už taikų. Šios dvi briga
dos, kurios kovojo ištisų savaitę 
sostinėj bedamos antifašistų 
kraujų, iškėlė rankas aukštyn, 
kai tik jų pryšakyj atsirado fa
šistai, Komunistai kaltino visus 
fašistais, jeigu tiktai lęaš nese
kė jų šukių, bet kaip kvalifi
kuoti tokį jų brigadų pasielgi
mų? Fašistinėmis jų negalima 
pavadinti, bet kad jos dirbo fa
šistų labui, nei patys ortodok- 
siškiausi leninistąi to negalės 
užginčyti.
Komunistų sukilimas sumažino 

atsparumų.
Madrido sukeltas komunistų 

sukilimas labai blogai paveikė 
visų centro zonų. Prieš priešų 
galima buvo laikytis, kol buvo 
antifašistų tarpe sutarimas, bet 
po komunistų išprovokuotos ne
santaikos nebegalima buvo gal
voti apie rimtų gynimąsi. Nedi
delis ginklų kiekis, kuris buvo 
galima fronte panaudoti, buvo 
pavartotas tarpusavei kovai.
' Priešui pradėjus puolimų vi-, 
suose frontuose, buvo aišku, 
jog neilgai tebegalima bus at
silaikyti. Be to, patys fašistai, 
pasinaudodami respublikonų 
tarpusavio piovynėmis, pradėjo 
atkusti ir organizuotis. Buvo 
tokių vietų, kur jau jie patys 
viduje ruošė sukilimų.
Antifašistai vyksta AlikantėnJ

Gynimosi Taryba rūpinosi

atsiųsti laivai neatvyko, ir su
bėgusiems teko pasilikti uoste 
ir laukti fašistų arba skandin
tis juroje. Prancūzai aiškinosi, 
kad jie negalėję respublikonų 
išvežti, nes nežinoję kur juos, 
dėti. Anglai iš viso jokio pasi
aiškinimo tuo reikalu nedavė.

Alikantės uostan laivai 
neatplaukė. ęA

Kol Alikantės uostą saugojo 
ispanų kareiviai, tvirtinama, 
kad buVo respektuojamos gyvy
bės, ir jeigu biitų buvę laivų, 
butų buvę leista išvažiuoti; bet 
visai kitaip pasielgė uostan atė
jusieji italai. Mussolini karei
viai apsupa sugužėjusius uos
tau ir ankštai susispaudusios 
respublikonus ir iš dviejų pusių 
pradėjo į jlleš šaudyti kulko
svaidžiais. Alikantės uoste buvo 
padarytos dideles skerdynės. 
Ten žuvo daug geriausiųjų Is
panijos šunų. Jie Lėgo į uostą 
gyvybes gelbėti ir ten terado tik 
mirtį.

Generolas Miacha paskutiniu 
momentu spėjo išvažiuoti į O- 
raną.

Balandžio pirmą dieną gene
rolas Franko paskelbė, kad is
panų karas baigtas.

NAUJIENOS, Chicago, III.. J,  

kraštuose persekiojami antifa
šistai, — daugumoje taip pat 
Italui ir vokiečiai, Buvo kelioli
ka ir rusiškų karo specialistų. 
Bet nė vienas jų neleista prie 
fronto. Jiems buvo įsakyta sto
vėti kanuolės šūvio atstume nuo 
fronto linijų. Rusai specialistai 
atvyko Ispanijon ne karo ves
ti, bėt karą stebėti ir iš jo mo
kytis. Visai kitokius tikslus tu
rėjo vokiečių ir italų generolai.

Ręspublikonaj pasiūlė sukilė
liams afitrauktį visas užsienio 
jėgas, pasižadėdami tai padary
ti ir iš savo pusės. Tikram' na
cionalistui tokio pasiūlymo ne
galima buvo nepriimti. Franko 
vis dėlto atsisakė tai padaryti. 
Tuo jis tiktai parodė, kad jis 
vesdamas karą prieš respubliką, 
nesirėmė savo tauta, bet sveti
mų valstybių jėgomis.

Negrinas atleidžia visus 
užsieniškius.

išgelbėti. Ypatingai tokius, ku- 
r.ems grėsė pavojus būti sušau
dytiems, Kadangi Alikantės uo
stas buvo toliausiai nuo frontų 
4pnos, tai buvo ir numatytaskuriame reikalauta išsiųsti už

sienių karo jėgas. Kol biW/Ve-r<Alikantės uostas visiems kopi 
darnoj derybų, ^fašistai 
puolimui. ►

Komunistai perbėga pas 
fašistus.

Budinga yra tas dalykas, kad 
netrukus deiyboms su Franko, 
los kariuomenes brigados, ku
rios apleido frontus ir grįžo į 
Madridu kovoti vien dėlto, kad 
“karas butų vedamas ligi galo”, 
buvo pirmomis brigadomis, ku
rios be mūšio pasidavė priešui. 
Tokiomis brigadomis buvo 40- 
ji ir 12-oji, Kai tiktai priešas 
pradėjo puolimų, visa brigada

1 lomituotiems asmeninis susi
rinkti. Be to, Ąlikant>šiĮ turėjo, 
atplaukti ir anglų bei francuzų: 
laivai, kūne prižadėjo duoti gą- 
dmybės išvažiuoti visiems žino- 
mesniems antifašistams. Alikan- 
vės uosto buvo savo rųšies ne
utrali zona, kurios Franko or
laiviai nebombąrdavo. Tai 
vo savo rųšies nusileidimas, ku 
r į Franko buvo padaręs (jom- 
berlenui, prižadėdamas nebom- 
barduoti angliškų laivų, įvažia
vusių ton zonon,

Bet pas rodo, kad antifašistai 
ir čia buvo apgauti. Prižadėtieji

bu-

geriausių

*
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KARAS BAIGTAS, BET 
LAISVĖS KOVA 

TĘSIASI
Džiaugėsi karo pabaiga.

Kai generolas Franko 1939 
balandžio pirmą dieną pasirašė 
paskutinį karo operacijų prane
šimą, falangistai jau buvo už
ėmę ne tiktai sostmę, bet visus 
didesnius miestus, uostus ir kai
mus. RespubJikonų.;:Jėgos jau 
buvo visai išsklaidytos, kariuo
menė dezorganizuota; dauguma 
jų kareivių buvo patekę nelais
vėn, kiti arba užsienin paspru
kę arba ištraukę j kalnus besi- 
slapstė. ; -

Beveik visos valkčių savival
dybės nutarė ni^rriiurjhęj len
toj iškalti gęheiįitį) ^’^ešiiną, 
skelbią^*;** J
lentų iškėlirflė < fa Fy v; i'vo'nė1 tik
tai savivaldybių tarnautojai, bet 
ir dešinieji visuomenės sluoks
niai. Verta įsidėmėti, jog bu
vo reiškiamas pasitenkinimas 
karo pabaiga, bet ne laimėjimu. 
Ir tai ne pripuolamas dalykas.

Nesidžiaugia laimėjimais.
Ar galima laikyti laimėjimu 

tokį visuomeninį judėjimą, tu
ris kainavo tautai daugiau kaip 
pusantro milijono gyvybių? Ka
ro metu buvo išgriauta šimtai 
kaimų ir miestų, išardyta visa 
pramonė, ištuštinti bankai, vi
sas ūkis paverstas niekais, šalis 
praskolinta užsieniams, išardy
tos šeimos, daugiau negu pusė 
milijono tos pačios tautos na
rių išvaryta užsienin. Argi lai

CRANE coal company 
5332 So, Long Avenue 
Telefonas PORTjSMOUTH 9022 

POCAHOJJTAS Mine Run iš
mainų, dąug dulkių išimta 57.65 
Perkant S tonus ar daugiau.

. i Sales TaX ekstrą.
BLACK llAND LUMP -

♦

No. 2602I NAUJIENOS NEEDUECRAFT DEPT 

Į 1739 So. Halsted St, Chloago. IU.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti ępan Pavyzdi Nq.

I Vardas R pavardė..,...^...,,.,....,...,—.....

Adresas

Miestas ir valstija

cijos, tretieji ’dĮel Kalėjimuose 
laikomų sĄvd ąrtimiausjų žmųr. 
nhį, Liudijo pet įi tie, kurįį 
laukė kąro galo ir sukilėlių lai
mė ji m o, nes manė, jog šii juo 
ateis tarpusaviu žudynių pabai
ga, — bet; į.r šie apsiriko.

’ Nacionalistai nesidžiaugia.
Niekas liė^iftėys, jog karą lai

mėjo ispanų stikijeliai, pasiva
dinę nacionalistais. Ęet nejaugi 
riaėianalistai laiiųėio? Nejaugi 
galima skaityti nacionalistais 
radžą tautos •-felėl^ 'jkųri suky 
lą 1) n oš didžiulę tautos daugu
mą ir savo kbVai laimėti varto
ja užsienio jėgds? Franko, Mus-- 
sSohni ir Hitleris visą laiką nei
gė svetimų k^^MoitiėbSs dalių 
buvin^ Upianijej^ Taip jie darė 
visą ^arą ųiet^Siandien, kada 

ne tik
tai Franko, bet ir Mussolini, 
priimdainas grįžtančius legijo- 
meritis, pabrėžia, jbg be jo di
vizijų Franko nebiitų laimėjęs. 
Patą fiureris, kalbėdamas Ispa
nijos karo reikalų pasakė, kad 
jis nė kiek nedvejojo sutelkti 
paramą generolui Franko, kai 
šis j jį kreipėsi kritingu jam 
Inomentu. Tris ibefiis tylėjusi 
nacių spauda .šiandien jau vie
šai skelbia, kad Ispanijos naeio- 
nąliatų laimėjimas buvo gali
mas tiktai Kondor legijono

I

dė-

“NAUJIENŲ”
AUTOMOBILIŲ

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILLOW SPRINGS, ILL.

Penktadienis, spalių 4, 1940

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų TeL PROSPECT 1930

SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2248 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Laimėtojai dėvi gedulo 
drabužius.

Po karo' visuose didesniuose 
miestuose buvo rengiami karo 
paradai, koncentruojama visuo
menė ir falangistai. Kariuome
nės nuotaika .kaip ir jos drabu
žiai, buvo pilka, kvepėjo karo 
tUiiku, įvairus gi visuomenes 
sluoksniai dabinosi juoda spal
va, kuri dvelkė liūdnumu. Juo
dai vilkėjo ne tiktai paraduose 
nesimaišantieji kunigai ir vie
nuoliai, bet ir didžiulė pačių lai
mėtojų dalis. .

Juodai vilkėjo Primo de Ri- 
vera sesuo, kuri yra visų Ispa
nijos fašistinių riioterfj organi
zacijų Vadaš ir kuri netėkb sa
vo brolių. Juodai vilkėjo šlin- 
iai dalyvių, nes kiekvienas jų 
buvo netekęs brolių, seserų hr 
auklėtojų. O jei kurie ir nesi- 
vilko gedulo drabužių, dėvėjo 
juodus kaspinus, nes buvo pa
laidoję geriausius savo draugus.

Liūdnos buvo karo pabaigos 
eisenos ir sueigos, bet dar liūd
nesnė buvo toji Ispanija, kuri 
lose: eisenose nedalyvavo. Vieni 
judėjo dėl brolių užsienin iš
vytų ir tęn koncentracijos sto
vyklose skutstainčių, • kiti liūdė
jo dėl žudomų stovyklose poli-

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL

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

niąis pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. yiNCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

AKIU SPECIALISTAINegrinas dar toliau nuėjo. 
1938 m. rugsėjo 21 d. jis pa
reiškė Ženevoj, jog atitraukiąs 
tisus užsieniškius net ir tuo at
veju, jeigu Franko nepasižadąs 
atitraukti jo. pusėj esančių sve
timšalių. Visas pasaulis nuste
bo šitokiu pareiškimu, nes ma
nė, kad respublikoniška Ispani
ja tik ir tebesilaikė Rusijos jė
gomis arba atvykusiais tarptau
tiniais batalijonais. Tikrumoj gi 
ta tarptautinių brigadų joga 
buvo tokios mažos reikšmės, 
kad respublikai ji, ypatingai pa
skutiniu metu, nevaidino jokio 
vaidmens.

(Bus daugiau)

Respublikos pusėj užsienio 
riuomenės nebuvo. 

• V-..*; »

• . • v" ,

Teisybė, buvo užsieniškių ir 
respublikoniškoj Ispanijoj, bet 
jų ir palyginti • negalima su bu
vusiais FranKų pusėj, Pas res-j . . 
pu laikomis. IniVb, atvykę ki tuose Garsinkitės N-nose

ka-

<*
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SEŠĮĮ^

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. Speęialė 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 VARGS 1373

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

. .......

fl^IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

AMMVLAMeĘ..,/", ■. 
; DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

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

su POVILU 8ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
viBiiiiiitiaiiaiitliBiitiaaBiaiiaiiiiiitl

NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių ■
Direktorių
Asociacijos

iniHiiiMiaciiiii 1111111111a1111111111.il

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■lliiiiiiiiilitiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiliiil

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westeri! Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue phone YARds 4908

ANTHONY b. PETKUS
6812 So. Wešterri Ąve.
1410 Soiith 49th Court, Cicero

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
43148 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

L J. ZOLP
1646 Wcst 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
$319 Lituanicą Avenue YARds 1139
■M'll-lf11 R.IWH.1!!lli > . " J't. IJi J—"A'-IJ .................... - .......

< LAČHAWICZ IR SŪNŪS
8314 West 23rd Plącę Phone CANal 2515
SKYWVS; 42-44 W Nfth Street : ■ TęĮ. Pullman 1270

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERliY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DANTISTAS

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

Tel. YARDS OT94
Antradiį Ketvirtad., Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Teį LAFAYETTE 3650

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS ;

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
. 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namų

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St,

Room 1230
Ofįso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS —. 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877 

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2«79
A . TJĮJll. r - 'H* "'K'.U .11"

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

t
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Iš Politikos Lauko
KAS GERIAU TINKA: WILLKIE AR 

ROOSEVELTAS? ♦

nepadaręs, ką žadėjęs padaryti 
savo pirmesniuose priešrinkimi
niuose pažadėjimuose. Nors 
trumpai, meskime čia erelio 
akies žvilgsnį į tai, kaip prezi
dentas Rooseveltas apvylę 
Amerikos farmerius. O jis, pre
zidentas Rooseveltas, anot Will- 
kio, apvylęs Amerikos farmę- 
rius dėl to, kad apvylęs biznio 
žmones, čia, be abejo, Willkie 

profesorius Fred Rodell iš Yale turi Omenyje didžiuosius kapi- 
universiteto. Šitas profesorius talislus ir didžiąsias korpora- 
yra itin tinkamas, kadangi ji- cijas. štai faktai, kaip Roose- 
sai yra parašęs keletą knygų veltas apvylė Amerikos farme- 
apie politinius ir ekonominius rius: 
klausimus ir yra pilnai susipa
žinęs su šios šalies dabartiniais buvo prez 
politiniais klausimais. I farmerių

Profesorius Fred Rodell spe-|lllos buvo 
1 * •___ X- Z^l ! ____ I

Visa kapitalistine spauda vi
sokiausiais budais bando išpus
ti republikonų kandidato W. 
yVillkie milžiniškus gabumus 
kaipo geriausio žmogaus, tinka
mo į Jungtinių Valstijų prezi
dento vietą. Kad jo gabumai 
yra labai apriboti, kad jis nėra 
turėjęs jokios tarnystės kaipo 
valdininkas, tai parodo vienas 
įžymus Amerikos rašytojas, ___ •_  T? — 1 T> 1 II • y MF

1932 metais (kai Hooveris 
identas) Amerikos 
grynų pinigų pa ja* 

$4,682,000,000, o 
daliai parašė laišką Chica^os'1939 metais Amerikos farmerių 
Times dienraščiui rugp. 9 d. pajamos buvo jau .$7,711,900,- 
klausiniu apie W. Wiilkie kva- 000.
lifikaciją prezidento vietai. Iš- kiek buvo 1932 metais. O val
tį auka iš to laiško tilpo Chica- <lžios primokėjimai farmeriams 

rugsėjo padidino 1939 metų pajamas 
iki $8,518,000,000.

1932 metais farmeriai meke

Tai beveik du syk tiek,

go Times dienraštyje
30 d., kur yra paduota ištrau
ka iš to laiško. Ištrauka seka:

“VVendell Wilikie neturi jo- j<> procentus už paskolas ant
pasižvinėiiino rekordo sa-'savo ir net 6%, irk.io pasižymėjimo rekordo sa

vo darbu viešoje tarnystoje... 
Jis buvo išrinktas prezidentu 
Commonwealth and Southern 
Korporacijos sausio mėnesį 
1933. Jo kvalifikacijos kaipo 
kandidato, kokios jos gali būti, 
gali būti surandamos liktai re
korduose (užrašuose) tos kor
poracijos nuo laiko, 
korporacija buvo suorganizuo
ta iki šiam laikui, ir jo paties 
veikimas kaipo prezidento tos 
korporacijos.

“Tai yra istorija, kurią mes 
norime papasakoti. Tai yra is
torija pono Wibkie »rekordo 
(nuveikto darbč);* Mes* nbrlniė 
ją apipasakoti teisingai, fak
tiškai, be vienpusiškumo ir be 
prietaro. Kada jis bus papasa
kotas Times dienraštyje, mes 
norime žinoti, kad jis buvo pa
sakytas taip, kad niekas teisin
gai negalėtų sakyti, jog tai po
litiškas dokumentas aiba re- 
žultatas (pasėka) mėšlavežio

kada ta

Tai šitaip tas profesorius nu
pasakoja apie tą republikonų 
partijos, kapitalistų spaudos 
išgarbintą ir išbubnytą nepap
rastą žmogų, kuris visur sako
si padarysiąs tą viską, ką pre
zidentas Rooseveltas daro, tik 
jis, jei busiąs išrinktas, pada
rysiąs daug geriau. ,
Ar Rooseveltas apvylė ūkinin

kus (farmerius)?
Republikonų kandidatas, va

žinėdamas po vakarines valsti
jas visur lekia, kad preziden
tas Rooseveltas busią apvylęs 
Amerikos farmerius. Buk jis to

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILLOW SPRINGS, ILL.
Spalių-Oct. 6 d. 1940

dėl per aukštų procentų. O jau 
1939 metais farmeriai temo
kėjo tiktai 31/2% ir 4% procen
tus už paskolas ant savo ūkių. 
O pardavimas jų ūkių pasidarė 
retenybė 1939 metais, kas pir
miau, tai yra 1932 metais, bu
vo paprastas dalykas.

1932 metais Amerikos farme
rių kornų užderėjimas atnešė 
tiktai $110,000,009. O jau 1939 
jie gavo už savo kornus $326,- 
000,000. Reiškia, padidėjo jų 
pajamos vien tik už kornus ant 
196 procentų-nuošimčių.

1932 metais kviečių auginto
jai farmeriai Jungtinėse Valsti
jose gavo už savo kviečius tik 
$200,000,000. O jau 1939 me
lais farmeriai už savo kviečius 
gavo $397,000.000. Padidėjo jų 
pajamos už kviečius ant 18 
nuošimčių.

1932 metais už mėsinius gy
vulius — kiaules, galvijus, ver
šius, avis ir k t. — Amerikos 
farmeriai gavo tiktai $1,158,- 
000,000. O jau 1939 m. už mė
sinius gyvulius gavo jau per 
$2,262,000,000. Vadinasi, padi
dėjo jų pajamos už gyvulius 
ant 95 nuošimčių.

1932 metais vidutinė kaina 
už kviečius buvo tik 38 centai 
už bušelį, kornai-kukuruzai 
apie 10 ar 15 centų už bušelį. 
Kiaulės parsidavė po $3.34 už 
100 svarų. O jau 1939 metais už 
kviečius ūkininkai gavo po 70 
centų ir po daugiau už bušelį, 
už kukuruzus po 54 centus už 
bušelį ir už kiaules po $6.23 už 
100 svarų.

O štai yra trumpas aprašy
mas, kaip prezidentas Roosevel
tas ir demokratų partija apvy- 
.ė Amerikos ūkininkus.

Rugpiučio mėnesį 1939 m. tū
las p. R. J. Patterson, Spencer 
apylinkėje, South Dakotos val
stijoje, nuvalė savo visą kviečų 
derlių, kur vietinė turgaus kai-

ĮSUrep^Uavihgs

•'NAUJIENOS, Chieago, 111.
———. " ■ ...... - - —r/fcur ... ...... .a.,.,,m.į

na buvo tik 58 centai už bušė-j 
lį. Todėl p. Pattersom vietoj 
parduoti savo kviečius už tą’ 
kainą, paėmė iš valdžios pasko
lą ant 8Q0 bušelių kviečių. Jd 
paskolos ra ta buvo 72 centai 
už bušelį, ir jis gavo paskolos 
ant tų kviečių $576, kuriuos ji
sai suvartojo padengimui bė
gančių reikalų. Vėliau gruodžio 
mėnesyje 1939 m. kviečių kai
na pakilo iki 96 centų už buše
lį vietinėje rinkoje. Tas ūki
ninkas Patterson tada pardavė 
savo 800 bušelių kviečių po 96 
centus bušelį ir gavo $768, 
$192 daugiau, negu jis buvo 
paėmęs iš valdžios paskolą, ir 
$300 daugiau, jei r jis butų tur 
tėjęs parduoti savo kviečius 
rugp. mėnesyje.

Na, iš paduoto aprašymo ga
li būti kiekvienam aišku, kaip 
prezidentas Rooseveltas apvylę 
Amerikos farmerius. Kai prie 
republikonų prezidento Hoove
ido 1929—1933 metais Ameri
kos farmeriai, negalėdami gauti 
už savo užaugintus kukuruzus 
nė tiek, kiek kainuoja jų užau
gi nimas, jie buvo priversti ku
kurūzais kūrenti savo pečius. 
Nes už kukuruzus tegalėjo gau
ti nuo 10 iki 15 centų už buše
lį. O dabar, kai Amerikos ūki
ninkai gauna už kukuruzus po 
54 centus ir po daugiau, tai re
publikonų kandidatas Willkie 
nori’ įkalbėti Amerikos farme- 
riams, kad jis busiąs daug ge
resnis, negu Hooveris.

Tačiau, kiek jau yra žinoma, 
visose Amerikos vakarinėje val
stijose republikonų kandidatas 
Willkie turėjo labai mizemą 
pasisekimą tarpe Amerikos far
merių. Jie jį priėmė manda
giai, išklausė jo pasakų, bet 
balsuoti už jį labai mažas nuo
šimtis tebalsiios. Nes visi nu
jaučia, kad jei Willkie butų iš
rinktas prezidentu, tai pasikar
totų tie patys laikai, kokius bu
vo davęs prezidentas Hooveris. 
Juk Hooveris irgi žadėjo di
džiausią “prosperity” Amerikos 
farmeriams ir darbininkams, 
žadėjo visiems po du automo
biliu kiekviename garaže ir po 
keptą vištą kiekviename puode. 
O kai jį išrinko, tai greit Ame
rikos darbininkai ir. farmeriai 
turėjo atsisveikinti' su savo ka
rais; garažai pasiliko dyki, o 
puodai tušti. O- šimtai ir tūks
tančiai darbininkų atsidūrė gy
venti po tiltais ir įvairiose flap* 
haužėse.

Tai tokią ' pat “prosperity’’ 
gali duoti ir dabartinis repub^ 
likonų kandidatas Willkie, jei 
jis pateks į prezidento vietai 
Juk jis jau dabar sako, kad 
panaikinsiąs visus tuos naudin
gus darbo žmonėms įstatymus, 
kuriuos pravedė prezidentas 
Rooseveltas ir demokratų parti
ja. Tai ar gali dar rastis benį; 
kurie patikėtų tais gražiais pat 
žadais republikonų 'kandidato ir 
balsuotų/už jį.

Lietuviai turi visi balsuoti 
už Roosęvęltą

. Dabar einant prie galo šios 
trumpos apžvalgos, mes lietu
viai turime turėti vieną dalyką 
galvoje. Prasidėjus praeitų me
tų antram pasauliniam karui, 
ir Hitleriui pradėjus grobti vie
ną mažą tautą po kitos, prezi
dentas Rooseveltas išėjo griež
tai prieš Hitlerio grobuoniškus 
tikslus. Prezidentas Roosevel
tas pasmerkė smurto žygius 
prieš Čekoslovakiją, Klaipėdą, 
Lenkiją, Daniją, Norvegiją, Ho- 
landiją, Belgiją ir pagaliau, kai 
Sovietų Rusiją užgriebė Lietu
vą, Latviją ir Estiją, tai ir š’ 
Smurto žyg| prezidentas Roose
veltas griežtai pasrnarke. Nę 
tik jis pasmerkė bolševikus už 
užpuolimą niekuo neprasikaltu- 
sią Lietuvą,'bet tuo pat sykiu 
užgynė grobuoniškiems rusų 
komunistams pasisavinti šiame 
krašte Lietuvos visokį turtą. 
Tuo apsaugojo Lietuvos aukso 
atsargą depozituotą Amerikos 
bankuose, Lietuvos atstovybės 
rumus ir kitokį Lietuvos judo- 
mą ir nejudomą turtą, kur jis

NĄU.JIKNV-ACMĖ Telephoto
DETROIT, MICH, — Tei

sėjas Robcrt E. Sagę, kuris 
nušovė savo partnerį ir pa
šovė kitus du. Dabar jis yra 
policijos ieškomas.

....................................................................................................... r , • ■■ ■■

jiesirastų Jungtinėse Valstybė-'tautų, 
še..

Rooseveltas, likęs prezidentu 
dar keturiems metąmš; dąbak 
daug pagelbės mažblnsę'Vaistys 
bėms išsilaisvinti iš 'svetimos 
vergijos. Todėl inek Ąnt^rikoš 
lietuviai turime ir tais sumeti
mais visi kaip vienas balsuoti 
už Rooseveltą. Rooseveltas pa
sirodė didelis humanitaras, di- • v • • •■ •delis demokratijos šalininkas 
ir didelis užtarėjas pavergtų ir 
prispąustų mažų tautų.

O kokį užtikrinimą mes tu
rime, kad republikonų kandi
datas Willkie, likęs prezidentu, 
nesusibičiuliaus su rusais bol- 
šęvįkais ir neatiduos viso Lietu
vos pasilikusio Amerikoje tur
to? Jokio. Jis yra ' šalininkas 
didžiojo kapitalo, didžiųjų kor
poracijų ir didžiųjų valstybių. 
O apie fnažas valstybes, apie 
jų laisvę jis nė negalvoja. Jis 
nfekur nepasakė aiškiai, ką jis 
daryą likęs prezidentu su ma
žųjų tautų čia pasilikusiu tur
tu, su turtu musų senos tėvy
nės Lietuvos, ir su išlaisvinimo 

I klausimu visų pavergtų mažų

merikos lietuvius balsuoti už 
darbo žmonių draugą, už ma
žų ir pavergtų tautų užtarėją, 
už demokratijos palaikytoją ir 
šalininką Franklin D. Roose- 
veltą. Jis rūpinasi visų Ameri
kos piliečių reikalais, jis nepa
miršo nei Amerikos fermerių, 
nei miestų darbininkų, nei ma
žų biznierių, — visi jų, kad ir 
komplikuoti reikalai, buvo rū
pestingai prezidento aprūpinti 
tinkamais įstatymais ir patvar
kymais. Jis atgaivino Amerikos 
vįsą apmirusį gyvenimą, į kurį 
buvo įklampinęs buvęs republi
konų partijos prezidentas Hoor 
veris. Todėl mes visi ir turime 
jį išrinkti prezidentu dar ketu
riems metams, kad jisai galėtų 
pilnai įgyvendinti visus naudin
gus įstatymus dėl miestų dar-

I

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.25 

ŠAUKITE

Į TotįęĮ aš raginu visus lięlu-
Kądangi dabar tik prasideda (viūs, narius 1-1-to Wardo Lię- 

kova dėl Lietuvos išlaisviriinįį) tuvių Demokratų Organizaci- 
iš rusų bolševikų vergijos, tdi, jos, visus Chįcagos ir Illinois 
nėra abejones, kad prezidėnlatf vaištijo.s lietuvius, ir visus. A-

mažų biznierių. Jis, palikęs pre
zidentu kitiems keturiems me
tams, be abejonės, neužmirš 
nei musų tėvynės Lietuvos rei
kalų, jis užtars ir už ją, kai 
ateis po karo taikos laikas. Tad 
visi už prezidentą Rooseveltą 
atiduokime savo balsą ateinan
čiuose rinkimuose lapkričio 5 
dieną. —Vincent M. Stulpinas, 
pirm. 11-to Wardo Lietuvių 
Demokratų Organizacijos.
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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 

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

Treč.* ir ŠeSt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.
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*5
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WAGNER
Typewriter Sales and Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534 —
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MR: UI:—MILIONAI 
BONKV PARDUOTA!’.! SIS 

METAS Iš TIKRO BUVO 
VEIKLUS!

•xx-x

.a ,

10c 
3už25c

.„S.,..

PATTERN BOOK
K

7.VA
xo

1 Julius Kės 
sler 85 riki 

de^tin- 
darių / 

meistras

WR. HATT:— 
26 MILIONAI!!! 
MARGOS KATE- 
L'fe'Š — TOKIOS 
SKAITLINĖS MAN 
.GALVĄ SUKA

CTEPHENS
M u s i C— 

STUDIO 
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
- Mokytojas:

PIANO—ORCHESTRA
VISOKIEMS REIKALAMS 

Kasdien—3 vai. vak.—7 vai. vak. 
šeštadieniais—9 v. r. iki 2 p. p. 
George Stephens-Steponavlčius.
t 't ■
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KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI j
KURTENtiS SU J

Gypsy
E.CRU CURTAIN DYE

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.
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VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustoni 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
Saukit Tek VICTORY 0066

kfes2L£^s'rR|VATĘ B<4NDTA BLeMDKDVvHiEKEY, 75% Neu»rcil {Sukils,diitillrti from Orain. 90 Proof. 
Jčlijuikessler biitilltnd Čo., 1n£orporateJ, Ldwrencebui4h Indiana.
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MADŲ

Adresas

Miestas

Valstija

LATEST DIVIDEND
KAINA 15 CENTŲ

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

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted Si, 
Chfcago, I1L

VardasFAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD
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Chamberlainas pasitraukė

NAUJIENOS, Chicago, III.

GINS "MUSŲ TĖVYNĘ” 
SSSR.

Britų valdžioje padaryta keli labai svarbus pakeiti
mai. Iš kabineto pasitraukė seniaus buvęs premjeras Ne
vilto Chamberlain. Vidaus reikalų ir namų apgynimo mi- 
nisteriu yra paskirtas darbietis Herbert Morrison (Dar
bo partijos vadas Londone), į karo kabinetą yra pakvies
tas kitas stambus Darbo partijos šulas, darbo ministeris 
Ernest Bevin. Yra ir keletas kitų atmainų vyriausybėje, 
kurios tačiau neturi didelės svarbos..

Sensacingiausias dalykas tai, žinoma, Chamberlai- 
no pasitraukimas. Tas žmogus padarė be galo daug ža
los Europai savo pragaištinga užsienių politika. Jisai pa
taikavo Italijos fašistams ir Vokietijos naciams, norėda
mas juos "numaldinti” ir padaryti konservatyviškos Ang
lijos draugais. Jisai paaukojo fašistiškiems vilkams Is
panijos demokratiją ir atidavė naciams Čekoslovakiją. 
Bet juo daugiaus nuolaidų jisai darė diktatoriams, juo 
labiau augo jų apetitai ir agresingumas. Galų gale, 
Chamberlainas buvo priverstas paskelbti agresoriams ka
rą. Bet Anglija ir jos sąjungininkė Francuziją stojo į tą 
karą nepasiruošusios, todėl per pirmuosius karo metus' 
Hitleris laimėjo tiek daug pergalių, kad vienu laiku at
rodė, jogei ir pačiai britų imperijai netrukus ateis galas.

Bet butų klaida manyti, kad vienas Chamberlainas 
yra kaltas dėl tos aklos politikos. Ji buvo ne jo asmeni
nė politika, bet visos konservatorių partijos, kuri išreiš
kia Anglijos kapitalistų ir žemvaldžių norus bei siekimus. 
Anglijos konservatoriai pataikavo Mųssoliniui; ir Hitle
riui ne tiek išnhei^^^lstams; ^ 
kų judėjimo. Jie bijojo, kad, Mussoliniui suklupus, Itali
joje kils revoliucija ir valdžia pateks į darbo žmonių 
rankas. Jie bijojo, kad tas pats atsitiks Vokietijoje, jei
gu sugrius nacių diktatūra.

Ta baimė diktavo Anglijos konservatorių politiką 
kiekvienoje šalyje — Austrijoje, Ispanijoje ir kitur. Jų 
akyse buvo “didvyris” Dollfussas — tas “dievobaimin
gas” žvėris, kurio įsakymu buvo subombarduotos darbi
ninkų rezidencijos Vienos priemiesčiuose ir sunaikinta 
socialdemokratinė Vienos administracija. Jie surado kitą 
panašų kraujagerj Ispanijoje — gen. Franco, kuris su 
Vokietijos nacių ir Italijos juodmarškinių pagalba su
triuškino demokratinę respubliką. Jie nerėmė demokrati
nės Čekoslovakijos, kurios priešakyje stovėjo Benešąs, bet 
jie rėmė supuvusią Lenkijos Rydz-Smiglo ir nacių paka
liko Beko valdžią. Jie buvo davę “garantiją” Rumunijos 
Karoliui, kuris savo kraštą apvogė ir apiplėšė, o paskui’ 
pardavė vokiečiams ir pabėgo. ;

Anglijos kapitalizmo nusistatymas buvo visur eiti iš
vien su tais, kurie spaudžia ir išnaudoja žmones. Su jais 
jie darė biznį ir juos jie stengėsi palaikyti valdžioje. To
dėl ir su Hitleriu jie nenorėjo pyktis. Bet Hitleris, ban
dito priemonėmis įsiskverbęs į valdžią, pasirodė nesukal
bamas partnerys. Jam buvo ne gana to, ką Anglijos ban
kininkai, fabrikantai ir lordai siūlė jam geruoju; jisai 
užsimanė pagrobti pačią britų imperiją. Tuomet Angli
jos konservatorių valdžia, pamatė, kad su tuo banditu 
susitarti nebus galima. “Maldinimo” politika buvo atmes
ta, ir Anglija griebė ginklą. *

, Bet dar ir karui prasidėjus, mintis apie susitaikymą 
su diktatoriais nebuvo išnykusi Anglijos kapitalistų 
sluoksniuose. Chamberlainas dar buvo paliktas premje
ru, nors jo politika buvo visiškai diskredituota. Jeigu 
Anglija nebūtų turėjusi galingos Darbo partijos, tai Lon
donas, gal būt, butų kapituliavęs po Francuzijos susmu
kimo taip pat, kaip kapituliavo Paryžius. Tačiau Angli
jos darbininkų masės savo laisvę brangina labiau, negd 
bolševikų propaganda sudemoralizuoti Paryžiaus mies-/ 
čionys. Anglija nepasidavė Hitleriui, ir Chamberlaino 
vietą užėmė Čhurchill, kuris pasikvietė į vyriausybę įr.Q 
“karo kabinetą'’ žymiausius darbiečių vadus.

Nuo to laiko Chamberlaino rolė valdžioje paliko be 
reikšmės. Jisai dar turėjo “garbingą” ministerių tarybos 
pirmininko vietą, bet vadovybė iš jo. rankų buvo atimta. 
Dabar, kartu su jo pasitraukimu iš valdžios, Darbo pai< 
tijos lyderiams tapo pavesta dar daugiau atsakomingų 
vietų. Tai yra užtikrinimas, kad Anglija kovos iki galo 
— kol nebus parblokštas ir sunaikintas hitlerizmas

Karininkų Ramovėje, Kaune, 
rugpiučio 20 d. buvo sušauktas 
“liaudies kariuomenės” karinin
kų ir valdžios komisarų susirin
kimas, kuriame, kaip rašo 
“Darbo Lietuva”, labai “svar
bias” kalbas pasakė Paleckis ir 
gen. Vitkauskas. Juodu buvo 
tik-ką grįžę iš Maskvos, kaipo 
nariai tos pardavikų delegaci
jos, kuri “prašė” Staliną anek
suoti Lietuvą.

Paleckis papasakojo susirin
kimui, kad Lietuva dabar bus 
tikrai vieningą (kaip silkės bač
koje!) — “po Lenino-Stalino 
idėjų vėliava”, škurnikas gen. 
Vitkauskas savo kalboje palie
te “Lietuvos liaudies kariuome
nės klausimą”, bet ką jisai pa
sakė, laikraštis nepaduoda, tik 
pamini, kad savo kalbą jisai 
baigė Šukiais: “Tegyvuoja mu
sų kariuomene! Tegyvuoja ga
lingoji Raudonoji armija Su 
maršalais Timošenko ir Voroši- 
lovu pryšakyje!”

Po šito lekajaus prabilo “ka
riuomenės politinis vadovas”, 
Macijauskas, ir jisai tarė reikš
mingiausią žodį.

“Po krašto apsaugos mi- 
nisterio gen. Vitkausko”, ra
šo Kauno oficiozas, “kalbėjo 
vyr. kariuomenės politinis 
vadovas dr. Macijauskas, ku
ris pabrėžė, kad mes privalo
me stiprinti musų didžiosios 
tėvynės — SSSR gynimosi 
pajėgumą, nenuilstamai kelti 
nuolatinį musų pasiruošimą 
karui. Mes visada turime bū
ti pasiruošę sutriuškinti prie
šą, jeigu jis drįstų paliesti 
musų dijžiosioą tėvynės sie
nas a^a jįhkt 
teretons.^% >

Tai rnatote dabar, kam tar
naus Lietuvos kareiviai. Jie bus 
pasiruošę kariauti už sovietu 
Rusiją, jeigu kas drįs paliesti 
jos sienas “arba pakenkti josios 
interesams”! Taigi, jei Rusija 
įsivels į karą sii Japonija, Vo
kietija ar kuo kitu, tai Lietuvos 
vyrai turės keliauti į musių lau
kus ir guldyti savo galvas už 
rusišką “tėvynę”.

Pinniaus Maskva skelbė, kad 
raudonarmiečius į

Lietuvą su tikslu apsaugoti ją 
nuo priešų. O dabar matome, 
kad jau mažiukė Lietuva yra 
verčiama ginti milžinišką rusų 
imperiją! Ir Lietuva, kaip tas 
“politinis vadovas” Macijauskas 
pareiškė, turės nenuilstamai 
ruoštis karui, kitaip sakant, 
nuolatos duoti dideles sumas 
pinigų militarizmo reikalams.

O ką Lietuva už tai gauna? 
Kaipo “atlyginimą” už tai, kad 
Lietuva visą laiką duos milži
niškas sumas pinigų ir šimtus 
tūkstančių vyrų Rusijos apgyni
mui, Stalinas davė Lietuvai ver
gijos pančius, panaikindamas 
Jos nepriklausomybę ir pastaty
damas Lietuvos kariuomenę po 
Maskvos komisarų komanda.

Pats gen. Vitkauskas, kuris 
parsidavė bolševikams, bijoda
mas prarasti savo “džabą” ne
teko krašto apsaugos ministe- 
rio vietos, nes Lietuvos kariuo
menės jau nebėra.

lėk Josios in 
į.', *»' *

čio 2.1 d. nutarimu, paskelbė 
Vytauto Didžiojo Universite
to statuto pakeitimą, kuriuo 
Universiteto rektorių, pro
rektorių ir sekretorių skiria 
švietimo ministeris iš vyres
niojo mokslo personalo tar
po. Rektorių ir prorektorių 
tvirtina ministeris pirminin
kas.

“Fakulteto dekaną skiria 
švietimo ministeris iš vyres- 

/ niojo mokslo personalo?’
Švietimo ministeris (dabar 

“komisarasskiria ir naujus 
profesorius. Jisai turi galią pa
skirti dėstyti net asmenį, ku
ris neturi “nustatytų kvalifika
cijų”, bet yra ištikimas Stali
nui. Valdžia taip pat 
profesorius:

“Universiteto 
mokslo personalą

ir atstato

ji siunčia

komunistai 
‘defytizmo’ 

dvasią?. Po 
garsiausiai

St. Misčikas-žiemys ' I

Biedniakai hiedniokais pasiliks! *

vyresnįjį 
atleidžia 
as; pri

vatdocentus, adjunktus ir 
jaunesnįjį mokslo personalą 
atleidžia švietimo ministeris; 
pagalbinį mokslo personalą ir 
administracijos tarnautojus 
atleidžia universiteto rekto
rius.”
žodžiu, universitetas jokių 

autonominių teisių nebeturi. 
Smetona buvo universiteto au
tonomiją žymiai susiaurinęs, o 
bolševikai ją visai panaikino. 
Šitame dalyke, kaip ir daugely
je kitų, bolševikų valdžia pasi
rodė daug atžagareiviškesnė net 
ir už Smetonoj valdžią.

CIVILINĘ^ METRIKACI
JOS ĮSTATYMAS VEIKIA

Viena teigiama reforma, ku
rią įvedė Paleckio vyriausybe 
Lietuvoje, tąi —- civilinė metri
kacija. Ją jungėsi įvesti senoji 
valdžia} j^urbuvo paruoštas ir 
įstatymo projektas. Bet ji vis 
delsė, todėl| naujieji valdovai 
gavo progą padaryti tai, ko Lie
tuvos visuomenė seniai reikala- 
vo, ir dabajL jie tuo giriasi.

“Eltos“ panešimu, Kaune ci
vilinės metrikacijos įstaiga pra
dėjo veikti puo rugpiučio 15 d., 
Daugeliui šeimų, kurios neno
rėjo bažnytinio šliubo, dabar 
susidarė galimumas savo stovį 
legalizuoti, o taip pat įrašyti į 
metrikacijos knygas ir savo vai
kus.

> valdžiai jąt® buvo paruosta 
įstatymo projektas. Bet ji

LIETUVOS UNIVERSITĖ
TUI ATIMTA AUTO

NOMIJA

“Per penkias civilinės met
rikacijos Kauno punkte vei
kimo dienas”, sakoma tame 
pranešime, “įmetrikuoti 39 
vaikai, jų tarpe net 17 vyres
nio amžiaus. Mirimo aktų 
per tą laiką surašyta 23, jų 
tarpe 4 kūdikiams iki 1 m. 
amžiaus.”
Amerikoje civilinė metrikaci

ja veikia per šimtmečius. Bet 
Lietuvos kunigai nenorėjo, kad 
gimimų, mirimų ir santuokų re
kordą vimas butų atimtas iš jų 
rankų, ir jie tai reformai prie
šinosi, kol galėjo. Tas klerika
linės reakcijos užsispyrimas, 
galų gale, išėjo naudon bolševi
kams, nes jie gavo progą su
vaidinti “išvaduotojų” rolę.

Pagelbėjo bolševikams ir tau
tininkų diktatoriavimo blogu
mai. Jeigu Lietuva butų turėju
si demokratinę valdžią, tai Masr 
kva butų vistiek ją pavergusi, 
bet ji neturėtų jokio pateisini
mo savo smurtui.

biau rūpėjo biznis, negu krašto 
gerovė, taip kad jie pardavinė
jo naciams geležies rudą ir įvai
rius metalus net ir tuomet, kai 
jau buvo prasidėjęs karas su 
Vokietija.

Francuzijos atsparumą palau
žė ir “penktosios kolonos” vei
kimas. Toje “penktoje kolono
je“ pikčiausias gaivalas buvo 
komunistai. Jie visokiais budais 
stengėsi padėti Hitleriui laimė
ti karą. Dr. Stefan Possony, ku
ris tuo laiku gyveno Francuzi- 
joje, pasakoja:

“Francuzijos 
visur skleidė 
(pralaimėjimo) 
‘Miuncheno’ jie
rėkė prieš bet kokį nusilen
kimą Hitleriui ir šaukė į ben
drą kovą prieš Trečiąjį Rei
chą. Bet kai tiktai Stalinas 
pasirašė sutartį su Hitleriu, 
tai jie tiesiog per dešimtį mi
liutų pasuko į visai priešin
gą pusę — tai buvo nuosta
biausias ir gėdingiausias reiš
kinys naujųjų laikų istorijo
je. Nuo tos sekundos, kada 
buvo pasirašytas Maskvos 
paktas, visi žmonės, kurie bu
vo pasiryžę aukoti savo gy
vastis kovoje prieš Hitlerį, 
staiga pavirto komunistų a- 
kyse plutokratiniais imperia
listais.

“Karui prasidėjus, Francu
zijos komunistai teikė pagal
bą Hitleriui atvirai ir slaptai. 
Jie darė, kur tik galėdami, 
sabotažą, kartais pavartoda
mi gudriausias priemones. 
Pavyzdžiui, jie atsisakydavo 
taisyti karo aviacijos lėktu
vus, sustabdydavo traukinius, 
gabenančius amuniciją, ir 1.1.

“Yra įrodyta, kad naciai 
naudojosi Francuzijos komu
nistų pagalba. Vokietijos a- 
gentai, prasidėjus karui, gau
davo žinias apie Francuzijos 
kariuomenės judėjimus iš ko
munistų, kurie tas žinias per
siųsdavo trumpųjų bangų ra- 
dio aparatais. Kiekvieną kar
tą, kai būdavo perkeltas ki
ton vieton ginklų sandėlys, 
vokiečių lėktuvai tuojau im
davo tą vietą bombarduoti. 
Tas pats atsitikdavo su balio
nų apsauga. Vokiečiai patir
davo viską, dažnai greičiau 
net, negu centralinės francu- 
zų armijos įstaigos.

“Francuzijos komunistų 
vadas Thorez šiandien vėl 
yra Paryžiuje, kurį yra oku
pavę vokiečiai, ir tenai jisai 
veda komunacišką propagan
dą. Bet tame nėra nieko nuo
stabaus, nes juk ir Norvegi
jos sostinėje Oslo komunistai 
ramiai leidžia savo laikraš
čius, nors Oslo yra okupuo
tas nacių. Prancūzijos komu
nistų spauda išreiškė net sa
vo pasitikėjimą, kuomet na
ciai sugavo Paryžiuje ir su
šaudė kai kuriuos paliegusius 
iš Vokietijos emigrantus! Vo
kietijos komunistų cen trali
nis organas, ‘Die Welt’, beje, 

. dabar eina Stockholme ir yra 
įleidžiamas į Vokietiją; kas 
tik nori, gali jį užsiprenume
ruoti Vokietijos pašto stoty
je, užsimokėjęs 5 markes už 
metus. Šitie faktai aiškus 
kiekvienam be komentarų.”
Žodžiu, komunistai tiek Fran- 

euzijoje, tiek kitose šalyse, šian
dien yra niekas kita, kaip na
cių tarnai. Jie padėjo Hitleriui 
užkariauti Francuziją, ir jie pa
deda dabar jam demoralizuoti 
Francuzijos liaudį, kad ji nesi
priešintų nacių jungui.

Iš pranešimų apie Lietuvos 
universiteto vif’šininkų paskyri
mus “Naujienos“ jąu pastebėjo, 
kad naujieji Lietuvos valdovai 
panaikino universiteto autono
miją. šitą faktą patvirtina “El
tos” pranešimas iš rugp. 23 d., 
kuris skamba taip:

“Einąs Respublikos Prezi
dento pareigas Miniąteris Pir- 
miniukąs, pasirėmęs Ministe
rių Tarybos 1940 m. rugpiu-

FRANCUZIJOS KOMU 
NISTAI TARNAVO

HITLERIUI
t Neseniai “Naujienose” buto 

rašyta apįe garsų Europos eko
nomistą, Dr. St. Possony, ku
ris, atvykęs f Jungtines Valsti
jas, papasakojo daug įdomių 
dalykų, kaip Francuziją užka
riavo Hitleris. Svarbiausią 
Francuzijos kapituliacijos prie
žastis, jo nuomone, buvo ta, kati 
Francuzijos^ Jkapitalistams la-

Lėktuvų Susisieki 
mas Su Grand 
Rapids

.. .. y*
Vakar buvo įvestas lėktuvų 

susisiekimas tarp Chicago ir 
Grand Rapids, Mich., kuriam 
bus naudojami 1941 metų sta
tybos didžiuliai 21-no pasažie- 
riaus Douglas lėktuvai.

Liniją operuos Pennsylvania- 
Ųentral Airlines.

(Tęsinys)
Tai kuris dabar daugiau tu- ’ 

ri pragyvenimui: advokatas mo
kąs tik 4000 rublių mokesčių 
ar literatas mokąs dargi 90,000 
rublių? Atsakymas aiškus ir 1 
mokesčių sumos padidėjimas 
nei kiek jį nenuskriaudžia, nes 
mokėdamas didžiausius mokes
čius, jis visgi pasilieka su di
desne suma kišenėje lėbavimui.

Bet to maža. Tame pačiame 
{statyme pasakyta, jog Rusijo
je yra žmonių, kurie uždirba 
tik 150 rublių į mėnesį ir jie, 
tiesa, paliuosuojami nuo mokes
čių. Tad ar negeriau gyvena tas 
advokatas su 1,333 rublių mė
nesyje mokėdamas visgi 4000 
rublių mokesčių, negu darbiniu 
kas, kuris gauna tik 150 rub
lių į mėnesį mokesčių nemokė
damas, nes jei dar jam reiktų 
mokėti, turėtų badu mirti. Bet 
jeigu jums didelė naujiena, kad 
Rusijoje yra žmonių, kurie ga
lį uždirbti į mėnesį 10,000 rub
lių, kuomet kitas sukala vos 
150 rublių, tai yra šešiasdešimt 
šešis kartus mažiau, tai galiu 
jums pasakyti, jog tame pačia
me įstatyme, paskelbtame “Iz- 
vestijoje” sakoma, jog nuo mo
kesčių atleidžiamas amatninkas, 

, kuris metuose neturi daugiau 
, pajamų, kaip 600 rublių arba 
• į mėnesį 50 rublių. Išeina, jog 

šis vergšas amatninkas uždirba 
dargi 200 kartų mažiau, negu 
turtingiausias Rusijos pavaldi
nys. (Vadinu pavaldiniu, ne pi
liečiu, nes piliečiu skaitomas 
tas, kuris turi teisių, o kadangi 
Rusijos gyventojų teisės yra tik 
nominalūs, reikia juos vadinti 
kaip ir caro laikais tik pavaldi
niais krūvelės žmonių, kurių 
pryšakyje stovi Stalinas).

Bet jeigu jums dar maža pe; 
čių traukimui, turiu pasakyti, 
jog Rusijoje galite turėti dirb
tuvę arba nekilnojamą turtą ir 
jei visa tai jums neteiks per 
metus daugiau kaip 1,200 rub
lių pajamų, jus jokių mokesčių 
nemokėsite ir galėsite naudotis 
100 rublių mėnesį renda. Jei 
tamsta busi advokatas, tai nuo 
pirmo pajamų tūkstančio mo
kėsite 1%, gi jei busite daili
ninkas, literatas, tai ne nuo pir
mo 1,000 rublių pajamų, bet 
jau nuo 1,800 rublių mokėsite 
ne 1%, bet tik 0.8%, nes, mat 
literatus, dailininkus, kaip ir vi
si valdovai, nori papirkti geru 
gyvenimu, mažais mokesčiais, 
kad tik jie įamžinintų ir gar
bintų dabartinius valdovus. Bet 
jei jus busite statybininkas 
mokėsite nuo pirmo 1,200 rub
lių jau dargi 4%, tokiu budu 
geriau būti advokatu arba lite
ratu. Blogiausia jei busite ku
rios noris bažnyčios dvasiškis 
tuomet mokėsite nuo savo me
tinių pajamų 5.6%, bet kaip 
matote pakenčiamas gyvenimas 
ir jiems, nes jei valdžia iš kiek
vieno šimto paima t:k penkis 
rublius 60 kapeikų, gyventi ga
lima ir nėra ko skųstis nei tuo 
labiau sakyti, kad dvasiški ja 
persekiojama.

Įsižiūrėkite dabar į šiuos 
skaičius, į šiuos galimus kai ku
rių amatų uždarbius ir darbi
ninko uždarbį, ir pasakykite, 
kas gali geriausia gyventi ir 
lengviausia išleisti vaikus mok- 
slan ir daugiausia palikti pini
gų savo vaikams mirdams, ku
rie juk taip pat gali didėti, kaip 
didėja kapitalistiniuose kraštuo
se, Vienas paliks šimtus tūks
tančių, o kitas tik suplyšusias 
kelnes.

Bet to dar maža, gerbiamieji, 
tamsta gali turėti į metus 200,- 
000 rublių pajamų, bet jei tu
rėsite ordeną, jei turėsite laips
nį “didvyrio” (savotiški bajo
rai) tai nemokėsite jokių mo
kesčių. O sakykite kuris Rusi 
joje prie valdžios lovio sėdįs 
žmogus neturi ordeno ar to 
naujo bajoriško titulo “didvy
rio

Kuris iš Stalino ištikimųjų 
neturi bent kelių ordenų ir to
kiu budu išsigelbėjo dargi mo
kėti mokesčius, neskaitant jų 
dideles pajamas kaip literatai, 
kad ir pats Stalinas, kuris už 
savo brošiūras ima nemažus ho
norarus. Tokiu budu, dauguma 
tų, kurie nuo savo 200,000 ru
blių turėtų mokėti 90,000 rub
lių mokesčių, pasilieka su jais 
kišenėje ir gyvena kaip dan
gaus karalystėje. Tokiu budu 
dabartiniai valdovai telkia apie 
save žmones, kurie užinteresuo- 
ti, kad ilgiau pas liktų dabarti
nė padėtis ir turėdami didžiau
sias algas — nemokėtų mokes
čių.

Bet maža to, visi karininkai 
taip pat nemoka jokių pajamų 
mokesčių, nors gauna nemen- 
kutes algas.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI
Tik ką gautas iš Charbino 

vielinis rusų laikraštis “Zaria”, 
kuris praneša, kad ten įvyko 
trijų Baltijos tautų piliečių su
sirinkimas, kuris protestavo 
prieš sovietų okupaciją Balti
jos valstybių ir nutarė pareikš
ti vietos valdžiai, kad virš 
90% Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos piliečių nepripažįsta uzur- 
pacinės valdžios ir prijungimo 
prie Sovietų ir prašo pripažinti 
juos ir toliau savo šalių pilie
čiais. Tuo atveju jei valdžia to 
negalėtų padaryti, jie oficialiai 
liks net visai be pilietybės, bet 
nenori nieko bendro turėti su 
Sovietais.

pasiuntinybes ir

bėse personalai, atsižvęlgdami 
į pabėgėlių iš Lietuvos kritišką 
padėtį, sudėjo 105 dol. ir 100 
dol. telegrafu pasiuntė S. Kuz
minskui (Lietuvos Piliečių Są
jungos pirmininkui) Berlynan.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke pranešimas

piasi į Generalinį Konsulatą, 
prašydami pranešti laivo vardą 
ir datą, kada iš Lietuvos atvy
ko. Šiuo pranešame, kad Lietu
vos Generalinis Konsulatas jo
kių užrašų kas kada ir kokiu 
laivu iš Lietuvos į Ameriką at
vyko niekuomet nevedė, todėl 
ir prašomų informacijų suteik
ti negali. Tuo reikalu reikia 
kreiptis į laivų kompanijas, ar
ba į laivokarčių agentus, kurie 
nežinantiems patarpininkaus.

Liet. Generalinis Konsulatas,

Nacių Bundas Iširau 
kė Bylų Prieš Filmų 
Bendrovę

Reikalavo $5,000,000 Už 
“Apšmeižimą”

Amerikos nacių organizacija, 
German-American Bund, ir jos 
buvęs '“fiureris” Fritz Kuhn 
(kuris dabar kalėjime sėdi) iš
traukė bylą, kurią porą metų 
atgal užvedė prieš Warner Bro
thers filmų bendrovę.

Skundėjai aiškino, Kad fiime 
“Confessions of a Nazi Spy”. 
kurį ta bendrovė pagamino ir 
rodė publikai, Bund’as ir jo ly
deriai buvo apšmeižti. Jie rei
kalavo $5,000,000 atlyginimo už 
šmeižimo rezultate jiems susi
dariusius nuostolius.

Paremtas valdžos surinktais 
dokumentais, filmo turinys pa- 
rodė kaip naciai Amerikoj vei
kia ir kaip padeda Hitlerizmui 
didinti savo įtaką šioj šalyj.

r

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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Kas Dabar Dedasi Ųetuvoje
Vieno pabėgusio redaktoriaus pasakojimas. — Kaip vy

ko “liaudies seimo” rinkimai. — Kandidatus galėjo 
siūlyti tik komunistai. — Pozniakovas davinėjo įsa
kymus Maskvos paskirtiems “ministrams”. — Cen
zūros kurjozai. — Svetimo turto grobimas. — Areš
tai. — Suimtas ir buvęs “Lietuvos žinių” redakto
rius. — Areštuotųjų skaičius siekius 10,000. — Kau
no kalėjimas. — Lietuvos inteligentai gabenami i 
Kazakstaną. — Į Vokietijų yra pabėgusių sovietų 
karių. — Kreivas'aiškinimas.

Vienas iš Lietuvos pabėgusių | buvo čia jokios galimybės pa- 
redaktorių, krikščionių denio- statyti sau norimus žmones.
kratų veikėjas, rimtas asmuo, 
dabar esąs Berlyne, praneša:

—Oficialinės Lietuvos įstai
gos, oficialioji spauda daro pa
stangų sudaryti įspūdį, buk 
Lietuvos įsijungimas į Sovietų 
Rusiją vyko spontaniškai. Tai 
skaudžiausias melas, kokį kada 
nors tauta ir valstybė turėjo 
iškentėti. Visų pirma — kas gi 
tie “laisvai ' išrinktieji” atsto
vai, kurie “liaudies vardu” pa
sisakė už prisijungimą prie Ru
sijos? Jie nebuvo laisvai išrink
ti ir cMl to nereprezentavo liau
dies. Prieš paskutiniojo seimo 
rinkimus buvo uždarytes visos 
politinės (tautininkų, kitos jau 
seniau negalėjo veikti), kultū
rinės ir religinės organizacijos. 
Iš kitos pusės — leista veikti 
tik komunistams (ir laisvama
niams). Kandidatus gi liaudies 
mitinge galėjo statyti “veikian
čios organizacijos”, taip kad 
faktinai niekas Įeitas kandidatų 
į seimą negalėjo statyti, kaip 
komunistai. Buvo atsitikimų, 
kad bandė savus kandidatus 
statyti patriotai lietuviai. Tai 
įvyko, pav., Vilniaus mitinge, 
kuriame dalyvavo ir min. Ko
ganas. Kai po komunistų pa
siūlymo vienas lietuvis pasiū
lė kitus kandidatus, susirinki
me esantieji komunistai ėmė 
šaukti “mirtis * jam”, pradėjo 

’ fe i rautis ši uTy to j dJ ”1 įfAvdrdės,* 
ėmė spjaudyti į jį apsupusių 
lietuvių būrelį ir šie buvo pri
versti apleisti susirinkimą nie
ko negalėdami pravesti. Taip, 
kad kandidatus į seimą parinko 
tik kompartija, piliečiams nc-

Kandidatų buvo pastatyta tiek, 
kiek seime turėjo būti narių ir 
jie visi turėjo būti išrinkti.

Pats balsavimas irgi nebuvo 
laisvas. Pakartotinai buvo 
skelbta, kad kas nebalsuoja 
tas liaudies priešas, o žmonės 
aiškiai jautė, kas laukia liau
dies priešų. Be to, daug kur 
seniūnai buvo paraginti prieš 
balsavimus aplankyti gyvento
jus ir pagrąsinti, jei kas nebal
suos. Yra žinių, kad taip buvo 
padaryta. Toliau — nebuvo su
daryta jokių balsuojančiųjų są
rašų. Aš pats balsavau visai 
kitoje apylinkėje ir niekas ne
registravo iš kurios apylinkės 
esu. Taip kad nieku b u du nėra 
tikras apskaičiavimas balsavi
mo procento. Nors apskritai, 
reikia manyti, balsavo nema
žai žmonių, nes buvo paveikti 
ar tai grąsinimu per radiją 
(busite liaudies priešais), ar 
per seniūnus, ar per spaudą, ar 
pagaliau jau vien to fakto, kad 
balsuojant buvo daromos žy
mės ir kad ta žymė galėjo būti 
savotišku ištikimybes liudijimu.

Taigi, dabartinis seimas tau
tos neatstovauja ir jo nutari
mai tautos valios nereprezen
tuoja.

Apskritai, Lietuvos sovietiza
cija nebūtų įvykusi, jei butų 
Lietuva palikta tvarkytis pati 
sau. Man teko atvirai išsikalbė
ti su vienu buvusiu veikliu ko
munistų partijos nariu, net jų 
propagandos vadovu Sendzikiu, 
kuris pasakojo, kad komunistų 
skaičius Lietuvoje buvo labai 
menkas; komunistų pasekėjų

Naujlenų-Auine Teiepuoco
TRENTON, N. J. — Dr. Albert Ęinstein (po kairei), 

išgarsėjęs visame pasaulyje mokslininkas gauna Ameri
kos pilietybės popierius.

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500)000.00
tsargos fondas virš - - $400,000.00

Dabar Mokame 3%% Ui Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 rt

LOAN ASSOdATIONofChicago
JU8T1N MACKIKWICH. Pres

Va). 9 iki 4. Sėt. 9 iki 12 
Sub. 9 iki d vak.

CHARTERED BY Ū. S. 
GOVERNMENT

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIR ginta 1141

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

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

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

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

RAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

ir 
aukščiau

Mes gaminame Denturės t i k 
gavę (spaudą ir užsakymą nuo 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI

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

Pataisymas $1.00

Imndafe Deniai Laboratorija
HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251
30 N. Dearborn — State'9649

ROOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

daugumas buvo žydai; tarp lie
tuvių, gi ypač valstiečių tarpe, 
komunistų partija jokio pas se
kimo neturėjo. Maskva iš ap
mokamų propagandistų reika
lavo būtinai parodyti darbą. 
Tad jie vienur kitur Lietuvoje 
naktį iškabindavo raudoną vė
liavą, kad sudaryti įspūdį neva 
toje apylinkėje veikia komunis
tai. Tas Sendzikas, pamalęs 
tuos visus tamsius Maskvos 
darbus, nusivylęs komunizmu, 
išstojęs iš partijos ir vėliau nu
sižudė.

Sovietizaciją nulėmė Mask
vos ranka. Įvykiai Lietuvoje 
yra gyvas liudininkas SSSR 
ekspansijos, kuri vyko šiais eta
pais: visų pirma įvedimas so
vietų karinių bazių, o vėliau 
neriboto kiekio sovietų kariuo
menės. Reikia pasakyti, kad so
vietų armija gerai motorizuo
ta, turi daug impozantiškų tan
kų ir lėktuvų. Pagal savo va
dovybės įsakymus, raudonoji 
kariuomenėn', turėjo ..n patraukti 
gyventojų simpatijas; tad savo 
automobiliais vežiodavo vaikus 
ir jaunimą, taip kad žmonėms 
sudaryti įspūdį, kad bolševikai 
jau gerokai pasikeitė ir jau ne 
tie, kaip juos žmones pažįsta 
iš 1918-19 metų. Be šio psicho
loginio laimėjimo sovietų ka
riuomenė savo buvimu pridavę 
drąsos vietiniams komunistams 
ir pakirto 'pasipriešinimo dva
sią patriotinėse masėse — ką 
gi padarysi prieš šitokią gink
luotą jėgą, už kurios stovi di
dysis Rusijos milžinas.

Antra — nulėmė tolimesnę 
raidą pastatymas Lietuvos so
vietizacijai paankios vyriausy
bės. Kai buvo sudaroma pasku
tinė vyriausybės asmenų palin
kimą sprendė ne ankstyvesnes 
vyriausybės atstovas Merkys, o 
tiesiog ji buvo sudaryta sovie
tų, net ir pasitarimai ėjo so
vietų pasiuntinybėje, žinau at
sitikimus, kada sudarius nau
jąją vyriausybę sovietų pasiun
tinys Pozdniakovas duodavo 
direktyvas ne tik per užsienio 
ministeriją, bet tiesiai telefonu 
įsakydavo atskiriems minist
rams, ką jie turi padaryti. Net 
tokie, palyginti, smulkus daly
kai, kaip naujo “XX Amžiaus” 
redaktoriaus (prof. Kolupailos) 
parinkimas buvo įvykdyti so
vietų pasiuntinybės įtaka, net 
su žinia Dekanozovo. Apie tą 
jis pats buvo vėliau prasitaręs.

Iš kilų Lietuvos sovietizaciją 
vykdant prievartos priemonių, 
reikia paminėti spaudos ir žo
džio laisvės atėmimą. Draugi
jų veikimas buvo suspenduotas, 
vėliau uždarytos. Nerizikuojant 
savo laisve ar gyvybe, niekam 
nebuvo paLkla teisūs kritikuoti 
esamą tvarką. Sueinant sii re
daktoriais man teko patirti, 
kad niekada nėra buvę tokio 
redakcijų maltretavimo, kiek 
paskutiniu inetu. Cenzūra 
braukdavo ištisus puslapius. 
Kaip kuriozą, galima suminėti 
porą faktų: vyriausybės žmo
nės nuolat skelbdavo, kad Lie
tuvoje neturi būti šovinizmo, 
o turi visų tautybių žmonės su

gyventi. Vienas patriotinio nu
sistatymo žurnalistas parašė 
straipsnį, kuriame labai švel
niu ir atsargiu stiliumi pakar
tojo vyriausybės narių pareikš
tą mintį, kad neturi būti šovi
nizmo, lietuvis turi sugyventi 
su kitų tautų žmonėmis, bet —■

kas ir paėmė patalpas Raudo-vo jaunimo pusvalandis, ku
riame lojalią kalbą pasakė pa- najai pagalbai. “Pažangos” ru- 
vasarininkų vadas Dr. Lemia-
nas ir aštrią kalbą prieš buvu- eitininkų ir Pavasarininkų hp 
sį režimą pasakė buvęs jamd-Įmus okupavo raudonarmiečiai 
ino centro veikėjas (pirminio- šv. Jėzaus širdies Tarnaičių 
kas?) Kėžinaitis — tuo metu koiigregacijos namus Šiauliuose 
jau ėjęs cenzoriaus pareigas.1 taip pat perėmė nauji žmonės 
Abi kalbos buvo transliuotos1 savo žinion. Marijampolės mA- 
per radiją ir vėliau duotos “EI- rijonams, kurie turėjo nemažą 
tos”.

“Pavasario” redaktorius no- sikraustyti per dvi valandas. Di- 
rejo atsispausdinti Dr. Leįmano 
kalbą. Tačiau cenzorius Kėžb 
naitis to neleido, o Kepė spaus
dinti tik vieno jo (Kėžinaičio) 
kalbą. Kai “Pavasario” redak
torius pasiskundę aukštesnėms 
instancijoms, ne tik nelaimėjo, 
bet dar be Kėžinaičio kalbos

muoae įsikūrė kompartiją. A V

biblioteką, liepta iš patalpų iš*

dėlė dalis istorinio Pažaislio 
vienuolyno užimta Valst. Ar
chyvo, kuris turėjo fortą užleis
ti raud. armijos reikalams.

(Bus daugiau)

Lietuvos Generalinio

pridėjo žurnalistas — lietuvis 
turi sugyventi ir su lietuviu. Ši 
pastaroji mintis cenzoriaus bu
vo išbraukta.

Antras faktas — po įvedimo1 jaučio 
neriboto skaičiaus sovietų ka- patalpas 
riuomenės į Lietuvą pagal auk
ščiau nusistovėjusią tvarką bu- ii

buvo liepta įdėti komjaunimui 
pasakyta kalba.

Laikraščiai dar vis stengėsi 
laikytis, kad n.ępakriktų skaity
tojų kadras — kad skaitytojai 
nebūtų verčiami skaityti žalin
gesnių komunistinių laikraščių, 
tačiau paskutiniu metu uždare 
visus buvusius patriotinius ir 
religinius iąikraščius.

Kadangi kompartijoje buvo 
daugiausia žydai, tai greit jie 
užėmė atsakingus postus kaip 
komisarai įmonėse, įstaigose. 
Pav., net tokia katalikų knygų 
leidykla kaip Šv. Kazimiero 
draugija, kuriai Vadovavo pir
ma prel. Jakštas, vėliau kan. 
Vaitkus, atsidūrė komunistuo- 

žydo valdžioje. Į KVC 
atėjo du komunistai

žydai, viena komunistė lietuvė 
* vienas jų atsivestas policiniu-

iKons. New Yorke pa
ieškomi asmenys:
ŠTRIMAS, PRANAS, kilęs 

nuo Panevėžio.
TURAUSKAI, Juozas ir Jo

nas, arba jų vaikai, kurių tar
pe Jono duktė Ona, Amerikoje 
žinoma kaip Auna Troskey.

WERS1IINSKY—SKUKAUS- 
KAITĖ, Elena, nesenai dar gy
venusi New Yorke.

Šių paieškomųjų giiu'nės yra 
pabėgę iš Sovietų Rusijos oku
puotos Lietuvos ir skubiai rei
kalingi pagalbos. Ieškomieji ar 
apie juos žinantieji teikitės at
siliepti.
Con?ulate General of Li huania 
16 W. 75 St., New Yorke, N. Y.

Budrįko Radio Valanda Nauju Laiku WCFL, 970 Radio Stotis 
5:30 iki 6:30 Nedėlios Vakare; Bus Per Visą Žiemą

■M . i t . i

ARE THf PKK OF ThTpACK^

T

Remkite Lietuvišką
Žyduką

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

T'aL Boulevard 0014

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUSŲ ŽEMOMIS CASH
KAINOMIS

2x4 .......................... — pėda 2c
1x6 ............................... pėda l^žo
Plasterboard ---- -----pėda 2o
Wallbaard ___ _ kr. pida 2c
S pečiai Mateva, rtg, $1.95,

dabar ................................ $1.25
S3 Vertės Maleva ............. $1.95
Cedriniai Postai (7 pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH.
Apskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFayette 2101

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

vai. dienos.........  ■■■..........   R.,.......... ✓
T

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genami ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vy pai-JL> kieriai - G ėrimat 

į visas miesu ialis.

503] W< Roosevdt Rd
CICERO, ILL.

Z

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS S1QCn
Išima Už ..............
prabuvimas ccn n nLigoninėje .... ....... .. ^OU.UU
RAUDONGYSLIŲ C OC
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ....... *L.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminaoija C <4 A A
ir vaistai .................. * ■ nUU
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chfcagvs

m

■ v

■

J0 <<

Eithier one of these two sparkling Famsurorth plastics stands out 
boldly as the season’s best buy. Amazing power, tone and perfor- 
mance have been packed-in these attractive compact “extra” radios— 
and the prices we’re asking cam them a look and a liatea— todayl 
MODEL BT-SO Molded to modem ideae 
of degign, thl« atreamUncd radio offert 
power, compactnets and beauty ąt an 
unusually low pricel S tubes (includ- 
ing rcctifier) AC-DC superhet; Auto
matic volume centro!; Bilt-In-Tenna; 
Tuneasy dial; Full-Tone speakėr. 
Cabinct finiahed in mottled brown 
and black.

MODEL BT-SB A aparkling model for 
those who prefer a plaatie in chaate 
white. 5 tūbas (inetudiug rcctifier) 
AC-DC superhet; Automatic votume 
eontrol; Bllt-In-Tenna; S-lneh eleetro 
dynamię apcakcr; TuntMay dlal. Cabi- 
n«t moldad in modern plaatie with 
pųlt-up carrying handlt.

16.95

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

’Visos radios 1941 metų, visų išdirbysčių 

ir radio kombinacijos. Lietuviškų Rekordų

Jus rasite milžinišką pasirinkimą pas Bud-

riką. Didelė nuolaida už seną radio.
Lengvais Išmokėjimais

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE

3409-11 So. Halsted Street

BUDRIK ANNEX
3417-21 So. Halsted Street Tel. YARds 3088

Sophie 
Barčus
RYTINE RAUK) 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

DOCTOrS AMAZING LIQUID
GREAT SUCCKS* FOR

SKIN TROUBLES

tor’s formula—pa 
Žemo-—wnl 

KKTBMMan natūrą pro motė . ____ _
iitftiuoua succesa! Let 

it marvBlousįy effac- 
. help YOUR akiu, 

mt form. Severe cases 
Strength Žemo.

you’vą triąd
htjy miruce pimplea, 

akiu irritatJons, 
fui doo-

No matter w 
•ucoeągfor

Aba 0
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Aukos “Naujienų” “Bukit Musų

Namo Remontui
(Tęsinys) 

CHARLES ŽELVIS ...................
LOUISE NARMONTA ...............
A. BOCKIS, Bayonne, N. J........'
VALERIA LADIGAS . ...........
JOE LUKAS •............... ......... ...
CASIMIR MATIJOšXlTIS ........
BUVO PASKELBTA ................

VISO

Diena Iš Dienos
JAUNAVEDŽIAI GRĮŽO 
PRIE DARBO

BRIDGEPORT. — Plačiai ži
nomi vietos biznierių vaikai, 
Aldona Daračiuna.tė, dabar jau 
Mrs. Gapshis, ir jos vyras Stan
ley jau grįžo praleidę savo 
“Honeymoon” ir dabar abu 
kartu dirba prie Progress Print- 
ing Co., 3326 S. Halsted St. %

Jaunavedžiai aplankė Indian- 
apolis, Ind., ir kitus miestus 
Michigan valstijoj, šia proga 
jaunavedžiai nori padėkoti vi
siems giminėms, draugams ir 
vestuvių dalyviams už gražų 
jų išleidimą, už gautas dovanas 
ir linkėjimus geros kloties jų 
gyvenime. '

Ypatingai nori padėkoti savo 
tėveliams pp. Daračiunams ir 
Gapšiams, kurių rupestingumu 
vestuvės buvo suruoštos.

MARIA VALSKIENĖ
JAU SVEIKSTA

Teko patirti, kad Nortjigides 
darbšti ir kantri šeimininkė Ma
ria Valskienė, kuriai buvo pa
daryta sunki operacija, jau ge
rokai pasveiko ir turbut šio
mis dienomis parvažiuos ar jau 
parvažiavo iš ligonbučio.

Marių Valsk enę prižiūrėjo 
Dr. Kirstukas. Reikia linkėti, 
kad ji kuogreičiausiai atgautų 
sveikatą, nes jai reikia nešti 
netik kantrus gyvenimas, bet 
dabar nukentėti nuo ligos. Kas 
sunkiausia
žmogui nesveikauti.

tai darbininkui

X. š.

$; 1.09
1.00 
2.00 
1.00 
1.C0 
5.00 

986.25

$997.25

Jo*

su

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Jacob Kenstowicz, 34, su

hanna Lee, 33
Edward Rozenborske, 22, 

Anna Ataras, 22
Frank Gabrys, 24, su Jean

Polce, 18
Chester Sadus, 26, su Jen- 

nie Guziejka, 20
Duane Wall, 28, su

Kunsky, 24
Joseph Dembrowskas, 

Lydia Gudauskas, 34 
, George Vogi, 35, su

Bartkus, 25
Joseph Cherkauskas,

Sophie Tryonis, 21
Walter Andrews, 24, su Elea-

nore Miltinas, 26
Reikalauja
Perskiry

Katherine Kluczynski nuo
Stanley Kluczynski
Gavo
Perskiras

Loretta Markus nuo Ąlexan- 
der Markus

Evelyn Lubin nuo Albert Lu- 
bin

Aldona

35, su

Phyllis

24, su

Gimimai 
l’icagoj

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

BARSLEY, Patricia, 229 
58th Street, gimė rugsėjo 
tėvai: Edward ir Veronica.

VALANT, -------------- , 5666
North Ridge, gimė rugsėjo 20, 
tėvai: Edward ir Mary. >

SAVAGE, Rita, 1946 Shef- 
field Avenue, gimė rugsėjo 19. 
tėvai: Edward ir Anna.

w.
23,

3434 SOUTH HALSTED STREET

Vakare
Atsilankyki t Į “FarmerĮų 

šokius” (
Ryt vakare, kaip 8-tą valan

dą, išgirsime smagią muz ką 
Marųuetle svetainėj, pi’ie 69-tcs 
ir Western gt. Tai bus ženklas 
kad “Pirmyn“ choro “Barn 
Dance“ (“Farmerių Šokiai”) 
jau prasidėjo.

Susirinks minia gerų “Pir
myn“ choro draugų ir rėmėjų. 
Visi linksmai šoks. Visi vienu 
ar kitokiu budu mėgins laimėti 
įvairias dovanas, skirtas šiam 
įvykiui.

Svetanė bus išpuošta tikrai 
ūkiškai. Kiek žinoma, bus šie
no, komų stiebai ir 1.1. “Pir
myn“ choras deda visas pastan
gas, kad šis parengimas skir
tųsi nuo kitų. Visiems choras 
užtikrina smagų laiką, ir sako: 
“Bukit musų svečiais rytoj va
kare.“ — M. T. D.

• Moterų Blaivininkių \ Są
junga apskaičiuoja, kad perei
tais metais kiekvienas šios ša
lies gyventojas vidutiniai išlei
do po $25 gėrimams. Viso deg
tinei, vynui, alui ir k'tiems gė
rimams amerikiečiai išleido $3,- 
316,735,757.00.

=<aiiio=
■T f*

BUDRIKO SEKMADIENIO 
PROGRAMUI NAUJAS 
LAIKAS

Budriko sekmadienio radio 
valanda, “Linksmybės Laivas“ 
pradedant ateinančiu sekmadie
niu, bus transliuojamas nauju 
laiku, nuo 5:30 iki 6:30 vaka
re, iš stoties NV.C.F.L!, 970 kilo- 
cycles.

Kaip ir praeityj, taip atei
tyj programuose dalyvaus 15 
muzikontų orkestras, choras, 
duetai ir Makalų šeimyna. K

Visi lietuviai esate širdingai 
kviečiami pasigerėti šia pilna 
valanda geros muzikos,, dainų 
ir dramos. Programo visi da- 
lyviai-artistai dės didėles pa
stangas klausytojus palinksiu n- 
ti ir suteikti jiems malonią .va
landą prie radio.

Su pagarba,
Juozas F. Budrikas, !

Leidė jas-Direk torius.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲMoterims, 

padų lankus paremianti Čeve- 
rykai, $4.00 ir $5.00 Vertės— 
Dabar

Jaunom Merginom
Čeverykai .

{vairiausių Stilių $1.97
Aukštu ir ■
Žemų Kulnų ir aukšč.

.97
ir 

aukščiau

yrams,
visiškai skuriniai, Genuine Good
year apkraščiais, Oxfordai ir če
verykai

ir aukščiau

Burdeen Batų Krau 
tuve Skelbia 
Bargenus

Vaikams ir Mergaitėms Mokyklon Eiti čeverykai su Dvigubais 
Puspadžiais, $1.37—$1.67—$1.97

RURDEEN’S SHOE STORES
3434 SOUTH HALSTED STREET

“Automobiliiį 
Blitzkriego” 
Darbininkai

.. ' y
Darbininkai, Kurie Patarnaus 

“Automobilių Bįitzkriege” 
Liberty G rovė Darže 

Parengime', Spalių 6 Dieną,
Visi čionais įvardinti asme

nys i£ kiti, kurie yra paskirti 
iš chorų, prašomi susirinkti į 
Liberty daržą ne vSiiiiųs 10:00 
vai. ryto.

./• Račiūnas 
Mr. Skurki s
A. Narbutas
J. Pučkorius t 
X. Shaikus

• P, Gajskis
R. Shaikus
J. Martinaitis
J. Tumosa
Arthiir Tumosa
N i dus 
Artišauskas 
Ralis 

' L. Burba
J. Jasinskas
J. Paniška
F. Alui kis .
Josephine Miller
Valeria Ladiga

V i lis 
Ascila 
Švelnis 
G ūmaus kas 

M r. J aš mo n tas 
. K. P..Deveikis .. .. .

J. Milaševičius
M r. Dainius
M. Kondroška 
Al, Šmotelis 
J. Pranokus
B. Barniškis 
B. Shumakaris

A,

PRIE VIRTUVĖS: 
K. Rypkevičienė 
Misevičiene ' 
Julia Dainienė 
M- Jasinskiene 
Mrs. O. Vilienė

f BN LaUčaitė ,
Mrs. Radišauskienė

PRANEŠIMAS CHORAMS 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho

ro 
nų

Geros Prekes, Gerasį1"”“"1^^^ Aplankyti 
ratarnavimas! ti piiniausį prekių pasirinkimą J Studio teatrą 

kad kiekviena šeimininkė butų 
užganėdinta. O kadangi jie per
ka tuos produktus didelėmis 
kiekemis, tai gali juos pigiau 
parduoti.

To pavyzdį rasite Midwest 
Stores skelbime, kuris telpa 
“Naujienose“ šiandieną. Jį per
žiūrėję persitikrinsite, kad yra 
geriau prekiauti Midvvest 
tuvėse.

Patarnavimas!
Vienas i.’š svarbiausių šeimi

ninkės uždavinių yra maisto 
prekių pirkimas. Jai rupi pir
miausia, kad gautų gerą koky
bę, antra, kad krautuvė, ku
rioje prekiauja duotų gerą ir 
pasitikėj mo vertą patarnavi-

Geros kokybės prekėj gauna
mos dėka rupestingui planavi
mui ir prižiūrėjimui. Pavyz
džiui, kenųotų produktų rūšys 
yra skaitlingos. Tik dalis vai
sių bei daržovių, kurie kenuo- 
jami užsipelno “pirmos rųšies” 
pažymėjimą. Tą šeimininkės ge
rai žino iš patyrimo.

Todėl Midwest krautuvių sa
vininkai gali d džiuotis, kad 
dauguma i 
krautuvėse prašę “Midwest 
rųšies kenuotų produktų, nors 
čia randasi visos išgarsėjusios 
rųšys. Jos žino, kad tie produk-

krau 
(Sk.)

Neški tęs Užkandžius

Dingo Banko 
Tarnautojas

Studio teatro (vidurmiestyj) 
užve zda persergsti publikai, 
kad ketinanti tą teatrą šią sa
vaitę aplankyti atsineštų ir už
kandžius. Mat, dvigubas 
gramas yra ilgesnis negu 
kuris programas praeityje, 
bar rodoma “It Happened 
Night” ir 
Toxvn”.

Abu yra pastarųjų metų ge
riausių filmų tarpe.

pro- 
bet 
Da- 
One

Mr. Deeds Goes to

(Sk.)
ban-Pol cija ieško 40 metų 

kieriaus, James O. Brooks, ku
ris Vakar kur tai pražuvo iš- 

šeimintakių“ Midvve'st iš banko P^tums. Jis tat- 
prašę “Midvvest” navo už kasieri;uls asistentą 

|Winnetka Trust and Savings 
Banke, o gyveno ad. 822 Hum- 
boldt avenue, Winnetka prie- 

tai yra maitinanti ir sveikatai mies^zj- 
priduodanti. Į Banko virš ninkai sako, kad

Midwest krautuvių savinin- visos jo sąskaitos buvo tvarkoj 
kai visados stengiasi duoti ko- ir trukumų nėra.

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
'kinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDR1K
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 
BLITZKRIEG

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILLOW SPRINGS, ILL.
SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940

Taupymai
KADA PERKATE Iš “MIDWEST STORES“ 

Čia Gaunate Geriausios Kokybės Maistą ir Žemas Kainas!

IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir ŠEŠTAD., SPALIŲ 4 ir■'5
“C & H” ar “DOMINO” SmulkusisA Al SanitarinėseCane Cukrus z-r 5 sv. 25c
“GOLD MEDAL”

MILTAI r1 ”1: 75c
“BISQUICK” 20 unc. pak. 16c -10 unc. pak. 270
“KEY BASIN” Bartlett Kriaušės No. 1 aukš. ken. 2 už 23c
“MIDWEST” švieži Slyvai No. 1 aukš. 1ken. 2 už 19c
“WINMORE” Fruit Cocktail No. 1 aukš. ken. 10c
“EIpMDALĘ’.’ P>•Austytos .
ŽALIOS PUPOS ’ ; No. 2 ken. 3 už 250
“TASTEVVELL” Švieži Lima Pupos No. 2 ken. 2 už 19c

FOULDS* Spaghetti ar Macaroni 8 unc. pak. 3 už 190
“T trrv>s” Hnmooeni’Ad
KŪDIKIAMS VALGIAI Visų Rusių 3 ken. 250
KOSTO dezertai ar tapioca piiddings 4 pak. 19£
“RUDU LEIBELIU”
QAT ATI A Juoda 8 arb. maiš.

Arbata pak. 9c
V4 s v. pak.

ChnoriP+o Marshrnallow — Rum Drops
COOKIES sv.
“MIDWEST” VIRTAS KUMPIS l/o sv. 27$
“LINCOLNSHIRE” Virti Calas Kumpiai sv. 22c
“MILK SHAKE Gandy Bars (5.0 dabar 3 už 10c
IT. S. 1 Rūšies White Cobbler
BULVES 15 sv. pekis 19^
PUIKUS JONATHAN OBUOLIAI 5 sv. 19c
*‘SOFWASH” Valyklis did. 32 unc. pak 19£
“SEMINOLE” Bathroom Tissue 4 rolės 23c
“ARGO“ Gloss Starch sv. pak. 70
“FLEECY-WHITE” BLEACH kvt. būt. 2 už 27$
“20 MULE TEAM” BORAX sv. pak. 150
“BORAXO“ Rankom Valyklis ^ken. 140
“CAMAY” MUILAS 3 už 17^
ŠUNIMS MAISTAS
“STRONGHEART” ken. 5^

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100.DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO frjjĮWEgfi NES PIGlAu

M1DW ĖST® STORES
ubtccu, -

MADOS

No. 4377—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

nariai, kurie dirbs Naujie-' 
piknike: . :
S, Rinikundš 1 ,
\N. JcikuFlc^ ' '
P. Skurkis

• u 7. Aseilla 7;
■' -■. J. Bud ris' ■

D. Miller ' ■■
P. Bergeris 
F. Sutkus 
L Tikutis

■ , Dar nepridavė vardų:
Birutes Choras—10 vyrų 

10 merginų. '■. >
Kultūros Ratelio Choras—10 

vyrų ir 10 merginų-
“Naujos Gadynės" Choras— 

10 vyrų ir 10 merginų.
“Pirmyn” Choras —10 vyrų 

ir 10 merginų, ir Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras. — 10 
vyrų.

Gerbiamų chorų prašome 
paskirti atsakomingųs darbi
ninkus, kurie apsiims parda
vinėti įžangos bilietus ar su
tiks stoti prie kitų darbų; 
prašom. Kad į daržą atsilan
kytų laiku ir užsiregistruotų 
pas Rengimo KomUijų* A. 
Rypkevičių arba A. Rudinską. 
Taipgi vardus paskirtų darbi
ninkų prašome priduoti į Nau
jienas kaip galimą aukščiau.

jr, Rypkevičius.

ir

BRIDGEPORT. — šąndien 
telpa “Naujienose“ skelbimas 
Burdeen batų krautuvės, kuri 
skelbia bargenus — visokią ava
linę papigintomis kainomis. 
Krautuvė randasi ties 3434 So. 
Halsted St. Ten galima rasti 
didelis pas rinkimas visokių ba- 

į tų ir batelių visai šeimai. - 
—VBA.

R Norint gauti Tięną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chieago, I1L

500 m

JACKfSWIFTa

nthUSBD.

PROPHETIC* 
INSCRiPTiON

J ACH AND iVie 
PROFES5OR 

FIGHT THEIA 
WAY ©ACH

CAPRY1NG THE 
(3PEEN 5TARS 

FROM THE 
IDOL’S HEAD.

KERE WE ARE1 THAT WAS QU» 
HiKE. THE»E SEEM5 TO BE A 
TeRRifiC CURRENT 5ETTING l N*.

THEY DO

GONE TO HER 
CABlN, I IMAGINE

DOFF THEIR DU L-K Y SU'T$ 
NOT NOTIČ6 TnįAT ONE OE 
RIGS iŠ MISSING FROM

THE RACH, '

WE ’LL TAHE OFF 
FOA THE ANTARCTlC 

AT ONCE.

VVHERE’S o
JOAN, JIMMY?



Penktadienis, spalių 4, 1940 Chicago, jn.

Lietuviai Rengia Washingtonas
Banketą Rooseveltui

•r

Siųs Jam Sveikinimą.
Spalių 9 d., naujoj Dariaus-

Girėno salėj įvyks iškilmingas

Tyrinės Pieno 
iKainų Pakėlimą 
į -w 1 1 tre*

Chicągon Atvyksta Thurman 
Arnold.

ŽMONĖS KARTAIS LABAI KEISTAS 
PROFESIJAS PASIRENKA

Bet Be Jų Nebūtų Sekmadienio “Automo 
bilių Blitzkriego”

VAKAR CHICAGOJE

banketas prezidentui F. D. 
Rooseveltui pagerbti. Pats pre
zidentas, žmona, negalės daly
vauti, bet iš banketo jam bus 
pasiųstas sveikinimas, su pa
reiškimu, kad Chicagos lietu
viai beveik vienbalsiai stovi 
už jo kandidatūrų.

Banketą rengia Lithuanian 
Democratic League of Cook 
County, teisėjui J- T. Zurini ir 
Al G. Kumškiui vadovaujant.

Vakar federalė prokuratūra 
paskelbė, kad iš Washingtopo 
į Chicagą atvyksta Thurman 
Arnold, J. V. “trust buster’is'* 
—laisvai išvertus — “monopo
lių daužytojas”. Jo kelionės 
tikslas yra ištirti aplinkybes, 
dėl 'kurių visos Chicagos pie
ninės vienu sykiu pakėlė ptis- 
galioninio ir galioninio pieno 
kainą.

Thurman Arnold, federąlčs
Dalyvaus miesto majoras 

Kelly, Harry Hershcy, kandi* 
datas į gubernatorius, taipgi 
žada dalyvauti James M. Sląt- 
tery, U. S. Senatorius.

Iš lietuvių bankete dalyvaus, 
precinktų kapitohai, lietuviai 
valdiškose vietose, ir pasižy
mėję lietuviai biznieriai pro
fesionalai ir lyderiai visuo
meniniame gyvenime.

valdžios vardų ir per savo asi
stentą Chicagoj, Leo Tierpey 
perpai užvedė bylą prieš pie
nines, kaltindamas jas mono-, 
polio palaikymu. Keletą savah 
čių atgal byla buvo ištraukta, 
kai pieninės prižadėjo mono
polistinių biznio metodų nebe
vartoti-

Bet šis vėliausias kainų pa
kėlimas, sako, parodo, kad 
pieninės savo priežadų nesilai
ko. O jeigu pakėlimui buvo 
kitos priežąstys, tai prokura
tūra nori jas žinoti. Todėl ir 
daromas, tyrinėjimas.

Už pieno kainų pakėlimą 
pienines aštriai smerkia ir 
Chicagos išvežiotoji! unija, ku
ri neseniai sutiko su algų nu- 
mušimu savo nariams, su są
lyga, kad kainos nebus kelia-

V O 7 

mos.

Valdžia Griaus

A. + A.
KAZIMIERAS YURAŠHA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 1 d., 7:35 v. vakąrp, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet. Kvėdarnos parap., 
Tauragės a.pskr. Amerikoj iš
gyveno 27 metus.

Pąlįko dideliame nuliūdime 
moterį Marijoną po tėvais 
Vaičekauskaitę, sūnų Stanis
lovą, marčią Oną, dukterį 
Bronislavą Sams ir žentą Ka
zimierą, 2 anūkes,\ 1 anųką, 
brolį Juozapą, brolienę Oną 
ir kitas gimines, draugus ir 
pažįstamus; Lietuvoje —seserį 
Barborą.

Kūnas pašarvotas 4536 So. 
Paulina st., TeJ. Yards 36155. 
Laidotuvės jvyks spalių 5 d., 
8 vai. ryt© iš namų į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos .pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

< Visi a. a. Kazimiero Yuraš- 
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Moteris, Sūnūs, Duktė, žentas, 

Marti ir Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Senus, Statys Naujus 
Namus Northsidej

Išleis $3,000,900
Gal dar šį mėnesį Chicago 

Housing Ądmin stration—fede- 
ralės valdžios pavyzdinių namo 
agentūra, pradės griauti 1,500 
pasenusių, netinkančių gyveni
mui namų artimoj Northsidej, 
tarp Chicago, Division, Larra- 
bee ir Hudson gatvių. Tai yra 
trijų kvartalų, vienos mylios il
gio plotas.

Nugriautų namų vietoj įstai
ga pastatys 600 naujų namų* 
ir tam tikslui išleis apie $3,- 
000,000. Namai bus nuomauja
mi šeimynoms, kurios uždirba 
$900 ar mažiau į metus. Vidu
tiniška nuoma bus $12 mėne
siui.

• Policija surado, kad nu
šautasis žmogus, kurį atrado 
miškų prezerve, prie Palatine, 
buvo 48 metų chicagiętis K. J. 
Tabor, nuo 5750 No. Rogęrs 
avenue. Pereitą antradieni jis 
pasakojo draugams, kad rengia? 
si nusišauti, bet j e netikėjo, 
manydami, kad Tabor juokau
ja. Prie kūno, miške, buvo at
rastas ir mažas revolveris, ku
riuo jisai pasidaro sau galą,

A. A.
VLADISLOVAS YlbfUMAS 
gyv. adr. 941 W. 3M Si.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 2 d., 1940 m., sulaukęs 
32 metų amž., gimęs Mibyau- 
kee, Wis., gegužės 17, .1906.

Pąliko dideliame nyliudimę 
motiną Ievą po tėvai? Bara
nauskaitę, seserį Oną DePold, 
2 brolius Franciškų ir bro
lienę Lpttie ir Juozapą, tetą 
Kleofą Jeselskienę ir jos šei- 
myną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas kopi., 
3307 S. Lituanica Avė. Lai
dotuvės įvyks šeštad., spalių 
5 d., 9:00 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Dovido parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulinio? pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kąpines.

Visi a. a. Vladislovo gimi
nės. draugai ir .pažįstąmi esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pątarnavimą h 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:
Motina, Sesuo, Broliai, Brolie

nė, Teta ir Giminės.
Laid. Direkt. Antanas M. 

Phillips, Tel. YARDS 4908.

'■n n 'i

BOB McKENZIE

Pamačius žmogų, prisikalu-j ratais važiuoja, žaidžia su 
mirtimi ir tiek. Su visais pa
vojais jis apsipratęs,—jei kas 
įvyks, tai įvyks. Bet neliek 
apsipratusi jo šeimyna, žmona 
ir du jauni vaikai. Kai Mc- 
Kenzie atsisėdęs prie mašinos 
vairo, o ’ rddhs, neįmanomus 
šposus krečia, lai jo žmonos 
ir vaikų širdys kartais “gerk
lėse” 'stovi. ^Bet ii' jie jau nebe 
taip greitap nusigąsta, kaip 
kiti ir žin.Oj.Jsad jų Bob kritiš
kam momente nepraras drą
sos, im kąip nors išsisuks.
Jie Moka' Salią Protą Naudoti 
” Tikrai, kąi jis, jo kolega 

Bill Kurauskas ir visi kiti Mc- 
Konr*ie grupės nariai pasileis 
į darbą sekmadienį tam “AU
TOMOBILIŲ BLITZKRIEGE,” 
tai Chicagos lietuviai pama
tys tai, ko dar ikišiol nematė.

Jie pamatys ką su drąsa 
kartais galima padaryti, ko
kius didelius pavojus pergy
venti, o- svarbiausia, kaip svar
bu automobilį vairuojant kri
tiškam momentui atėjus — 
šalto proto neprarasti.

Įvykiai sekmadienį Liberty 
Grove darže kiekvienam ten 
esančiam žmogui stipriai jaus
mus pakedehs, nervus pąman
kšties, bet tdo pačiu laiku tai 
bus pamoka, kad automobilis 
yra naudingas, bet kartu labai 
pavojingas daiktas, vienok jo 
pavojingumas sumažėja ant 
tiek, lkiek vairiĮotojas šalto 
proto vartoja.

Sekmadienį pamatysime, 
pasimokins.im kaip tą šaltą 
protą išmokti naudoti,

Praįeisim Šaunią Dieną 
Bob McKenzie, Kurmiškas ir 

kiti išpildys didesnę dalį die
nos programo, bet programe 
dalyvaus net penki musų cho
rai publiką retkarčiais daino-

JL CUllClLlUd |

nusį prie nąmo sienos plonu 
dirželiu, tiesiog kabantį ore ir 
plaunantį sakysim 20-ts aukš
tų namo langus, ne vieną tie
siog šiurpas nupurto, ir per
bėga mintis:

“To darbo už jokius pinigus 
neimčiau!”

Bet tie langų plovėjai, tarp 
kurių, beje, yra didelis skai
čius ir musų lietuvių, savo, 
baisų ir pavojingą darbą ra
miai dirbą1 ir apie*pavojų nei 
nepagalvoja. Pripranta.

“Mirti Juk Vistiek ReikėsT
Pragyvenimui padaryti žmo

nės pasirenka -viso’kiausias 
keistas profesijas—pavyzdžiui 
akrobatai ir vaikščiotojai vie
lomis cirkuose,—bet jie pri
pranta prie nuolatinio mirties 
ar susižeidimų pavojaus, at
lieka savo pareigas lyg nickas- 
nieko, ir paaiškina:

“Juk mirti kada nors vistiek 
yei'kės. Kai ateis laikas, tai 
Reikės mirti, nežiūrint kiek 
kas saugosi.”

Tokie žmonės nenori “mirti 
lovose”. Jie nori “viską užbai
gti”—trakšt—vienu sykiu. Drą
sus lakūnas apie ilgą, kamavi- 
mąsi lovoj kalba su pasibaisė- 
įjimp, JLs nori žūti su savo lėk
tuvu,

“Pakelio Nenori Stumti”.
: Panašiai apie tuos dalykus, 
ne vienam baisius, galvoja ir 
■Bob McKenzie, nepaprastas 
(h’ąsuoliš, kurį Chicagos lietm 
viai sekmadienį matys “AU
TOMOBILIŲ BLITZKRIEGEn, 
Liberty Grove Darže, prie Wil- 
toiv SfuingSi III.

lt jis, kiekvieną kartą sės
damas automobilin savo pavo
jingus šposus pildyti, žiuri gil
tinei į akis, bet jis savo pro
fesijos nekeistų hito, kad pro-

® Balsavimą taryba vakar 
išleido kontraktą dviejojns ! 
spatusuvėjns paruošti lapkričio, 
5 d. balsavimų baliotus. Juos 
spausdins Lincoln Printing , 
Conipany ir George G. Renne- 
ker Company, Kontrakto suma 
siekia $64,852- Balintą Chicą- 
gai ir apylinkei reikia 3,163,520,

0 Chicagos rinkimą tapyba 
skelbia, kad per dabartinę bal
suotojų registraciją užsiregist
ravo 61,459 nauji balsuotojai. 
Beje, užsiregistruoti beliko trys 
dienos. Reikia nueiti į artimiau
sią ugniagesių stotį, kur regist
racijos reikalams randasi spe
cialus rinkimų tarybos klerkai,

® Nuo sugedusio aliejinio 
pečiaus užsidegė AbarbaneU 
Brothers rūbų valymo įstaiga, 
ųd. 4758 Waslnngton bulvaras. 
Nuostoliai siekia kelis šimtus 
dolerių.

0 Miesto taryba vakar nuta
rė pavadinti “Heald Sąuare” 
trįkampią “salą” tarp VVabash, 
Stąte ir Wacker Drive gatvių. 
Heąld buvo vienas herojų Fort 
Deatborn mūšiuose, kurie įvy
ki 1812 metais.

© po areštu galima pakliūti 
ne vien UŽ neatsargumą su au
tomobiliais. Chicagiečiai Wil- 
lįam Boitrke, 8125 South Eliza- 
beth st,, ir Donald Morrison, 
4849 Ravensvvood avenue, bu
vo areštuoti už važinėjimą au
tomobiliais, kurie nebuvo aprū
pinti “muffleriais” ir kėlė di-

pozicija ir butų labai gera. Joj/palinksminti, ir jai pa t ar? 
a___ ■ _ -i .i: __ • inmiir burti virtuvai tlnr-jam reikėtų “stumti paišelį” 
raštinėj, jis nerimautų, nuolat 
^vajdių apie auiomobilhts ir 
kų Jia galėtų su jais išdaryti. 
Į^dctos, tukina žptmnes va- 
diname “pramuštgalviais”.

Jfs jau kelioliką kartų buvo 
ligoninėj- Visai neseniai išbu
vo invalidu kelis mėnęaiųs, kai 
kartą važiuojant su automo
biliu per murinę sięną muras 
mašinos smarkmną atlaike, 
McKepzie išlėkė iš sėdynes— 
ir vairas jam sulaužė krutinę. 
J« jaunam sveikam veide yra 
daugybė įvairių nelaimingų į- 
vykių žyniių, ' žaizdų -, z palikti 
randų.?

■ Bet jis automobiliais sienas 
dąuŽQ% kilpas neria, dviejąis

CLASSIFIED ADS
1 L. ■> ....................................

SITUATION VVANTED 
Iešką Darlię

PAIEŠKAU DARBO. Esu kar- 
penteris patyręs prie visokio dar
bo, prie taisymų ir naujų. Šaukite: 
CICERO 6368.

FOR RENT-—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 6 KAMBARIAI, štymu 
apšildomi, uždaromas porčius. Nau
jai išdekoruoti. Renda $30. 550 W. 
43rd St.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

• 50 VAIKŲ IR MERGAIČIŲ dir
bti dirbtuvėse ir šapose. Su paty
rimu ar be. Pastovus darbas. Algą 
nuo 30c iki 40c valandai. Wabash 
Ęmployment Agency, Room 900, 
202 So. State St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI
L O O P

EMPLOYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD.

REIGALINGAS KRIAUČIUS, pa
tyręs. 1737 So. Union Avė.

o O už neatsargų ir “girtų” 
važiavimų buvo suimtas ir 10 
dienų įkalintas 35 metų chica- 
gietis Carl Sands, 2144 North 
Clark street. Jis buvo suimtas 

I prie Halstęd ir Grand avenue. 
i O Už “maisto ženklų” vagi- 
I mą buvo suimtus 38 metų chi- 
I cagietis Davis Reevęs, 3240 
|Wcntworth avenue. Jis pavogė 
| ženklus iš šelpimo stoties ad
resu 25 South <Seeley avenue.

0 Prie >Broadway ir Devon 
gatvekaris sunkiai sužeidė 56 
metų moteriškę, Rosemarie 

’Slack, 1114 Devon avenue. Jai 
nulaužė nugarkaulį ir pramušė 
galvą,

0 . Septyni chicagiečiai, ku
rie 1936 metais išlaikė eivilės 
tarnybos kvotimus, užvedė by
lų prieš miestų reikalaudami 
suteikti jiems tarnybos laisnių 
inspektorių departamente. Skun
dėjai sako, kad pasiremiant 
kvotimų rezultatais tarnybos 
jiems priklauso, bet miesto 
valdyba jas atidavė neva laiki
niems “tarnautojams”, kurie 
“laikinai tarnauja” jau ketvir
ti metai.

’nąuti prie baro, virtuvėj, dar? 
že.

Jeigu oras., sekmadienį bus 
gražus, tai praleisime šaunią 
dieną. Biukim ten visk—vieta

Witlow
SpfiftįĮ^ ’ ittipulis j SiaU- 
rę miė Ąfc'hęr Ąvetme^

Višds kviečią pnts <Bob 
Keuzie, Ėųrahskas— ir “NĄU-
JIENOS.”.: • ■'

0 sklėpan
mirtinai susižeidė 32 metų Flc- 
rence Berlenbach, žmona buvu
sio kumštininko, pasaulinio čam- 
piono, Paul Berlenbach* Nelai
mė įvyko bute, adresu 1011 E.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, ant 
bizniško kampo, įsteigtas daug me
tų. 3464 Lituanica Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ >R 
BUČERNĖ, labai pigiai 
vieta. Visi šaldytuvai, priežastis — 
ligos, nesutikimai. 1918 Canalport 
Avenue.

TAVERNAS, SU 6 KAMBARIAIS 
viršuj. Pilnai įrengtas. Renda $40 
mėnesiui. Parduosiu pigiai. 650 W. 
81st St.

aukso

PARDAVIMUI 
biznis ir fįkčeriai. 
vininku, 2138 So. 
susėsti 45 žmonės.

RESTORANAS, 
Tarkitės su sa- 

Halsted St. Gali

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
QyveniJtąui Kambariai

PATOGUS KAMBARYS vaiki
nui. Savaitiniai arba nuo mėnesio; 
yra maudynė ir apšildymas. Kreip
kitės: 2435 So. Leavitt St.
~RENDON 2~MIEGAMI KAMBA
RIAI vyrams, apšildyti. Su valgiu 
ar be. 3113 So. Halsted, 2 aukštas.

priversti 
sumažinti

į autobu-
apie

Reikalauja Numušti 
Autobusų Perus

Bendrovė Daro PerdidelĮ 
Pelną.

Du aldermanai įteikė nuėsto 
tarybai pasiūlymą 
autobusų bendrovę 
sąvo fėrus.

Jie argumentuoja, 
ma turi investavusi
šus ir kitus reikmenis 
$5,500,000, bet kasmet padaro 
pelno apie $770,000, tai yra 
apie 14 nuošimčių.

' Toks didelis pelnas viešo 
aptarnavimo įstaigai yra ne
leistinas. Daugių daugiausia, 
jis turėtų siekti apie $400,.000, 
bet ne beveik dvigubai tiek.

Fėras dąbar yra 10 centų. 
Aldermanąi shda įvesti 6 fė
rus už 50 centų, bet pąvieptus 
fėrus palikti,, kaip yra, po 10c. 
'v. Taksi ir troko susikulime va
kar diena žuvo jaunas, vos 19 
mętų Kareivis iš Fort Sherida- 
hor o du kiti jo kolegos buvo 
sunkiai sužeisti. Užmuštasis yra 
Jaiiięs AVeąthįrs. ’*

Nelaimė į<yko prie Green 
Bay jr Wadsworth vieškelio, 
netoli Waukegano. Užmuštasis, 
ir abu sužeistieji važiavo į ka
reivines iš miesto, kur buvo, 
UUVJ'kę įiųoslaihį praleisti.

PARDUODU ROADHOUSE su 
visais įrengimais. 5 kambariai ir 
štoras. Renda pigi. Priežastis par
davimo—moteriškei per sunku ap
sidirbti. 8200 Kean Avenue.

SUSIRINKIMAI
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO bertaininis 
susirinkimas įvyks .penktadienį, 
spalių 4 d., 7:3U vai. vak., Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Susirinkimas labai svarbus, visi 
nariai atsilankykite. Kurie pasilikę 
pusmečio mokesčiu malonėkite ap
simokėti. —S. Kunevičius, Rast.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL
POS KLIUBO mėn. susirinkimas

PARSIDUOTA TAVERNAS. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie 
dirbtuvių. Pigiai. 4314 So. Ashland 
Avenue.

REAL ESTATE FOK SALK
Namai-Zemė Pardavimui ___

SU $100 JUS PRADEDATE 
įgyti nuosavą namą, 6 kambarių, 

{visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
namai. Tik keletą minučių nuo Oak 
Park. Maži mėnesiniai išmokėji
mai. Box K51, 1739 So. Halsted St.

įvyks spalių 6 d., Hollywood svet., i 
24'17 West 43rd St., 12 vai. dienos, i

ŠIRDIES 
susirinkimas 
6 d., 1 vai. 
Auditorijoj,

Malonėkite atsilankyti.
—Helen Chapas, Rast.

DR-STĖS SALDŽ.
VIEŠP. JĖZAUS mėn. 
įvyks sekmad., Spalių 
popiet, Chic. Lietuvių
3133 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarti.

—Frank Bakutis, Nut. Rast.
SIMANO DAUKANTO DR-JOS 

mėn. susirinkimas įvyks sekmad., 
spalių (Oct.) 6 d., 12 vai. dienos, 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Kiekvienas narys pri
valo butirpi pribūti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. Reikia ir 
išrinkti darbininkus metiniam ba
liui, kuris atsibus spalių 27 d.

—P. K., Sckr.
ŠV. PETRONĖLĖS 

įvyks sekmadienį, 
d., 1 vai. popiet šv.

svetainėje. Narės

DRAUGIJOS 
susirinkimas 
spalių (Oct.) 6 
Jurgio parap. 
malonėkite atsilankyti.

—A. Laurinaviche, Rast.

Berniukas Žuvo
Po Autobusu;
Žaidė Gatvėj

Auto. Nelaimės Chicagoj —
• Štai dar vienas įrodymas, 

kad vaikai neprivalo ža sti gat
vėse. Bežaizdamas su sviediniu 
7 metų berniukas Donald Treu- 
telaar buvo tiek žaidimu susi
domėjęs, kad nepamatęs atva
žiuojančio autobuso išbėgo į 
gatvę — ir žuvo. Bušo vairuo
tojas buvo paliuosuotas nuo at
sakomybės, nes j‘s negalėjo 
spėti sustoti, jeigu ir butų ban
dęs. Nelaimė įvyko ties Diver- 
sey ir Long avenue. Berniukas 
gyveno ad. 2957 North Long 
avenue.

Kitos Nelaimės
Rezultate dviejų automo- 
sųsikulimo, kuris įvykobilių

šios savaitės, pradžioj prie Glen- 
wood-Ląnsing Road ir Cottage 
Grove, vakar mirė ketvirtas tų 
automobilių keleivis. Tai 
18 metą Ben Sliwinski, 
183rd ir Bolbrecht Road.

• Loretto ligoninėje 
sunkiai sužeista 79 metų 
teriškė, Julia Kerekes,
11750 S, Morgan Street. Ji pa
kliuvo po automobiliu ties 118th 
it Halstęd street.

buvo
nuo

mirė 
mo- 
nuo

e Savo dukters namuose, 
675.6 Cornell avenue pasikorė 
70 metų chicagiętis Harry She- 
pherd.

$3700. 
po 4 

$3850.
po 4 

$3900.

DIDELI BARGENAI
Kas norite pigiai pirkti arba kas 

turite ką mainyti?
Namas su taverno bizniu tarp di

delių dirbtuvių. Kaina.......
Brighton Parke—2 flatų 

karribariUs............,....................
'' Marųuette Parke—2 flatų 
kambarius, kaina ..................

Netoli šv, Kazimiero kapinių —
6 kambarių namas, kaina.... $2900.

Atvažiuokite arba telefonuokite. 
Mes jums parodysim daug gerų 
bargenų. Galite pigiai pirkti arba 
mainyti ką jus turite.

C. P. SUROMSKIS
6921 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. REPublic 3713, 
vakarais PROspect 0176.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGOJ

aukštų medinis namas, 2 flatų po 
kamb., žemi taksai, 1932 So. Des- 

plaines Street. Turi būti parduotas
visiškai už cash už tik $600.

WM. KOLACEK & SON 
2082 Milwaukee Avė. 

Humboldt 0043

2
4

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ ABELNA FARMA El- 
bridge township, Oceana apskrity. 
Bargenas už $3800, kuri yra likusi 
suma ant sulaužyto kontrakto. Di
delis kluonas ir namas, puikiam 
stovy.

60 AKRŲ, moliuota ir smilčiuota 
žemė. Galima matyti dabar augantį 
derlių. Puikiam stovy, puikus bu- 
dinkai. Arti katalikų bažnyčios, į 
pietvakarius nuo Scottville, $3800. 
Hanson-Osborn, Hart, Michigan.

PARDUOSIU PIGIAU VERTĖS 
2J/2 akrų farmą, su 4 kambarių 
namu, 2 aukštų vištinyčia, vištomis 
ir žąsimis, ir troku ir traktorių. 
Derlinga žemė. Elektra. 1 mylia 
nuo mokyklos, bažnyčių, miesto. 
Cooper St., Route 1, New Lenox, 
Illinois.

ŠALTMĖČIŲ FARMA PARDA
VIMUI arba mainoms. Naujas trak
torius, mašinos ir stakas. Senatvė 
priverčia parduoti. Noriu 2, 4, 6 
arba 8 apartmentų namą. Pridėsiu 
pinigais, tel. VICtory 3669.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

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

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

'!> 1 ■■..................

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS C ASM už rakąn- 

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKĄS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė.. Chi- 
cago, HL Phone Republic 605L
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MUZIKA!

ČIA PABAIGAČIA PRADŽIA

Bus Duodamos
DOVANOS»!

KUR GALIMA GAUTI TIKIETUS?1940 Si

LIBERTY
GROVE

Ir nuo kiekvieno musų choristųWILL0W SPRINGS, ILL
:Y;:

Drąsuolis Vairuotojas Su Mašina Nuverčia Degančią Sieną
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Penktadienis, spaliu 4, 1940

DALYVAUS: PIRMYN - BIRUTES - NAUJOS GADYNES - KULTŪROS RATELIO IR VYRŲ CHORAI

MMi

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.

PROGRAMAS PRASIDĖS LYGIAI
2 VAL. POPIET

Jeigu pasitaikytų lietus, Blitzkriegas 
bus atkeltas kitai savaitei
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