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jAPOnA JSiRHSE KARIAUTI SU AMSR1KAT

KARINGI MINISTERIŲ PAREIŠKIMAI
Washingtone nesupranta japonų 

"■-5 užsimojimų
Japonų ministęris pirminin

kas Konoje šiandien padarė la
bai svarbius pareiškimus spau
dai užsienių politikos reikalu. 
Užsienių reikalų ministęris Mat- 
suoka padarė dar griežtesnius 
pareiškimus.

Konoje pasakė, kad dabarti
niu metu Japonija nemano im
tis iniciatyvos deryboms su Su
vienytomis Amerikos Valstybė
mis. Karas ar taika su Amerika 
priklausys grynai nuo Ameri
kos geros valios bendradarbiau
ti su “ašies” valstybėmis nau
jai tvarkai įvesti pasaulyj.

Jeigu Amerika atsisakytų su
prasti taikius karo sąjungą su
dariusių valstybių norus, tai Ja
ponija yra pasiryžusi pradėti 
karą su Amerika ir tęsti jį li
gi galo.

Užsienių reikalų ministęris 
Matsuoka pridėjo, kad japonai 
bus priversti kariauti prieš 
Ameriką, jeigu ji įsivels į ka
rą Europoje. Jeigu Amerika 
bus pasiryžus išlaikyti status 
quo Pacifike, tai 'ir- tuo atveju 
Japoniją bus, priversta kariau
ti su Amerika* Japonijai bus 
daug geriau žūti, negu laikyti

Susirūpinę Amerika
BRENERIS, Italija, spalių 4 

d. — Teko patirti, kad vienu* 
svarbiausiu pasikalbėjimo pun
ktu buvo Amerikos laikysena. 
Diktatoriai tikėjosi greitai bai
gti karą. Mussolini tiktai tokio
mis sąlygomis ir įsivėlė į ka
rą. Hitleris jam pažadėjo An
gliją sumušti. Užtat dabar Ita
lija ir reikalauja iš vokiečių pa
ramos Afrikos karui.

Anglija nesumušta, dabar ji 
turi daug orlaivių ir karas vyks, 
kaip tai numatė anglų politi
kai, o ne kaip, tai buvo apskai
čiavę vokiečiai. Amerikoj ga
minti orlaiviai padėjo Anglijai 
atsispirti.

Jeigu Amerika ir toliau pa
dės, karas bus labai ilgas. Tar
tasi kokiu budu atbaidyti Ame
riką. s

Varžo japonus
TOKIO, Japonija, spalių 4 d. 

— Visi japonų laikraščiai smar
kiai susirūpinę užsienyj gyve
nančių japonų persekiojimais. 
Ypatingai didelio dėmesio krei
pia į Kanados padarytus suvar
žymus japonų atžvilgiu.

Kanada, kai buvo pasirašyta 
trijų valstybių karo sąjunga, 
priėmė keletą < suvaržymų. Už
draudė japonų imigraciją, nu
tarė persekioti visus nelegaliai 
Kanadon įvažiavusius japonus. 
Japonų vyriausybė labai susirū
pinusi šiais reiškiniais.

Juros ponai
ALEKSANDRIJA, Egyptas, 

spalių 4 d. — Anglų karo lai
vynas keturias dienas plaukio
jo Viduržemio juroje ir vėl su
grįžo atgal į uostą. Laivynas 
buvo Maltoj, Egejaus juroje, 
aplankė Lybijos pakraščius, bet 
niekur nesutiko Italijos karo 
laivų.

*

dabar esantį status quo.
Trijų valstybių karo sąjunga 

buvo sudaryta vien tiktai Ame
rikai sulaikyti nuo karo. Jeigu 
Amerika įsivels, tai visas kon
fliktas bus labai žiaurus ir pra
gaištingas.

Matsuoka pridėjo, kad jis la
bai gerbė Ameriką, bet šiandien 
jis skaito ją vienu labiausiai 
atsilikusiu kraštu pasaulyj. 
Amerikiečiai prisilaiko senų 
konceptų ir trukdo kitiems įve
sti naują tvarką.

Washingtone visi labai nu
stebę šitokiais japonų pareiški
mais. Amerika karo ligi šiam 
metui dar niekam nepaskelbė ir 
nežinia kuriam galui japonai 
daro tekius karą pranašaujan
čius tvirtinimus. Kai kas spė
lioja, jog Hitleris su Mussoli- 
ni randasi labai kritingoj būk
lėj ir pareikalavo, kad japonai 
padarytų šiuos pareiškimus.

Japoniškų ministerių pareiš
kimai nieko neišgązdino. Wa- 
shingtone. atkreipta dėmesys į 
ministerių žodžius ir nutarta 
toliau stiprinti apsaugą. Stip
rus apsiginklavimas, tai geriau
sias būdas karui išvengti.

Egėjaus juroje pamatė vieną 
italų karo laivą ICO mylių at- 
stumoj. Britai bandė vytis, be: 
italas nuskubėjo savo uostan 
ir pasislėpė. Italų oro eskadra 
?andė pulti britų karo laivus. 
Vieną italų orlaivį numušė pa
trankos, o kitus 3 numušė pa
kilę britų lėktuvai. Italai ne
pataikė nė i vieną karo laivą.

Skandina diktatorių o 
laivus

LONDONAS, Anglija, spalių 
4 d. — Admiralitetas šiandien 
oaskelbė, kad britų laivynas ir 
aviacija paskutinėmis savaitė
mis paskand'no 10 diktatorių 
laivų. Britai paskandino vieną 
italų naikintoją, septyniu.s vo
kiečių ir du italėj povandeninius 
laivus.

Povandeninių laivų skandini
me labai pasižymėjo britų sub- 
marinas Oziris. Anglai skelbia, 
kad vokiečiai pradėjo naudoti 
Atlantiko bazes franeuzų pa
kraščiuose ir daro didelių nuo
stolių. .Britai tikisi šiuos vokie
čių veiksmus .sutrukdyti, mano 
pulti uostus ir saugoti jurą.

Vyriausybės per
spėjimas

MEKSIKA, sostinė, spalių 4 
d. —t Krašto apsaugos ministe- 
ris Castro pareiškė, kad kraš
te neramumą kelia męžas agi
tatorių būrelis, kuris aklai klau
so Almazan nurodymų. Min’s- 
teris pranešė, kad vyriausybė 
yra labai gerai informuota apie 
visus maištininkų užsimojimus. 
Sukilėliai bus sulaikyti pačio
je sukilimo pradžioje. Jis siū
lė agitatoriams liautis kursty
ti ramius gyventojus ir išveng
ti nelemtų incidentų. Apgailes
tauja gen. Zarzosa mirtį, bet 
perspėjo, kad Ir kiti maištinin
kai bus suvaldyti su tokiu pat 
griežtumu.

1 (ACM®,NAUJIENŲ Phor<”
Pertvarkytas Anglijos kabinetas. Iš kairės į dešinę 

(viduryje): Sir Kingbley Wood ir Ernesl Bevin, kurie 
įėjo į karo kabinetą. Apačioje iš kairės į dešinę: Hcrbert 
Morrison, naujasis vidaus ir apsaugos ųiinistras; Sir 
John Anderson, naujasis- ministrų tarybos pirmininkas, 
kųrijs užėinėg.rezignavusio Chauibeplaine^ietą; ir - Sir 
Andre w Rae Duncaų, kuriam pavėsta Tupintis reikme- 
nėmis.

Pinigus skyrė 
ūkininkams

HELENA, Mont., spalių 4 d. 
— Henry VVallace, kalbėdamas 
per radiją, davė paaiškinimų 
apie kai kuriuos respublikonų 
partijos daromus užmetimus de
mokratams. Respublikonai sa
ko, kad demokratai išleido labai 
dideles sumas viešiems darbams 
ir ūkininkams.

Teisybę, tvirtina VVallace, da
vėm paskolas ūkininkams, bet 
tai yra daug naudingesnis dar
bas, negu duoti pinigus Wall 
streeto bankieriams. Respubli
konų valdymo metu šimtai mi
lijonų nuėjo bankierių naudon, 
o žmonės labai nukentėjo.

Graziani Italijoj
ROMA, Italija, spalių 4 ei. 

— šiandien pavyko sužinoti, 
kad maršalas Graziani, kuris 
pradėjo karo operacijas Egyp- 
te, dvi dienas tarėsi su Mussg- 
lini. Graziani nevažiuoja į Af
riką, bet laukia sugrįžtant Mus
solini iš pasikalbėjime su Hit
leriu.

Graziani buvo priverstas su
stabdyti karo operacijas, nes 
jam būtinai yra reikalinga di
delė parama. Mussolini reikala
vo iš Hitlerio pasiųsti dideles 
karo jėgas į Afriką. Bet di
džiausiu diktatorių priešu yra 
britų laivynas, kuris neleidžia 
italams judėti. ' k

Willkie klaidina ,
N’EW YORK/ N. Y., spalių 

4 d. — Vakar Willkie savo kal
boj pasakė labai daug netikslu
mų. Darbininkų tarpe sukėlė 
labai daug ginčų Willki& pa-* 
reikštos nuomonės ir kai kir* 
rie darbininkų vadai šiandien 
pata šė klaidingus jo pareiški
mus. \ •

David Dubinsky, pasakė, kad 
Roosevelto valdymo metu dar
bas padidėjo, algos pakilo ir 
darbininkai įgavo drąsos dar 
daugiau reikalauti. Dan Tracy 
ir Tobin pridėjo, kad Willkie 
pareiškimai neteisingi. Roose- 
veltas dalimi sumažino bedar
bę.

Uždrausti lenkų 
rašytojai

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 4 d. — Vokiečių pastatyti 
valdininkai uždraudė groti Cho- 
pin muzikos*« kurinius koncer
tuose ir viešuose susirinkimuo
se. Uždraudimas galoja buvu
siai Lenkijos teritorijai.

Tuo pačiu metu vokiečiai iš
braukė iš visų knygų pagarsė
jusių lenkų rašytojų Sienkevi- 
čiaus ir žeromskio veikalus. 
Viešose lenkų bibliotekose da
bar lenkai negalės rasti mėgsta
mų rašytojų. Vokiečiai ruošia 
uždrausti ir kitus rašytojų raš
tus.

Suomiams sunki 
žiema

HELSINKIS, Suomija, spa- 
lių 4 d. — Artėjanti žiema suo
miams bus labai sunki, nes ne
turi anglių, kavos, sviesto, cuk
raus ir kitų re kalingiausių pro
duktų atsargos. Bedarbių skai 
čius žymiai padidėjo, daugelis 
industrijos šakų suktojo.

Anksčiau suomiai daug dirbo 
miško medžiagos paruošime, 
bet šiandien ir šį pramonės ša’ 
ka naudos neduoda, nes' eks
portas su užsieniais beveik vi- 
sai sustabdytas. *

Labai SUomįjojg padėtį sun
kina 400,000 ęuomių pabėgėlių, 
įkuria pasįtraukč iŠ rusų oku* 
puotų sričių. Pabėgėliai višką 
paliko ir vyriausybei keikia juos 
užlaikyti.

■i:
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Spauda puola 
Rooseveltą

WASHINGTON, D. C., spa
lių 4 d. — Spaudos atstovams 
teikiamam pasikalbėjime prezi
dentui buvai priminta' apie vo
kiečių ir Italų spaudos puoli
mus prieš ! Rooseveltą. Vienas 
New York dienraštis atspaude 
kai kurių straipsnių ištraukas.

Mes puriame Rooseveltą, ra
šo vokiečiai, ne todėl, kad mes 
norėtume kištis į Amerikos vi
daus politiką, bet todėl, kad 
esame priešingi Roosevelto už
sienio politikai. Jis deda visas 
pastangas pakišti mums koją. 
Rooseveltas atsisakė daryti ko
mentarus, bet pasiėmė laikraš
tį ir žadėjo atydžiai perskai
tyti.

Hull gali pasitrauk^
WASHINGTON, D. C., spa

lių 4 d. — Hull pareiškė, kad 
jis 8 metus atidirbo užsienio 
reikalų departamente ir pagei
dautų atsistatydinti. Jis norė
tų pasitraukti metu gale. Apie 
tai jis jau ir anksčiau yra pa
reiškęs. Jis mielu noru pasi
trauktų, jeigu tiktai Amerikos 
visuomene nebutų reikaltngft—jo 
patarnavimų.

Kai prezidentui Rooseveltui 
buvo atpasakotas šis Hull pa
reiškimas spaudos atstovams, 
prezidentas pridėjo, jog tai yra 
“dar viena nauja istorija”. Laik
raštininkai suprato, jog Roose
veltas nemano leisti pasitrauk
ti dabartiniam užsienių sekre
toriui.

Miuncheno politikos 
netaikysim

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 4 d. — Senato užsienių rei
kalų komisijos pirmininkas Pitt- 
man pareiškė, kad japonų mi- 
nisteriai padarė labai karingus 
pareiškimus. Jie tvirtina, kad 
Japonija turinti perdaug kan
trybės, bet man atrodo, pridėjo 
Pittipan, kad šiame reikale 
Amerika turi dar daugiau. Ypa
tingai jeigh turima galvoj de
vynių valstybių pasirašytas ak
tas Azijos reikalu ir kai kurių 
Amerikos piliečių traktavimas 
Kinijoj, tai Amerika turi per
daug kantrybės.

Ministęris Matsuoka nesu
pranta Amerikos pacifizmo. 
Amerika dės visas pastangas 
garbingai išvengti karo, bet ji 
nenori vesti Miuncheno- laikino 
apraminimo politikos.

Aliejus sulaikytas
SAN PEDRO, Calif., spalių 4 

d. — Pranešama, kad didelis 
juros tankas prastovėjo visą sa
vaitę Los Angeles uoste ir ne
gavo reikalingo užsienio depar
tamento leidimo išvažiuoti.

Tankas priklauso japonams 
ir prikrautas aliejaus statinė
mis. Užpirktas aliejus priklau
so turtingai Mitsubushi firmai. 
Britų kato laivai prale’do alie
jaus transportą į Japoniją kai 
Šis laivas plaukė pirmą kartą, 
bet antrai kelionei jis negau- 

’na leidimo. Manoma, kad lau- 
I kiamas leidimas jau neateis.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Prancūzai koncentruoja savo kariuomenę prie Šiam val

stybės sienų. Šiam vyriausybė taip pat traukia save karo jė
gas. Jau įvyko keli pasienio incidentai.

— Ispanų vyriausybės sluoksniai tvirtina, kad Franko dar 
kartą viešai paskelbsiąs ispanų nusistatymą pasilikti neutraliais.

— Fašistų pagrobti britų piliečiai perduoti rumunų poli
cijai.

— Vyriausybė paskyrė 1,500 vyrų saugoti Amerikos laivus 
nuo galimo sabotažo.

— Vyriausias sovietas pašalino lengvos pramonės komisarą 
Lichačev dėl sabotažo.

— Britai, bombarduodami Olandiją, vakar užmušė 21 ir su
žeidė 62 žmones.

— IŠ Švedijos pranešama, kad britai smarkiai bombarduoja 
Kopenhagą.

— Graikai turi žinių apie didelį kariuomenės judėjimą al
banų pasienyj.

— Los Angeles, Calif., vakar po pietų buvo jaučiamas leng
vas žemės drebėjimas.

— Vakar Jugoslavijoj nugriautas nuo relių antras vokie
čių transporto traukinys. Iš Rumunijos buvo vežamas žibalas.

— Britų aviacijos viršininkas atleistas nuo užimamų pa
reigų. Jo vieton paskirtas buvęs bombardavimo skyriaus virši
ninkas maršalas Portą).

— Balkanų valstybėse gyvenama neramias valandas, nes 
turima žinių, jog diktatoriai nutarė ten praplėsti savo įtaką. 
Hitleris mano užimti Rumuniją, o Mussolini mano pradėti pul
ti Graikiją.

— šveicarų vyriausybė perėmė kontroliuoti visą javų at
sargą.

— Rooseveltas, sužinojęs apie japonų ministerių pareiški
mus, sukvietė sekretorių posėdį. Susirinkusieji tarėsi pustre
čios valandos.

Mussolini~susTtiko "Bundas ruošiasi 
su Hitleriu kovai

BRENERIS, Italija, spalių 4 
d. — šiandien Mussolini susi
tiko su Hitleriu ir kalbėjosi la
bai svarb’ais karo politikos rei
kalais. Pasikalbėjimas tęsėsi 
tris valandas. Konferencijoj da
lyvavo Ribbentropas ir Ciano. 
Pasikalbėjimų pabaigoje daly
vavo ir vokiečių kariuomenės 
vadas gen. Keitei.

Vok ečių ir italų spauda duo
da labai didelės svarbos įvyku
siam pasikalbėjimui. Tvirtina, 
kad daugiausia buvo tartasi 
apie artimas karo operacijas. 
Aptarta ir Amerikos teikiama 
g.nklų pagelba Anglijai. Konfe
rencija vyko vagone, kurį Hit
leris padovanojo Mussoliniun 
Diktatoriai išvažiavo namo po 
pietų.

Meškos letena
HELSINKIS, Suomija, spa

lių 4 d. — Oficialiai skelbiama, 
kad šomis dienomis Suomija 
pasirašys su rusais sutartį apie 
visišką Aalando salų demilita- 
rizaciją. Vakar suomių parla
mentas svarstė vyriausybės pa
ruoštus sutarties terminus ir 
įgaliojo vyriausybę tokią sutar
tį pasirašyti.

Rusų spaudimas yra toks di
delis, kad karo metu smarkiai 
nukentėjusi Suomija nesijaučia 
pakankamai stipri jiems pasi
priešinti.

ROMA, Italija, spalių 4 d. 
— Tvirtinama, kad Mussol’ni 
aptarė su Hitleriu Prancūzijos 
likimą. Dalykai toliau negali 
taip tęstis, kaip jie dabar yra. 
Francuzijos reikalas reikia ga- 
lut nai išspręsti.

Iš kolonialinės franeuzų im
perijos bus atimtos kai kurios 
kolonijos japonų, vokiečių ir 
italų naudai. Už tokį menką 
imperijos sumažinimą Petain 
pas žadėjo duoti visą karo pa
ramą ašies valstybėmis.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 4 d. — Richard Werner, vo
kiečių Rundo narys, Dies komi
tetui šiandien pareiškė, kad vi
si Bundo kovos būriai ruošiasi 
kovai. Jie ruoš ami valdžiai nu
versti ir kraujui Amerikos gat
vėse lieti.

Jis tvirtino, kad daugelis 
Bundo narių gauna kariškas in
strukcijas ir daro net nakties 
prat inus. Bundo lyderiai kala 
nariams į galvą, kad jie priva
lo būti pasiruošę perimti Ame
rikos valdžią į savo rankas ir 
šiame krašte Įvesti nacių re
žimą.

Nuteistas Jean Zay
CLERMONT FERRAND, 

Francuzija, spalių 4 d. — Pa
garsėjęs franeuzų liberalas Jean 
Zay karo teismo šiandien buvo 
nuteistas išsiuntimui. Tuo pa
čiu metu jis buvo išmestas iš 
kariuomenės ir jam atimtas 
laipsnis.

Petain pastatyti teisėjai kal
tino Zay pabėgimu iš kariuo
menės, tuo tarpu visiems yra 
žinoma, kad Zay kano pradž o- 
je buvo švietimo ministerių ir 
savanoriu nuėjo į karo tarny
bą. Daladier nenorėjo priimti 
Zay atsistatydinimą, bet kai šis 
užsispyrė, tai Daladier neliko 
kitos išeities, kaip ieškotis ki
tą žmogų jo vieton.

Zay buvo parlamento narys 
ir turėjo teisę laisvai keliauti 
po visą Francuziją. Zay kartu 
su Dalad’er išvažiavo j Afriką.

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

Giedra ir vėsus.
Saulė teka 5:50 v. r., leid

žiasi 5:27 v. v.



NAUJIENOS, Chicago, III.

ISPANŲ LAISVES KOVA
H

(Tęsinys)
Skaičiai aiškiai kalba.

Buvo paskirta Tautų Sąjun
gos komisija, kuti steigėjo Už- 
sicniškių pasitraukimą. Abtejo-* 
se respublikoniškos Is^Uiiijds 
zonose 1938 m. gale nebuvd Prl- 
skaituma nė 12,000 savanorių 
užsichlškią. O klek tuo tarpu 
buvo užsieniškių pas Franko? 
Nagi, skaičiUojaht vokiečius, 
italus, portugalės ir kitą tauty
bių svetimšalius legijonus, buvo 
210, 000 kareivių; didžiausius 
buvo italų nuošimtis; Vokiečių 
skaičius niekad nepralenkęs 80,- 
obo.**.

ilalis šios užsienių lūiriUomu- 
nes bUvO atitraukta karui pasi
baigus, bet - dalis jos dar ir 
šiandien tebestovi Ispanijoj, 
liktai užsienio kariuomenės 
pagalba Franko galėjo laimėti* 
jos pagalba jis ir toliau tepa
jėgs valdžios viršūnėse išsilaiky
ti.
Tikrosios laimėjimo priežastys.

Gegužės mėnesio pabaigoj

sė Franko, kuo jis išaiškina na
cionalistų laimėjimą prie Ebro. 
L’žsienyj buvo girdima, jog res
publikonai labai getai gynėši 
ir vietomis kovos buvd daug 
smarkesnės, negu didžiojo ka
ro metu prie Verduno.

“Musų laimėjimas prie Ebro, 
atsakė Franko, - galima la

bai paprastai išaiškinti. Mes 
prie Ebro turėjom 1 1.10 įvairios 
rųšies kahuolią, tuo tarpu res
publikonai neturėjo nė trijų 
šimtų. Mes turėjom 700 oriai* 
vių, tuo tarpu iespubiikbnul t*k: 
tai 60...*'

Šitokiai ginklų proporcijai 
esant, galimu tiktai stebėtis, 
kaip respublikonai galėjo iš vi
so taip ilgai išsilaikyti, kaip jie 
pajėgė dvibjus stt phse hiėtų 
atsispirti prieš siijlingtas larp- 
thiltlhio fašizmo jėgas.

Kokią parimą gavo išpurtai.
ispanai turėjo savo pusėj di

delę Užsienių neorganizuotos ir 
liberalios visubnienės simpatiją, 
bėt jie turėjo prieš šavfe stip
rias organizuotas valstybes. Tie 
visuomenės sludkšhiai, kurie 
privalėjo ' išpahamš Imtlfašls- 
tfamš padėti, nub ją nlisisuko Ir 
tos paramos laiku hedavė.

Priėš lšpafiUs ėjo italui ir vo
kiečiai, hėš jie žinojo, kad kia- 
štą galės paversti savo kolonijd 
tiktai tuo atvėjd, jėl palauš vi
sas sveikąsias kbaŠto jėgas. Vo
kiečiai parėmė atgyvenusius ir 
kenksmingus feodalų šluoks*- 
liihs, kad Ispanija iF toliau te^ 
bebūtų viduramžiuose, nes tik
tai tokią Ispaniją galima domi
nuoti ir išnaudoti.

Ispanų liaudies priešai.
Anglų konservatoriai ir pran* 

euzų dešinieji ėjo prieš Ispani
ją, bes jie matė, kad karą prieš 
generolus laimėjusi Ispanija ne
pasiliks paprasta buržuazine reL 
spublika, bet padarys ekonomi
niame gyvenime tokią pakaitų, 
kurios neabejotihhl parems kai 
kurias dabartinės kūpitallsthlėš 
sdntvarkos forhias, kad ji pa-

’--------—
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kaip ryžtis savus reikalus gin
ti, kaip surasti būdas broliškai 
sugyventi ir parodyti, kad tik
tai šitokiu keliu galima tikėlis 
realizuoti 
nes.

dešimtmečių svajo-

užsmaugė ispanus.
visa Lai mate ir su-

Maskva

Maskva
prato, bet tuo pačiu metu ji bir 
jojo naujos konkurentės. Mas
kva negalėjo išstoti prieš nau-

Franko taip elgiasi, nes jau^ čia keisti kovos taktiką, grįžti 
į nelegalius laikus ir tęsti prieš 
dešimtmečius pradėtą išsilaisvi
nimo darbą.

Antifašistai Ispanijoj tęsia sd- 
vo dhrbą. Jie sako, kad karas 
pasibaigė, bet laisvės kova tę
siasi.

čia, kad priešas yra stiprus. Jis 
nugalėjo ispahuš svetimųjų pa
galba, todėl net ir 4>Usei metų 
praėjus po karo operacijų* jis 
ddr neĮsteilgė nuraminti šalies. 
Ideališkiausia butų visus ispa
nus iššaudyti, bet l^as tada dar
bą dirbs? Be kitų darbo negali 
gyventi joki valdovai. O bene 
gali dirbti tie, kurie niekad ne
dirbo? Ispanijos karo l&ihiėto- 
jai niekad lieidirbo, todėl jie ir 
sukilo, ries nujautu jog darbi
ninkams laimėjus butų privers
ti stoti prie darbo.
Ispanų antifašistai tęsia kovą 

dėl laisvės.
Pdli fašistą spatida paskelbė, 

kad bUVo sudegintas Valikdoli- 
do un i versite tas 4 Nepasakė kas 
tame Universitete bUVo sukrau
ta. O pasirodo, kad jame buvo 
daugiau kaip milijonas kortelių, 
kuriose buvo sužymėta visi į- 
tartihleji ispanai. Valiadolidan 
buvo kbncėntruojamos žinios 
iŠ visų Ispanijos Užkampių ir 
iš ten buvo duodamos informa
cijos apie kiekvieną bent kuo 
kovoje prieš reakciją pasižymė
jusį ispaną. Pasirodo, kad šis 
liniversitetas buvo antifašistą 
padegtas. Kartu sudegintos ir 
kortelės.

Šeštadienis, spalių 5, 1940

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ottšfcš 4645 SO. ASHLAND AVfc. 
Ofiso Vhl.: Nuo 2 iki 4 it huč B iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofi®6 Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

(GALAS)
1939 liepos mėn.

Mrs. A. K. JARUSZ
PrtYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTtSTAS

4645 So. Ashland Avė.
• ėrU 47 Street 

Tėlėfonas YARDS 2246 
Valandos . nub 9 iki 8 vakaro 

Sel-edoj pagal sutartį
‘ Į * , - ---------------■ ■ ■ ■■

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis 
gydytojas ir chirurgas 
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

NAUJIENŲ-ACMĖ Teie^oto 
GICINNATI, O. — Apie 32,601) imcmių’J SUSirinko 

beisbolo lošimo pasižiūrėti.

gU taip iš tikrąją butą, tUoj po
to, kai jis.paskelbę karo opera
ciją pabaigą, turėjo paskelbti 
amnestiją. Juk jis tapo laimė
toju, o juk kiekvienus karo va
dus, nugalėjęs ,^priešą, licdaro 
bereikalingą aąkų, kiekvienas 
kiį/aiikas atięid^įą bet ir misi- ---- - - ------------------ ----- ------
kalteliui,— bet Franko ligi šidij bininkų kvartaluose pUsirod 
dienai tębošapąo)respublikonus. CNT atsišaukimai,

Barselona yra italą karininkų 
apsėstas miestas, bet nėra tos 
di'ends, kad tarp italų ir ispanu 
neįvyktų muštynių, kurios bai
giami labai italų nenaudai. Taip 
pat kiekvienu svarbesniu gyve
nimo klausimu Barselonos dar

iu 
kurie kvie-

Ryti ir kad jos pavyzdys gali 
būti užkrečiamas ir gali sukel
ti Neramumų ramumą mėgs- 
Umtiemš lortlalns ir didiesiems 

ąmuguočiams.
‘ Prieš kovojančią/Ispaniją -ėjo- 
ii? riišai, nes Mdsk^S* jokiu bu*-' 
du negalėjo pakęsti, kad vaka
ruose Iškiltą nauja žvaigždė, 
kuri užtemdytų Kremliaus 
žvaigždę ir atkreiptų į save vi
sų trokštančių progreso, trokš
tančių dalijos tvarkos žrrtoiiią 
akis; Ispanija krbipė į stive akis 
visų svajotoją, višų susirūpinu
sių rytojumi, visų nusiniinUšių 
dili nelemtą Europos įvykių ir 
visų, gyvenančių vidujinį krizį 
dėl nelėihtos valstybinio socia
lizmo tikrovės, tspdnija rodė 

I Europos ir viso pasaulio darbi*- 
ninkijai, kaip reikia užmiršti 
pragaištingus tarpusavio vaidus')

tų buvę perdaug brutalu. Ji pa
sirinko kitokį badą, bizantišką. 
Ji pasiūlė pataniąį-, ji * neva iš
tiesė Ispanijai ranką, bet tik
tai todėl, kad naujai kylantį 
kraštu gaįetų priglausti prie Sa
vęs, prispausti ir užtroškinti. 
Pirmiausia ji, sujudėjusi su re
akcinėm respublikonų pusėj už- 
silikusiom jėgom, stengėsi Už
gniaužti visa, kas skėlė naują 
laisvės kibirkštį, vėliau sunaiki
no visa, kas buvo ispaniška ir

$9,50BLACK

CdM.ffte.NE_____________ .. . .
I HOUSEHOLD LINENS PATTĖ&N 2617

No. 2617 — išsluvihčjimai baltiniams. *

UltANE COAL C0MPANY 
5332 So. Lohg Avenue 

Telefonas PORTŠMOUTIl WŽ2 
POCAHONTAS Mine Run iš'geriausii 
mainą, daug dulkių išimta $7 (jį 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BAND LUMP

1
/ • q

NAUJIENOS NEEDLECĄAFT bĖMo
I 1739 So. Raistai du ChicafO, nt »

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardė...... ......................................................... *..***

No. 2617

t

A

Adresas.

Miestas ir valf(ij%
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LAibOTUVIŲ DIREKTORIUS

John f. Ėudeikis
T AMBULANCE

J PIENĄ IR NAKTĮ
Visirtėlėfonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4^47 South Fairfield Avenue 

ieMdAa* tAFAYETTE 0797 

koplyčios visose
lįriešo šauvalei.
Laisvės idealas ispanus kovon 

vedė.
Tris metus naujai kylanti Is

panija grūmėsi tarp gyvybės it 
mirties, tris įlietus ji laukė pay
ramos iš kitų kraštų, —- bet ji 
buvo liestiprdsta. Ispanai galėjo 
taip ilgdi laikytis vien tiktai to
dėl, kad jie manė, jog gindami 
savo laisvę ir šavo laimę, gynė 
taip pat ir viso pdsaulio laisvę* 
Jiė manė, kad laisvės idealas 
buvo daug kaih brangus, tiek 
brahgus, kad jis ne vien tiktai 
žodžiais, bet ir veiksmai# yra 
reikalingas 'ginti, -—. bet ispanai 
apsivylė.

Ispanų pranašavimai.
" *

Liberališka Europa Ispanijos 
nesuprato, o jeigu ir suprato, 
tai nenorėjo ryžtis tinkamon 
pagelbon. O fašizmas* laimėjęš 
Išįianijoj, ruošia savo triumfą 
ii- Europoj. Pati vakarų Euro* 
Į)U ruošia jam dirvą. Butų gę* 
ia, kad neįvyktų ispanų prana* 
šavinias, — bet tat parodys, lik 
netolima ateitis. Ispanai visą ka* 
ro melą stengėsi atvažiuojan
čius pds juos liberališkai nusi
teikusios visuomenės yeikėjuš 
įtikintu jog įsigalėjus Ispanijoj 
fašizniui, jis įsigalės visoj EU* 
ropoj ir, visą kultūrą ir čiviliza* 
ciją nustums į viduramžinė.

z T; .’ r’.

PRūd tiiip neatsitiktų, ispanai 
ir toliau neatsisako’tęsti kovos* 
Franko laimėjo, bet jis shvd 
krašte stipriai nesijaučia* Yra 
daug to silpnumo žymių.

Franko stipriai nesijaučia.

Franko sakoši, jog jiš hera, 
kaip kiti dii draugai Ulktdto- 
riaii pagonis; jis ešąš prakti
kuojąs katalikas ir prišil&ikąs 
katalikų bhžnyčioė nidkšlo. Jei-

’ ’ ’ * -' 4* Op- ? i '# /• '■*''/.•►i4 • ' ’ *** . ** C /*' f JU

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

■ i '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 musų radio programų Antradienio if Šeštadienio i/i** 
mečials, lfll:00 vai. ryt6 iš W. H. L P. stoties (1480 K.) * 

Su POVILU SALTIMIERU.
_____________ t • . , ,.. y . ?•__ . i?_______

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DK. S. iilEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868Laidotuvių Direktoriai

YARds 1419

*

Fhone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phoiie YARds 4908

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ukiuiiiiiiii n n m t i ii ii liti linu nitu

ANTHONY B. PETKUS
6812 Šo. VVėsterh Avė.
1410 Sduth 19th COutt, Cicero

J. LIULEVIČ1US
4348 S* California Avenue Phone LAFayette 3572

, ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

.. ii i a iih.i <■■■!■■— m mį ■—fchKfc ii .re. ■■■■■■» iH if> i f lill > u i Ori* a i i »■■ ■ ■ i 

t J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YĄRds 0781

'’ '"Z' S. P. MAŽEIKA YARtlš 1138
3319 Lįtuaitica Avehuė YARds 1139

eiiiiliiiiiiiiiiiiiitiiKiiikitiiiiiiiiii

NARIAI
ATS:;

Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu ' 
Direktorių 
Asociacijos

•K
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IIIIIIIHIIIICUItlIlIlItlIlIlHIIHIIIIIl

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERjlY 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

t)r. R Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 ĮVEST 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 it 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. Šiųikus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK)
DANTISTAS

Pirm., Trečiadieni šeštadienį /
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ktetvirtad., Pėnktadienl
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650

■ l
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LACHAWIČZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUSl 42-44 Kast i«8in Street Tei, FUUmah 1270

UL i -

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

,   ---------------------- -  ——

KITATAUčiAI
DR. HERZMAN 1

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 SL, netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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 vat 
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 B vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Rnom 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tek--Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— advokatas — 

3133 ŠO. HALSTED ŠTRĖET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 , Tel. STAte 7572
3149 §&. «D^REET

Pirkite tose ktAUtuvėsR, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje

Suimtas ir buvęs “Lietuvos žinių” redakto

Vieno pabėgusio redaktoriaus pasakojimas. — Kaip vy
ko “liaudies seimo” rinkimai. — Kandidatus galėjo 
siūlyti tik komunistai. — Pozniakovas davinėjo įsa 
kymus Maskvos paskirtiems “ministrams”. — Cen 
zuros kurjozai. — Svetimo turto grobimas. — Arės 
tai

, rius. — Areštuotųjų skaičius siekiąs 10,000. — Kau
no kalėjimas. — Lietuvos inteligentai gabenami į 
Kazakstaną. — Į Vokietiją yra pabėgusių sovietų 
karių. — Kreivas aiškinimas.

(Tęsinys)
Vykdant SSSR ekspansinius 

tikslus tuojau pradėta suiminė
ti veiklesnius inteligentus, ku
rie galėtų palaikyti patriotinę 
sąmonę. Buvo suimti Dr. Ta
mošaitis*, Dr. Bistras, “Liet. Ži
nių“ redakt. Kardelis, liaud. vei
kėjai Toliušis, Mackevičius,

kelis, Dielininkaitis, KVC direk
torius Dr. Leimonas ir daugybė 
kitų. Suėmimai daryti nakčia. 
Suimant paprastai ateidavo 
kompartijos ir milicijos atsto
vai (jų tarpe vienas ar abu žy
dai) ir policininkas. Suimant 
darydavo kratas, ar jei nesuspė
davo — užplombuodavo rašo
mąjį stalą, visą kambarį, bib
lioteką ar ką kitą. Niekas iš 
suimtųjų giminių prie jų prieiti 
negalėjo. Net nei žmonos. Areš
tai vis augo. Rugpiučio pradžio
je atbėgęs į Vokietiją Lietuvos 
valdininkas tvirtina, kad yra su
areštuotų iš viso arti 10.000 
žmonių. Areštuoja tautininkų 
veikėjus, įvairių organizacijų 
vadovus, įtakingesnius mokyto
jus, karininkus, kovotojus su 
bolševikais 1919-20 metais, bu
vusius “baltgvardiečius“ ir 1.1.

Suimtiesiems pritaikomos ir 
torturos. Buvo visiškai patiki
mų žinių, kad karceryje buvo

ti. Greičiau patikima versija, 
kad jį, kaip aiškų antikomunis
tinių tendencijų žmogų, bus nu
žudę GPU agentai. Bijodamas 
torturų esą vienas susisiekimo 
tarnautojas (Dr. Zubkaus bro
lis) areštuotas nustūmęs sar
gybinius ir puolęs po traukiniu. 
Dalis areštuotųjų buvo laikoma 
saug. policijos rūmų daboklėse, 
dauguma kalėjime. Kauno kalė
jime -- didelė kamšatis. Dalis 
kriminalinių nusikaltėlių per
kelta kitur, kad butų vietos po
litiniams. Kai kuriose kamerose 
buvo sukimšta daugiau 20 žmo
nių. Pasivaikščiot kalėjimo kie
me jiems neleista. Kalėjimo lan
gai užmūrijami, paliekant ma-

per plytą), kad nebūtų matyti, 
kas kamarose sėdi ir kad’nebū
tų kokio signalizacijos ryšio su 
esančiais už kalėjimo.

Dalis inteligentų bando gelbė
tis bėgdami į Vokietiją. Tačiau 
siena kaskart labiau saugoma. 
Sieną saugo SSSR kariai. Dieną 
slypi krūmuose, nakčia vaikšto 
po tris. Rusai neperspėja bėglių, 
o šauna tiesiai. Paskutiniu me
tu pasienio sargybos sustiprin
tos raitelių daliniais. Siena tve
riama spygliuotomis vielom s.

Įdomu, kad nuo sovietų į Vo-

jei turėtųrybos narys Tomkus, kuris ne- bėgtų į Vokietiją, 
va nusižudęs. Iš prokuratmos nors kokį tikrumą, kad jų ne
paeinančios žinios tvirtino, kad grąžins.
jis nusižudyti negalėjęs, nes ve
dant į karcerį gerai iškratoma,! plombuotuose vagonuose, iš ku-
o karceryje nėra kuo nusižudy ; rių girdėti šauksmai “vandens“.

Vežamus į Rusiją gabena už-

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

NORTHWESTERN
STOVE REPAIR 00.

VISOKĮ krosnims ir pečiams 
PATAISYMAI!

IŠDIRBĖJAI IR IŠDALYTOJAI PATAISYMŲ VISIEMS 
PEČIAMS, KROSNIMS IR BOILERIAMS

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

662 W. Roosevelt Rd.
8816 Commercial

Avenue
MONROE

312 W. 63rd Street
2323 Milwaukee

Avenue
6600.

NAOJIENV-ACME THeptioi.
Suc Binker, kuri liko iš

rinkta “arbūzų karalaite“.

Vienas daktaras lenkas, kurį 
man teko pažintį, tvirtino se
kęs komunistų veiksmus ir ži
nąs, kad inteligentus iš Pabalti
jo gabena į Kazakstaną. čia 
daug kur esą jaučiama didele 
stoką- vandens, kai kurie išvež
tieji atsiunčia laiškus, prašyda
mi drabužių. Daugeliui tenka 
užsiimti avių ganymu. Netaip 
seniai gavę iš gyvulių mėšlo du
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Dėl Juliaus mano 
kalbos aprašymo
“Naujienų“ Nr. 222 iš rugsčr 

jo 19, 1940 m. p. Julius apraše 
mano trumpą kalbą, pasakytą 
ant radio rūgs. 16 d. šių metų 
apie mano įspūdžius, /įgytus, 
pastarą jame SLA Pildomosios 
Tarybos suvažiavime. Iš mano 
kalbos jis tarsi daro ištraukas, 
kurios, deja, neatitinka tikre
nybei. Taigi leiskite žinomi-- 
man atitaisyti tuos netikslumus 
ir prasilenkimus su teisybe. .

P-as Julius vienoje vietoje sa
ko : “SLA Pild. Tarybos suva
žiavimas padaręs į daktarą ge
rą įspūdį, nes buvęs reikšmip- 
gas, nuoširdus Svarstymuose 
SLA visų reikalų.“ Mano štąi 
kas buvo pasakyta žodis į žp- 
dį: Pild. Taryba svarstė įvairius 
reikalus SLA gerovei.

Kitas apsilenkimąs:
SLA Pild. Taryba turinti platų 
patyrimą ir su pasišventimu ei
na savo .pareigas“. Mano gi bli- 
vo pasakyta: Pild. Tarybai reir 
kia turėti platus patyrimas ir 
daug pasišventimo tinkamai ei
ti savo pareigas.

Visa

Rockford,Ill. į
- Ęezoliuc ja dėlei Lietuvos į 

užgrobimo
Rpckfordo lietuvių mąsįnis 

susirinkimas, įvykęs rugsėjo 22 
dienų šių metų Gritz svetainėje, 
510 Isldnd avė., priėmė sekan
čią rezoliuciją:

Kadangi Lietuva buvo Sovie
tų Rusijos užpulta ir neteisėtai 
užimta birželio 15 d. šių metų; 
jr 5 - - •' ■ ' ■ f ■ ■■' . ■.

Kadangi šitokia Sovietų Ru
sijos užpuolirrias ir Lietuvos už
grobimas yra prasižengimu ne 
tik prieš tarptautines teises, bet 
ir sulaužymas padarytų sutar
čių tarpe Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos; ir

Kadangi Sovietų Rusija su 
savo armija ir politinių agentų 
pagalba privertė Lietuvos val
džią rezignuoti, ir “išrinko“ to
kią valdžią, kokia Sovietų Ru
sijai patinka, ir kuti vėliau s i 
Sovietų Rusijos pagalba panai
kino Lietuvos nepriklausomybę 
ir įprašė“ prijungti . Lietuvą 
prie Sovietų Rusijos; ir

jame ir pasmerkiame šitokį 
Sovietų Rusijos ir jos agentų 
neteisėtą pasielgimą. Ir tuo pa
tim mes išreiškiame savo dė
kingumą Suvienytų Valstijų 
valdžiai už nepripažinimą Lie
tuvos užgrobimo teisėtu per 
Sovietų Rusiją, ir už paramą 
Lietuvai dėlei jos nepriklauso
mybės.

Toliau mes pasmerkiame ko
munistų propagandą ir jų vei
kimą šioje šalyje ir pasižada
me . musų paramą Suvienytų 
Valstijų valdžiai daboti demo
kratijos principus ir šios laisvos 
šalies nepriklausomybę.

Šį protesto susirinkimą su
rengė sekančios vietinės lietu
vių kuopos ir draugijos: SLA 
77-ta kp., SLRK 137 kp„ LDD 
kuopa, Kultūros Draugija ir 
Piliečių Kliubas. 

K

Pius G. Aleksynas, 
Sus’rinkimo pirmin nkas.

EČG ...........................
NUT ........ ...................
LUMP „......................
MINE RUN ...............
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.25

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gąli 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 CANĄL 0523—Chicago 

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

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

VALSU SAPNAS
Trijų aktų operetė, žodžiai F 

Doermann ir L. Jacobson. Mu
zika Oscar Straus. Lietuviški 
žodžiai J. Steponaičio. Veikalo 

juoknga.

T

Renta ls
3 Md»’T«S

$5
Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Rhone LAFayette 3534

yąrta Lietuvai užkorė komu
Uistįnę tvarką, kurios Lietuvos’mintis gan įdomi, 
žhlbnės nenori; ir Muzika graži — viso yra 16

Kadangi šitas Sovietų Rusi- dainų. Vaidinti nelabai sunkus; 
j<^s žygis yra atliktas sauvališ-; reikalinga šiek tiek kostiumų, 
kąi, be Lietuvos žmonių prita-j Lietuviškai scenai prieinamas, 
rimo;

Todėljnęš griežtai protestuo- chicagiečiai.

žiemai pastoges pasistatytį.
Lietuvoje dabar yra didelis 

laukimas sovietų-vokiečių karo. 
Daugelio tikima, kad tik tada 
bus galima išsivaduoti nuo ne
apkenčiamo bolševizmo. I

Paskutiniu metu GPU agen
tai vartoja dar naują būdą at
sikratyti nepageidaujamais as
menimis, suvaidinant tokią ko
mediją: areštuotasis atvedamas 
iš kalėjimo į saugumo policiją 
ir čia pasakoma jam, kad jis 
paleidžiamas, į dokumentus įra
šoma, kad paleistas. Kai paleis
tasis išeina pro saugumo pdl. 
rūmų duris, jo jau laukia sovie
tų automobilis, kuriu “paleis
tasis“ įsodinamas ir su juo tvar
kosi jau GPU. Kai į saugumo 
policiją ateina pasiteirauti gi
minės, pranešama, kad ieško
masis paleistas. Taip atsitikę su 
p. Statkum ir eile kitų. ‘

Gyventojai, turį butus netpli 
nuo Pažaislio pasakoja, kad 
dažnai ten naktimis girdimi šū
viai.

Besidomėdamas sovietų įgulų 
nuotaika Lietuvoje kartą turė
jau arti valandos užtrukusį pa
sikalbėjimą su dviem aukštes
niais sovietų kariškiais, kurių 
vienas buvo politrtikas. Jie, ži
noma, gyrė, kad dabar pas juos 
esą milijonai traktorių, kurie 
gali būti panaudoti karo reika
lams. Norėdamas išgauti jų 
nuomtonę Vokietijos atžvilgiu, 
pratariau, kad daugelis lietuvių 
matydami į Lietuvą gausiai ga
benamas motorizuotąsias dalis, 
mano, kad gali kilti karas. So
vietų karininkai tuoj pastebė
jo, kad dabar yra sutartis su 
Vokietija, santykiai geri, bet 
tuoj pat pridėjo: “Jei jus pa
klaustumėt net mažą musų pio
nierių (vaikų organ. narį), ar 
vokiečiai mums draugai, ar 
priešai, kiekvienas duos aiškų 
atsakymą (suprask — priešai). 
Toliau jie atvirai pareiškė: 
“Prieš žmones mes nenorime 
kariauti, tačiau patys supranta
te, kad mes negalime pasilaikti 
apstipti kapitalistinės sistemos.“

Į Vokietiją yra perbėgusių so
vietų karių. (Įdomu, ar ir vo
kiečiai juos “kidnapino“?) Su 
vienu jų buvo susitikę pabėgė
liai lietuviai ir jiems jis pasako
jo, kaip Rusijoje trūksta drabu
žių, maisto; taip pat pareiškė, 
kad ir kareivinėse blogos sąly
gos.

Yra gandų, kad sovietų ka
riai ir karininkai labai nemėgs
ta politrukų ir tame esanti vie
na iš didesniųjų sovietų armi
jos silpnųjų pusių.

Įdomu patirti, kad raudonar
miečiams jų mitinguose komi-

.t?.

Valsų Sapną šį rudenį vaidins

QTEPHENQ
•*<—M U SI 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. 

i George Stephens-Steponavičius.

PIRM NEGU PIRKSITE, MATYKITE
• . - .... .. | 2' * • • . ' • • *

Progress Krautuvėj
NAUJUS, PAGERINTUS, 1941 METŲ MADOS

ALIEJUM KŪRENAMUS

lenkė su tikrenybe, būtent: Ąš 
sakiau, kad reikia turėti daug 
patyrimo ir pasišventimo, nės 
tokis komplikuotas SLA biznis, 
kaip aš jį mačiau, reikalauja 
to viso. Kiek pasišventimo ir 
patyrimo turi Pild. Taryba man 
dar peranksti spręsti, nes dtįr 
neturėjau progos tą visą patir
ti. Antrą, visą (mano pabrauk
ta) Pild. Taryba dar negali tu
rėti plątąus patyrimo, nes if 
aš esu dalis Pild. Tarybos, p 
patyrimo iki šio| labai mažąi 
teturėjau.

Trečias ir svarbiausias prasi- 
lenkimas su tiesa, tyčia ar nę- 
lyčia, yra šis: “Prie tokių.tvar
kingų apyštoVų, daktaras sako, 
visi finansiniai reikalai yra ą|- 
hekami rūpestingai, su šimtu 
procentu sguguiųo.” (Mano pa
braukta. — S, B:) Pirmas ir 
užvis svarbiausias dalykas, kad 
aš apie finansinių reikalų tvar
kymą nesakiau jie Vięn^ žpdžio,, 
Apie tai aš tyčia šiuo 
norėjau nieko sąkyti tėį 
kad jaučiausi ir dabar- dar ne
pakeičiau savo nusistatymo^ ne 
sąs pakankamai susipažinęs 
tais komplikuotais finansų dąx 
lykais.- ,/■ - ''■

Finansininkai iš ;praktiškų 
patyrimo sako, kad inyęstmeiį- 
tų su šimtu procentų saugiunljl 
visai nėra. Tai kaipgi as galė
jau tvirtinti tokį nesamą daly
ką? ■ ■ : :

Pareikšdamas savo įspūdžius 
per radio tą vakarą aš visai nę’- 
norėjau ir dabar nenoriu nieko 
paversti į dulkes ar sudaužyti 
į drebezgus, kaip man p. Ju
lius visai be pamato primetą. 
Antra, tai mano pirmieji įspū
džiai ir viskas. Į SLA Pild. Tą- 
rybą ėjau su konstruktyvią 
mintimi, mintimi prigelbėti kur 
ir kiek galiu, o ne ką nors 
griauti, šio nusistatymo ir atei
tyje griežtai laikysiuosiu. Jei p, 
Julius butų, atsikreipęs į mane 
pirm rašymo, tai aš jam bu
čiau noriai sutęikęš visą tekstą 
savo kalbos ir tuo ši nereika
linga kontroversija butų pilnai 
išvengta. Reikia tikėti^ kad 
ateityje panašių nesusipratimų 
nepasikartos. —Dr. S. Biežis, / 

SLA daktaras-kvotėjaš.

sarai išaiškino, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonės p£- 
tys prašė prisijunginio prie So
vietų Sąjungos. Tas buvo patir
ta, kuomet pas vieną Suvalkų 
jos ūkininką raudonarmietis, 
pamatęs kaip ūkininkas gyvena, 
išsitarė: “Nesuprantu jūsų. Vią-* 
ko pas jus yra puikiai gyvė« 
nate, visai netaip kaip pas muš; 
kodėl jus prašetėš prisijųiigti 
prie muąų?“ Nustebęs 
kas net akis pastatė, kad Lie
tuvos žmonės “ErašSsi’

ŠILDOMUS PEČIUS
. PARDUODAM VISŲ ‘GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ

KAINUOJA

MAŽIAU ■ l/L

PORA r2\
NUDAŽYTI J
KURTENUS SUBQuąkef, Athcns(:o Ie s, M c >o r e,' M(>11o gr a in, American

Parsiduoda 

nuo 

$49.50 
ir aukščiau.

išdirby stos 
aliejum 

kutenamas 
šildytuvas

Atidarymui sezono Progress Krautuvė nustatė specialiai 
žemas kainas; lėpįviausiaiš“ išmokėjimais.; 
sau pečių dabar;.-įmokėkite tik mažą dalelę—ir 
bus rezervuotas pristatymui kada pareikalausite.

ŠIMTAI PASIRINKIMUI
Aliejum kūrenami šildytuvai, nuo $29.50 iki 
Anglim ir malko))! kūrenami, nuo $12.50 iki 
Ęombinuo'ti gesui-anglim pečiai, nuo $59.50 iki
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DidelE Nuolaida už Seną Pečių Mainant ant Naujo.

Pasiskirkite 
pečius

/O
LATEST DIVIDEND

r~^GS

Chicago, Illinoisv
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FAIHFO.B SM1HGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

uieO
3222-24 So. Halsted St, prie 32-ros Gatvės

• ' ■ > • u o (* ••

: JURGIS NAKROSIS, Vedėjas.

Tel. Victory 4226 •
• . .'.<••• h . t

MiHĮ . 11 I .i*. I W*.I |,
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Pasiklausykite musų gražau* RADIO Programo nedalioje, 11:30 
valandą piėt/ i§ stoties WGES.

Gypsų
E.CRU CURTAIN DYE

10c
3už25c J

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničiui, pianus ir 
visokius rakandus bei Štorus. 
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 Tel. VICTORY 0066

MADŲ

PATTERN B00K

$95.00
75.00

150.00

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

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted Si, 
Chicago,

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

UL

- -
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Šeštadfenis, spaliu S, 1940

VAKAR CHICAGDJEtu-

Diktatorių pasiitiatyriias

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu: - 

Metams ...į.........
Pusei metų .....................

$8.00 
4.00 
2.00 
L5( 

.75

3c 
18c 
75c

Naujienos eipa kasdien, išski
riant sekmadienius... Leidžia ,Kau- 
jiejjų. Bendrovė, JL730 S. Halsted S|., 
Chicago, III, Telefonas Canal 8500.

APŽVALGA
•••/*•• — • • --•••• « . . • ♦ ..VI .M £

________ ______ i___ __ ______ _ ______ _ __________

The Lithuanian Daily bfews
Publlshed Daily Ejccept’ Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street y 
Tęlephone CANal 8500.— ------- -——_— ------ r.r ....... .

.. . Subscription Rates:
$5.00 per year m Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
kntered’ as Second Class Matter 

March 7th 1914 at Che Post Offięe 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Vienam jnėnęsiui ..... .........
Chicagoj per išsiuntinėtoj us

Viena kopija .... ......
Savaitei ..............
Mėnesiui ...... ..... ...... ...........

/ ... ,k L'. . ,
Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 

pašfti: (Atpiginta)
Metams ..................... :........... $5.00
Pusei metų. .............................. 2.75
Trirps, mėnesiams .................. j.50'
Dviem mėrieširimš ............ . i.00
Vienam mėnesiui ................ 15
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:,
Metams- .4..^.......................    $8.00
Pusei, metų . ......   4.0Ū
Trim* mėnėšiainš ...............  2.50
Pinigus reikia šiųsti pašto idonėy 

Orderiu katftū šū užšakymu.
• :____ :__ ;____ ___ ;----------------------------------------------4—
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LĖWI$ NORI SU SITAI- /Lietuvos nepriklausomybės “gy»
RYT SŪ ROOSEVELTU
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i toks

Wgift- 
lat- 
daS

St. Miščikas-Žiemys

Biedniokai hiedniokais pasiliks!

Hitleris ir Mussolini vakal turėjo slaptą pasikalbė
jimą prie Vokietijos-Italijds sienbs, šarvuotame trauki
nyje, kurį.f“fiurerisn neseniai padovanojo “diuČei”. Apie 
ką jtiodu krilbejbsi, pasaulis, žinoma, tikrų informacijų 
neturės. Bet visi spėja, kad juodu svarstė naujus planus 
karo tęsimui.

Senieji planai pasirodė nei vykinami. Hitleris žadėjo 
ne vėliau, kaip šį rudėtų, įsiveržti i. Angliją ir iki galo 

pabaigti karą. Bet Anglija ginasi taip smarkiai, 
kad naciams nėra jokios vilties su ja greitai apsidirbti. 
Mtisaulini ketino rimai užkariauti Egyptą, bet ir jam ne- 
sisekri. Jau api'e dvi savaitės laiko, kai maršalo Rodolfo 
Gfaziani armija stovi prie Sidi-Bararii ir nedrįsta Uiar* 
šuoti toliau; o pats armijos vadas yta sugrįžęs i Romą.

Taigi ašies partneriai dabar turi ką nors sugalvoti, 
kad jų žygiai prieš Angliją butų sėkmingesni. Dabar at
rodo, kad karas užsitęs, o juo ilgiau jisai tęsis, juo bus 
sunkiau Italijai, kuri yra labai nusigyvenusi ekondmihiai 
ir finanisiniai. Ilgo karo perspektyva gali ir pačioje Vo
kietijoje sukelti nerimą, neš Vokietijos žmonės dar atsi
mena, kaip jiems teko kentėti ir badauti pėteitamfe pa
saulio kare, kuomet buvo išsemti maisto .ištekliai.

Iš Berlyno ir Romos bris prileista į pašarilį dririg, Op
timistiškų gandų apie šitą diktaiorftj prisrinatymą; bei la
bai abejotina, kad juodu jriutėsi smagiai, darydami pas
kutinių kelių menesių peržvalgą. Greįgįau peikia many
ti, kaa jtiodti dribai* pifrfią kartą ps^ūid^feštdi 
keblumais, kririų riė' viehas jų nebuvo pramatęs.

Mokslas už pinigus sov. Rtisijoje

Angliakasių, unijos pre^ziden-; 
tas ir CIO vadas, Jol^n L. Le-; 
wjš, pereitą vasalą labąįz smal
kiai išėjo prieš Rooseveltą, aš
triai kritikuodamas Naująją 
Dalybą ir Pr%n9^.®udamas Ro6-1 
seveltui “negarbingą pralaimė
jimą’’, jeigu jisai kandidatuo
siąs trečiam terminui. Bet dai
gelis unijų,t prisidėjusių prie 
CIO, ątsisakė . eiti Šita Lewišo 
“linija” ir indorsąvO , Roosevėl- 
to kandidatūrą. Ūž Roosevęlią 
stoja ir kai kurie įtakingi CIO 

s veikėjai — Hillman, Murray ir 
k.

Tai, matyt, verčia Lewįsą si- 
vo nusistatymą pakeisti. Vienas 
iNew Yprko laikraščio koreš- 
pondęntas Washingtone rašo, 
kad John Lewis neseniai padri- 
rė “slaptą vizitą Baltajam Na
mui” ir žadėjo indorsuoti jkoO- 

% z . ' • » 1

seyeltą, bėt nesuąitarė, kądangi 
FDR (Franklin Delanoj Roosę- 
velt) dar nepaskyrė Madden’o 
įf Nacionalinę Darbo Santykių 
Tarybą (National Labor Relri- 
tions ĮBoard).

J. Waęren Madden buyo pen- 
,kis mętus N. D. S. Tarybos pir- 
.minihkas įr jo terminas yra pri
sibaigęs. ,Jjsai nuolatos patai
kaudavo bolševikams, todėl. Ana. 
Dąrbo Federacija jo .labai ne
mėgsta. O John Eewis,. kurįs 
susidraugavo su “penktakojais”, 
reikalauja, kad prezidentas včl 
paskirtą Maddėii’į penketių 
metų terminui. Jo vieta dar nė
ra užpildyta.

•» ■— • • •• •
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“South Bostono lietuvių 
dfarigijiį rifstbv^ kbfiTėreilci- 
ja perėit;^ Šavaitė dutriTė bOi-

Sovietą Rusija padarė dar vieną stambų žingsnį at
gal 1 panaikino pemokamą mokslą vidurinėse -ir aukštes- 
niosiošė rito'kyklbše. , .

TelegtarilSi iš Matškvos sako, kad nuo dabar mokiniai 
aštuntoje, devintoje ir dešinitoje klasėse turės už 
mokslą 200 rublių per metus didmiesčiuose ir ISO tUblit^ 
mažesniuose miestuose bei kaimuose. Kolegių šttidbritžti 
turės mokėti po 400 arba 300 rublių per riieįtt^; 
muzikos ir teatro mokyklų studentai — po 501)muzikos ir teatro mokyklų študeritrii

Valdžia šitą “reformą” fcaričf# pat^širiii trib; 
pagerėjusi ekonominė darbihinfctį pridetis jr įfstffiSėjrišibS 
valstybės išlaidds. Apie ekdhomitiėš tfatbiriirifej , &rikl£š' 
pagerėjimą sovietų Rusijoje iki šibl nebiiyd bet 
kad auga valstybės išlaidos, tai tiesa. Didžl^iO rfriij s& 
vietų valdžios pajamų suryja militarizmas; — RŽŠ 

. jiėnose” jau ne kartą buvo nurodyta. /
Faktas tačiau pasilieka faktu, kač^ tik. pi-MdirifŠ š&jj- 

tynių metų mokslas vaikanti dabar bus teikirifHriS žibi
nai sovietų Rusijoje. Amerikoje pradines, mokyklas, vai
kai lanko aštuonis metus (beskaitant vaikų aikštelių — 
“kindergartenų”); ir miestai,r kurie tas mokyklas .užlai
ko, už mokslą, neima nieko. Mokslas už dyką yra teikia- 
hiriš Amerikoje ir viariririėse mokyklose — High Schools. 
pdbgelyje hriėsiį yrd iir nemokamos kolegijos. 0 šd^idtiį 
RUšijbje jriti rištbnthriie inokyklos skyrittjė dabar reikės 
iribkiti už riib'kšlą į>o Ž00 arba 150 rublių per riietus. Nė- 
iriokatfib kolegiją rihiveršitėtų Vis'rii' nebebtii.

♦ • , 4 •,*** . f '

Tai vė kud į>šįšibaįge Mriskvds pasigyrimai, kad “sri- 
ciailžmo tėvynėj” mdkšias esąs visiems teikiamas dova-

1 ' 1 L ’ ’
Aišku, krid riu^Štesnis mokslas sovietų Rusijbjė 

brif bus prieinamas iiktiii turtirigesiiiiįj'ų klasių 
t; įr. Važios komisarų, dirbtuvių direktorių; ririnijoš ka
rininkų, “partijos” šrilų ir kitiį pritvifegijtftitų Šlritfks'ttių 
(rašytojų, artistų ir 1.1.) vaikams. O drirblrįin'k.4 ir 
tiečių vaikai tūlės tenkintis pradiniu mokslu. Net ‘*6ur- 
žuažniėse” šalyse Harbo ^irionių padėtis šituo atžVilgiri 
yra daug geresnėj -. t .

Bolševikai šėnįrii &ėlbė panaikinę “klasių skirtu
mus” visuomenėje. Bet ši Mokyklų “reforma” rodo, kad 
skirtumai tenai yra labai žymus ir tolyn vis labiau aš
trėja. Tie, kurie kraštą vdldo, fufi nė tiktai geresnį gy
venimą už paprastąją liaudį, bėt briridd Tttohi^ėližHidti 11 
aukštesnįjį mokslą, kad “mužikai” nep^Mžtij jie'fnš 
galios. _ / ’ — r

bsii’ biis priėi“

150 rublių per ritėtus. Nė-

(rašytojų, artistų ir 1.1.) vriikams. O dri

tuvi
vo tėvynės pardrivikus’.

“Nutarta neiti į jokius ko
munistų parehgiinuš, neskrii-

(Tęslriys)

Jėi td bdtų iridi'ši, Ątfriirikitė', 
jog loterijėjė laimėtos ŠūdldS 
'triib pat fieapdedamos mokes
čiais. Nemoka mokesčių taip 
pąt nuo sumos, kurios yra pa
dėtos taupofnosioše kasose. '

ReiŠkiri ir Rusijoje, kaip, ir 
visame .pasaulyj^ darbininkas 
galės savo vaikus išleisti tik dė- 
Jka “skilvio” pinigų, t. y. nu
maukdamas nuo burnos kąsnį 
duonos.

Trid kur tos puikybės? Kur 
ta tobulybe ir taip garsiai skelb
ta lygybė? Kas naudojasi viso- 
Oiiš paikybėmis ir Visomis gė
rybėmis? Ir tas tūri būti ūž- 
fū’tėrėsūotds, kad nepasikeistų 
dabartinė Rusijos padėtis? Tie, 
ftirriė drdenais ar bajoriškais 
titulais apsisaugo j a nuo mokes
čio rūokėjimo, kurie dėka paž'n- 
Čiij ir gitninių gali įsi kaišyti ge- 
rošė vietose su pdikiomis algo
mis,' bet milijonai darbininkų 
b'ėi valstiečių kaip liko vargšais 
taip ir prisiliko ir tokia jų atei
tis, kaip buvo po Prancūzijos 
Didžiošib's revdliucijos: naujai 
bajorijai viskas, gi tie, kurie iš
kovojo, kurie nuvertė senuš val- 

. ddvūs vėl liko naujųjų valdovų 
vergais.

Tai h‘ė žodžiai, bet faktai, 
kūrių tikrumu kiekvienas skai- 
tytbjriš gali ĮŠitikihti ir ko ne
galės paneigti nei vienas, kuris 
moka skaityti ir suprasti ką 
škriitė.

(Lūs daugiau)

I VAIKIUSŽINIOS

• W.P.A. surengtos “žiur
kių naikinimo ekspedicijos” ve
dėjai skelbia, kad projekto dar
bininkai įvairiose Chicagos da
lyse jau išnaikino 80,0Č0 žiur
kių. Kol kas daugiausiai jų ra
do 26, 22 ir 37tam warduose.

• Priė Division ir Central 
SU automobiliu į alįnę įvažiavo 
ępicagietė Etta Klasky, 5614 
^Vayne avenue. Ji sunkiai su
žeidė praeivę, Jeanette Donato, 
5521 Van Bųren. Vairuotoja bu
vo suimta kamantinėjimui.

4 Miesto valdyba vakar pa
reiškė, krid pradės naikinti Chi- 
cagoj labai daug privisusių be
namių sūnų. Juos gaudys, taip
gi vers Savininkus savo šunims 
pirkti laisnius ir juos geriau 
prižiūrėti — neleisti visur gat
vėmis bėgioti.

nėjais\’. O šiandien jie siunčia 
: pasveikiriiidiis despotams, kurie 
; apgaule' ir smurtu atėmė lietu- 
: vių tadtšif teisę spręsti savo li
kimą ir drasko jos sunkiomis 
pdstahlgomiš sukurtu ekonlomi- 
nį gyvėnitrią. Tokiems, despotų 
pakalikams riepriyalo būti vie
tos liėttrvių višdomėniniame ju
dėjime't

. “šiiLYGiNiMĄ” ■

patirtiniai Liefuvoš valdovai 
yra akli. rusiško ifnperializnio 
jriagidi. Ką Maskva jiems pal 
pia, ne skubinasi įvykinti, neat
sižvelgdami, ar tdi bus sveika u A’ j k 1 ’ »a » s_ k t * '
Lietuvai, ar ne. Maskva paliepė 
jiems “sulyginti” žmonių tur- 
tds, atimant “bdfžujų” nuosa
vybes ir siIškaTdant štambės- 
nitibšittš rikius — ir jie tai db- 
ro. Bėt šbviėtų Rusijoje ėkonb- 
fniriė lygybė jdu seniai yra iš
nykusi, fies trim tikri šlubkš- 
nirii ga'uhri f0 Ur 26 kartų di
desnes pajamas, tiėgū priprasti 
darbininkaj. Tpigi komisarai, 
kurie duoda įsakymus Paleckiui 
ir Gedvilui, primine jiems, krid 
perdaug “lyginti” Lietir 
negerąi. .Ir, štąi žurnalas 

Į i"’ ”” _
lą J prieš “sulyginimą” kuriame 
sakoma:

“Sulygiiiimriš (Ufavfiilov- 
fca) veda1 priė to, kad nekva
lifikuoti ddrbihihkrii rieužin- 
{erėsūoti pereiti į kvalifikuo
tus ii* tokiu budU atimamos 
pėršpėktyvoš žėri'gti pirmyri, 
dėl ko jis”(kaš?—“N.” Rėfl;) 
jaučiasi savo ‘vašardtbjiT 
(dačnik) gamyboje, dirban
čiu tik laikinai, tad šiek tiek 

, ‘užsįdįrbt^ir pas,kui kur noi>s 
‘ išeiti ‘laOTes' ielkoti’. Šplygi- 
nimąs veda prie to, kad kva
lifikuoti drirbininkai privers
ti eiti, iš^ppnėį į įmonę, kad 
pagaliau surasti tokią įmonę, 
kur g^li jo kvalifikuotą dar
bą tihkairirii įvertinti.”

Ttiliališ; “jau'tif vadfis” St^li- 
has šrikd'f -

‘.i ' ir • -• ' • <
. “Negalima .pakęsti, kad 
juodosios metalurgijos ritinė
to jas .(katai) gautų |įek pat, 
kiek, šlavikas. Negalima pa
kęsti, kad geležinkelių tranš- 
porto mašinistas gautų tiek 
prit, kiek pėiT'aŠiftėtbjas.’^

Šis Stalino pamoksiąs yra. pa
remtas pąt^įįmb iš bolševikiš
kų “socializmo” eksperimentų 
Rusijoje. Visų algų sulyginimdš 
sovietų Rusijoje iššaukė stangi 
naciją (merdčjiįną) pramonėje.’ 
Tuomet bolševikai puolė į kjtį 
kraštūtihybę: .įvedė akorbidę 
riŪygiiump sistemą. (piečė- 
work), Kapitalistinėse šalys’ė 
darbininkai prieš tokią sistemą 
J >1:, I !<• u l . m . i < 1/..A.kovoja, nes su jos pagalbą 
darbdavys gali lai) au išnaudo
ti darbininkus; o “sdėialistiiid- 
je” Rušijojė ta sistema, yra var
iui Iii . ' P ■ .< i C/- fojama visoje pramonėje.

To ne ganą. Stalinas, .sugalvo- 
jo clar “siaęįianpviŠką” lerildy- 
liiayi/ną dirbtuvėse^ kadangi, tą 
lenkiyhiavihįą praktikuoja “te- 
vyhe Rusija”, tai .ir Lietuvoje 
jisai tapo įvestas. “Staclianoviž- 
mb”. pavyzdžių “Naujienose” 
jau buvo minėta, keletas. Pa
dubsime jų driiigiau.

. “šf'AČiiAKovizMO’'
rlrordai

yra aklį. ęūšiško impėrialižjrio 
magiai. Ką Maskva jiems paliė- 
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riz““!. .Ir tšt(ai žurnalas “Tau 
tos Ūkis” deda Stalino pamoks 
i_’ ii.LL», 1 J.

tautos išgamas’ ir ‘ša-

tyli jų spaudos, neduoti jlį 
laikraščiams jokių skelbimų, ^ 
neimti iš jų jokių plakatų’jr 
rėikėilriuti, kad lietuviai biz- 
fiiėlfei taipgi nedėtų į sriyo 
lalngiiŽ jokių komunistiškų 
9-kėfbiiriį Ir\ nelaikytų sriyo 
mžHfe . ištriigdšč all ofisuošė

tiė$kdkrytų, tai paskelbti ir 
jkdi obifebtą,' Rriip komuhištų

Keikia pastebėti, kad boilęci- 
feSiįJd kovos įraiilų prieš ki

taip manančius žmones ir M" 
ganizącijas, patys kęirtųhistai 
nuolatos vartodavo. Kada Jfe 
jautėsi “galingi”, tai . jie, dažririi 
dėdavo; laikraščiuose laiškųš, M- 
ginančius publiką neskaityti 
‘‘Kč.IeiviO”, “Naujienų” ir kitbJs 
bolševizmui priešingos spaudbš. 
Jie, bė to, nuolatos šlerigdavosi 
viš’oKi^iš . prasiriianytriaiš ir 
šm^ižtriiš diškleditubti kilų sto
vių įstaigas, draugijas ir žymes
niuosius veikėjus, rieverigdaihi 
net chamiškų atakų prieš tį 
veikėjų dšfnen’iš ii jįjį Šeimas. 
Šitbfe riekriltiilingiiš kd'čbs bd- 
uuš, jfe ir Šįahdiėh riėšiliai'fja 
y’Rrtoję (ir įddriiu, kad Itib eferi- 
mižmb ,daiig^riš(ia pdšižymi rie- 
va inteligentas Pruseika !).

Triigi RdMdriistai pilriiaušiii 
užsitarnavo to, kad visuomėhė 
pfeftbtfeM jieibš boikdfą rib tik
tai kaipo išdavikams, kuiie 
džidu^irisr bepriklausomos ’ iJė- 
tuvos valstybės sunaikinimu, 
bet ir kaipo riekti 1 turliiguffib* 
Šašui ant lietuvių visuomeninio 
kūno. .

tlžšidė|e riiaškas, jie lindai 
ftėfetvfų ciMilgijas, ap.simesdąriii 
“demoktatijoš” kovotojais .ir

Kriti 1W ofičidžris rdšo, 
Telšių liitirihihkrii patele darbi) 
Rašufiių “400 pėdfcėntų”:

“Kaip pavyzdį prilirišime”, 
sako laikraštis, “viemį briga
dą, ktilių šudritė Štašys ViŠ- 
nOfahkiš^ Ari'isiihas Kdldriieij- 
ęikriš ir keturi draugai pri^ai- 
bitiiitkai.' Jie tižviikrii’ hžtiii- 
katb' dviėfri tiiėdžfagoiri, ap
taškė daždls’; sulydino ir tiž- 
tri^M tiibų 191;3 kv. in. per

kriti

.z, Sldi

,->y

yb;. “ridlinriiį’’ f. Iis “atsišrityda- 
i,.'.. > h;» Uj i 1.11 J .įdviUlb mi nuo. padidinto atlyginimo, 

ie dri'rblhidkal,' paš'ak Kauno 
oficiozo; pareiškė;

“... mes dirbame ne kapi- 
talištains it* riė: trim, kad prri- 
tdrtėtdmė; įbėk dirbame Lib- 
f u Voš Trifybų So'čidlištihei 
Respublikai, ritės dirbame So
vietų SUj‘ifrigai, ditbrime visij 
pašririlib kraštų vrirguomėnėš 
Užtarėjui; didžidjafti drriugiii 
Staliniii. Užtat mės atsišrikd- 
inė nuo didelio uždarbio. Mes 
ir toliau taip dirbširbe, bėt 
tedkinšihiėš trio, kiek pakrin
ka. darbo žriiogiii į>ragyvėri- 
ii!”

Aiškūs drilyfcriš, kad tūoš žo
džius pašrikė tie' drirbiriinkdi, 
bėt kbnb'išaraš; bėris jų drirbą 
prižiūri. Kūrtš gi darbiniŪkaš 
nenorėk didešfiio a'tlygitiihid, 
ypač kuomet jisai padaro kelis 
kartus daugiau darbo?
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Vadinasi, nacionalizuotos į- 
monės bosas, komisaras, reika- 
jauja, kad darbininkai dirbtų 
kaip galint sparčiau, bet tenkin- 
tųsi tokiu uždarbiu, kurio tik- 
lai pakaiika “darbo žmogui pra- 
gyvęntin! <rdi;kut .dingo tie bol
ševikų prižadai Lietuvos darbi
ninkams, kad “socializmas”, ku- 
rį jie atgabeno jiems is Mask
vos, suteiks jiems gerovę ir pa- 
liuosuos nuo išnaudojimo? Jei-

M ,j » • » I < • • ✓ " • ■ i

gu darbininkas. padaro' tris ar 
keturis kartus daugiau darbo, d 
negauna didesnio atlyginimo; 
trii jo išnaudojimas yra kelioms 
eilįomš padidėjęs.

Kiti “stačlianovižųlo” rekete 
dai buvo padaryti Prienuose ir 
Alytuje. Prienuose viena tinUo- 

• rių brigada su “brigadiru Mi- 
ąilriitovų” pryšakyje, sako, at
likusi darbo normą “1,400%” 
(t. y. 14. liaj-ių ■ dfįųgiaV?. 
nustatyta^ p Alyhije dailidžhj 
brigada, vadovaujamą “Jjrįgądi- 
rb Ščepakovo”, pastatė 122 ,kv. 
metrus rąstų sienų per 5 valan
das, Kiekvienas tos brigados dri- 
lyviš pastatė per 10 vai. darbo' 
dieną po 21.34 .kv, metrų, .tuo 
tarpu kąi ligšiolinė norma Lie
tuvoje buko tik 2.5 .iki 3 leL 
metrų. Kąuno oficiozas, apie' 
tuos “s.tachąnovieęius” sako:

“Kiekvienas šitų Lietuvos' 
stačhanovjėčių, kaip dailidės; 
tai j ir jų brigridjras, tą, d ieną 
Uždirbo po 80 litų vietoji Ii) 
lt., kuriuo^, jie, butų uždirbę 
padieniai. Staclianoviečių pa
galbiniai darbininkai uždirbo 
savo normalinį atlyginimą s b 
25% premijos.”

K

Ač tiem's briifidėms buvo ūz- 
iiidkėtri pd 80 litų už tą diėną, 
h’ėžfttia.' Gril būt; ir jie šštvb pa- 
didirftą atfyginihSą “paaukojo^’ 
StrilinUi.* B%ėt čfa įdomu yla tai, 
kad dailidės prikėlė sri'vo uždar
bį (bėrit popiėro'je) daiigiūu bri
gu 5 krirtas (viėtdjė 15 litų -L 
80 lt!), b dailidžių pagriibinln1- 
krii — tik 25 nūoŠiiriėiriis.

Tb “štričliariri'UiŠkri”, sistemą, 
kriip matbihe; jyedri tokią iriil- 
žliiišfcri ifely^ybį ddlbininkiį Už
darbiuose, kokios kapitalištihė- 

fje sisfėmdjb nė šit įrigalba 
“piėcė-wdlk” negalima pasiek
ti.* Tai jTd šištėrifri, kurioje 
dUrbihlftfcų mdšėš yM žiadridi 
išnaudojamoJŠ; krid riidža šditjri- 
16 pf iyilfeįijilbty meėhdriik^; kū- 
Hė heriasi IŠ kdllib, stėii|dahde-

Vakar Automobiliai
Užmušė 8-is
Žniofies

Japonų rūpesčiai
,įi. ——,—— ... ,

'tOKIO, Japonija, spalių 3
— Kai tiktai sužinota apie pre
kybos suvaržymus Suvienytose 
Valstybėse, japonai sudarė di
delę bendrovę žibalui pirkti. 
Bendrovė deda pastangas aprū
pinti Japoniją žibalu ir pradė
jo užpirkimus Irrike, Irarie ir 
Arabijoj. Japonams reikalingas 
didelis žibalo kiekis, ries sava
me krašte pagaminama labai 
mažai ir neužtenka dideliems 
reikalavimams.

Bet ir šiuo atveju japonai 
Susiduria su dideliais
maiš. Japbh'ai tūri tiktai 3’9 la'i- 
vus-taftktis žibalui vežti. Jeigu 
anglų laivai norėtą, tai ir šiūos 
tarikus gėlėtų visiškai suštab- 
dyti.

Mušsolirii perspė
jimai

— Nelaimės Chicagoj —

Vrikar per pirmas 12 valan
dų, automobiliai Chicagoje už- 
mūšė aštdoriis žmones:

Jdsėpk Maėina, 80, riiio 
Larrribee Street;

ŠoIOirioh Roskin, 75, nuo 
Sdūth Albany Avė.;

Raymond Strethmore,
119th ir Blue Island Avė.;

Charles Bhelendorf, 72, 
South Duriton Avė.;

Carl Scheidt, 68, 1868 
chard Street;

Hetity Ceosterj 2'1, B6U% 1, 
Aurora, III.;

Louišė
S. Koliri

Jessė
Alabama.

1214

6630

21,

611

Or-

KHEnKdlL&ufl

d.

surik u-

ROMA, Italija, spalių 3 d: 
— Mussolini spauda duoda la
bai daug vietok' Aniėrikdi tai
komais. perspėjimais. Aprašinė
ja kokibs nėldimės ištikš‘ari- 
čios Ameriką, jeigu ji įsiveli 
į karą. Rašo, kad karan besi- 
rriesiančibš yišbs . “dšiėš” valsty
bės, jeigu Amerika išdrįs pasi
naudoti britams priklausančia 
Singapūro' bazė.

čankaišeko Vyriausybė vadiha 
Anglijos ir Amerikos kapitalis- 
tų. įrankiu prieš Japoniją . Ita
lai riuTd'db, kad JajĮftpija labai 
driug ialrtt^įiiši prisidėjus prie

• Važ t Safiio- B

irihs Chicagos koRlfeL—,__„Tv T 
tėlas prokuroro asistento Wit 
bril Crowley, Jis buvo §6 ^ųie; 
tų amžiaus ir gyveno ad. 1011 
NJ Eitelid atditfė; OaR POrk.

. 3 ,. Bff.fi Fv? ,*?■,& gc’,:1; EEI

si įtikti komisarams,jjautų prp- 
gą poniškai gyvltitk T&čMit; pu
blikai aptntflktati, komtmacių 
laKŠtihįdfes pdš&kdjil, krid tai 
esfs “soeifcltemas’’!

Gillės, 13, nuo 6455 
Avė., ir
Walters, Sylačauga,

Rudeniniai Kūdikiai 
Turi Stipresnius 
Kaulus
Tai Dietos ir Saulės Rezultatas.

Pcnnsyivaniri Stato Čbtlegc 
universitetas skelbia suradęs, 
kad kūdikiai gimę spalių ar 
lapkričio mėnesį paprastai tu
ri stipresnius ir geriau išsivys
čiusius kaulus, negu kūdikiai 
gimę kitu laiku.

Tas paeina nud to, sako uni
versiteto mokslininkai, kad va
saros metu nėščios motinos die
ta yra daug sveikesnė ir įvai
resnė negu žiemą ar rudeni, o 
be to, pavasarį ir vasarą ji tu
ri progos daugiau Išiiko pra
leisti saulėje.

Universitetas toliau sako, 
kad ir kitų rnenėsių kūdikiai 
kaulų stiprumu galėtų prilygti 
spalių ir lapkričio kūdikiams, 
jeigu motinos laikytųsi įvairios, 
sveikos “vasarinės” dietos, t. v. 
naudotų tokį maistą, kuris pa
prastai valgomas vasarą.

Porą savaičių atgal chicagie- 
tė Fay Freędman, 4g0 Dlver- 
sey, žbšipkiiiid šb kokiu tai 
Jack Lawrenčė, RevR iš Minno- 
ripotiš, MfRiięsotos. r8 triimpo 
ir Skh'briite “ri>thanso” neįažį- 
ŠtafRŠslri . chicagletė.s
lankok — ir ji ttt3i sutiko,. pro- 
porict|£ ktišidžiaugusi.

Kai Jii $300 vįstu-
IbiKlnams sutvarkyti, ji pi

nigus jam įteikė, taipgi atida
rė jrihi Sttvo du plfttinum žie
dus — ]

r

pakeisti juos į siižie- 
ji ^fektllų Žedhs.

jai jfĮit atėjote —: ga
vęs pinigus ir žiedus — kava- 
lieilii^ kul tki įifkžuvo. Tiirbut 
išvyko atgal į Minneapolis, kur < 
žinbKės' gril nbta tofcife lerigva- i., • 
tikiai kaip chieagiečiai.
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Darbininkai

FOTOGRAFAS

AUKT1? Lengvais Išmokėjimais

įau

uo

TH. YARds 3088

Višbš rildidš 1941 ritėtiį; ViStį išdirbyščių 
ir radio kombinacijos; Lietuviškų Rėkoidų

$1.25 
$1.95 ,Jqp 

s, Žvyrai

registracijai pasibaigia. Reikia 
nueiti į artimiausią ugniagesių 
stotį.

Neūžsfregistravę balsuotojai 
negales dalyvauti lapkričio 5 d., 
prezidentiniuose rinkimuose.

Prašo Kitų Organizacijų N 
rengti Vakarų Tų Dieną

KAM
aųR šaVo DAGTINIUS
PlEITUŠ OABAli! cb*

lA. m

“Naujos Gadynes 
Choras Ir L.D.D.
Rengia “Metų
Ūžbaigtuves”

Jus rasitd milžiniškų pasirinkimą pas Bud 
rikų; Didėle riiiblaida už šeriiį radio.

CONRAD 
fotografas

Studija (rėhgta p ir

vyrų 
CJiicagos 

Choras. — 10

Remkite tuo*, jkįirie 
garsinasi

Metai,, co. ..... 
tory. 4965 
ngius if

SLAŽ38 Kuopa 
Rengia Naujų Narių 
Priimtuves

Budri W Radio Valahda Nauju Laiku WČFL; 970 Radid Stotis 
5:30 iki 6:30’f^ėdetioš Vikare; Bus Per Visą ^iertią

prašome 
darbi-' 
p arda-

Uste Ate:
itfes itafeMtteS ,yta A 

h8Bto Iri 
klasiškų

3216 S.HalstedSt V
Stogus; riAaa, šiog 

sienų apmušii-----
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdfai&taM.

Skelbimai NatijiėHo’šė 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujietr 
vra n and iriuos :

BUDRIU ANI®
3417-21 Šo. Halsted Street

I*irtfmji Kliaša Pradės Tarnybą 
Lapkričio 18

SERVICE
pilvo,, kepenų, /rikstų, ir 
icosę gyslas, vajricose votis 
'ašitarlmas . Dį^KAI į

pagal Iflinoiš valstijos įstatus. - - 
(arti Damen Avė.) VISAS 2-RA&,AUKŠTAS 
>RUnswicfc 2718 ir HUMboldt 6158.
iki 8 vai. vak. Sekmadieniais tik pagal sutartį 

E ZAREMBA, Medikalis Direktoriuj! ff SANDRAUGAI;

FURNlTURE HOUSE
^40941 So. Halštėd Strėet

nuotaikoj linksminosi ir Šoko 
prfe labai gero orkestro. Klasiš
kų šokių mokyklos, jaunuoliai: 
■įfenbvKitįe Brazaitis,; Genovai
tė, Sakaidusk^š, jįai'j Ęi&fa, 
Elaįne Rosgaitis, Auna Major 
tf Mariau Major visoš galbiai 
ir įfaži^i ątšiž^MeJo ŠokdaSnos 
lietinių riaUdiė^ a(kfob a tiškus

darbininkai. Kurie Patarnaus 
“Automobilių Blitzkrięge”

Liberty Grove Darže 
Parengime, Spalių 6 Dieną,.

Visi čionais įvardinti aųme; 
įvs ir kiti, kurie yra pašiurti 
IŠ chorų, prašomi susirinkti į 
Jbcrty daržą ne veliaiiš TO:OČ> 

vai. ryto.
J. Bačiilrlaš 
Mr. Skurkis 
A. Narbutas 
J. Pučkorius 
X. Šhdikus 
P. Galskis 
B. Šhaifcus 
J. tyįartinaitis 
J. turhosa 
ArthUr T it moša 
Niciiis 
Artiš'auskaš 
Rulis
L. Blirba
J. Jasinskas
j. Paniška
F. A įniki s
Josephirie Miller 
Valeria Ladiga 
A, V Uis 
J. Ascila 
P. Švelnis 
J. Gumauskas 
Mr. Jašmontas 
K* P. Deveikis 
J: Milaševičiils 
Mr. Dainius 
M. Kondroška 
Al. šmbtelis 
J. Pronckus 
B. Barniškis 
B. Shumakaris

genąs akrobatiškų ir klasiškų 
šoklį mofcytojds, dlži ir 
naujausių Šoklų žiftbvris.

DticUja hi PdritUia
Pirm šokių pragfaimb -Art. Š. 
A. Geniotis įdomiai kalbėjo 
dįtfė Lietuvių kalbos ir ištori* 
jos Mu’dingumą ir apie k a-* 
rakterio auklėjimą. Po trum
po pareiškimo, jis visiems šir- 
dbiį*ai dykojo UŽ mokyklos įtši- 
rainį tf šlčėHlingį atsilankys 
mą. Taippat jis pranešė, kad 
sekantį šeštadienio vakarą bus 
daugiaus paįvairinimų iš ku
rių publika turės dar daugiaus 
sin’a'gųmo- Aš širdingai linkiu 
kad( šis kultūrinis darbas ne
stigtų visuomenės užuojautos.

—-t^abardiiblškė

vyrų (nuo 
if privalomo ka- 

i jau yra ga-

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

iišthh'tf Kanter
MtTūAL ttątOR 
to. — Wholesak 
htil S. Halsted Si

Tel Boulevaro M u

aieamJno te.

(^VRRNlifR^T 
SAVINGS FEDERALLY 

ii«i ARCttER2 AVENUE

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUSŲ .2EW>MIS CASh 
KAINOMIS

Z±4 ........................... ....... pėda 2c
1x6 ..................... pėda mc
PlašterboArd ................. pėda 2c
VVallboard .............  kv„ pėda 2c
Spėcfal MųleVa, rėg. $I.9£>, 
. ,dabąr ,........ ......................
$3 Vertės Maleva ............
Cedriniąi JPęstai (7 .pėdų) 
Taipgi Cementas, Smili; 

NEREIKIA CAS
Apskaitliavimas DYKAI— 

Pris.tatymas DYKAI 

alrert lūmber

juarcus 
ftyMM Rthkt 

VALANDA
— iš šttitietf -

W.G.E.S.
Rdštfieh nūo 1:46 v. ryto 

,u Iki. 3:15. „v*l.vfyto.
Subatomis nuo. 8:30 iki 9:15 

vai. ryto. ‘ 
Pirmadįeniais, ^taipgi 7:00

muziką Ir
prani

Chi- 
ričiuose vie- 
rkliose, mo- 

kltiiofce valdiškuos^ 
Miesto rotušėje 
>se. Registracijos

3800 Š. tVėštern Avė.
tel. LAtayette 2101

Atdara kasdien 7 v. fyto iki 6 
v. v., rfedėliomis 8 v. r. iki 12

_ .. vaL dienos.

CENTRAL HEALTH 
Mes sėkmingai gydome chroniškas Iigas„ 
tt Lytišką silpnumą ir Vefreriškas ligas, va 
ir hemorraidus. be.. chirurgiškos ,xip’— 

P ries-vedybiniai egzaminavimai 
1922 W. DIVISI0N ST 

t)a Telėtona 
Valandos: Nuo 11 v. į 

. DR.

Mes gemihamė Dehtiireš 
gąvfc įspaudą ir užsakymą 
laisriiūotų Dentįstų. . .

Apskaiciąvimaš 
Dykai.

rfot reikės ntrrėdyti savo kva
lifikacijas; Šeimyninį sto^į ir 
thikamumą karo tarnybai.

PdširėhiiSrit torhiš aplikacijo- 
rtttš <*Drhftd tarybos0 spręs ai* 
pašoktasis gali tilojO pradėti 
tOtiybą ič df jai tirika. Vedii- 
šiėtffs vyfariiš biiš diiodamos 
įvairios lengvatos i f jų bėnt 
pradžioj OšOks.

lai tokie btis įrireiigiahlieji 
žfnkšrridi įrivalohiarri kareivia
vimui. IŠsijdjti's tihkdmtiS ir rie- 
tihkamuš, švėikus i? irivalidūs, 
'ę'ėdušitiš ir pavienius — pir- 
rrfiėji parihkti Vyrai turės rd- 
pbrtiioti Į huroclytą karo sto
vyklą iė pradėti kato prievolę 
lapkričio 18 d.

Tarytos laikas užtruks vie- 
ntiš nrietbs. Po to atitarnavę 
savo laiką bus išleisti į rezer
vus, su ranga ar be rdiigoS, 
tas priklausys kaip pašauktasis 
pasirodys tarnyboj.

Pradžioj alga bus $21 mėne
siui, bet per didesnę dalį laiko 
gaus $30.

Višbš sirttilfcihiehlos r b gis (ra 
mui karo drtfžiaus 
21 iki 3^ 
reiviaviiik ____
lutinai

Registrrtoiiž rįilfcės už nepil 
na i dviejif šsVMčiį, būtent spa
lių 16 d.

Kur reik&

cinRtų baisa 
pirmiau įtiv 
cagos ir Cbci 
šuose namik 
kyklose, 
triobesiuose, 
ir universite 
stotys taipgi btis įrengtos ligo
ninėse, bet te galės naudok 
tis tiktai ligdnitiių įnamiai.

Chicagos tegištracijos tvar
kytojai už keliį dienų išle.Š 
žemlapį, kilHs įrodys kur kaŠ 
privalo registruotis.

Registracijos tikslams mies
tas būs padalintas į 500 dis- 
triktų, ir kieįvlerio distriktd 
gyventojai galės užsiregistruoti 
tiktai ŠaVb distrikto stoty j.

Kitų miestų gyventojai; kurie 
viešes CTiicagbš registracijos 
dieną, iurės užsirėgistriioti 
miesto i-ottišfcje.

Universitetų studentai iš ki
tų miestų turės užsiregistruoti 
savo universitetų stotyse, bet 
studentai, kurių namai randasi 
Cook apskrity), turės užsire
gistruoti savo distriktuose.

“Loterijos*’ svarba
Visus kariško amžiaus vyrus 

šuregistravdš, kiekvieno korte
lei bus duotais nuhjeris, ir tie

Iškilminga vakarienę su šokiais 
lapkr. 23

SLA 238 kuopa spalių 1 d. 
laikė šVdčbų šūsirihRim4 KJ 
(Iramonto svetainėje, 4535 So. 
RdėksVelt šfreet, kur tarėsi apie 
iškilmingą vakarienę, kurią 
?engiėi' lapkričio 23 d. Holly- 
wood Inu svetainėje, 2417 W. 
43rd street.

Tai bus įspūdingas naujų na- 
hiį įvesdinimo vakaras — pn^ 
imtuvės drKa ih'adgtirdiidii. 
Tam tikslui yra rengiamos įdo
mios ir linksmos ceremonijos, 
bus v&kari&iė, gėrftndf, b‘tiš ič 
šokiai. [Žangii šve&ih’iriš yrd la
bai prieinama — už viską tik 
75 centai.

Kuopos valdyba ir visi nariai 
stropiai šitam parengimui ren
giasi, kooperuoja, rūpestingai 
bilietus platina, tad nėra abe
jonės, kad kaip rengimo komi
sija, taip ir visa kuopa galės 
darbo< vaisiais pasidžiaugti. Va
karienės pasisekimas yra bevelk 
užtikrintas. ,

Pasimatysimė . visi musų pa
rengime lapkr. 23 d.J

J. Povilkitis, rašt.

Naujos Gadynės Choras ir 
Liet. Darb. Dr-j^s 4 kuopa nu
tarė bendrai rengti bankietą se
nųjų metų užbaigimui.

Tas šaunus banketas įvyks 
šeštadienį, gruodžio 28 d., Mar- 
quette svetainėje, 6908 S. Wes- 
tern avė.

N- G. Choro ir L. D. D. 4 
kp. komisija nuoširdžiai pra
šo pažangiųjų draugijų bei 
kliubų ir chorų tą vakšitų ne
rengti pramogų, nes kai pasi
taiko keli parengimai tų pa
čių pažangiųjų organizacijų,

boldly ąs thę season.’s best buy. 

and thė įrices wė’fe astčing ęafn 
MODBL BT-5O Molded to modert) ideąą 
pf designj this,»trcwnlined rpflio offčrt 
power, compaetneirf and bėauty ®tan 
unusiially low< pricel. 5 tub<^ X|ncta<f- 
ing rcctĮfler) AČ-DC sųperhet; Auto* 
matic .VOlume .contrbl; BjJtrln-Tenna; 
Tųncąty,, FyJLTonp ^peaker. 
Čabinet Anished in rriottled brown 
and bldck.

vyrų.
Gerbiamų dhbfų 

paskirti atsakomingus 
liihktis, kurie hpsiiins 
vinėti įžangos bilietus 
tikš stoti prie kitų' 
prašom. Kad į dhržą 
kytų laiku ir užsiregistruotų 
BSS RėiigihTb KbWšy<f A.

Smagus šokių ir pąsilinKsmi- 
niiįio vakaras įvyks Š&šrhatįnio 
vakarė, Jonistų 814 W. 
3.3rčl Št. fclašiikų Š.dkiį Moky
tojas Andrejevas kartu daly
vaus su publika ir norinčius 
pamokins gražidi iė taisyklin
gai šokti valciis, padespaną, 
liatidiės šokius ii’ it. Visuš šir
dingai kviečia,

—Šokiil Tirgbd

PRIE VIRTUVĖS:
K. Rypkevičiene 
Misevičienė 
Julia Dainienė 
M> Jasinskienėj ■<

< Mrs. t O.<' Vilienė ‘ *
B. ^Laucaitė
Mrs. Radišauskienė

PRANEŠIMAS CHORAMS 
Chicagos LiėttiVių Vyrų Cho 
) nariai, kurie dirbs Naujie 
ų piknike:

S. Rimkunas
N. Jakubka
P. Skurkis
J. Ašcilld
J. Bitdris
D. Miller
P. Bergeris
P. Sutkus
J- Tikutis

Dar neprįdavė vardų:
Birutės Choras—10 vyrų

10 merginų.
Kultūros Ratelio Choras—

vyrų ir 10 merginų-
“ Naujos Gūdy nes“ Choras

10 vyrų if 10 merginų
“Pirmyn“ Chordš

ir 10 merginų

tiave been packccLinthdSeittractive.domhact “ėxtra”radios— 
therą ^ ^o^ .and a listen—todayl'

thoMi who prefef a' plattic in cha«te 
Vtbitė,, 5 . tųbeį, GnClpcŲty
AC-DC »uperhet; AutomM^ick vplutnę 
control; Bilt-In-Tenna; 5-in'ch electro 
dynatęic «pcalcer;.Tųpeą*y dial., Cpbl* 
net< moldęd in rpodccn plaatic with 
pull-up carryfng handle.

Mes 4 esame puikių dantinių fleitų 
gamintojai jau per suvitŠ 18 mėtų. 
Ateikite, leiskit mums -parodyti 
kombmaciją PERMATOMO PLEI- 
TO šu

Pataisymas $1.00

člėrtnskomiS * • užlai- 
apriliS Ji Hdllsnvądd 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

jos budii — tikslu ri įstatyti 
kokioj tvarkoj registruotieji 
btiš šaukiami savo karo prie
volę atlikti.

Taš privalomo kareiviavimo 
minrer
lių 21 iki 26 dd.

Tokioj tthrfcbj, kokioj jų 
Numeriai bus ištraukti, užs’.re- 
gistravę vyrai l)iis pašaukti 
0rieš “Drafto tąfrybaš 
išpildyti tani tikrą blanką, 1

.... SVEIKATOS KLINIKAS 

r«s...... . 515.50
......’so.oo 

fcAUDONGYStręj S nn 
Išėmimas ir Ligoti. ’Cw«UU 
REtJMATIZMAS...........šį nn
Greita Pagęlbą . (r. .
GYDO VISAS LltiAŠ 
Ekzaminąoija C 4
ir vaistai * I «U V
OouęLAs p Ark. hošjpital 

1900 Ss Kedzie r>Ąve.   Chicągp, 
, ■■■ ■■ i. i i iii ii h m . į ii » *4

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

Turtas virš . $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - MofiiDtiO.OO
Dąbar Mokame 3^2% Už Pa- 
dėttis Pinigus. Duodam Pasko- 
ižs Aiži N«žių i iki 20

sioi)A AND I&NERAL WATER □;
Bottled by M

tifttGOT 'ėoT^ling woRks g 
GERKIT S1LVER ROCK MINeKaL WĄT£R. ĘAD UŽLAIKIUS* 

IK ATGAVŪS DAtGIAU SVEIKATOS H

SVĖIKATA YRA DIDŽIAUSIAS TURTAS 8
pristątomė MONARCH BEe11—“Chicago’s Owri” ' R
Pristatome x visiems ant .pareikalavimo ir greitai. j u M

5114-16 South Knox Avė. Chicago, III.3
Telefonas, LAFayette 6573 Q

cxxxxxxxtxttxtxxxxxxxxxtXxxxxxxxxxxYžxxxYTYŽxyxxxz^

Uwndale Dental Laboratorta 
.......  HEJNA BROS.

Atdara nu'o 9 ?. iki 8:30 v. v.—Šubatomi^ nuo 9 r. iki 5 v, vak.
3945 W, 26ih Si. 1724 S. Ashiarid Avfe

Tel. Lawndaie 2908 ’fĮt ftionjoe 92di
30 N, Dfcatbdrri — Statė 9649

ROOM 805 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

LOAN ASSOClATIONofChicago

JUSTIN MA€KIEWICH Pres
Vai; d iki 4., 9' iki 12'

Sub. 9 iki 8 / .....
...................   TeL, VIRglnla 1141

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAIIGA
DISTRIBUTORS
-y| Parduodam gėrišuR] tr 

stiprinusį
FOX HE A D ACę 

Vynai-Likieriai Gėrtnįai 
į visas miešti 4alis.

5031 W. Roosevelt Rd, 
........  cicero,

ir turės tai nebūna pasekmingi.
Komiteto ndrys A

Lietuvių Mokyklėlė^ 
Vdkarai Sutraukia 
baug Publikos

x ,, ,,,l ,
Jauni Šokėjai Gerai Pasirodė

Lietuvių 'kalbos mokykldš 
Šokių ir pasilinksminimo 
kafas įvyko per.eitę šeštadie
nį, rūgs. ,28 d-, Jonistų salėj

W. 33rd St.
Susirinkusi jaunų ir paugh- 

ai ir ger6j 2"/ v^Li

ARE THE PĮCK OtįHĖ j’AtK!

MmHI



NAUJIENOS, Chicago, III.

RYTOJ-AUTOMOBILIU
BLITZKRIEGAS”

t I

sana

Visi Chicagos lietuviai yra kviečiami rytoj atvykti 
į nepaprastą parengimą, apie kurį daug jau buvo kalbė
ta ir daug rašyta.

Ilgai negaišuodami tepakartosim, kad tas parengi
mas yra “Naujienų” rengiamas “AUTOMOBILIŲ 
BLITZKRIEGAS” ir jis įvyks RYTOJ Liberty Grove 
darže, Willow Springs Road, truputis į šiaurę nuo Ar
cher avenue.

Nepaprastai įdomus parengimo programas prasidės 
2-rą valandą po pietų, ir prašom nevėluoti — atvažiuo
ti kuoanksčiausiai gerai vietai gauti. Programas turi 
prasidėti punktuališkai, nes yra ilgas ir viskas turi būti 
atlikta prie dienos šviesos, kitaip nervus tampančių 
“AUTOMOBILIŲ BLITZKRIEGO” aktų publika nega
lės gerai pamatyti.

Programą pildys visai Amerikai žinomas drąsuolis, 
automobilių akrobatas BOB McKENZIE, su lietuviu 
BILL KURAUSKU ir buriu pagelbininkų.

Su automobiliais jie darys
Mirties Kilpas
Važiuos per muro sieną
Važiuos per degantį namą
Tyčia darys automobilių susikulimus, kad parodyti 

kaip tokiam momente vairuotojas turi ir gali vartoti 
šaltą protą ir savo gyvybę išgelbėti.

Važinės dviejais ratais pakreipę automobilius visai 
ant šonų.

Su smarkiai bėgančiu automobiliu peršoks kitą ir 
atliks daugybę kitų drąsių žygių, kuriuos čia neminė
sim, nes jiems pavadinti nėra lietuviškų terminų. Pa
vyzdžiui bus, angliškai vadinant, “Suicide Rolls”, “Ski

Rytoj NAUJIENŲ
Radio Programas

DAINUOJA “NAUJOS GADYNĖS” CHORO MERGAIČIŲ TRIO: LILIJA STUPARAI- 
TĖ, VALERIJA LADYGAITĖ IR JOSEPHINE MILLERIUTĖ

Vėliausių Pasaulio Žinių Aphmlga^Prausimai iš Chicagos Lietuvių Veikimo.

Iš Stoties W. G. E . S. 1360 Kilocycles
11 VALANJĄ RYTO.

Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo pasiklausyti!

■ ■    ’     1 1 . 7 \ 1 -r-.-T—. I

Aukos “Naujienų’
Namo Remontui

• h-j (Tęsinys)
FRANK LUKOŠEVIČIUS, Cicero ..... ...
MR. IR MRS. KAVALIAUSKAS, Cicero
J. LADIAGA (Ladyga?) .......................
BUVO PASKELBTA .........................

.$25.03 
.... 2.0) 
.... 2.00 
$997.25

VISO
(Bus daugiau)

LIETUVOJ DAINOS JAU NEBEAIDI, BET 
ČIA JAS LAISVAI DAINUOJAM

Įspūdžiai Iš Lietuviško Išvažiavimo Jeffersone
NORTHSIDE — Nors musų ■

tuviškų dainų aidas jau užgę- 
sintas ir į Lietuvos krutinę 
yra suvarytas durtuvas,—kas 
mums yra ir skaudu ir grau
du—bet mes Lietuvos sūnus, 

, . , . . .. . gyvendami šitoj laisvoj ir de-
Jump , ir dar keli kiti panagus aktai, bet ką jie reiSKia mo.kratiškoj šalyj, lietuviškas 
ir ką jie darys patys drąsuoliai išaiškins publikai. 'dainas laisvai tebedainuojam.

Dainuojam su skausmu, nes 
kiekviena daina mums prime
na Lietuvos liūdną dabartį, bet 
turime viltį, k&d’- ji betrukus 
su musų pagalba išsiliuosuos 
nuo svetimo jungo.

Dainų, Nepamiršom
Mes amerikiečiai nepamirš- 

itame ir nepamiršim savo tau
tos turto—gražių liaudies dai
nų.

Štai, sekmadienį, rugsėjo 29; 
d., Humboldt Parko Politinis 
Kliubas turėjo smagų išvažia
vimą Jefferson giriose. Diena 
pasitaikė labai graži, tad ir išr 
važiavimas buvo labai sėkmin
gas. Girios išvaizda nebedaro 
gyvo, malonaus įspūdžio, jau 
rėdosi iš savo puošnių žalių4 
rūbų, bet susirinkę svečiai jau
kiai linksminosi 
ir muzika.

Lietuviai ir Politiškas 
Veikimas

ir ką jie darys patys drąsuoliai išaiškins publikai. '
Jų tie nepaprastai drąsus ir, rodos, pragaištingi žy

giai užims suvirš dvi valandas laiko. Galim užtikrinti, 
kad nebus nei vienos nuobodžios minutės ir atsilankiusi 
publika pamatys tiesiog stebuklus, kokių iki šiol nematė 
ir vargu vėl pamatys, nebent McKenzie su savo grupe 
vėl kada nors pas lietuvius užsuks.

Įtemptiems nervams publikoj nuraminti, programe 
dalyvaus su dainomis ir penki musų chorai, “Birutės”, 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, Kultūros Ratelio Cho
ras, “Naujos Gadynės” ir “Pirmyn” Chorai. Tų chorų 
nariai taipgi darže publiką aptarnaus, prie baro, virtu
vės, vartų, bendrai visur, kur publikai pagalbos reikės.

Po programo, žinoma, bus šokiai, kur jauni ir seni 
galės prie linksmos muzikos nepaprastą išvažiavimą sma
giai užbaigti. * •

Įžanga — tiktai 25 centai asmeniui.
Jeigu norite pamatyti nepaprastą parengimą, būti

nai bukit rytoj “AUTOMOBILIŲ BLITZKRIEGE” Li
berty Grove Darže!

Jeigu kartais rytoj lis, parengimas bus atkeltas ki
tam sekmadieniui. Pranešimo apie tai klausykite “Nau
jienų” Radio valandoj, 11 vai., iš WGES. J. J. ž.

Mes Linkime,. Kad Visi Lietuviai Rytoj 
Nuvyktų j Liberty Darža ir Pamatytų

AUTOMOBILIU BL1TZKRIEGĄ
LOVEI

Kvietkininkas
3316 S. Halsted St. Tel. YARds 7308

NELAUKITE-
Ry to j Gali Būti Pervelu!

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

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

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

AMERICAN INDEMNITY COMPĄNY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.

•‘MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Dovana “Naujienoms”
Tarp lietuviškų biznierių, ku

rie prisidėjo aukomis prie 
“Naujienų” atremontuoto na
mo įkurtuvių, yra ir geras 
“Naujienų” kaimynas, p. Gu
delis, 1726 South Halsted str. 
Jis atsiuntė įkurtuvių svečiams 
pavaišinti bonką “skaidriosios” 
iš savo alinės. Ačiū jam už tai.

Joniškiečių Kliubas 
Švęs 15 Metų 
Sukaktuves

Diena Iš Dienos
I I ■ „■■■■■

Iškilmingos Sidabrinės 
Vestuvės

HARVEY, 111. — Rugsėjo 15 
d.- čia įvyko labai iškilmingos 
sidabrinės vestuvės, kurias su
rengė visiems žinomi vietos 
biznieriai, Klemensas ir Johan- 
na Shilinskiai, savo namuose, 
adresu 15601 South Halsted st. 
Sukvietė savo gimines ir arti
mus draugus. Jų buvo labai 
daug. Visi buvo gražiai pavai
šinti,— nieko nestokavo, ir vi
si galėjo linksmintis kiek tik
tai širdis valiojo. Tai buvo tik
rai šaunus 25 metų vedybinio 
gyvenimo paminėjimas.

Nuo savęs 
Shilinskiams 
ateinančius 
teikti mums
silinksmįnti ir pašokti jų auk
sinėse 50 metų sukaktuvėse.

Šį Vakarą
Linksminsimes sui. r ■ •

“Farmeriais

Taip, šį vakarą Marcįuette 
svetainė, prie 69 ir Western 
Avė., jau nebus svetainė, bet 
“daržinė”, kurioje “Pirmyn” 
choraa laikys savo “Baru 
Dance” — “Fataerių šokius’’. 
Vieta bus išpuošta su kornų 
stiebais, “pumjŠkinais”, ir kita 
kuo, kas reikalinga tikrai ūkiš
kai atmosferai sudaryti.

šiam įvykiui yra paimta or
kestrą kuri tik grįžusi iš Hol- 
lywood, kur jie neseniai baigė 
porą “mūviu”. Bus proga pa- 

1 . i matyti kaip atrodo tikras “mu-
su damomis arkestras. ;Taipgi bus ir 

tiems, kurie geriausiai 
“farmeriškus” šokius ir

Patartina, kad Northsidės 
lietuviai piliečiai daugiau 
jungtųsi į Humboldt Parko po
litinį kliubą, nes šiais laikais 
ne tik darbas, bet ir politinis 
veikimas yra reikalingas. Tad 
kodėl mes lietuviai negalėtu
me turėti skaitlingą Kliubą sa
vo kolonijoje?

Reikia tikėtis, kad Humboldt 
Park kliubas, kuris yra popu
liarus musų tarpe, pajėgs su
traukti ' visus nortbsidiečius 
prie savo skaitlingos šeimynos 
ir pasidarbuos ne tik šios ša
lies, bet ir visų lietuvių labui 
Amerikos politinėje dirvoje. 
Juk lietuviai lygiai gali su ki
tais dalyvauti Amerikos vie
šame gyvenime, mes nesame 
prastesni už kitus. Mums ta 
teisė priklauso. X.

Stato Dvi Naujas 
Krosnis Carnegie- 
Illinois Liejykloj

Šiomis dienomis Camegie- 
Illinois Steel Corp. f’rma savo 
South Chicago liejykloj pradė
jo statyti dvi naujas elektrines 
krosnis plieno gamybai. Tos dvi 
naujos krosnys galės pagamin
ai apie 100,000 tonų plieno per 
metus.

20 d.
ir• v is-

mo
da r- 
kai-

vių” i 
prizai 
atliks

pageidaujama, kad visi 
turėtų “farmcrskus” kostiumus, 
nes už gražiausią ir tinkamiau
sią kostiumą bus duodama do
vanos vyrams ir moterims, 
šiuose šokiuose komisija prane
ša, kad bus tikra ūkio atmosfe
ra: šienas; tipiški fannerių rū
bai visur matysis; na, o apie, 
muziką dėl tų “sąuare dances* 
jau nereikia nei kalbėti.

Kad turėti tikrai smagų lai
ką atvažiuokit į Marąuette 
svet., 69 ir Western. Visas uži
mąs ir triukšmas prasidės 8 
vai. vak. —M T D '

Yra

Į Kalėjimą Už 
Vonios Neturėjimą

Chicagietis Charles Behning 
turi namą adresu 5808 Winona 
avenue, ir jalnė gyvena. Atėjo 
miesto inspektoriai ir rado, kad 
namas nėra aprūpintas lavato- 
rija ir vonia. Jie įsakė Behning’- 
ui Vonią tuojau įrengti, ir jis 
prižadėjo tai daryti.

Praėjo kuris la kas, inspek* 
topąi grįžo, bet vonips dar ne
buvo. Behningą areštavo, ir va
kar už vonios neturėjimą jį nu* 
teisė kalėjime ątsėdėti $50 pi
niginę bausmę.

Brighton Parke 
Vestuvės

BRIGHTON PARK. — Saint
Boniface bažnyčioj šiandien, 11 
vai. ryto, įvyks vestuvės pp. 
Jono Bremerio ir Julijos Pod- 
stawa. Jaunoji yra chicagietė, 
iš Northsidės, o jaunasis, p. 
Bremeris, 
III., bet 
17 metų, 
Street.

Daug 
jaunavedžiams linki,

Julija Albertkaitienė.

Rengia vakarienę skalių
Joniškiečių Labdarybės 

Kultūros Kliubas ruošiasi 
kilmingai švęsti savo 15 n 
darbuotės sukaktuves.

Kliubas per visus tubs 
lūs pasekmingai gyvavo ir 
bavosi lietuvių visuomenei
po labdaringa ir kultūrinė or
ganizacija. Kur matė reikalo, 
Kliubats u, .n&ĮiUOihę£ neatsisakė 
duoti pąrajią, ir yra išaukavęs 
gana stambias sumas pinigų.

Norėdamas tos darbuotės 
gražius vaisius ir sukaktuves 
pažymėli, Kliubas rengia iškil
mingą vakarienę. Nariams įžan
ga bus nemokama, o svečiams, 
kurie dalyvaus vakarienėje ir 
šokiuose, ji bus tik 50 centų 
Vakariene bus ne vien sukaktu
vėms paminėti, bet ir pagerbti 
narids, nuo kurių, galų gale, ir 
Kliubo veikimas ir jo pasek
mingas gyvavimas priklauso.

Joniškiečiai dalyvaus 
“Blitzkriege”

Rengimo komitetas susideda 
iš visos valdybos, ir visi deda 
pastangas, kad parengimas bu
tų gražus ir kad visi svečiai 
butų kuogeriausiai pavaiš nti. 
Vakarienė bus jaunų viščiukų.

Bilietus galima gauti pas vi
sus valdybos narius, ir prašom 
visų juos įsigyti iš anksto. Ka
dangi rytoj Liberty darže bus 
didžiulis “Naujienų” išvažiavi
mas, “Automobilių Blitzkrie- 
gas”, tai ten atsilankę susitik
sit daug joniškiečių ir galėsite 
bilietų patogiai pasipirkti.

Vakarienė įvyks spalių-Oct. 
20-tą d. —M. M.

šeštadienis, spaliu 5, 1940

Rusiško Baleto
ŠOKIŲ MOKYKLA

334 SO. WABASH AVĖ.

linkiu draugams 
laimingai praleisti 
25-is metus ir su- 
visiems progą pa-

SPECIALUS PRANEŠIMAS

A. F. COMIACOFF

Mes dabar organizuojame Baleto 
grupę iš gabių vaikų, nuo 7 iki 
12 metų amžiaus, ir siūlome spe
cialu grupinę kainą. įdomaujan
tys Baleto šokimu yra kviečiami 
prisidėti.

A pri botas Prie m i inas 
Tek HARRISON 8959o jaunasis 

paeina iš Buckner, 
Chicagoj gyvena jau 
ad. 4222 So. Richmond

laimes ir pasisekimo

Auna

Išsiėmė Leidimus 
edyboms 
(Chicagoj)
Charles Ku ik, 28, su

Gillis, 24
Stanley L;pinski, 28, su Rita

Letmanski, 20
Andrew Prokop, 32, su Vir-

ginia Saunders, 32
Richard Kauss,

Lucas, 22

Reikalauja
Perskirų

Adelė Petraitis
Petraitis

Gavo 
Perskiras

Helen Eamuth 
Damuth.

Gimimai
Chicagoj

25, su Helen

. nuo Stanley

nuo George

JASMONT, NVilliam, 4856 N. 
Drake Avenue, gimė rugsėjo 
26, tėvai William ir Helen.
' ZUKOVICH, John, 2749 

35th Street, gimė rugsėjo 
tėvai: John ir Marjorie.

W.

• Iššokusi iš Stevens 
bučio 26-to aukšto lango 
pusamžė moteriškė, kurios 
das, kaip spėja policija, buvo
Mrs. Margaret Burns. Ji gyve
nusi ad. 4342 Magoun Street, 
East Chicagoj.

vieš- 
žuvo 
var-

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

g

MONEYBACK^.
GUARANTEE OFf
SATISFACTION

D A Y S* 
TRfALi

"įi

'•PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS FLEITOS/
G. P. Johnson Pres.

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

r Vftjurmiesčjo ofisas 
iki 6 v. v., o ant- 
rftd. ir ketvirtad. 
iki 7 vai. vakaro.

♦BE 
• DALI-

jfRUP
TRAOI MARK RKMSTCRfO ■ J

DAROME DANTIS TIK lalsnluotam ir 
registruotam dentistui užsakius arba 
jo impresijų reeeptą gavę 
DEVfiKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebusite 100% patenkinti, UŽTIK
RINAME, KAD ATGAUSITE KIEK
VIENA CENTĄ. DYKAI APSKAIC.I 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

FLEITAS
1 denos patarnavimas. Galima moky
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU muių laboratorijų. Pa
sauly Didžiausių Dantim Fleitų Dir
bėjų darbo pleitų. ATEIKIT ŠIANDIE !

A.A.A. Dental Laboratories
(INCORPORATED)

MAIN OFFICE: Phone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Phone HARrison 9559
202 SO. STATE STREET

Northwest Office: 4831 IRVING PK. BLVD.
Phone Avenue 4060

Ant Real Estate

1-mų ir 2-rų morgičių 
Peters Bros, and Co. 

1647 WEST 47th STREET

Regular 
Pečiams 
Aliejus, 
gal........

“““Kokybės Anglys—Pigiai 
SPECIALI PASIŪLA

PEČIAMS ALIEJUS
Tik Iki Spalių 31, 1940

Ei?
Pečiams X/V
Aliejus. O 
galionas C
Perkant .po 150 jja .: kainos biskį 
aukštesnės mažesniais kiekiais.
Oil Drums Ga5 ne $1.75prakiurę
Cunningham & Co.
5113 S. HALSTED STREET

BOUlevard 2698-2699 

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
Pečiams Aliejus Aa ....Gal.
Ne mažiau 400 gal.O^ 
Furnasams Aliejus OIX Gal. 
Ne mažiau 150 gal. O /z '

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

PATRUKUSIEJI
PASILIUOSUOKIT NUO 

PARAISTES.
100% garantuoti Fittings 
padaro paraištes 100% 
Apsaugančias ir 100% 
Pataisančias. Sukeliamas 
specialus stimuliantas—

J Naujų stiprių muskulų ir 
(JT* J audinių sudarymui viso- 
®Įse silpnose dalyse. Duo- 

| da pakankamai pageri
nimo, kad paliuosuoti jus 
š Paraistės Vergijos į 
Trumpą laiką.

šimtai pasveiko. Ko
dėl ne jus? Žiūrėkit į 
liudymus. Atsilankykite 
norėdami gauti DYKAI 
Fittings ir pamatyti, kaip 
jūsų paties Paraištė ar
ba nauja, taip 
kaip už $5.00, 
jums nuostabius rezul

tatus. Rašykite klausdami infor- 
maciių.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

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

Armitąge 8200 
įėjimas per krautuvę ant kampo į 

2-rą aukštą.
Mes kalbame Lietuviškai.

Naujienos 10-5-40

pigiai 
duoda

ų1*

«o
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visasciceromTestelisRYTOJ VA
ŽIUOJA I “AUTOMOBILIU BLITZ

KRIEGĄ”!

chMo?, iii.

Kitos žinutės iš Cicero lietuvių gyvenimo. — Vestuvės 
krikštynos, etc.

CICERO. — Praeito šešta
dienio vakare parapijos svetai
nėje {vyko veštuvių pUbttt* J. 
čeriievičiauš ir panelės Silkai- 
tės. Svečių susirinko nėmažai 
— įvėitlų tautų. Visi geroj nuo
laikoj linksminosi. Vakarienes 
laiku vietos parapijos galva, J. 
II. Vaičiūnas, tarė keletą žo
džių jauniesiems, taipgi ir jau
nieji išreiškė padėkų svečiams. 
Jaunieji dpslgyvehs tėvų 
1140 SO; 50 M Linkiu 
laimės ir pdšištjkhno.

Latavbs vestuvės
Sekmadienį pb pietų 

munity HaiL 18 ir 51
įvyko vfeštuvįų cėrfeinonijos C. 
Biknid. Apelgaš dtl.ko teisėjas. 
Daug šlisirlriko žiopso tojų*. 
Nors ir paprastas reikalas, vle-

name, 
jiems

Corii-

PRANEŠIMAS

nok retenybe: “jaunuosius pirl- 
siegdina ne bažnyčioj ”» Visį 
jpoplttį ir yakal'b svečiu buVO 
daug, vaišėš “šuhinios”.

Laike vakarienės buvo iV 
kalbų. Tvarkos vedėjas chiea- 
gietis p. Daujotas jokiu l>udu 
negalėjo publikos suvaldyti: 
kalbėjosi kas sau — “vešfclija 
tai ne prakalbos’’. C. Biknis 
rimto nusistatymo v.yras^ nėra 
abejones, kad šeimyniškas g5’- 
vetiiftiaš šteksifc, uos jb gyvybi
nio drauge atrodo taipgi Hih- 
ta. Linkiu jiems viso gbrb-.

Krikštynos
įvyko jaunųjų MijiaUčką 

dukters krikštynos. krikšto 
motina, jaunoji m žuraitfenfci 
krikšto tėvas A. Gricius. Abu
du artimi giminės, krikšto įo- 
kilis nebuvo triukšmingas, bet 
gana įspūdingas. Dabar jatiille- 
ji MiiialickŪi jau ne vaikai, o 
tėvai. Linkiu jiems sveikatos ir 
he paskutinių krikštynų.

Grįžo Dilkiš
Nilo pirmos dienos Šio mėilO1 

šio Liberty valgykla vėl perėjo 
į senąsias rankas, tai yra pp. 
Pilkių. Naujas savininkas, Mi
kas Oksas, apsivedė ir pabūgo 
darbi), prie blžhio labai pririe
tas. J. Pilkis yra senas vilkas, 
turi daug metų praktikos, ne
atboja nieko. Po vasaros ato-

stogų Vėl iloja ddl’baii iF yrd 
pasirengęs visus patenkinti.

Važiuoja į “Blitzkriegą’ !
&į sekmadienį įlįs 

l(Hegašb Liberty darže. Visd^ 
Ciččito sujudęs—sukrutęs va
žiuoti. Kapitonas F. Lukošius 
turės daryti net kelis “tripus” 
kol iiiiVeš sdVO kliėiittib naUjib- 
nieČiūš, o jų įtlH ifeiilažą btirĮ; 
Jo iiftlijas afiltUšaši 13&5 Sdi 
49 Avfe., antthš aukšles.

Prdhčiškhl
B/hncižkų dierilL pMplioič 

peiiktądleilĮį tet jhš dtžyfti^jl- 
mas, kaip yra sakdma, “uži
mąs”, tai įvyks šeštadienį šio
se vietose: Frank Zajauskas, 
1444 & 51 Avenue, tėvo it Sti
liaus vUrtiadienis, tad tikisi Itl- 
rėti daug šVečių įvairių 
Taipgi liėOsiliks (fllįpatAihėjįi 
savo pdtitohb Fraiik DuhhuskUš 
su sdVo ‘ inėnadžferiUiiP* Frailk 
BarčitikU; Jie^savb UŽėlgį gra
žiai hžlaiko. žmdliių Visuombl 
pilnaj Į), banauskėš iiiėkd’Oltibl 
nesiskundžia prastais Idikdlš: 
Jo adresas: 1346 S. 5'6 Avfeiiliv..

Ogi Frahk Miliaiiškašj juo
dos dUoilos kepėjas* ipgi nh- 
snaus; šdvO vardUVfeš kiekvie
nais įlietais gražidi atžyihi.

it. it. Kiiiibas

RaUddiioš Rož'ėis KliUbas
rėjo sdvb iiiėnesihį sUsirinkinlą 
vakar, penktadienį, Liuosybės 
svetainėje. Narių dalyvavo ne
mažai. Išklausė pranešimų apie 
metinį parengimą, kuris įvyks 
19 dieną šio mėnesio LiUbsy- 
bes saloje. Programą pildys Lie
tuvių Kultūros Ratelio choras. 
Tai linksma grupė jaunuolių. 
Po programo šokiai, balius. 21 
kliubo narys tą vakarą gauna 
dovanas už neėmimą pašalpos 
per 10 ir 20 metų. —D.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL

POS KJ4Dbo toėn. susirinkimas 
įvyks spalių 6 d.j iioliyMZood š^ėt.. 
2417 WŽst 43rd Sid 12 Vai. dlėfio'š; 
Malonėsite atsilankyti.

—Hėlėh Chapaš, Rasti
DR-STĖS SALDŽ. ŠIRDIES 

VIEŠP. JĖZAUS mėn. susirinkimas 
įvyks sekmad., Spalių 6 d., 1 vai. 
popiet. Chię. Lietuvių . Auditorijoj, 
3133 Soi Halšted Št. Visi hąfiai niėf 
ibnėkįtė aplankyti, rieš randasi 
daug šVatbių reikalų aptarti. , ,

—FfMik Bakutis, Nūt. ftašt.
, si m ano Daukanto dr-jos 

fpėm šUsinftkimdš įvyks Sbkm&fL, 
ipalilį, lOct.) 6 d.,,, 12 vai. dieftbs, 
ęhicjgpš Liet. Auditorijoje £133 Š. 
Halsted St Kiekvienas nhrys pri- 
VŽlo bUuffri pribūti, nėš turime 
svarbių reikalų aptarti. Reikia ir 
išrinkti darbininkus metiniam ba
liui, kuris atsibus spalių 27 d.

—P. K., Sekt.
f)BAuGMd§ A v. FBtftbMĖLĖš 

sUšiĮdhkintaė įvyks sėkfriddienį, 
špdįnį (Očt.) 6 d4 1 vėl. popifet šv. 
Jiųgib parąP.... svetainėje. Narės 
htalbnėkite disilapKytį,

Laurlriavičhė, Rast.
—

Šiandien Perkels 
A. A. Marijonos 
Buivydienės Kūną

v.*»
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SltUATIŪN VvanTėd REAL ESTATE FOR SALE
tėškb Darbo Namai-žemė Pardavimui

PAIEŠKAI! DARBO. Esu kar- 
penteris patyręs prie visokio dar
bo, prie taisymų ir naujų, šaukite: 
CICERO 6368.
yri it i viii «>■« imu f iii >

ftĖtF VVANTED-MaLE-FEMALE 
jjArbininkų-Dafbhini^ių Reikia

PARSIDUODA COTTAGE, karš
tu vandeniu apšildomas. Lotas 30 
pėdų ir garažas. 4230 So. Talman 
Avenue.

So VAIKŲ IR MERGAIČIŲ dir
bti' dirbtuvėse ir šapošę. Su paty
rimu ar bė. PastbVus darbas. Alga 
nuo 30c iki 40c valandai. Wabash 
feploymėiit Agenčy, Room 900, 
20Ž So. ŠUte St.

REIKIĄ MERGINOS DIRBTI ta- 
verne ir lunchroome. 3147 So. Hal- 
sted St.

, BBlKALlNGA PATYRUSI vei- 
tbfką rėstoranui. Atsišaukite tarp 
Ž ii? 5 p. p. 6012 ¥2 Šo. Wėstern.

DlRBtUVĖJE PATYRUSI siuva
mų mašinų operatorė, dirbtį nakti- 
Ūlįi, 40c valandai iš pradžios. Mid- 

Chemical Co., 5235 V/est 65 
Štfeet.

ii<i<įiiiin'«Mti

HelF vv anie d—malė
■ Dąrbininkų Reikia

MARIJONA BUIVYDIENE, 
po tėvais Virbickaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gėgužės 9 d., 1938 m., sulau
kusi 40 metų amžiaus, gimus 
Mt. Carme-I, *Pa. f i

Pėlilu? dideliame nuiiuchmfc 
vyrą Juozapą, motinu Oną> 
seserį Stellą ir kitas gimines.

Marijonos Buivydienės 7ku- 
no perkėlimas iš loto į kop
lyčią Lietuvių Tautiškose ka
pinėse įvyks šeštadienį, spalių 
5 dieną, 1940 m., 2:30 vai. po
piet.

Visiis gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiams atsilan
kyti.
Vyras Juozapas, Motina Ona 

ir Sesiio StėlU.
4559 So. Washtėnaw Avė.

. -. . — . « ...

FRANK MISIŪNAS 
gyveno adr. 1907 Wamer.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 3 d., 1:30 valandą ryto, 
1940 m., sulaukęs. 70 metų 
amžiaus, gimęs Bandelio par., 
Kauno rėd. Amerikoj išgyve
no 40 metų.

Paliko dideliame nuliudimė • 
brolį Joną Gaty, Ind. ir jo 
dukterį Mrs. Garrison ir žen
tą ir daug draugų ir pažįsta
mų. f

Kūnas pašarvoti P. J. Ridi
ko kopi., 3354 Šo. HalMtbd Št. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį 
spalių 7 d.. 2 .Vai. pdplet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Viši a.
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliudę liekame:
Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

Metinės Mirties Sukaktlivės 
NIKODIMAŠ CESNA 

gyv. 4401 S. Washtenaw Avė.
i - w. • * ' *'.»U • .; i iPersiskyrė su.šiuo pasauliu 

spalių 4 d., 19Š9 ni., sulaukęs 
pusės amž. Gimęs Lietuvoje, 
Tauragės apškf., Butkų kai
me, žygaičių parap.

Paliko didelianie nuliudimė 
moterį Marijoną, po tėviais 
Štankaitę, sūnų Joną, dvi du
kteris Ciciliją ir Stanislavą, 
švogerį Felix Bfazinkį it jb 
šeitnyną, švogėtką Barborą 
Triponienę ir jos Vyrą Juoza
pą, ir daUg kitų gimiflių, d 
Lietuvoje 2 brolius Aleksand
rą ir Leoną.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus Nikodirtio česnoš 
bus laikomos Šv. Mišios Ne
kalto Prasidėjimo Fan. Šv. 
parap. bažnyčioje, (Btighiofi 
Patke) spalių.. 7 dieną, 8 vai. 
ryto. Kviečiame visas gihu- 
hes, dtaugus ir pažįstamus at
silankyti į pamaldas.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant.

Nuliūdę lieka, Motbrlš, Sti- 
nus, Dukterys ir Ghnlnėš;

į

ynu IM itia m i m • i a t • ••••• i m iimiihwhww itaaaavvi

Įi^abio

bus nulydėtai į

a. Frank Misiūno

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mami 

4180 Archer Avenue 
Pilone LAFAYfcTTE 5800

Jonas mockLš
Persiskyrė su šiuo pasaiųitl 

spalių 4 d., 6:30 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs pusės dmž., gi
męs Kauno apskr., šeduvoš 
.parap.

Amerikoj išgyveno 3$ m.
Paliko didėliame nriliridimė 

4 dukteris, Teklę Bajoriųniėhę, 
žentą Joną ir šeimą, Kotriną, 
Aleksandrą ir Sophią Gąiliū- 
nienę, 2 sūnūs Vaclovą ir 
Petrą ir jų šeimynafe, . sėšefį 
Julijoną Daukšą, švogėtį Juo
zapą ir šeimą, švogerį Ad 
Nagrodskį ir jo šeimą, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 3310 S. Halsted Št.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
spalių 7 d., 8:00 tyto iš hamų 
į šv. Petro ir Povilo pafrap. 
bažnyčią, Rockford, 111., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos-už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į ŠV. Mari
jos kapines, Rockford> 111.

Visi a. a. Jono MockaUs gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarndvlhią it 
atsisveikinimą.

NuliUdę liekame Dukterys, 
Žentas, Simus, Sesuo, Švoge- 
riai ir giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138

WCFL NUO 5:30 IK! 6:30 
VAKARE BUDRIKO 
PROGRAMAS

Priminima, kad pradedant 
huo šiuo sekmadienio, Spalių 
b, Budriko lietuviški radio 
programai iš stoties WCI?L 
kas sekmadienį bus duodami 
huo 5:30 iki 6:30 vakarei Ypa
tingai šį sekmadienį bus įdomi 
Makalų drama, dalyvaus dai- 
hininkai-solistai, duetai ir cho- 
tas.

Prie to, didžiulė simfoninė 
radio orkestrą išpildys daug 
gražių ietuviškų meodijų. Lei
dėjai šių programų — J. 1L 
Biidriko rakandų ir radio 
krautuvė Chieągoje, 3ioo šo. 
Hasted S L juos rtipešliiigai lei
džia ir tinkamai prirengia jau 
DVYLIkTt'S irtelitš, tad susi- 
latikia pilho įvertinimo huo 
kidiišytbjų, kurie pas liudriką 
garniu geriadsibš rųšioš namų 
rakahduš už pigėshę kuiną. 
Taipgi pus Budrikį visados 
yra šimtai nauj atišių ir geriau
sių radių, refri^eralbrių^ viso
kią pečių ir škalbiamų maši
nų. /<• k.

ik ViNCios bAįMšy sMA m 
MUZIKA, PATARIMAI, PRA- 
NkSiMAl,

KuOllibt baigiasi piknikui it 
išvažiavimai, sekmadienio ry
tų yra smagu atsisuk I i savo ra
tilų ib jptalėteli Vdlahtjlię btu 
klaUšdht gidžių liėHlVišktJ dAi- 
hų> patarmių ir t t.

taip ib ryh) jįįdfo kiaihyft> 
jab lutės tą makmutiią kurie 
ližsistatys? šūVo radio 11:30 va* 
landų prieš piet aht kloties 
WGES.

Leidėjai programa, JpPbgHss 
Furriiturė Comp’aiiy lb prbgra* 
mų vedėjas, Antdhds Žilis, dė- 
da pastangas padaryti šį pro
gramų viėiih iŠ gražidtišių ir 
įdomiausių. Taigi, nepamirški
te pasiklausyti. Ztep. A. Z.

REAL ESTATE FOR SALE 
Na^ Pardaviinui 
DIDELI BARGENAI

Kas norite pigiai pirkti arba kas 
turite ką mainyti?

Namas su taverno bizniu tarp di
dėlių dirbtuvių. Kaina......

Brighton Parke—~2 flatų 
kambarius...............................

Marąuette Parke—2 flatų 
kambarius, kaina .................

Netoli Sv. Kazimiero kapi
6 kambarių namas, kaina....

Atvažiuokite arba telefonUokite. 
Mes jums parodysim daug gerų 
b&rgenų. Galite pigiai pirkti arba 
mainyti ką jus turite.

G. P. SUROMSKIS 
6921 SO. WESTERN AVE. 

Tel. RĖPublic 3713, 
vakarais PROspect 0176.

SU $100 JUS PRADEDATE 
įgyti nuosavą namų, 6 kambarių, 
Visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
namai. Tik keletą minučių nuo Oak 
Park. Maži mėnesiniai išmokėji
mai. Box 649, 1739 So. Halsted St.

$3700. 
po 4 

$3850. 
po 4 

$3900.

DIDELIS BARGENAS 
6 kambarių nauja mūrinė 

dencija. Vėliausios mados, 
Marąuette Parko. Savininkas par
duoda prieinama 
matyti, sutaupysi pinigų ir įsigysi 
gėrą namą.

Bizniavus muro namas, štoras ir 
3 flatai, Marąuette Parke. Savinin
kas parduoda pigiai ir lengvais iš
mokėjimais. Kreipkitės:

JOSEPH VILIMAS, 
6753 So. Rockwell St. 

Tel. HEMLOCK 2323.
■ .1 ..y ■

rezi- 
prie

kaina. Ateik pa-

b Duob&š į Kopl^^ią Tau- 
tišRos^ kdpitiese

13ŠŠ iiltetais, 
piišhhirė Btiivydie-
116) štiladkiisi 40 metų amžiaus. 
Pėliko liliiitMikic savo vyrį 
Juozapą, moliną Oną ir seserį 
Stellą.

Šiandien jos palaikai bus 
perkelti iš duobės į akmeninę 
koplyčią, kurįą jos vytdd jai 
pastalė. Tdjį proga yra Nupeš
ti nga i sudarytos laisvos apei
gos.

Pritaikintą’ kalbą pasakys 
V. B. Ambrase ir muzikalę da
lį išpildys vgtasys Rimkus su 

Apeigos pra
sidės lygiai tTaip 2:30 vai. po

PATY&ę VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUni shopmeN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
L O O P 

BMployment agency 
28 E. JACKSON BLVD.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGOJ

2 aukštų medinis namas, 2 flatų po 
4 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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pafdayimui

PARDUOSIU PIGIAU VERTĖS 
2Mi akrų farttią, su 4 kambarių 
namu, 2 aukštų viŠtinyčia, vištomis 
ir žąsimis, ir troku ir traktorių. 
Derlinga žemė. Elektra. 1 mylia 
huo mokyklos, bažnyčių, miesto. 
Coopbr Št., Route 1, New Lenox, 
Illinois.

savo ensampiiu

pietų. i
H) įpeig dalyviai bus

pą tlžkhįhdaj.
NdUjU' kti|šyčia tikrai gra

žiui buoŠihųlŪutiškas Kapines, 
atrodo, kdcl pati brangiausia 
iš visų kitų pdstalų kapinėse.

, ■ —Draugas

Iš Suvalkiečių 
Draugijos Ir 
Choro Darbuotes

Rengia Vakarą, Minėjo 
Sukaktį

Rtigsejo 26 d., Dariaus-Girė- 
iiO sMėjė įvyko Suvalkiečių 
Draugijos susirinkimas. Nariai 
susirinko labai skaitlingai. Pir
mininkas A. Valiukas paaiški* 
rib, kad šį 'ftiėnesį sueina du 
mėtai kaip Suvalkiečių Draugi
ja pradėjo organižUotiš*. Dabar 
yra gAna turtinga ir ‘gražiai 
gyvuoja. ;1.

PridliAsč 9 liauji hariai* 0. 
jUCOViČiUš, M. KUndroliehė, J. 
Behhęlt, S. Baranauskas, A. 
Kisielius, P. Kisielius, O. Me■ 
lauckiėhė* Ai f ŽaVickienė ir p. 
Kažikdičiutė; neseniai grįžus iš 
LiėtliVbš.

ŠUdikiiikimdš buvo greitai 
iižba-gtas ir sekė draugiškas 
pašilinkšniihihiaš Draugijos 
dviėjų iiičtų gyvavimo sukak- 
tUVČhis atminti. Viso pHsise- 
gidjd D. Svirmickiehės pdrūpin- 
tdš gČlfcš, Užkandžiavo, g^rė ir

Bėhnelt-. Suvalkiečiai, dai- 
haV6, iihksniinoši iki vfelumos4 
fitivb smagu matyli šypšeną? 
visą Veiduose. Nariai skirstėsi 
geram upe.

/fcį VoikU Choras
Suvaiki^iį čhįbrb pamokos, 

po vadovybe W 
biOš hiOkyfojbS. Įvyksta kas 
bėhktįdiehid vakarą K 
Mažiuko salėje, 69th
strėel. Choristai, ir Viši, kas 
tik mėgstate daimioti, latibyki- 
te choro pamokas.

Choras dabar kaip tik ren
giasi statyti komediją scenoj, 
lapkričio 8 d., Mar^uettė salė*

RfclGALINŪAS KRIAŪČIUS, pa
tyrus. 173-7 So. Union AVe.

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

REIKIA KRIAUČIAUS, kuris ga
li visus darbus atlikti. 7807 South 
Racine Avė., RADcliffe 6670.

BtišiNEšš chances 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS, še
ri įsteigtas, arit gėro kampo. 1724

PĄFDAVlMDi' TAVERNAS, ant 
bizniavo 1 įtapypo, įsteigtas daug me
tų. 3464 Lituanica Avė.

PARSIDUODA GROSERNė ĮR 
BUČERNĖ, labai pigiai — aukso 
vieta. Visi šaldytuvai, priežastis — 
ligos, hėsutikimai. 1918 Canalport 
Avehuė.

TAVERNAS, SU 6 KAMBARIAIS 
viršUj. Pilnai įrengtas. Renda $40 
mėnesiui. Parduosiu pigini. 650 W. 
81st Št.

PARDAVIMUI 
REAL ESTATE 

BARGENAI 
įmokėti tik $150.00 Cash. Likusi 

Suma Lengvais Išmokėjimais. 
3730 FARNELL AVENUE, 2 au

kštų mūrinis. Du flatai. Gera renda. 
Kaina tik $200.00.

1823 CANALPORT AVENUE, 2 
aukštų, štoras ir du flatai ir didelė 
barpė. Kaina $650.00 ir užmokėti 
Užsilikusius taksus.

193'0 JEFFERSON , STREET, 3 
aukštų mūrinis. 3 flatai. 2 aukštų 
mūrinė barnė. Taipgi tuščias lotas 
greta namo pardavimui. Kaina už 
viską $4300.00.

1734 SO. DESPLAINES, naujai 
atremontuotas. 2 aukštų medinis su 
4 mažais flatais. Kaina $1500.00.

1710 RUBLE STREET, 2 aukštų 
medinis ir 2 aukštų medinis namas 
užpakaly. Kaina tik $2200.00.

2468 BLUE ISLAND AVE., ta
vernas ir 15 kambarių viršuj dėl 
Rooming House. štymo šiluma. 
Kainą $4300.00.

GAZOLINO STOTIS, 2626 West. 
lllth STREET kampas Talman 

gatvės, arti kapinių. Kaina tik 
$4200. Vertas $12000.00.

Taipgi turime keletą gražių cot- 
tadžių ir namų Lyons .priemiesty, 
kuriuos galima nupirkti už bargenų 
kainas. Mokame nuošimtį agentams. 
Kreipkitės:

FRANK J. PETRU, 
1443 West 18th St. 

Chicago, Illinois 
Tel. CANAL 0806

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. VlCtory 3669.

PARDAVIMUI
80 AKRŲ FARMA, pilnai įrengta. 

Per ūkį bėga u.pė pilna margųjų 
vašilų (trout). Plieno stogai ant 
namo ir kluono. Elektra. Žemė yra 
smilčiuota ir moliuota. Yra ir 
miškas. Informacijų kreipkitės laiš
ku: Fernand Boucher, R. R. No. 2, 
White Cloud, Mich.

KALAMAZOO APSKRITY, Mich- 
igane. Vaisių ir .paukščių farma, 
22 akrų. Ant vieškelio U. S. 131. 
Gera vieta treilerių kempei. Rašy
kite: P. C. Schram Co., Kalamazoo, 
Michigan.

NEBRASKA valstijoj, parinktos 
farmos,. puikus dvarai, pieninės, 
viešbučiai, geriausi už visus invest- 
mėntai. John Schovvalter, Lincoln 
Nebraska, Richards Block. 
—■■■■ ii. m
FURNISHED ROOMS — TO RENT 
_____ Gyvenimui Kambariai_____

PATOGUS KAMBARYS vaiki
nui. Savaitiniai arba nuo mėnesio; 
yra maudynė ir apšildymas. Kreip
kitės: 2435 So. Leavitt St.

pĄBdAVIMUI RESTORANAS, 
biznis ir iikčėfiai. Tarkitės su sa
vininku, 2138 Šb. Halsted St. Gali 
susėšti 45 žmonės.

PARDUODŪ iiOADliOUSE su 
visais įrėhglmąis. 5 kambariai ir 
štorhs. Renda pigi. Priežastis par
davimo—moteriškei pėt sunku ap
sidirbti. 820() Keah Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie 
dirbtuvių. Pigiai. 4314 So. Ashland 
Avėnlie.

EXTRA SFECIAL
PardavirtiUi buČethė ir grosernė, 

darahČioš getą biznį. “Mid\Vestb 
storas. Priežaštis—užpirkau kitą 
biznį kitanle įhiėste. Atiduosiu už 
labai pigią kainą, jtaš neturės pini
gų duosiu ant išmokėjimų. Biznį 
galite išbandyti, šaukite:

.ViCTO&Y 4849.
. , ’ Zl < ■

PARDAVIMUI PIGIAI bučėrnė 
ir grosernė, su geriausiaiš įrehgi- 
ipaifc. Atytnu apšildomas. Rėhda 
pigi. 2242 Wėst 23rd Place.

PARDAVIMUI PIGIAI kendžių 
štoraš. Rendą pigi. Atsišaukite

3151 Sb.-Halsted St.

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

PAFDAVIMuI PIENO , STOTIS it 
Uėliealessėri krautuvė. Biznis gerai 
išdirbtas, ipfprmaėijų kreipkitės: 
'243’7 Wėst 69th Ši.

TAVĖRNAŠ SU 4 KAMBARIAIS 
Užjpakąly. Naiijdi išdekohiotą. Gėta 
kampinė vieta. . Renda nebrangi, 
Krėibkites: Jbfc, J. Kadortiskl, 2259 
W. 2J Flačė, CANal 6369.

je, 6908 So. Western avenue. 
koihislją sudah) G. Želnintė, K. 
Šėhnėtt, $L -Miiiuniens, A. Go* 
Udlienė if- 0. Svimičkiėhė. 
KVifečidtti choto narius ir visus 
salto drduglts lankyti chorą, ir 
nėpartilršti rengiamo vakaro.

Korespondente.
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Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

MARQUETTE PARKE
3 Flatų po 5 kambarius 

namas, štymu apšildomas, kaina 
$9300

6 KAMBARIŲ COTTAGE ant 
muro pamato, karštu vandeniu ap
šildomas, $4500.

4 FLATŲ, 2 po 4 kambarius, 2 
po 5, štymo šiluma, nepaprastas 
bargenas, $8000.

BRIDGEPORTE
2 FLATŲ po 5 kambarius pe

čiais apšildomas, naujas, kaina 
$5400.00.

2 FLATŲ MŪRINIS, 6 ir 6 kam
barių, 1-mas aukštas karštu vande
niu apšildomas, 2 karų mūrinis ga
ražas, kaina $6000.

BRIGHTON PARKE
2 FLATŲ ant kampo, 6 ir 6 

kambarių, 1-mas aukštas karštu 
vandeniu apšildomas, kaina $8000.

CLEARINGE
NAŠLfi PRIVERSTA PAAUKOTI 

6 flatų namą, 2 pO 4 kamb. ir 4 po 
31/2. Štyimu apšildomas. Ant kampo. 
$1^000. -

Mes turime visokių gerų bargenų. 
BRlDGEPORT REALTY CO.

053 W. 31 St. YARDS 0311 
S. Šhimkus J. Costello

MARQŪETTE PARK BARGENAI
2 pag. namas su 2 lotais už $3450
6 kamb. muro bungalow už $4950
4 pag. muro namas .... už $9500
8 pag. kampinis muro namas

už ........................   $17,500
12 pag. muro namas .... už $22,500
Didėlis lotas $875. Ir daug kitų 

bargenų, lengvais išmokėjimais ar
ba mainais.

J. J. SINKUS, 
2442 West 63rd St., Prospect 9000

Tikri bargenai 
MArquette parke

2 FLATŲ NAMAS, mūrinis ga
ražas, $5250. Mažai reikia įnešti 
čkšh.

LOTAS arti 63 gatvės, $550.
LOTAS ant Campbell Avė., 31x- 

125, $800. Visi pagerinimai apmokė
ti.

6 FLATŲ naujas mūrinis ndmas, 
ant kambo, 50 pėdų lotas, $12,000.

13 FLATŲ muro namas. Metinė 
tehda, $6250. Kaina> tiktai $20,000.

KITUR
40 AKRŲ gražus ūkis, gražus 

budinkai, tiktai 20 minučių auto
mobiliu Uuo Chicagos. Kaina $5650. 
Arba mainysiu ant namo. > 
CHARLES URNICH (URNIKAS)

2500 West 63rd Street 
Antras aukštas.

Tel. PROspect 6025 
Atdarė it vakarais.

RENDON 2 MIEGAMI KAMBA
RIAI vyrams, apšildyti. Su valgiu 
ar be. 3113 So. Halsted, 2 aukštas.

PASIRENDUOJA apšildomas 
kambarys prie suaugusios Šeimos. 
6231 So. Sacramento, 2 aukštas.

DIDELIS KAMBARYS, gražiame, 
švariame bungalow, furnišiuotas. 
Pageidaujame, kad kas imtų ir su 
valgiu. 6930 So. Maplewood Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

RENDON 4 KAMBARIAI, dviem 
arba vienam. Gažas ir elektra ant 
savininkės myterių, tad reikės su
sitarti. J’cčiu apšildomi. Kreipkitės 
tik sekmadieniais: 3032 S. Emerald 
Avenue.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI < TA VERNO BA

RAI 17 pėdų ilgio, lentynos dėl de
gtinės ir ice boxis.

923 W. 20th St.
I i< I II. I — '

BŪILDERŠ 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

MISCteLLANEOUS FOR SALE 
______ ĮvairųsPardavhnai • ,

RUMMAGE Išpardavimas įyyks 
Grant ligoninėj, Slaugių (Nuršės’) 
Name, 536 Webster Avė., ketvirta
dienį, spalių 10 d., 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro.
f f 1 l ..i i? aaa

WBOLESALE EURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Parda vi m ui
MOKfiDAMAS CASH Už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mfes 
pristatome bile kur. Pašaukite >r 
rašykite dėl daugiau Informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs. 6343 S. Western Ava., Ghi- 
cago, I1L Fhonė Republic 6051.

ar imiibhibm
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- šeštadienis, spalių 5, 1940
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VAŽIUOJAM Į NAUJIENŲ

AUTOMOBILIU
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DALYVAUS: PIRMYN - BIRUTES - NAUJOS GADYNES — KULTŪROS RATELIO IRVYRŲ CHORAI
■ f
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ČIA PRADŽIA
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BUS IR MUZIKA!
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Spaliu-Oct 
6-ta D.
1940 m.

Jeigu pasitaikytų lietus, Blitzkriegas 
bus atkeltas kitai savaitei

LIBERTY
GROVE
WILL0W SPRINGS, ILL.

Drąsuolis Vairuotojas Su Mašina Nuverčia Degančią Sieną

Bus Duodamos

DOVANOS
KUR GALIMA GAUTI TIKIETUS?

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

35th ir Emerald Avenue
NEW CITY FURNITURE MART, 

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

4177 Archer Avenue
“NAUJIENOSE”

1739 So. Halsted St.

Ir nuo kiekvieno musų choristų.

PROGRAMAS PRASIDĖS LYGIAI
2 VAL. POPIETĮŽANGA TIK 25 CENTAI!
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