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MASKVOS KOMISARAI aĖmĘ KRAŠTUI 
NEPRIKLAUSOMYBĘ ARDO IR 

EKONOMINI JO GYVENIMĄ
Ūkininkai nustoja teisių į prabočių šimt
mečiais dirbtas ir iš tėvų paveldėtas žemes

Kasdien vis gaunamos liūd
nesnės žinios apie įvykius Lie
tuvoje. Teko patirti, kad paskui 
Raudonąją Armiją atvyko Lie
tuvon visa eilė politiškų Mask
vos agentų, kurie visą Lietu
vos gyvenimą pertvarko bolše- 
vik škais pagrindais. Sulig 
Mask’yos agentų nurodymais ir 
su lietuviškų agentėlių — Lie
tuvos komunistų’ partijos — 
pagelba, buvo padaryta rinki
minė komedija ir išrinktas ne
va Lietuvos liaud ės valią reiš
kiąs seimas. Pirmuoju to sei
mo aktu buvo Lietuvos nepri- 
klad3omybės įteikimas Mask
vai.

Antras to komunistinio seimo 
nutarimas buvo atimti žemę iš 
risų Lietuvos ūkininkų. Naujai 
priimtas įstatymas sako, kad 
visa Lietuvos žemė paskelbia 
valstybės nuosavybe. Ką tai 
reiškia? Tai reiškia, kad Le- 
tuvos ūkininkai, kurte Šimtus 
metų dirbo žemę paveldėtą iš 
savo protėvių, nustoja nuosa
vybės teisių į tą žemę. Tai 
reiškia, kad Lietuvos darbinin
kas, kuris susitaupė kelis gra
šius ir nusipirko kelis margus 
žemės, pameta per ilgus melus

darytas santaupas. Tai reiškia, 
kad Lietuvos savanoris, kuris 
kovojo dėl nepriklausomybės ir 
gavo iš ponų atimtų ir išdaly
tų dvarų žemės sklypą, nustoja 
teisių "j krauju iškovotą žemę.

Žemės perleidimas valstybės 
nuosavybėn reiškia ne ką kitą, 
bet Lietuvos ūkininkų žemių 
atidavimą komisarų žinion. Sta
lino agentai tvarko visą Lietu
vos valstybę, Stalino agentai ir 
su žeme galės daryti kas jiems 
patinka. Lietuvos ūkininkus 
jie galės perkelti į kitas vietas, 
be jokio teismo nutarimo. O 
jeigu Lietuvos ūkininkai drįs 
pasipriešinti bet kokioms Ma
skvos užgaidoms,' jie bus siun
čiami j Siberiją arba kitas So 
vĮetų dykumas. Nė caro laikais 
rusų gubernatoriai neturėjo to
kių teisių į ukininkus^kaip da- 
bartinieji Stalino agentai.

Naujai priimtas įstatymas 
sako, kad ūkininkai, ‘turį ne 
daugiau 30 hektarų žemės ne
bus judinami, o galės ir toliau 
tą žemę dirbti. O visi tie ūki
ninkai, kur.e turi daugiau 30 
hektarų bus skaitomi buožėmis 
ir iš jų bus konfiskuojamas 
turtas valstybės naudai.

NEPRIIMTAS KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS
ATSISTATYDINIMAS

Teko patirti, kad Lietuvoje 
pagarsėjęs rašytojas ir univer
siteto profesorius Vincas Krėvė 
Mickevičius, kuris važinėjo 
Maskvon Lietuvos perleidimo 
•eikalais, sugrįžo atgal, papa
sakojo naujai išrinktam seimui 
Maskvoj atliktus darbus ir no
gėjo atsistatydinti. Matyti, kad 

ir rusams simpatizuojąs pro
fesorius pamatė, jog per toli 
nueita ir nenorėjo toliau tęsti 
Lietuvai pragaištingo darbo. 
Jis norėjo pasitraukti, bet ko-

munistai, kurie protingesnių 
žmonių savo tarpe neturi, ne
leido Krevei atsistatydinti ir 
liepia tęsti toliau Lietuvai pra
gaištingą darbą.

Naujame seime vidaus rieka- 
lų ministeris Gedvilą įnešė su
manymą susovietinti Lietuvą, 
o te:singumo ministeris Pa- 
karklis, kuris anksčiau važinė
jo Rusijon ir bolševikų buvo 
gerai priimtas, pasiūlė Lietuvą 
prijungti prie Sovietijos.' Pa
siūlymai buvo priimti.

LIETUVOS ŪKININKAI PASILIEKA 
TIKTAI PO VIENA KARVE IR 

VIENĄ ARKLĮ

Iš Pabalčio kraštų išvyto laikraštininko 
įspūdžiai

TALINAS, Estija, liepos 25 
d. — Chicagos laikraštininkas 
Donald Day gavo Įsakymą į 24 
valandas apleisti Latvijos teri
toriją. Nauja latvių vyriausy
be jį kaltino platinant netiks
lias žinias apie įvykius Pa balčio 
kraštuose. Sulig Maskvos įsa
kymu veikianti Latvijos polici
ja jam pranešė 10 vai. nakties 
išvažiuoti iš Latvijos ligi atei
nančios dienos vakaro. Laikraš
tininkas kre pėsi į Amerikos 
konsulą Latvijoj, prašydamas 
intervąpcijos išsiuntimui pra
tęsti, konsulas kalbėjosi su nau
ju prezidentu, bet negalėjo 
gauti pratęsimo. Naujas vidaus 
re kalų ministeris atsisakė pri
imti Day. Vyriausias kaltini-

mas buvo tas, kad Day pasiun
tęs telegramą pranešančią, jog 
Raudona Armija okupavusi 
Latviją. Tai esą ne tiesa, ji vi
sai neokupavusi. Day pažįsta
mi policininkai jam patarė grei
čiau išvažiuoti, nes antraip jį 
suimsią, turį tokius įsakymus. 
Day važiavo iš Latvijos pro 
Estiją. Rygos pakraščiuose jią

Hitlerio agentų veik
la Argentinoj

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 25 d. — Savaime užsi
degamu skysčiu pripildyti bu
teliai buvo įmesti į vienos krau
tuvės langus, kuri priklauso 
Anglijos piliečiui. Tokiu budu 
paruoštos bombos sprogo ir už
degė krautuvę. Subėgo ugnia
gesiai ir buvo pavartota pačios 
krautuvės apsauga nuo ugnies. 
Tiktai bendromis pastangomis 
buvo įveiktas gaisro prasiplėti- 
mas. Policija veda smarkų tar
dymą ir tikisi kaltininkus smar
kiai nubausti, nes Argent noj 
yra uždrausta veikti vienos ar 
kitos kariaujančios šalies nau
dai.

Pertvarko Meksikos 
žibalo gamybą

MEKSIKO, liepos 25 d. — 
Prezidentas Cardenas pasirašė 
dekretą įsakantį tuojau poror 
ganizuoti visą Meks kos žibalo 
gamybą. Jis pranešė, kad eko
nominė žibalo gamybos būkle 
yra labai bloga ir todėl jis yra 
priverstas imtis labai griežtų 
priemonių tai būklei pagerinti. 
Prie tokios padėties privedęs 
taras Europoje. - Meksika dau 
giausia parduodavo žibalo Ita
lijai ir Vokietijai, bet nuo ka
ro pradžios šios dvi šalys nega
li daugiau pirkti. Ir kas blo
giausia, šios dvi šalys nemoka 
4,000,000 dolerių už žibalą iš
vežtą iš Meksikos prieš karo 
pradžią. Cardeno įsakymu yra 
žymiai sumažinamos algos tar
nautojams ir darbininkams, 
dirbantiems žibalo pramonėje. 
Žymiai daugiau apkarpo algas 
tiems, kurie daugiau gauna. 
Tarnautojams uždirbantiems 
virš 140 dolerių, alga sumaži
nama 10%.

Francuzijoj trūksta 
maisto

BAZELIS, Šveicarija, liepos 
25 d. — Visoj Francuzijoj 
smarkiai jaučiama maisto sto
ka ir aiškiai matyti, jog kraš
to maitinimas priklausys nuo 
nutarimų, kurie ateis iš Wies- 
badeno, bet ne nuo Petain vy
riausybės. Vokiečių užimtos?, 
zonose okupacinė kariuomenė 
įtaisė kariškas virtuves ir iš jų 
maitina vietos gyventojus. J 
gyvenamas vietas sugrįžę ūki
ninkai skundžiasi, kad jie ne 
gali žemės dirbti nevalgę. O 
valgyti jie neturi ko, nes su
grįžę nieko nerado, viskas vo
kiečių buvo rekvizuota. Jeigu 
Anglija rimtai vykdys paskelb
tą blokadą prieš Francuziją, 
tai visi labai yra susirūpinę 
žiema, kurią teks praleisti be 
duonos.

^niUlPnu-Acme Tftlpnhnto
CHEYENNE, WY0 — Wendell Willkie, republi- 

konų kandidatas į prezidentus, triukšmingai pasitinka
mas minios.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
—Vokiečiai stengiasi atskirti Bretagne provinciją nuo 

Francuzijos ir paskelbti ją “nepriklausoma” valstybe.
—Italijoj mėsos ir duonos galima įsigyti tiktai su valdžios 

kortelėmis.
—Vokiečiai paskelbė, jog kare jau žuvo 250,000 jų karei

vių.
—-Anglų vidaus reikalų ministeris įsakė areštuoti 500 ang

liškų fašistų.
—Vokiečiai paskelbė smarkiai bombardavę netoli Londono 

esančią Vickerso lėktuvams statyti bendrovę.
—Anglų blokada praplečiama ant Ispanijos ir Portugalijos.
—Havanoj priimta Hull rezoliucija nacių agentų veiklai 

sustabdyti pietų ir šiaurės Amerikoje.
^-Turkai pasirašė prekybos sutartį su Vokietija.
—Rooseveltas pasirašė įstatymą, leidžiantį sulaikyti žibalo 

pardavinėjimą Ispanijai.
- ■-Vokiečiai skelbia š’andien paskandinę 11 anglų laivų, 

tuo tarpu anglai tvirtina, kad nuskendo tiktai trys baržos._
--Vokiečių ekonomijos ministeris perspėjo Amerikos vy

riausybę ncsik.šti į Vokietijos ir pietų Amerikos prekybos rei
kalus.

—Havanoj priimta Amerikos pasiūlymas prekybai tvarkyti.
“--Bretagne, 400 metų priklausiusi Francuzijai, turi jau 

savo, t. y. vokiečių paskirtą gubernator ų, kuris prašys Vokie
tiją ir Francuziją pripažinti Bretagne nepriklausomybę. Guber
natorius žadėjo padėti vokiečiams kariauti prieš Angį ją.

matė Raudonos Armijos tankų
batalijoną įapsistojusį miške. 
Ten pat stovėjo dvi motorizuo
tos infanterijos divizijos. Laik
raštininką lydėjo policininkų 
prisėdęs automobilis, bet jam 
pasisekė nuo jų pasprukti ir 
Latvijos sieną pervažiavo poli
cijos visai nekrėstas. Laikraš
tininkas pabrėžia, kad naujai

Vokiečiai skandina 
francuzi| jurininkus —-T---- -

LONDONAS, Anglija, liepos.
25 d. — . Anglą1’, konfiskavę 
francuzų laivus, pranešė fran- 
cuzams jurininkams, kad jie 
gali pasirinkti tvieną iš dviejų: 
arba tęsti kąrąs kartu su ang
lais prieš vokiečius,, arba jie 
gali la svai grįžti Francuzijon. 
Atsisakiusius kariauti jurinin
kus anglų vyriausybe nutarė 
pasiųsti atgal į Francuziją.. Va
kar francuzų laivas Meknes ve
žė atgal į Francuziją 1300 fran
cuzų, kurie nenorėjo kariauti. 
Anglai pranešė francuzų vy
riausybei apie laivo iškeliavimą 
ir maršrutą. Prancūzai savo ke
liu perspėjo vokiečius. Buvo ti
kėtasi, jog laivas saugiai pa
sieks francuzų uostą. Laivas 
turėjo aukštai iškeltą Francu- 
cijos vėliavą ir šonuose išp es
tas valstybines Francuzijos 
spalvas. Apie pusę vienuoliktos 
vakaro laivas buvo sulaikytas 
vokiškų sargybinių laivų, ku
rie francuzams jurininkams 
davė tktai penkias minutes lai
ko apleisti laivą. Francuzai no
rėjo pasiaiškinti, norėjo papa
sakoti, jog tai ne priešo laivas, 
bet vokiečiai neklausė ir palei
do pirmą torpedą nepraėjus 
nė penk'oms minutėms. Pavyko 
išgelbėti apie 1000 jurininkų. 
Manoma, jog žuvo 300. Vokie
čių oficialiuose karo praneši
muose šiandien giriamasi, jog 
paskandintas didelis priešo pre
kybinis laivas, tuo taxpu pa
skandintas laivas priklausė 
francuzams, kuris butų perėjęs 
netiesioginėn vokiečių kontro
lėm

įvesti pakeitimai ekonominiame 
gyvenime sumažino visose Pa- 
balčio valstybėse gamybą 50 
nuoš mčių. Sovietiška spauda 
Pabalčio ūkininkus vadina buo
žėmis, todėl dauguma jų sten
giasi parduoti arklius ir karves,

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:kurias buvo išsiaug’nę savo 

ūkiuose. Ūkininkai pasilieka 
tiktai po vieną arklį ir vieną 
karvę, kad nebūtų prakaityti 
prie buožių ir viskas jiems ne
būtų atimta.

a?. Debesuota, truputį vėsiąu ir 
bus lietaus. SAulė teka 5:36 v. 
r., leidžiasi 8:16 v. v.

Anglų jurininkai 
didvyriškai ginasi
LONDONAS, Anglija, liepos 

25 . d.. — Laivyno, viršminkas 
praneša,' kad karo laivo Brazen 
jurininkai parodė nepaprastą 
didvyriškumą begindami dide- 
’į laivų kanvojų, plaukiantį į 
Angliją. Brazen lydėjo laivus, 
kai juos užpuolė 50 vokiečiui 
lėktuvų. Brazen, gindamas ki 
tus laivus, pradėjo ašudyti į 
vokiečių lėktuvus. Numušė tris 
orlaivius, bet vėliau buvo pa
lestas ir pradėjo skęsti. Nei 
kapitonas, nei jurininkai nebė
go nuo skęstančio laivo, bet 
persikėlė į kitą jo galą, kad 
galėtų išlaikyti laivą lygsvaro
je ir šaudė zbe sustojimo. Tata1* 
neleido vokiečių lėktuvams pul
ti prikrautus laivus. Brazen 
šaudė ligi paskutiniųjų, kol pa
galiau nuskendo, bet jie apgy
nė kanvojų. Brazen jurininkus 
paėmė kitas anglų karo laivas.

LONDONAS, Anglija, liepos 
25 d. — Nemanoma, kad Hitle
ris pajėgs iš laivų išlipdinti di
delį kariuomenės kiekį Angli
joj, bet orlaiviais Hitleris gali 
pasiekti kai kurias Anglijos 
vietas. Anglai turi žinių, jog 
Hitleris pradėjo ruošti sklan
dytuvus Anglijai pulti. Jis yra 
įsteigęs kel’as bazes Vokietijoj 
:r Norvegijoj, kur lakūnai yra 
mokomi vairuoti sklandytuvus. 
Sklandytuvais jis mano pasiek
ti Angliją pačių anglų nepaste
bėtas, nes sklandytuvai nesu
kelia jokio ūžesio. Anglai da
bar galvoja apie priemones 
nuo sklandytuvų pavojaus apsi
ginti.

LONDONAS, Anglija, liepos 
25 d. — Anglų vyriausybė pa
darė reikailngus nutarimus su
stabdyti benzinos pristatymą 
Vokietijon per fašistinę Ispani
ją. Vokiečiai, priartėję prie Is
panijos sienų dabar naudojasi 
gausiais Ispanijos uostais ben
zinos nepritekliui užpildyt*. 
Anglų vyriausybė nori išgauti 
iš ispanų valdovų užtikrinimą, 
kad jie nepardavinės benzinos 
vbkieč’ams. Ispanijon įleis tik
tai prieš karą vartotą benzino 
kiekį.

Aukšti nacių valdi
ninkai nesutaria 
puolimo reikalu

LONDONAS, Anglija, liepos 
25 d. — Iš labai patik mų ne
utralių šaltinių teko patirti, 
jog yra labai dideli nuomonių 
skirtumai aukštų Hitlerio pa
tarėjų tarpe puolimo ant Ang
lijos reikalu. Maršalas Goer li
gas, propagandos ministeris 
Goebelsas ir vyriausias kariuo
menės vedas Keitei sako, jog 
nereikia, pradėti puolimas, nes 
nėra jokios garantijos laimėti. 
Atv rkščiai, visi šie patarėjai 
turi pakankamai įrodančių da
vinių, jog puolimas nepavyks 
ir tada viskas bus pralošta. Jie 
pataria ilgai ir gerai pasiruoš
ti. Tuo tarpu užsienių re kalų 
ministeris Ribentropas ir slap
tos policijos viršin nkas Himm- 
leris reikalauja puolimą tuo
jau pradėti. Pastarieji tvirtina, 
kad nepradėjus puolimo dabar, 
vėliau bus dar sunkiau anglus 
įveikti ir tada teks karas v sai 
pralošti.

Anglai aiškina farn- 
euzams laivyno ak

cijos reikalą
LONDONAS, Anglija, liepos 

25 d. — Anglų informacijos 
ministeris, lordas Duff Cooper 
parlamentui šiandien parnešė 
kad jis atspaude kelis šimtus 
tūkstančių ats šaukimų į fran
cuzų tautą ir juos išmėtė visoj 
Francuzijoj. Tuose atsišauki
muose jis aiškina priežastis, 
kurios privertė anglus imtis 
tokių griežtų priemonių prieš 
francuzų laivyną. Atpasakojo 
anglų ir francuzų sutarties 
punktus, atpasakojo vokiečių 
sutarties tekstą, kuris perdavė 
francuzų laivus italams ir vo
kiečiams ir priminė sąlygas, 
kurias anglai pasiūlė francuzų 
admirolams. Tatai buvo reika
linga padaryti, nes francuzai 
buvo visai apie tai neinformuO- 
ti, o tiktai sąmoningai buvo 
keliama neapykanta pr.eš ang
lus. Kaltinama Petain vyriau
sybė, slepianti nuo fraheuzų 
vokiečių reikalavimus Wiesba- 
dene.

Argentina nesutinka 
su Amerikos 

siūlymais
HAVANA, Kuba, liepos 25 

. ^—Argentinos- delegatas Ha
vanos t konferencijoj nesutinka 
su kai kuriais Hull siūlymais 
ir steigiasi organizuoti kitų 
valstybių delegatus opozicijai. 
Argentina ir toliau norinti pa
laikyti prekybą su diktato ai
niais kraštais Europoje. Jos de
legatas Melo pareiškė, kad Vo
kietija ir Italija yra didžiausi 
jos produktų pirkėjai, todėl jis 
ir nenorįs su jais pyktis. Ar
gentina nenorinti, kad butų l’e- 
čiamos Europos valstybių kolo
nijos Amerikos žemyne, nes jų 
palietimas gali iššaukti karą su 
kai kuriomis Europos valsty
bėmis. Jis pareiškė abejojimą 
Suvienytų Amerikos Valstybių 
pasiruošimu karui. Tikrumoj gi 
šios Argentinos pozicijos prie- 
žast s yra ta, kad ji nenori 
leisti Suv. Amer. Valstybėms 
turėti daugiau įtakos pietų A- 
merikos žemyne. Argentina pa
ti nori būti vyriaujančia vals
tybe pietų Amerikoje. Nežin- 
rint į šias Argentinos delega- 
c jos Hitleriui palankias ma
chinacijas, dauguma Havanos 
delegatų palaikys Hull siūly
mus.

Fašistai bombarduo
ja šventąją žemę

JERUZALĖ, liepos 25 d. — 
Fašistų Italijos orlaiviai bom 
bardavo Haifos uostą, kuriame 
numetė apie 100 bombų. Šio 
puolimo metu užmušė 45 asme
nis ir sužeidė 88. Italai bom
bardavo uoste stovinčias britų 
jėgas ir žibalo vamzdžius, atei
nančius iš Mosul. Užmušta dau
giausia civiliniai gyventojai ir 
penki policininkai. Nukentėju
sių tarpe daugiausia yra arabų. 
^LIEPOS IR RUGPIUČIO MAN? 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų. 
Naujienų Administracija.



2 NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, liepos 26, 1940

ŽEMAIČIAI
ARĖJAS VITKAUSKAS

(Tęsinys)
“TIK VIENAS DIEVAS ŽINO

Nubudo žemė, sužaliavo
Ir laime suošė šilai.
Tu šitą šlaitą, šitą klevą, 
Tu visą svietą pamilai.

Eini laukąis, ir pesiklausi, 
Nesitęirauji, kąs kieno, 
Renkiesi gėlę kuo gražiausią 
Ir nori visa apdanuot.
Ir šitą smilgą, ir vėdryną, 
Ir baltą dobilėlį šį...
Tik vienas geras Dievas žino, 
Kaip žėdną žiedą aprašyt.—

Jau
Jau 
Tu 
Ką

saulė leidžiasi už girių, 
gaub a vakaro tinklai... 
nepamirši, ką patyrei, 
tu šiandieną pamiląi... 
namo. O iš beržyno

Nebesigirdi volungės.
Tik vienas geras Dievas žino 
Ko dar nerimst1’, ko ilgies ...” 

gyveninio supratime, 
ir pamaldumą ro- 

‘žydrynių 
1929 m., 
ei., 1936

Poeto 
“vaiskumą 
do ir jo leidiniai: 
atspindžiuose”, eilės, 
ir “Ateina Dievas”, 
m. Atrodo, kad net
mas autoriaus nekovingas, o 
juk plaštakėles begaudant ir 
taikos neišlaikysi — ateis pik
tas kaimyno vaikas ir duos Į 
snukį... Tur būt tokį kūrėjo 
tipą rusai vadina “upądočnik” 
(“kritėjas” ?) .. / Autorius sa

kosi: “Anksčiau mane viliojo 
vad. grynasis menas, dabar imu 
galvoti, kad poetai, rašytojai 
r, apskritai, menininkai turi 

būti ne drąsų,s akrobatai, o ko
votojai už tiesą, nes tik ji, tie
sa, yra tikrasis grožio pasi
reiškimas”. Širdingai linkme

autoriui tokios sėkmės ir lauk
sime iŠ jo tikro kovotojo! (Sa
vo biografiją taip baigia: “Du- 
bar kaip tik neretai mane ap
ima nmsivylįnrąs yis.ų tuo„ ką 
pasisąkąų per eijėraštį. ąr p,ep 
kitą kųrj rašipj. Ir, pežiarjpt 
į tai, pemetu iš panko# plunks
nas, nes man atrodo, ką^ ji 
vis dėlto lieką ištjkimjąpsjąs 
tiek džiaugsmo, tiek nelaimės 
draugas, nesvarbu, ar mudvie
jų skunęlų kąs išklausys, ar 
ne”). Kad autorius teikia v 17 
ties, pamatysime, palyginę jo 
“smukimo” tono ir kitokį eilė
raštį. štai pirmasis:

“KRYŽIAI IR KLEVAI 
t * ♦ • *

Liepas, kryžiai ir klevai 
Meldžias, budi, mąsto . . . 
Ar ir tu atkeliavai 
Poilsio čia rasti.

čia, kur džiaugsmas ir gėlą 
Užmigdyti dūli. ..
.. . Vargo motina žila
Ir gražuolė tūly . ..

... Atsiskyrę mylimų,
Nuo jų lupų svaigę, 
ir be laimės, be namų 
Vargelius užbaigę . . .

Kokis vakaras • žavus, 
Koks tylus kaip niekad! 
Liepas, kryžius ir klevus 
Tu tyloj palieki”.
0 štai ąntrąsis eilėraštis, 

(kupinas stebėtinai gyvų min-

Ir iš lėtų pąs^ęsti sąpnę.
Pasakytumėt: vąlkata piirę m
Nebeterš daugįąp žepiės šven

tos.
Jei velniai tokią dūšią ir tiria,
Mums nei šijtą, pei šąlfą nuo to.

Bet palaukite, pyjętęliai tuk
lus,-—

Da suspėsit pekla suvil ot —
Dar nueisiu į priemiesčio 

smuklę
JF trynei
Ir per triukšmaujančia FDF 

Ką” ą^torms rųpo n sytMlncl‘ 
V|<aip gyveni, fep vypą§ pąĮ.e-

Kai septynetas rėksnių p.aplyš-

Šį Kartą Ją 
Tarpe Lietuvių 
Neto
jąiO “ĄĮl-Ąinęįięap” Ę<WKHMla

‘VALKATA
Aš nueisiu į priemiesčio smuk-

Negaliu jau pakęst nedalios —

Kad sušuksiu tėvynei valio!
Buteliukas šypsosis prieš sil-

o ten nnnnnsn UwJi nieką- - 
D,ęj inei nžia, Hnns nn§i^įžte- 

h knkia ta un-
ni^—

MinKMnm fntęiy venk? nesi- 
drpyį,

Q tąv&įk Uetląrki’ svąjpnė
Ęąs.ti kąMi grinvį

Kąsliuu gpiaviiis,. Šitą ytninei 
bnhštns,

n? sučtedėjnM k^ni - 
Ir ęjąngiąu, po.tįo#, nįęk« Dk“ 

trakštupi,
NeiielaųktuĮn rytpjąu^ grą<ęs- 

uiQ.”
čįa, po “NeMnuktuni vyla

jaus grąžęspio” jšėmėnie, kai? 
ne^idei'inanęiąs vęl tą “pnpĮi^a 
(žemyn)’’ dvasią, šiąs eilutes•
“lę te&M sau, kąs nprį, jėbąuja, 
Tegu spąiĮkina nuodėmes du-

mups,
Kol sustings karatas gyslpse 

krąująs
Ir į nie^ą pąvirs išdidiųnąs...”

Po tokio parodyto blaivaus 
mątyino, tię|< plątoiuško, grąsi- 
nimp, kad nuinięsi ir dįngsi, į 
nieką pavirsdamas, yrd net juo
kinga! Nieko tuo hepagąsdinsi 
niekšo, jeigu jam sakysi, kąd 
“mirsi ir dingsi, taigi lėbauk, 
tavo dienos’’l Yra kitą log'ška 
kalba.

Pereitų melų “1989 All- 
Ameriean” footballo komanda 
gąlėju paąį^irti JįetąvtekQm^ 
tegųteig. Ęi|Į Qsmąpąhį» 
j^^ąlbpipk^B kurią iįąbąr 1q- 

prpfęsįopaląi^, hųvp tps 
immąMos gerjąųs as jašjkąs^ 
įaįpąi jo.s kapjlQW- Per pprą 
.avaičių jo vardas dominavo 
beveik visą Amerikos sporto

§į?Uąt Itetųviy, kaip
ątTu4u? įtekus. Yąk^r buvo pa- 
skęlhti 1840 ką-
miUldas nąriąi, ir gęrąi visą są- 
rąšą pęyžiųręjate, hąt uęradoip 
ųei vieąp jiętųyįp fp>9tbąllinin- 
kp. QąĮ ’vięąąs-Kįte^ P^KUuvo į 
nervus, bet p.irpiųjų vietų ne- 
iąimęjp, nęi vteuąs.

Šių mėty ‘•<A1Į-Ąmericanv 
fpotbąbinmkąi yrą (žemiau se
ka jų vardų sąrąšas su pozici
jomis, kuriose los ir su vardais 
ųpivęrsitetų, kuriuos atstovam

ĘNDS — Williąm F.sk, 
So.utbern Cąiifornią, and Esc’o 
SąrKkinen, Ohio State.

TĄCKLĘS — NįcK Cutlich, 
Northvestorn, ąąd Joe Boyd, 
Tęxąą Ą. & M.

OVAĘĮTS — .Hąrry Smith, 
Southern Cąliformą, and Jim

Logąn, Indiją.
ČENTER — Clyde Turner, 

Harding-Sirpm°us.
QŲĄRTER BACR — Amb

rose Schindler, Southern Cali- 
fon}ia.

HALF BACKS — Nile Kin- 
nick, Iowa, and Lou Brock, 
Rurdue.

FULL BACK — Joe Thesing, 
Notre Dame.

dvi

Darbininkų Aukos 
Raudonamjam 
Kryžiui

Sudėjo $1,374,616
Chicagos Raudonasis Kry

žius skelbia, kad kelių Chica
gos ft?mų darbininkai vėl, jau 
antru kartu, prisidėjo stambio- 
piis aukomis prie fondo, ren
kamo Europos karo nukentė
jusioms šelpti.

Tos naujos aukos buvo iš

Dr. V. E SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

yTel. YARDS 0994 
Ketvirtad., PenktadienįAntra;

4143 So. Archer Avė
Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Tąi šypsosis manoji dalia...
Kuo kitu šį gyvenimą pilką

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis pris:rinkti gerus 
ikinįus. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3-109 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

Jus mau sakot: dęgtpiė — tai 
nuodas,

Kurs užnuodija kūną ir dūšią.
Bet kodėl nieks man nieko ne

duoda,
Ak, už ką skriaudomis mane 

muša? 1
Kame rasti teisybės bent kri

slą,
Kas prakalbins kaip brolį 

mane?
Gal prapiaut kurią mėlyną 

gyslą

giąi” (aų.dros>, S^ąpnbėjimu lyg 
sąkytų, jog tai, audros, pjoe • 
guotojas”...
T. »

Išviso ši knyga, “žemaič ai”, 
bus lik bendrai knygos meilei 
pasitarnavus, kad ir suteikite 
kiek įdomumo sugrupuojant 
mums atskirai žemaičius Lietu
vos rašytojus. Knygą kas jaą 
kas, bet taip plačiai besigar. į- 
nąs Chicagos žemaičių klubas 
pirmas turi parūpinti visiems 
savo nariams, (nes tik šokiais 
juk nuo kitų klubų neišsiskir-

CRANĘ COĄL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonu PORTSNĮOUTH 9922

POCAHONTAS Mipe Bun iš ge.ria.usiu mąinu, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ................................ ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
;ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... v I -
PETROLEUM CARBON COKE $0.25

Sales Tax ekstra perkant 5 tęnus ar daugiau. Tona-3 O

COPR. I9M, N65OLSCRAFT SERVICE. INC.

CROCHETED CHAIR SĖT PATTERN 2594
No. 2594 — Mezginiai kėdei padengti.

vo nūdienį raštą. (Už pusantro 
dolerio išsiunčia leidėjas iš Kau
no arba šių žodžių rašytojas — 
adresu: Arėjas Vitkauskas, 213$ 
W. Couller St., Chicago, 111.),. 
Išviso, kiekvienas žemaitis A- 
merikoje turėtų su knyga susi
pažinti, kaip ir aplamai, lietu
viai, auginkime Uuyg,qs, męilę:
Ach; knyga — draugas!.. Kiek 

tie žodžiai
gyvenime pilkam tikri;
Prieš draugą tą visi nuobodžiai 
nublanksta asmenys menki!

Kas žino, kaip drebėti gali 
į knygą ištiesta ranka, 
kas lanke knygų šviesią šalį, 
tam žemėje bus negana 

“draugų”—bu lybių liežuvingų,

las knyga — draugu stebuklin-

I naujienos njeedlecraft d^pi
I «.?,< 8v “t

Čia, |dędu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardę..................._............. .................—... ..................

No. 2594

Miestan ir yal^iją....

Į sau išugdys didžių, galių!
Kas kremta artimą kaprizais, 
kas draugo trupina galias 
smulkiais užnuodytais siur

prizais,
tą meskite tuoj į mąriąs — 

nęs jis nę (teaugąs — jis gyvąte 
atšildytą (ftu, 
tik, kąs draugystę įnygų ųiątė. 
pajus jp.s pą^almą šįrdy:,

kąip įnyga kas įpylęfri gali, 
kaip knyg.a ineįlęs veętąs kas, 
su tu,Q tik ęik — pęię knygų

Sąlį,
dvi šildys knygpsę suras

sau paląięnps ir dži.augsjuo švi?- 
sty—:

Uk k^ygVi ^eli$ ynkte tiesni...
Chicago, ŲL, 193,9.1.22 ęk 

(GALAS)

Sujungė Lewis ir 
Armourlnstitutus

Vąkar buvo suvienytas
garsios Chicagos mokslo įstai
gos, Armour Institute of Tech
nology, ir Lewis (akademinis) 
Instputąs. Abi įstąigos veiks 
po vienu bendru vardu, Illinois 
Institute of Technology, 
viršininku bu.s Henry T. 
buvęs ArmOur Instituto 
dentas.

Sakp, trumpu laiku
bendroji nąokslo įstaiga bus 
geriausia technologijos mokyk
la Amerikoje.

Nuo Gąrnegie-Illinois Steel

Jų 
Ileald, 
prezi-

nauja,

Nusižudė Policijos
Ieškomas Jaunuolis

Co., ir 
$1.800 
ir dar- 
$1,550

Nuo Bounnan Dairi] 
darbininkų ..................

Nuo Borden Wieland
liniukų ......................

Nuo Go.ldblatt Brothers dar
bininkų ...................... $1,097

Nuo General Electric Co-,
darbininkų ....................  $570

Nuo Corn Products Co., Ar
go dirbtuvės darbininkų $458

Nuo Wilsoii and Co,, darbi
ninkų .............................  $355

Raudonojo Kryžiaus prane-

Iš Niagara Falls, N. Y. Chi- 
cagon vakar atėjo žinia, kad 
ten iš viešbučio 9-to aukšto iš
šoko ir užsimušė 21 metu chi- 
cagietis Jackson Brown. Jis 
buvo ieškomas Chicagos ir 
kelių 'kitų miestų policijas už 
piktadarybes. Brown paliko 
raštelį, kuriame prisipažįsta 
prie visos eilės plėšimų ir pra
šė jam “dovanoti.

ro nukentėjusioms jau sudėjo 
$1,374,616. Kvota buvo $1,000,- 
000.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern 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.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS GYDYTOJAS ir chirurgas 

2808 West 63rd St.
VALANDOSE—4 popiet ir 7—8 

vaKaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 6111

KITI LIETUVIAI pAKTAR,AI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA <R DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO (STAIGA

' . AMBULANCE
i1 DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605^07 S<>. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 242i

AKIŲ SPECIALISTAI 
urTITserner' 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

8

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. įlydė Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja- >

6990 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

LIETUVIAI KITATAUČIAI

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

sų POVILU ftALTIMIERU.

Laidotuvių {Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTAS!!
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas-i-127 N. Dearbom SL 
1431-1434-'tHCentral 4411-2 
ofisas—3323 jSU. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefoną? YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS
EI, PASAULI! MES BE LAISVES 

NENURIMSIM!
Tokia prasme kalbėtojai kalbėjo masiniam lietuvių 

mitinge, įvykusiam liepos mėn. 9 d. Lietuvių 
salėje, So. Boston. Mass.

SO. BOSTON, Mass. — Oku
pavus rusų armijai Lietuvą ir 
pradėjus Brooklyno lietuviš
kiems bolševikėli&ns zylioti po 
kolonijas ir skelbti “neišmie- 
rnotą džiaugsmą”, kad “tik da
bar Lietuva tapo laisva, nepri
klausoma, demokratiška ir lai
mingiausia šalis pasaulyje” -- 
tikrieji Amerikos lietuviai ma
te reikalo painformuoti visuo
menę apie tikrą dalykų stovį 
Lietuvoje. Tuo labiąu, kad bol
ševikai, apart skelbiamų nesą
monių apie padėtį Lietuvoje, 
bjauriai puola visus tuos čia A- 
merikoje, kurie į Sovietų inva
ziją žiuri kitaip. Ne tik puola, 
bet skelbia biaurius melus, kad, 
esą, socialistai, katalikai ir vi
si kiti verkia Smetonos ir jo 
buvusio režimo, kad jie eina 
pireš dabartinę Lietuvos val
džią, kad jie visa tai daro už 
pinigus, gaunamus iš smetoni- 
n.ų fondų ir 1.1., ir t t.

So. Bostone yra susiorgani
zavęs Jaunimo Ratelis. Tai yra 
organizacija iš čia gimusių, bet 
Lietuvoj augusių jaunuolių ir 
neseniai sugrįžusių į Ameriką, 
šis ratelis ėmėsi darbo ir su
kvietęs lietuviškų organizacijų 
žmones, sutverė tam tikrą ko
mitetą, kuris išleido gražų atsi
šaukimą į visuomenę ir surengė 
masinį mitingą.

Masinis lietuvių mitingas įvy
ko liepos 9, 1910 Lietuvių salė
je. 'lai buvo paprastas antra
dienio vakaras, bet publikos 
prisirinko tiek daug, kad neva
liojo salėje sutilpti: buvo pil
nas koridorius ir gretima saliu- 
ke, iš kur per atdaras duris 
žmonės klausėsi kalbų.

Kalbas pasakė “Keleivio” red. 
St. Michelsonas, inž. B. F. Si- 
mokaitis, iš Fitchburgo, ir Jo
nas Krukonis, buvęs Lietuvos 
Prad. mokyklos mokytojas ir 
karys-savanoris. Masini! ingą 
vedė gabus pirmininkas Anta
nas Matiejaška.

S. Michelsono Kalba.
Pirmiausiai “Keleivio” red. S. 

Michelsonas labai gabiai atrė
mė bolševikų daromus užme
timus ir skleidžiamus bjauriau
sius melus.

Mes neverkianti Smetonos ir 
jo buvusio režimo — kalbėjo 
Michelsonas. Mes visuomet dir
bom ir troškom Lietuvai, jos 
liaudžiai laisvės, demokratinės 
santvarkoj ir laimingo gyveni
mo. Mes kovojom už politinių 
kalinių amnestiją. Mes šelpėm

tuos kalinius. Mes rūmėm Lie- 
(tuvos liaudies judėjimą prieš 
Smetonos smurtišką diktatūrą.

Mes nekovojam prieš dabarti
nę Lietuvos vyriausybę — tęsė 
Michelsonas. Mes tik sakom, 
kad tą vyriausybę pastatė Mas
kvos komisarai ir kad ta vy
riausybė, matosi iš visko, pil
nai vykdo tik Maskvos duoda
mas instrukcijas.

Toliau “Keleivio” red. nuro
dė, kad dabar paskelbtoms Lie- 

'tuvoje reformoms beveik vi
soms mes pilnai pritariam, jei
gu tik jos nėra kažin koks bur
bulas, o bus gyvenimai! vyk
domos. Mes su džiaugsmu svei
kinam politinių kalinių paliuo- 
saviiną, jei tik jų vietos kalėji
muose neužims kiti, t. y. nauji 
politiniai kaliniai. Mes sveiki
nam skelbiamą žemės reformą, 
mes sveikinam kitus pakeiti
mus, jei tik jie daromi nuošir
džiai. Bet visos gaunamos per 
Lietuvos konsulatą telegramos, 
visos los demonstracijos, entu
ziazmas, Sovietijos garbinimas 
ir 1.1. — atrodo mums keistai, 
neįtikėtinai, rodo ruošimą dir
vos visiškam Lietuvos prijungi
mui prie Rusijos. O tuomet, aiš
ku, ir visos jau paskelbtos re
formos liktų tik atsiminimuo
se; Lietuvoj gi butų įvykdytos 
tokios jau “reformos”, kokios 
šiandien yra bolševikų Rusijo
je.

Dar toliau, kalbėtojas aiškiai 
nurodė, kad dabartinėj Lietu
voj mes nematome los demo
kratijos, kokią musų lietuviški 
bolševikai iš Brooklyno ir Chi- 
cagos skelbia, šiai, Lietuvoje 
legalizuota komunistų partija, 
bet nelegalizuota didžiausia 
krikščionių deni, partija, nele
galizuota valstiečių-liaudinin- 
kų partija, antra didžiausia 
partija (šiai partijai visą laiką 
priklausė ir Justas Paleckis — 
dabartinis Lietuvos ministeris 
pirmininkas ir 1. c. prezidento 
pareigas — Jonyla II); nelega
lizuota socialdemokratų partija 
ir kitos. Taigi, dabar Lietuvoje 
turim tokią “demokratiją”, 
“kad Smetonos — tautininkų 
diktatūra pakeista komunistų 
diktatūra.

Ir tokioj “demokratijoj” pa
skelbti Lietuvos selino (parla
mento) rinkimai. Aišku, toks 
seimas niekuo nesiskirs nuo 
buvusių smetoninių seeimų; tik 
prie Smetonos buvo “išrenka
mi” visi tautininkai, o dabar 
visi bolševikai. Tokie seeimai,

haujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

nei buvusieji nei dabartinis, ne 
gali visos tauto* vardu l{alfceti, 
kadangi žmonėms nebuvo leis
ta pasirinkti kandidatų*, bet 
juos skyrė pati valdžia ar vie
na partija.

T.kroji Dalykų Padėtis.
Visų trijų kalbėtojų kalbose 

raudonu siulu ėjo ta pati min
tis, gal skirtingais žodžiais, iš
sireiškimais pavaizduota ir to 
dėl visų kalbų atpasakoti nėra 
reikalo. Ta mintis pagrinde to* 
kia: Neapgailestaujame Smeto* 
uos režimo nuvertimo. Daugiau 
dar. Patenkinti, kad smurtu įsi
viešpatavusi tautininkų diktatū
ra sugriuvo. Bet su baime ir 
pavojum Lietuvos nepriklauso
mybei žiūrime, kad tas perver
smas įvyko ne pačios Lietuvo) 
liaudies noru, bet svetimos val
stybės įsikišimu, kuri atsiuntė 
į Lietuvą šimtus tūkstančių sa
vos armijos, kas reiškia faktiš
ką krašto okupavimą.

Skelbiamos dabartinės Lietu
vos vyriausybės reformos, be
veik visos sveikintinos, jei tik 
jos yra nuoširdžios ir gyveni
mą n bus vykdomos.

Tikrosios lietuvių visuomenės 
(bolševikų lyderius, ala Bimba, 
Mizara, Andriulis ir k., laikau 
parsidavusiais Maskvai — jų 
sufanatizuotus, mažai nusima
nančius lietuvius, skaitau ne
kaltomis aukomis) išeivijoje 
pageidavimu yra matyti Lietu
voje laisvę, nepriklausomybę, 
demokratiją ir svetimos valsty
bės visišką nesikišimą į viduji
nius Lietuvos reikalus.

Įdomu paminėti kaip šiose 
prakalbosee jautėsi musų ne
laimingieji bolšcvikėliai, kurių 
čia buvo apie pustuzinis.

Michelsonui kalbant savo 
“didvyriškumą” ėmė rodyti 
“barbens” švedas, “sakintas" 
Adams ir kiti. Bet juos nura
mino. “Zurzėjo” ir savo vietose 
nenusėdėjo ir kili Maskvos da
vatkos. Bet pirmininkaujantis 
A. Matiejaška juos gražjai su
gėdino ir priminė, kad Bimbai 
aną kartą kalbant bolševikų 
priešai ramiai sau klausėsi ir 
taip nekultūringai nesielgė, 
kaip musų bolševikai elgiasi.

Visos trys kalbos publikos 
didžiausiu įodomumu išklausy
tos, priimta tam tikra rezoliu
cija ir sugiedotas Lietuvos him
nas. Beje, aukų išlaidų paden
gimui surinkta $18 be kelių 
centų.

Kadangi prakalbos užsitęsė 
gana ilgai ir ryt buvo darbo 
diena, tai pirmininkaujantis pu
blikai nei ne siūlė duoti klausi
mų. Bet komunistai tuojau pa- 
kė’ė kačių koncertą reikalauda
mi duoti jiems klausimus sta
tyti. Ir šiame “koncerte” vado
vaujamą rolę sulošė buvęs A- 
merikos Legijono, lietuviško 
posto kamandierius V. R. Keis
ta. Visi juo stebėjosi.

Didžiausį “triksą” šiame mi
tinge iškrėtė pirm. A. Matiejaš
ka. Jis paskaitęs rezoliuciją pa
prašė publikos balsuoti už re
zoliuciją rankų pakėlimu. Pa
kilo visas miškas rankų. Kas 
prieš rezoliuciją — užkomanda- 
vojo pirmininkas — prašau at- 
sistoti. Atsistojo keli bolševikė- 
liai. Juos publika pasitiko grali- 
sminga “huuuuuu” ir švilpimu.

Jonyla II

nesikišimą į Lietuvos vidąu? 
reikalus;

“Nežiūrint to, kad Lietuva 
pasitikėdama Sovietų Rusijos 
duotomis sutarty garantijomis, 
eido jai laikyti Lietuvoje savo 
Karines bazes, Sovietų Rusija 
remdamosi nepamatuotomis 
priekabėmis Lietuvą okupavo 
ir tuo budu sulaužė padarytas 
;u Lietuva sutartis ir duotas 
garantijas, o taip pat pažeidė 
Lietuvos suverenitetą,

Atsižvelgiant į visą tai, tebū
nie NUTARTA:

1) Protestuojame ir smerkia
me imperialistinį Sovietų Rusi
jos žygį prieš menkutę ir nie
kuo nekaltą Lietuvą.

2) Nepripažįstame ir smer
kiame Sovietų Rusijos kišimą
si į Lietuvos vidujinius reika
lus; tai yra diktavimą kas ir 
kaip turi valdyti Lietuvą.

3) Kviečiame visus geros va
lios lietuvius, nežiūrint kur jie 
bebūtų, pric vieningumo, kant
rybės, ištvermės ir ryžtingai 
stovėti Lietuvos nepriklauso
mybės sargyboje.

4) Mes Amerikos lietuviai pa- 
sižadam Jums, broliai Lietuvo
je, visomis galimomis priemo
nėmis padėti, kad Lietuva visa
dos liktų laisva, nepriklauso
ma — pačių lietuvių valdoma.

5) Šią rezoliuciją nutariam 
pasiųsti Suvienytų Amerikos 
Valstijų Prezidentui, Lietuvos, 
Rusijos ir kitų valstybių atsto
vybėms Washingtone ir pa
skelbti spaudoje.

Po rezoliucijos pasirašė: 
Antanas Matiejaška, 
Jonas Krukonis, 
Antanas Kūčias

Akivaizdoje viso to, Lietuvos 
suverenitetas, Lietuvos nepri
klausomybė tapo pane:gta, su
trempta — nežiūrint visos eiles 
sutarčių ir draugiškų garantijų 
iš bolševikų Rusijos pusės. Lie
tuvos nepriklausomybė neva 
dar gyvuoja popiery. Kaune ir 
Vilniuj dar neva sėdi Lietuvos 
valdžia ir lietuviai vald ninkai. 
Bet jie nėra jau Lietuvos šei 
mininkai. Jie negali elgtis taip, 
kaip jiems lietuviška sąžine 
diktuoja. Jie jau dabar plačiai 
vykdo Maskvos užgaidas, jos 
parėdymus ir įsakymus — ne
žiūrint kaip pragaištingi jie bu
tų pačiai Lietuvai.

Šitam trumpam lapely viską 
’šdėstyti neįmanoma. Daug yra 
kas pasakyti Jums, broliai ir 
sesutės lietuviai. Žinokit, kad 
musų Tauta, kaip ir kitos, turi 
savo Judų. Jie čia Amerikoje 
krykštauja, džiūgauja, kad ma
skolius purvinu savo batu try
pia Lietuvos laukus.

Jie stengiasi mums čia įkal
bėti, kad tik dabar Lietuva bu
sianti laisva, nepriklausoma, ir 
laiminga šalis. Musų bolšev.’ke- 
liai Amerikoje kaip pasamdyti 
zylioja po kolonijas te'sindami

Rusijos diktatoriaus Stalino im-1 
perialistinį žygį.

Bet tu lietuvi ir lietuvaite! 
Tu girdėjai iš savo tėvų ir se* 
nelių, kaip buvo maloni sveti
mųjų globa. Ir vilkas galabin- 
damas nekaltą avinėlį tariasi, 
jam gerą darąs! Lietuvi! Tiek 
dėjęs jėgų ir turto, kad Lietuva 
butų nepriklausoma, visuomet 
stovėk Jos reikalų sargyboje! 
Atsimink Laisvės Varpo žo
džius; “O skambink per am
žius sūnums Lietuvos: tas lais
vės nevertas, kas negina jos!”

Tad kovokime, kad vėl butų 
laisva, nepriklausoma, pačių 
Lietuvos sūnų valdoma Lietu
va !

So. Bostono Lietuviu 
Laikinasis Komitetas 

“naujien'ų”
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE

ARCHER IR 135-TA GAT. 
Visokios visokiausios dovanos: ra
dijo anaratas, rašomos plunksnos, 
laikrodžiai, miegamojo kambario 
setas ir tt. Žaismės, šokiai ir viso
kie pamarginimai.

BUS GERA MUZIKA!

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia {mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

RADIO
PATARNAVIMAS

Taisome Radios. Dėl greito patar
navimo šaukit

Tel. YARDS 2793.
Užu^nėdinimas garantuotas.
3562 SO. HALSTED ST.

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo I Dienos

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3^2% Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$5,450,000.00
$370,000.00

LOAN ASSOCIATIONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH. Pres
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

JEIGU JUMS REIKIA
Rakandų, Kaurų, Pečių, Radijos, 

Pijanų.
f Fono cfakas. naujas ir vartotas.
Didžiausias kada nors pasiūlytas 

barmenas.
Atsilankykite ir namatyklte.

Atdara kas vakara iki 10 P. M.
CHICAGO SALVAGE 

Furniture Co., Ine.
5300 So. Halsted St.

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

Universal Savings 
and

Loan Association
šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D. C.

MOKA 3%% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

REZOLIUCIJA.
“Mes So. Bostono ir apylin

kės lietuviai, susirinkę į masi
nį mitingą So. Bostone, liepos
9 d. 1940 metais, Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėję, kampas 
E ir Silver gatvių, ir išklausę 
pranešimų apie dabartinę Lie
tuvos padėtį, KONSTATAVO
ME, kad,— '

“Nežiūrint į tai, kad Sovietų 
Rusija buvę padariusi su Lie
tuva sutartį 1920 metais pr pa
žindama jai pilnai etnografines 
sienas su sostine Vilnium;

“Nežiūrint į tai, kad spalių
10 d. 1939 m. Sovietų Rusija 
pasirašė su Lietuva savytarpio 
apsigynimo sutartį ir užtikrino

SO BOSTONO LIETUVIŲ 
KOMITETO ATSIŠAUKI

MAS Į VISUOMENĘ 
it'Broliai, Seserys! Lietuviai!

Šiandieną gyvename rimtą is
torijoj laikotarpį. Pasaulis liep
snoja negirdėto karo liepsnose. 
Griūva šalys, milijonais engia
mi žmonės. Šimtais tūkstančių 
žūva stiprių, jaunų vyrų, mote
rų, vaikų ir senelių.

Po buvusios ilgbs, kietos Ru
sijos vergijos, n|i$sį Brangi Tė
vynė Lietuva klestėjo laisva ir 
nepriklausoma per 22 metu.

Tiesa, tiesioginiai, musų 
brangios šalies karas dar nepa
lietė. Tiesa, musų brolių krau
ju dar nelaistomi jos derlingie
ji laukai. Dar musų artimųjų 
sodybos nepaliestos karo aud
ros. Bet visa tai dėl to, kad mu
sų broliai Lietuvoje sugyvena
mi žmonės. Nuolaidus žmonės 
ir kantrus. Papratę jie nuoskau
dą kęsti ir kantriai laukti išsi- 
liuosavimo valandos.

Lietuvių tauta rami ir sąži
ninga. Lietuvis nenori nieko už
pulti, apiplėšti, skriausti. Lietu
vis niekam nestovi ir nestovė
jo ant kelio. Lietuvis niekad 
nelinkėjo ir nelinki savo kai
mynams nieko blogo.

Rodos, visa tai turėjo įvertin
ti galingieji Lietuvos kaimynai; 
palikti Lietuvą ramybėje ir ne
skriausti jos.

Dejel... šiandien pasaulyje 
dora, teisė, sąžinė paneigta. Vi
sa tai pakeista brutalumu, jėga 
ir smurtu.

Militarizmu, godumu degda
mi — Lietuvos kaimynai puolė 
ramų musų gimtąjį kraštą plė
šytis ir draskytis.

Kaimynas iš Vakarų — Hit
lerinė Vokietija — atplėšė nuo 
Lietuvos kūno Klaipėdos kraš
tą *ir Suvalkijos dalį.

Kaimynas iš rytų — bolševi
kų Rusija — įsmeigė Lietuvos 
kunan peilį, įvesdamas musų 
krašte dešimtis tūkstančių sve
timų mums rusų, gruzinų, kal- 
inikų ir kitų ki lobiausių tautų 
ir tautelių raudonarmiečių.

Neužteko dar1 to — milžiniš
koji Rusija, su apsvaigusiu jos 
diktatorių Stalinu pryšaky, ul
timatumais, nepamatuotomis 
priekabėmis ir smurtu atsiuntė 
į Lietuvos lygiuosius derlingus 
laukus dar šimtus tūkstančių 
raudonųjų. <

SAVINGS FEDERALLY 
. INSURED

4192 ARCHER AVENUE

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
mankius rakandus storus
Vežam i farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 00S6

Tel. VIRginia 1141

u
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M
U
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ŠALDYTUVŲ

IŠPARDAVIMAS
WESTINGHOUSE, NORGE, CROSLEY, KELVINATOR, 
GENERAL ELECTRIC, PHILCO. KAINOS SUMAŽINTOS

Po $89.50 ir $99.50
TOLIAU KAINOS BUS BRANGESNES

n

m

r

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ 

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

$114.50 jus gausite didelį naują 1940 metų, pilnos 
mieros 6 kubiškų pėdų refrigeratorį Lengvais 

Išmokėjimais po $1.00 į savaitę.

MAŽAS RADIODYKAI

H

H

DYKAI

Išpardavimas ant 
dios panešamų su

mis ir su* Elektra po

mažų ra-
Baterijo-

H

*9.95

Jos. F. Budrik
FURMTURE HOUSE

3409 SOUTH HALSTED STREET
Tel. YARDS Ž088

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Garsinkites “N-nose’

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI 

h Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gaut*’ už $1.00. Per paštą 
siur iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, DLL.
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The Llthuanlan Daily New»

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

1739 South Halsted Street
Telėphone CANaI 8500

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

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendroyė, .1739 So. Halsted St.» 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

? Žiaurus plėšimas
Vos spėjo Rusijos bolševikai pagrobti į savo rankas 

galią Lietuvoje, kaip jie pradėjo ją “sovietinti”, politiš^ 
kai ir ekonomiškai, — nežiūrint to, kad komisaras Molo
tovas, Stalino vardu, buvo pakartotinai davęs žodį, jogei 
sovietų valdžia j vidujinę Lietuvos santvarką nesikiš.

Lietuvos žmonės jau neteko teisių, kurias jie buvo, 
išsaugoję net ir per sunkiuosius Smetonos režimo laikus*

Lietuva neteko savo politinės nepriklausomybės. Ma
skva yra nutarusi ją aneksuoti, įjungdama i SSRS.

Dabar ateina žinia, kad Maskvos komisarų kontro
liuojamas “liaudies seimas” Kaune jau atima Lietuvos 
žmonėms ir jų tūvtus

Optimistai norėjo tikėti, kad Rusijos valdovai, nors 
ir pavergs Lietuvą politiškai, bet neardys jos ūkio, ne
plėš jos gyventojų turto, nes ir Stalinas gali suprasti, 
kad, sugriovęs ekonominį krašto gyvenimą, jisai už
trauks vargą ir badą šimtams tūkstančių nekaltų žmo
nių. Bet, deja, “sovietizacija” nesustoja prieš nieką.

Iš Stockholmo pranešama, kad Maskvos pakalikų 
“seimas” jau' nutarė atimti Lietuvos žmonėms žemę. Vi
sos žemės Lietuvoje tapo “suvalstybintos”. Ūkininkų lau
kai ir trobos jau nebėra jų nuosavybė.

Žemė priklauso valdžiai, ir ūkininkas gali ją dirbti, 
tiktai gavęs iš valdžios leidimą.

Toliaus, to “seimo” išleistas įstatymas sako, kad nė 
vienam ūkininkui Lietuvoje nebus leidžiamą naudotis di
desniu sklypu žemės, kaip 30 hektarų. Tik £ie ukinihkai, 
kurie turi po 30 hektarų arba mažiau, bus palikti dabar
tiniuose jų ūkiuose ir galės toliau (iki valdžia neišleis ki
tokio patvarkymo) gyventi savo trobose ir turėti savo 
gyvulius ir ūkio įrengimus. O visi didesni ūkiai, kartu su 
trobomis ir visu gyvu ir negyvu inventorium, bus paim
ti i valstybini žemės fondą, iš kurio bus skirstomi žemės 
sklypai mažažemiams ir bežemiams.

Šituo aktu sovietų komisarai, atsibeldę į Lietuvą, ap
verčia ragožium visa, ką Lietuvai buvo davusi Steigia
mojo Seimo pravestoji žemės reforma ir ką btivo pasie
kę ilgų metų pastangomis Lietuvos ūkininkai* Toji re
forma panaikino dvarus, aprūpindama žeme dešimtis 
tūkstančių neturtingų valstiečių, kurie pirmiUUs visai 
neturėjo žemės arba turėjo jos labai mažai., Bet ūkinin
kams buvo leista turėti iki 80 hektatų žemės.

Tautininkų diktatūros laikais žemės reforma Lietu
voje buvo dalinai sugadinta, nes kai kuriems dvarinin
kams buvo grąžinti miškai ir buvo išmokėtos stambios 
sumos pinigų už , jų nusavintas žemes. Bet, aplamai 
imant, dvarai Lietuvoje išnyko ir Lietuva pasidavė vi
dutinių ir smulkių ūkininkų kraštus. Ūkininkai išmoko 
geriau dirbti žemę, prisipirko įvairių mašinų, pagerino 
savo gyvulių it paukščių veisles, pasistatė geresnes tro
bas. Su pagalba koperatyvų Lietuvos ūkininkai įsitaisė 
pienines, išgudrėjo gaminti eksportui bekonus, sviestą ir 
kiaušinius.

Bet štai dabar ateina bolševikai ir tuos visus ukius 
paskelbia valdžios nuosavybe, o daugiaus prasisiekusių 
vidutinių ir stambesniųjų ūkininkų laukus, trobas ir in
ventorių tiesiog konfiskuoja, paimdami juos į “valsty
binį fondą”

Tą “fondą’* kontroliuos valdžia. Iš jo sovietų komi
sarai dalins žemės sklypus, gyvulius, grudūs ir mašinas 
tam, kam jie norės. Dalins, žinoma, pirmiausia tiems, ku
rie bus Maskvai ištikimi. O kadangi Lietuvos sodžiuje 
ištikimų Stalinui valstiečių kaip ir nėra, tai Lietuvos ūki
ninkų žemės ir jų užgyventi turtai teks paibelis žind 
kam!

Šitokį žiaurų plėšimą sumanė padaryti Lietuvos 
žmonėms nuskurdusios, pavergtos sovietijos valdovai. Iš
sunkę paskutinius syvus iš savo krašto gyventojų, jie da
bar nori suryti tuos turtus, kuriuos pagamino darbšti 
Lietuvos ūkininko ranka, o patį ūkininką paversti elgeta.

Sunku įsivaizduoti, kaip Lietuvos žmonės galės tokią 
baisią skriaudą ramiai pakęsti. O jeigu jie priešinsis, tai 
juos laukia negailestingas Stalino, žvalgybininkų teroras 

kalėjimas, masiniai ištrėmimąi į Sibiro tundras ir su-- 
šaudymai. Tikra tragedija!

Užsakyme kaina:
Chicago j e—paštu
Metams$8.00
Pusei metų ------------ ,---- 4.00
Trims mėnesiams —_________ 2.00
Dviem mėnesiams *_____  1.5
Vienam mėnesiui _____ .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija_______________ 3
Savaitei ------------------    18
Mėnesiui ------------- .....____ u* 75

Jungtinėse Valstijoje, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams ..................  $5.00
Pusei mėtų ............    2.75

' Trims mėnesiafns _______ 1.50
Dviem mėnesiams-----------1.06
Vienam mėnesiui____ *__ .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose:
Metams .............    $8.00
Pusei metų ...... ........ a___ — 4.00
Trims mėnesiams _..... ....... 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu sii užsakymu.

už kuriuos valdžia mokės bran
giau. Jau nekalbant apie mo
kesčių sumažinimą. Maža to, 
valdžia tokiems amatninkams, 
kurie sutinka eiti į bendras, na
cionalizuotas dirbtuves, bus su
teikta ir kitų lengvatų, kaip“VIENYBĖ” NEBEIS 

KASDIEN

Vienu lietuvių dienraščiu ma
žiau. Brooktyno “Vienybe” pra
neša, kad ji eis “laikinai tik du 
kartu savaitėje”, trečiadieniais 
if šeštadieniais. Priežaštys esan
čios technikinės: “Vienybės” 
patalpos esančios skiepe, kuris 
netutįs tiei langų, hei tirikanios 
ventiliacijos; todėl spaustuvės 
darbininkai atsisaką tokiose Są
lygose dirbti.

MASKVOJE IŠKEPTAS 
BLYNAS

Stalino pakalikų “liaudies 
seimas” Kaime liepos 22 d. 
“vienbalsiai” priėmė pareiški
mą, kuriame tarp kitko sako
ma:

“Lietuva persiorganizavo į 
Sovietinę Socialistinę Respu
bliką”.
Kada tas “persiorganizavi

mas” įvyko? Minėtasai “sei
mas” savo pirmą posėdį laikė 
liepos 21 d. Tai argi per 24 va
landas jisai galėjo perorgani
zuoti visą Lietuvos santvarką?

Auna Louise Strong savo 
pranešime iš Kauno, datuotame 
liepos 22 d., sako:

“Šiandien, pagal vienbalsį 
seimo tarimą, Lietuva 3:20 
vai. po pietų tapo sovietine 
respublika. Už dviejų valan
dų po to seimas nubalsavo 
prašyt, kad Sovietų Sąjunga 
priimtų Lietuvą, kaip sovie
tinę respubliką.”
Pasirodo, kad jokio “persior

ganizavimo” nebuvo. Buvo tik 
tariamojo “seimo” nutarimas, 
kad Lietuva butų “sovietinė 
respublika”. O už dviejų valan
dų po to tas pats “seimas” jau 
nubalsavo, kad Lietuva “persi
organizavo į Sovietinę Socialis
tinę Respubliką”!

Aišku, kad tas pareiškimas 
‘buvo parašytas žmonių, kurie 
su faktais visai nesiskaito. Jį 
iškepė Maskva ir atsiuntė į 
Kauną “nubalsuoti”.

Šitaip begėdiškai kišdamas! į 
Lietuvos vidaus tvarką, Rusijos 
sovietų valdžia sulaužė savo pa
kartotinai duotą prižadą į Lie
tuvos vidaus veikalus nesikišti.

Tai dar vienas įrodymas, kad 
Stalino diktatūra yra tokia pat 
melaginga ir apgdvinga, kaip 
Hitlerio.

LIETUVOS ŪKININKAI 
NETĖKO ŽEMĖS

Žiniomis iš Stockholmo, nau
jieji Lietuvos Valdovai jau atė
mė žemę Lietuvos ūkininkams. 
Privatinė nuosavybe žemei ta
po panaikinta. Ūkininkai dabar 
galės tiktai niiomuoti žemę iŠ 
valdžios ir ją dirbti^ kol valdžia 
jiems leis tai daryti. Bet įstaty
mas, kurį priėmė Paleckio “sei
mas”, leis ūkininkui naudotis 
ne daugiau, kaip 30 hektarų že
mės. Kurie ūkininkai turi dau
giau kaip 30 hektarų, tų ūkiai 
bus konfisukoti ir paimti į 
“valstybių} žemės fondą”, iš ku
rio sklypai žemes bus skirsto
mi tarp mažažemių ir žemes 
ūkio darbininkų.

Iš ūkininkų, kurie turi dam 
giaU kaip po 30 hektarų žemės, 
valdžia atlihs taip pat ir jų tro
bas, gyVUliUs, tfaktorius ir vi
sokį turtą, kurį jie buvo su
taupę. Tai didžiausias plėšimas, 
kokį teko kada nors pergyventi 
Lietuvos valstiečiams 1

Šitas žinias paduoda New 
Yorko “Times’o” koresponden
tas Stockholme, būtent:* '

“Žemė paskelbta valstybės 
nuosavybe. Bet kas turi jie 
daugiau kaip 30 hektarų že
mės ir pats ją dirba, tai ga
lės tą žemę valdyti. Tokiam 
ūkininkui paliekama ir visi 
gyvuliai ir ūkio įrengimai.”

Korespondentas sako, kad vi
si dvarai ir ūkiai, turintieji virš 
30 hėktai ų žemės,—

“bus paimti į valstybinį že
mes fondą, iš kurio bus skir
stomos žemes bežemiams 
valstiečiams ir laukų darbi
ninkams. Bus panaikiilti visi 
smulkiųjų ūkininkų mokes
čiai ir skolos.” t
O kaip sU stambesniais ūki

ninkais — sakysime, tais, kurie 
turi 50 arba 80 hektarų?

Daugelis jų yra įsiskolihę, 
nes jie statėsi naujas trobas, 
pirkosi traktorius ir stengėsi 
įsigyti veislinius gyvulius, kad 
ūkis butų pelningesnis. Jie nuo 
skolų nėra paliuosuojami, o 
ttio tarpu jų ūkiai kartu su vi
su turtu yra atimami! Reiškia, 
jiems lupama du kailiai. Už tai, 
kad jie buvo geresni ūkininkai, 
tai jie yra paverčiami ubagais.

MISTERIŠKA MARŠALO
BALBO MIRTIS

Birželio pabaigoje Afrikoje 
žuvo Italijos gubernatorius 
maršalas Balbo, kurio vardu 
yra pavadinta viena gatvė Chi- 
cagoje. Prieš keletą metų, per 
Chicagos pasaulio parodą, Bal
bo atskrido su skaitlinga oro 
eskadra iš Italijos ir čia jisai 
buvo labai iškilmingai priim
tas.

Bet jo mirties apystovos, 
kaip rašo anglų laikraštis “The 
Manchester Guardian”, yra mi
steriškos. Italų oficialus komu
nikatas Romoje sako, kad mar
šalas Balbo žuvo, skrisdamas 
virš miesto Tobruk, Libijoje. Jo 
lėktuvvas, apsiaustas liepsna, 
nukrito susirėmime su priešu. 
Bet Anglijos valdžia paskelbė, 
kad tuo melu, apie kurį kalba 
Italijos kėihunikatas, nė vienas 
britų lėktuvas nedalyvavo mū
šyje su maršalo Balbo mašina, 
ir kad yrą netiesą, jogei jisai 
krito kovoje su priešu.

Londone buvo paskelbtas ši
toks komentaras apie Balbo 
mirtį:

“Reikia atsiminti, kad jisai 
(maršalas Raibo) buvo pa
skirtas general-gubernato- 
riuni Libijoje, nes jo buvi
mas Italijoje buvo nepatogus 
MUsSoliniui. Nuo to laiko 
maršalas Balbo nuolatos 
priešinosi tam, kad Italija 
butų kinkoma į Hitlerio ka
ro mašiną.

“Jo mirtis neišaiškintoje 
oro nelaimėje primena pana
šius įlelajiiiingus atsitikimus 
praeityje, ypatingai generolo 
Von Fritšcho mirtį prie Var
šuvos, to generolo, kuris prie
šinosi Hitlerio vidaus ir Už
sienių politikai. Net ir Vo
kietijos radijas nurodė pana
šumą tarp tų dviejų atsitiki
mų, kuomet jisai vakar va
kare pareiškė, kad ‘Balbo 
mirtis atsitiko tokioje pat 
dvasioje, kaip ir generolo 
Von Pritscho'* šiame, kaip ir 
daugelyje kilų atsitikimų,, 
tiesa, gal būt, niekuomet ne
bus patirta. Tik vienas fak
tas yra aiškus, kad Raibo žu
vo ne kovoje stl britų oro jė
gomis.”

4 Milionai Dolerių 
Jaunuoliams 
Mokinti Amatų

Pradedant liepos 1 d., per 
ateinančius fiskalius metus 
Illinois valstijos Nailonai 
Youth Administration išleis 
suvirš 4 milionus dolerių jau
niems nepilnamečiams bedar
biams mokinti įvairių mecha
niškų amatų. Jie bus ruošiami 
tarnybai amunicijos ir kitose 
šalies ginklavimui būtinose 
pramonėse.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Gen. \Villiam E. Shėdd (po kairei) ir gen. George

Marshall, generalinio štabo viršininkas konferuoja

ine ir t.t.
Ši reforma ypač smarkiai 

pradėta varyti naujai užimtuo
se kraštuose, kur iki šių metų 
vasario mėnesio pasisekė suor
ganizuoti apie 400 panašių ko- 
operatyvinių dirbtuvių — fa
brikelių.

Ar iš to nepadidės dar labiau 
materiale nelygybė, ar neatsi
ras vargingos ir turtingos koo
peratyvus dirbtuvės, kaip jau 
šiandien yra puikiai gyvenų 
kolchozai ir šalia jų nuskurę?

kyinų iš valdžios pusės gauti?
Ar visos panašios dirbtuvės 

lygiai pelnys ar vienos tuiės 
tūkstančius rublių, dėka gautų 
užsakymų, o kitos vos galų su 
galu suves?

Man rodos, jog šitoks klausi
mo sprendimas nei kiek nesu
mažins socialę nelygybę, pric-Rusijos spaudos apžvalga

(Musų specialaus korespondento)
(Tęsinys)

IV.
Jei rusams sunku su susisie

kimu, dar sunkiau su naciona
lizacija ir bendrai kova prieš 
nuosavybę, prieš turtų troški
mų ir t. t.

lengva vienų rėžimų pakeisti ki
tu, bet sunkiausias darbas pa
daryti revoliucijų pačiame žmo
guje, išrauti tuos senus nusista
tymus, senų tikėjimų, senų pa

Rusijoje šis klausimas tuo 
sunkiau sprendžiamas, kad 
kiekviename žingsnyje, dėl įvai
rių sumetimų, turtų krovimas 
skatinamas ir ten ne nuodėmė 
gyventi plačiai arba kaip žmo
nės sako “žmoniškai”. Rusijoje 
negali įsigyti asmeniškos nuo
savybės dideliame kiekyje, ne
kilnojamo turto, bet piniginė 
dalis gan laisva, jei gali uždirb
ti daugiau, gali pasipelnyti — 
naudokis. Juk darbo atlygini
mas nustatytas taip, kad vienas, 
tikras “nagas”, gali uždirbti ne
mažai, o kitas, normaliai dirb
damas vos tepasiekia būtinų 
pragyvenimo normų.-.

Nekalbėsime čia apie priežas
tis, kurios privertė komunis
tus šiuo keliu eiti, bet prabėg- 
tinai turime pažymėti, jog Ru
sijoje šiandien kišenio atžvilgiu 
yra toks pat didelis skirtumas 
tarp žmonių, kaip ir kiekvie
name krašte: vieni turi tūks
tančius, kiti vien variokus.

Ir kova prieš nuosavybės jau
smą vis mažiau ir mažiau tetu
ri pasisekimo Rusijoje, jau ne
skaitantį kad pinigo atžvilgiu 
skirtumas tarp žmonių nuola
tos didėja.

Stachanovcų judėjimas, kuris 
norėta padaryti šiokiu lokiu 
idealiu ginklu ir moraliu sti
mulu pramonės ir bendrai ga
mybos pakėlimui, virto papras
ta priemone prąsimušti į ge
resnę vielą, daugiau pelnyti į- 
tempus jėgas.

Vis dažniau ir daugiau tenka 
paskaityti rusų spaudoje straip
snių, kurie ragina atkreipti į 
rusų dabartinės kartos žmo
gaus supuvimą, inoralį sukriki
mą, nepaprastą materializmų, 
norą naudotis gyvenimo pato
gumais, nors ii* savo artimo ar
ba dargi valstybės sąskaitom. 
Vis labiau ir labiau garuoja ru
sų buvęs idealizmas, kuris tiek 
gražių lapų įrašė Rusijos istori
joje ir kuris turi tiek daug nuo
pelnų visam revoliuciniam ju
dėjimui Rusijoje. '

Rusijoje, kaip ir visuose ka
pitalistiniuose kraštuose, ypač 
po karo, pakilo nepaprastas 
žmonių noras už viską gauti 
užmokesnį, nieko nedaryti vel
tui, nors tas darbas neštų ir 
jam kartu naudą. “Mokėk, atly
gink! Nėra kvailių dirbti veltui, 
kuomet kitiems moka ir yra 

kas užmokės!”
Tai pokarinė pasaulio liga, 

kuri neapleido ir Rusijos, kur 
gal ten dar labiau pradeda aug
ti negu kur kitur atsiradus ne
lygiam darbo atlyginimui, įve
dus skatinimu dirbti ir didinti 
produkcijų piniginėmis premi
jomis, dovanomis ir t.t.

Tai nei kiek nepriartina Ru
sijos prie socializmo ir tuo tik

ne- 
ar-

amatininkų užsispyrimų neiti į 
gamybinius kooperatyvus, o 
pasilikti privačiais amatinin
kais, nors už lai turi mokėti 
daug didesnius mokesnius, 
gu amatininkai susispietę į 
teles. z

Šis klausimas daug kartų 
vo reformuotas Rusijoje 
prie jo prieita dar kartų užė
mus Vakarų Ukrainą ir Balta
rusijos bei Lietuvos dalį 
nijos).

Čia ypač rado nemaža 
stovių amatninkų, kurie 
gan smarkiai paveikti į 
Rusijos amatininkus, 

bų
jį’

savi- 
gali 

visos 
žiūrint,

kuriuo keliu jie eis: pasiliks ir 
toliau savistovus ar dėsis į dar
bo arteles, t. ‘y. steigs bendras 
dirbtuves.

Vien tik V. Ukrainoje tokių 
•amatninkų yra1 400.000. Ir stm- 
kiausai rusams šiame klausime 
lai, jog be šių smulkių amat- 
ninku negali apsieiti, nes jei tik 
pradės prieš juos griežtesnę ko
vą, vers juos telktis į darbo ko
operatyvus, kaip savo laiku pa
sielgė su valstiečiais, gali kilti 
tikras skandalas, nes rusų fa
brikai negali dar šiandien pa
tenkinti visų gyventojų reikala
vimų ir šie įvairių amatų amat- 
ninkai bent iš dalies patenkina 
piliečiu reikalavimus išpildyda- 
mi jų privačius užsakymus.

Bet kartu tai dar labiau di
dina taip vadinamo parazitiško 
elemento augimą, taip vadina
mos smulkiosios buržuazijos 
kilimą.

Ir nesurado kito kelio kovai 
prieš privačius amatninkus, 
kaip suvilioti juos teikiamom 
lengvatom, jei stos į bendras 
dirbtuves, imsis dirbti kolekty
viai, kooperaciniais pamatais.

Sulig liauju dekretu savisto
viems amatninkams, kurie no
ri dirbti bendrai, bus duodama 
maži fabrikėliai, gi tie fabrikė
liai gaus valstybinių užsakymų

ATEINANTI PIRMADIENI PRADEDAME SPAUSDINTI 
DIDELI DARBĄ APIE

ISPANŲ LAISVĖS KOVAS
Darbas parašytas Amerikos lietuvio gyvenusio Ispanijoj 
ir aktyviai dalyvavusio priešfašistinėj ispanų liaudies ko
voj. Darbe bus duotas pilnas vaizdas apie ispanų liaudies 
didvyriškus žygius ir jų pasiryžimą. Bus kalbama apie is
panų liaudies draugus bet priešus. Spaudžiama medžiaga 
yra nauja ir visuomenei visai nežinoma. Nuo ateinančio 
pirmadienio sekite kiekvieną “NAUJIENŲ” numerį, kad 
jums nenutruktų t>Hnas ispanų kovą dėl laisvės vaizdas.

šingai, tik padidins.
Bet Rusijos pramonė dar taip 

silpna ypač smulkių gyvento
jų reikalavimų patenkinimui 
jog turi skaitytis su smulkia 
buržuazija, kuri nebeišnyko 
Rusijoje per ketvirčio šimtme
čio laikų.

Aš manau, jog tai bus dar 
vienas samtis į biurokratijos 
padidėjimų ir tolimesnį nukry
pimų nuo socializmo.

Ir tuo labiau tai nei kiek ne
padidins idealizmų, kurio taip 
pasigedo Rusija. Tai tik padi-

iš dalies kyšininkavimų.
Baigiant kaip kartas reiktų 

parodyti kaip Rusijoje pradėta 
kova prieš pagedimų, žmonių 
nepaprastų turto troškimų, kar
jerizmų, batlaižiavimų ir bend
rai sugedimų, bet straipsnis 
taip ilgas išėjo, jog parašius 
dar- apie tai, gausis per daug 
ilgas ir dargi nuobodus.

simu parašyti antrų straipsni, 
kuriame nurodysiu Rusijoje ki

niui, suderinimui, kuris pasi
reiškė ne tik periodinėje spau
doje, bet dargi dailioje litera
tūroje.

skirai.
Asuncion, 

1910—VJ—5 d.
(GALAS)

Gikluoja Illinois 
Valstijos Nac.
Gvardiją

Turi 12,100 Karininkų ir 
Kareivių

Su federalės valdžios ir ka- 
riuomenčs pagalba valstija 
dabar smarkiai mechanizuoja 
ir ginkluoja Illinois nacionalę 
gvardiją. Ji dabar susideda iš 
12,100 karininkų ir kareivių, 
bet netrukus bus padidinta iki 
18,000.

Iš U. S. kariuomenės gvardi
ja gavo 683 naujus trokus, pri
taikintus visokiems karo rei
kalams, taipgi apie 900 pana
šių trakų įsigijo netolimoj pra
eityje.

Netrukus gvardija taipgi 
bus aprūpinta hovitzcriais, .50 
kalibro kulkosvaidžiais, ir 37 
milimetrų priešlėktuvinėmis 
patrankomis.
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Detroito Lietuvių Žinios
» ■ ———•————t. . .fato^^iMI ■■

Detroit, Mich.
Dailės Choras Tarptautiniame 

Koncerte
Teka patirti, kad Detroito 

Dailės metginų choras daly
vauja tarptautiniame koncer
te liepos 31 d- Kiekvienom lie
tuviui turėtų būti svarbu daly
vauti ir pamatyti savo tautos 
chorų pasirodant tarpe dauge
lio kultūringų meno organiza
cijų.

Taigi Dailės choras prašo 
visus meno ir muzikos mylėto
jus dalyvauti kartu su Dailės 
choru tarpe įvairių tautų ir 
pasirodyti, kad Detroito lietu
viai neatsitikę kaipo muzikos 
mylėtojai. Tai bus trečiadienį, 
liepos 31 d. Grosse Point High 
School, ant Fisher Road ir 
Grosse Point bulvaro, Grosse 
Point, Mich. Pradžia 8:30 vai. 
vakaro.

šiuos koncertus duoda Gros
se Point Board of Education 
ir Council of Sočiai Agencies. 
Be dainų, šiuose koncertuose 
griežia Michigan W P. A. 
simfonijos orkestras vadovau
jamas Waltcr Poolc. Be orkes
tro dainuoja įvairių tautų cho
rai bei kitos meno grupės. 
Dailės Merginų Choras ir p. 
D. Kvedarienė linksmins klau
sytojus liepos 31 d.

Merginų chorui vadovauja 
t.l —to—■ t..to..l I 1 
FURNISHED ROOMS —TO RENT 

Gyvenimui Kambariai
KAMBARYS ANT RENDOS dėl 

vienos ypatos, 19224 Justine Avė. 
Detroit, Michigan.

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940

SUNSET DARŽE
ARCHER IR 135-TA GAT.

muzikas A. P. Kvederas, kuris 
turi paruošęs keletą lietuviškų 
tautiškų dainų.

Manau, visi pasimatysime 
minėtame koncerte ir priduo- 
sime savo mergaitėms daini
ninkėms ėnetgijos dalyvauti 
tarpe kitataučių.

J. Kemėšis.

Daggett, Mich.
S7.s- tas iš lietuvių farmerių 

gyvenimo.
šioje viršutinėje Michigano 

dalyje gyvena nemažas lietu
vių farmerių būrelis. Gyvena 
jie gana pasiturinčiai. Santy
kiai tarp jų yra visai geri it 
draugiški.

Dabartiniai farmeriai yra 
suvažiavę iš įvairių miestų, bet 
gal daugiausia iš Chicagos. 
Pernai iš Chicagos atvyko ir 
čia apsigyveno dar viena šei
ma, būtent, Juozo Šlajaus šei
ma. Tai b.uvę biznieriai. Jie 
čia atidarė užeigą ir gazolino 
stotį U. S. 41 kelyje, vienas 
blokas į žiemius nuo Stepheh- 
sono. Jų biznio vieta yra žino
ma kaipo Cedar Grove.

Turime Lietuvių ūkininkų 
draugiją, kuri gerai gyvuoja, 
nes jai vadovauja gabus žmo
nės. Birželio 23 d buvo paren
gti šokiai parapijos salėje. Nu
sisekė visai gerai. Liepos 28 d< 
įvyks vadinamasis dvylikos 
metų sukakties piknikas Ce
dar Grove, kuris yra prie Ū. 
S. 41 kelio, netoli Stephenson, 
Michigan.

Šiuo laiku, kiek teko patirti, 
musų kolonijoje nemažas bū
rys chicagicčių leidžia atosto
gas. Taigi visi jie yra kviečia
mi atvykti į taip vadinamą 
“fa rji neįkišk ą pikniką” liepos 
28 d. ir drauge su visais pasi- 
inksminti.

Farmeriai jau baigia šiena
vimą, tad liepos 28 ,d. visi ga
lės smagiai ir berupestingai 
laiką praleisti.

—Antanas Kalackas.

Golf istui Bubliui 
Sekasi Detroito 
Turnyre

Jad StfpHeke dtt OpOfiėfittiS

Chicagos naujai golfo žvaigž
dei, (Vinetti) Dttbiitu,
gerai .sekasi beiro to ^ati- riM 
Public Links golfo turnyre, 
kuriame jis atstovauja ChlcagOi 
“viešus’’ golfo ladkttS.

Jis jau pateko į finalus, ir 
šiandien pėtsliriiš sti golfisti: 
Lcuis Jenų ngs iš Potthndo,- 
Oregori valstijos,

Pirmuose susikirtimuose Dub
lis supliekė, 3 prieš 2,- AndfsV 
Szwcdko iš Pitts’sUrgho, pilei 
tų metą čampioną, ir Ėinav 
Hansori’ą iŠ San Ffahc šet>; šio 
lošimo rezultatas bttvo 4 prieš

Turnyro lošimai Vyksta Det
roito Itackham golfo laukuose.

Bublio kompanionui iš Chi
cagos, Marshall Springer’iui, 
nepasisekė. Jis buvo el.minuO- 
tas pirmam turnyro raunde.

ĮVAIRIOS žinios
Kviečia grįžti Vokie
tijon užsienyj gyve

nančius vokiečius

DOVANOS, ŽAISMĖS 
IR PAMARGINIMAI Scottville, Mich.

Valgiai karštoms 
dienoms

Bukit Malonys 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenuc

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU*
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Utles. \

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

Pas poritts W. Phillips.
Jau musų atostogos baigėsi, 

kuomet mums teko sueiti į pa
žintį ir svečiuotis pas p-nus W. 
Phillips. Jie nuo seniai šioje 
apylinkėje gyvena ir turi pla
čią pažintį. Jų ūkis randasi už 
apie aštuonių mylių atstumo į 
pietus nuo Scottvillės miestelio. 
Surasti juos lengvą, ries užten
ka miestely paklausti bet kurio 
biznierio arba ūkininko, kuris 
mielu noru nurodys kelią.

P-ai Phillipai turi plačią pa
žintį chicagicčių tarpe ir prašė 
musų duoti labų dienų K. ir J. 
Augustams, p-ams Vaivadams, 
Baronams, Pagojus ir kitiems.

Kuriu anksčiau lankėsi*pas 
Phillipus, dabar jie rastų tenai 
daug permainų: p-ai Phillipai 
turi naują ir didelę daržinę, 
naują traktorių ir pasipirko 
daugiau žemės. Jų žemė dabar 
prieina prie S t. Mary ežčrb, ku
ris savo švariu vandeniu tinka 
maudynėms ir žuvaviiritiL Be 
to, savo žemėje jie tiiri mažą 
privatų ežerėlį, kuriame, mari 
išrodo, yra daug įvairios žuvies.

St. Mary ežero apylinkės ūki
ninkai gražiam miškely įrengė 
vasafotojams camping grounds, 
kame atostogininkai gali pasi
statyti šėtras ir gyvėhti. P-as 
Phillips tokiems atostogiilin- 
kairis išduoda leidimus ir juos 
registruoja, nes be leidimų Mi
chigan valstybėj neleidžiama 
“kempinti”. Mokėti ūž tai ne
reikia; Kas neturi šėtros, tas ga
li gauti butą pas vieną našlę 
moterį, kuri šio ežero krante 
turi nuosavybę ir pigiai atosto- 
glninkams teikia visą patarna
vimą. ■ ’"'d, L—tis

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 24 d. — Vokiečių spaudos 
organai pradėjo rašyti apie rei
kalingumą sugrįžti į savo tė
vynę ilgus metus tižs eniliose 
gyvenusiems vokiečiams. Laik
raščiai pabrėžia, jog dabar#Vo
kieti j a turinti pakankamai že
mių, jog dabar smarkiai dirbą 
visi fabrikai ir Vokietijoj gy
venimas darosi daug smages
nis, negu jis buvo tais laikais, 
kai vokiečiai buvo priversti 
emigruoti į užsienį. Manoma, 
kad ši propaganda yra pradėta 
dviem tikslais. Pirmiausia Hit
leris nori pasičiupti užsienyj 
gyvenančių vokiečių santaupas, 
kurios jam yra labai reikalin
gos. O iš antrbs pusės jis tiki
si padidinti savo kariubmehps 
skaičių, nes kaskartą jam vis 
labiau reikalingi didesni pulkai 
užkariautoms šalims valdyti ir 
karui su Anglija Vesti. Pačio
je Vokietijoj jis jau negalįs 
daugiau mobiližuoti.

Kovos būriai japo
nams neduoda 

ramumo
HONGKONGAS, liepos 21 

d. — Ne kariški organizuoti 
kiniečių būriai smarkiai už
puolė japonų kariuomenės da
lis, esančias netoli Hongkongo. 
Japonai užėmė tą Kinijos dalį 
tiktai prieš mėnesį, o šiandien 
turėjo vartoti artileriją, kad 
galėtų atsiginti nuo smarkiai 
puolančių kiniečių.

Amžinam mieste švil
pė pavojaus sirenos

RYMAS, Italija, liepos 21.— 
Praeitą naktį šio karo metu 
pirmą kartą bii'vo girdimos pa
vojų skelbiančios sirenos. Gau
ta žinių, jog priešo lėktuvą’, 
bombardavę Gaeta aerodromą, 
plaukė link Rymo. Ryme nebu
vo išmesta nė Viena bomba, 
bet prlušaviaciniai pabūklai 
smarkiai šaudė. Spėjama, jog 
priešas biiVo labai arti prie 
miesto. Ligoninėn teko nuvež
ti kelis itąlus, kuriuos sužeidė 
žemėn bekrintą iššauti šovi
niai. /

Karštos Vdsaros dienos vėl 
čia. Taigi ir vėl šeimininkė 
turi problemą paruošti tokių 
Valgių, kurie tinka orui. Ji turi 
pagamnti ne tik tokius valgius, 
kutie patenkina visus šeimos 
narius savo skanumu. Valgiai 
tiiri būti ir maistingi. Be to, 
nėra didelio smagumo stovėti 
virtuvėje prie karšto pečiaus 
ir gaminti tokius valgius.

Laimingai tačiau krautuvės 
laiko platų pasirinkimą pro
duktų, kurie yra arba jati pa
ruošti arba reikalauja visai 
mažai laiko paruošti. Yra mai
sto keliuose arba pakeliuose, 
kurį tenka tik sušildyti pirm 
padėsiant ant stalo; be to, iš 
tokio maisto, kaip vaisiai ir 
daržoves, galima padaryti la
bai skanus valgiai, arba gali
ma jtios paduoti stalan tokius, 
kokie jie yra.

Karštame ore šeimininkės 
nejaučia noro vaikštinėti iš 
krautuvės į krautuvę, perkant 
kas joms, reikia. Todėl, jeigu 
jos atsilankys į artimiausią 
savo apylinkėje MidWest Sto
re, jos gali būti tikros, kad 
gaus pilną pasirinkimą mais
to produktų, tinkamų karš
toms dienoms. Jos galės pasi
rinkti laikmenas, kurių nori, 
Midvvest Stores savininkai pa
jėgiai turėti platų reikmenų 
pasirinkimą kasdien, nes 
jiems priklauso didelis sandė
lis, kuriame pilni šlakai vi
suomet yra laikomi.

Šiame sandėly yra du dideli 
departamentai, kurie turi mui
sto reikmenas, ypatingai var
tojamus karštomis dienomis. 
Tai yla šaltų ir rūkytų mėsų 
departamentas ir šviežių vai
sių bei daržovių departamen
tas; Kasdien čia- naujos reik
menis gaunamos. Jos greitai 
išvežiojamos į Mid\Vest Stores, 
taip kad šeimininkės yra už
tikrintos, jogei gauna šituos 
produktus šviežius ir geriau- 
nie stovyje.

Specialiuose išpardavimuo
se, kuriuos Midwest Stores tu
ri, visos pastangos dedamos 
suteikti bargenų toms maisto 
reikmenoins, kurių sezonas ei
na- Jeigu skaitytojas ar skai
tytoja šių žodžių peržiūrės 
Midwest Stores skelbimą šito 
dienraščio šios dienos laidoje, 
tai jis arba ji suras šviežių 
vaisių ir daržovių, taipgi šal
tų ir rūkytų mėsų specialias 
vertybes. Tai yra dar vienas 
įrodymas, kad kiekvienam as
meniui gerai apsimoka pirkti 
reikmenas iš Midwcst Stores.

Iš Politikos 
Lauko
19-to Wardo Kliubo 
Darbuotė

• Betaisydamas boilerį ąd* 
tesu 6415 Bdsworth aventie, 
mechanikas Conrad Meid|l, 
85 metų amžiaus, prisiglaudė 
prie “gyvo” elektros drato ir 
buvo nutrenktas vietoj. Jis gy
veno adresu 145 W. 57th st.

Sekmadienį rengia pikniką

Visi 19-to ’ Wardo lietuvi?! 
ruošiasi prie didelio pikniko, 
kur.s įvyks ateinantį sekma
dienį, tai yra liepos 28 dieną, 
Ryan’s miškuose, prie 87-ios ir 
South Western a've.

Bus visokių išlaimėjitnų, ge
rų užkandžių, gėrimų ir viso
kių lošimų. Ta:pgi atvyks geri 
kalbėtojai keletą žodžių pasa
kyti apie ateinančius rinkimus.

Kadangi šis piknikas yra su
sirinkimo dienoj, tai visi, kurie 
nepriklauso prie kliubo, galėsite 
prisirašyti.

Iki pasimatymo piknike.
Jūsų čiagimis žemaitis.

• Policijos departamentas 
tyrinėja įkaltinimtis keliamus 
seržantui Robert Ė. Cdlkins iš 
Austin nuovados. Keli itnonės 
skundžiasi, kad jie sumokėjo 
Calkinsui nemažas sumas pi
nigų ($200 iki $500) už žada
mus civilės tarnybos darbus^ 
bėt jų niekad negiluo.

DIDELI MAISTO BARGENA1
SUTAUPINKIT DAUGIAU PINIGU
GAUKIT GERESNĖS KOKYBĖS PRODUKTUS

PIRKIT Iš “MIDWEST STORES”
iši’ARbAViMASI l’ENKT. ii- ŠEŠT., LIEPOS 26 ir 27
. m','..! .'i ...iur?--- • 'n iiilli.ito- ■" U r..' .1. -u U l' l,

“WILS0N’S” LaUrel-Leaf

TAUKAI 1 sv.
kartonuose

“MID^ES7?7'Puikiausios’ Kokybės

PLNAS Garuodintas

2 už 15c
Aukš. ken.

“MIDWEST” Puikiausi Golden Santos
KAVA 1 šV. maiš 13c 3 sv. maiš .39*
“LIBBY'S“ Pineapple bunka 12 unc ken. 2 už 190 j 
“RĖŠ CJROŠŠ” Spaghetti ar Makaronai 1 sv. pak. 2 už l~c 1 
“LIPTOA’S” Juoda Arbata maž. 9c į4 sv- pk. 230 B 
“PEACOCK” Sardiiikos Alyvoj ĮĄ/s ken. Ž už 150 
“COLLEGE INN” Sriubos Visokių Rūšių 2 ken. Į90 
“COLLiSGE INN” Ryžių Pietus 2 ken. 190
“COLLfcGE 1NN” Spaghetli ir MSsa 2 ken. 190 
1c IŠPARDAVIMAS—Pirkit 2 pak. ir gaukit Vieną už 1c 
Quaker Fuffed Wheat 3 pak. 190
“ČRIŠČb^ ' 3 sv. keli. 47c 1 sv. ken. 130
“ELMDALE” Extra Standard
GOLDEN BANTAM KORNAI No. 2 ken. 3 ken. 250 
“SNIDER’S” CATSŪP Did7buL 2~už 29ę j 
Puikiausi NUtnie Augihti
SWEET CORN luz.150
PUikiofc Calit. Icebferg Saiotbs Did. galva 5c
Čaiif. VALENCIA Grandžiai 288 dydžio tuz._15c
Dideli Gėdrgia Ėlbėi-td tyčiai 5 sv. 23c

V IR I AS KUMPIS , v2 sv. 23^
“SPEClAL” 
P1AUSTYTI LAŠINIAI V2 sv. pak. 90 
AMEhlCAS FAMILY MUILAS did. šmot. 4 už 210 
IVORY MUILAS 2 did 19c 2 vidui. 110
;^U1mXlĖNĖ” 2 liiažTl'ič did? pak.“ 190 
“B0WLENE” 2 niaž."17c did.' ken? 190 
“RINSO” ^2 inaž. 17c “ 2 did. 390
“LIFEBUOY” MUILAS ~“=■— 3~už“170
“SHŪ-MILK” Baltas Skystinias Čeveryk. Valyt 2 už 170 | 
“RĖD HEART” 1
Šunims Maistas 3 sv- ken. 25*

■ i  .............................. į ... - -......................._ ,r ■■ , - ■ - ; M
$100 DYKAI Kas Savaitę, laupykite Musų Kuponus V—'“T" T' ' ” • t ■ ' ——"" 1 '■ 1 • •— ——— —*. - • •— ■ m i i » » — i.. - —• — - -- - - - — - -w- • »

Tciephone CariaI 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary
RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdiėn nuo 9 ryto iki 5 v. v. 

Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 diepą

2202 West 
||iederalSaviNGS CermakRd. 

® AND LOAN ASSOCIATION tt tW Of CHICAGO CHICAGO, ILL.

Duodam Paskolas ant

1 -mų Morgičių
Chičagoj ii- ApielihkČse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui,

pataisymui ir statymui nau/ų namųMOKAME
Dividendų už padėtus pinigus

Kiekvieno asmens (atipiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loari tnsuraneė Corporation, Washington, D. C.

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS J

Netikėtai Mirė 
Brighton Parko 
Detektyvo žmona

Neseniai apsivedė
BntGltTON PARK. -- fcalph 

Mčkehna, detektyvas Brtghton 
Parko policijos nuovadoj apsi
vedė liepos 4 d.

Vakar rytą grįžęs iš datbj 
Šteuben Kliubau, kur gyveno, 
rado žmoną, Mrs. Jariette Mč-

kunna, negyvą. Buvo pašauk
tas daktares ir jis nustatė, kad 
ji mirė paėmusi perdidelę dožą 
miego miltelių.

Steuben Kliubas randasi ad 
112 West Randolph Street.

• Sulaukęs 76 metų amž. 
vakat* mirė gdrsus architektas 
Rrank Brabandį gyvenęs adr. 
901 Wrightiuood aVėnue. Bra- 
band padarė planus pavilio- 
nams Chicagos* Columbian pa
rodai, kuri čia įvyko 1893 m.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET M ET AL CO.

8216 S. Halsted s t. VlCtory 4965 
Stogus, rinas. stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujina/ne bet 

ką. Darbas Užtiktihtas Pildai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTKIBUT0R8

Parduodam geriausi ir 
stipriausi 

FOX HEAD ALŲ 
Vy nai-Li kieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 Roosevelt Rd, 
CICERO, ILL 
i„t,d , Į,.  to

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS E A
Išima Už .............. *1 C>.OU
PRABŲ VIMAS «EA A ALigoninėje .............. *OU.UU
RAUDONGYSL1Ų C O|- 
Išėmimas ir Ligon. ’CU«vU
REUMATIZMAS C O
Greita PageJba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminaci ja C 4 A A
ir vaistai .................. I lUU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago
■■— : -...... ..........

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd Št.
Tel. ENG. 5883-5840

— iš stoties —

Kasdien nuo 8:30 v. tyto 
iki 9:15 vai. tyto

Išgirsit vėliausias žibias, 
muziką ir kitus įdomius 

|>r4nėšimus.

RYTINE RAD1O 
VALANDA

Garsinkite^ “N-nose”

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, III.

Vardas ............... :...........................
4

Adresas .........................................

Miestas ...... .....................................

Valstija ............................. ...........



VAKAR CHICAGOJE

lit

18 metų Hain vakar pagaliau 
čekį gavo. Vienos stoties pašti-

nu-
sq-

&PIRMIAUSIAI REGISTRUOS VISUS VYRUS 
NUO 21 IKI 31 METU AMŽIAUS 

Pirmą Mėnesi Paims Apie 20,000 
Kariuomenėn

U. S. kongresas dar nėra pil
nai priėmęs privalomos karo 
tarųybos įstatymo, bet Illinois 
valstija jau ruošiasi visus vy
rus registruoti.

Einant kongrese svarstomu 
įstatymų, bus registruojami vi
si vyrai, rodos, nuo 18 iki 65 
metų amžiaus. Bet pirmai re
gistracijai bus pašauktos tik 
21 iki 31 metų amžiaus kliasos- 
Registruotis turės visi to am
žiaus kliasų vyrai, be skirtu
mo: nevedę, vedę, su vaikais, 
be vaikų, piliečiai ir nepilie-

Pirmąsias 21-31 metų kliasas 
užregistravus, registracijos kor
telės bus suklasifikuotos į ke
lias kategorijas:

Į pirmą kategoriją įeis visi 
užregistruoti vyrai, kurie ge
riausiai tinka karo tarnybai ir 
gali būti tuojau paimti.

Į antrą kategoriją įeis vyrai, 
kurie turi darbus svarbiose 
krašto apsaugai pramonėse, ir 
todėl nebus tuojau imami ka
riuomenėn.

/ trecią kategoriją įeis vyrai
kurie turi šeimynines atsako
mybes. Jie taipgi nebus tuoj 
imami tarnybai.

Ketvirtą kategoriją sudarys 
vyrai, kurie dėl sveikatos ne
galės tarnauti arba kurie turi 
kokias nors fizines klintis, pav., 
blogų regėjimų, blogų klausų, 
arba neturi kojų, rankų, elc.

♦ ....

icl.. ...... ........ .

Pašaukti registracijon jie 
turės išpildyti tam tikrų blan
kų ir paduoti pilnas informa
cijas apie amžių, adresų, šei
myninę padėtį, darbų, sveikatų 
ir pilietybę. Užsiregistravęs,

NAU.HENŲ-ACMF TrtUnhnu,
CHICAGO. — Henry A. Wallace, agrikultūros sekretorius ir kandidatas į 

vice-prezidenlus, kalba iracionaliam agrikultūros komitetui.

rą kortelę, su paliudymu, kad

vienas turės visuomet turėti
kurių tikybiniai ar kili įsitiki
nimai neleidžia tarnauti ka-

Kaip Registruotus Klasifikuos

Pagal federalės valdžios nu
statytų tvarkų, registruotis rei
kės to precinkto balsavimo sto- 
lyj, kuriame • registruojamas 
vvras gvvena.

riuomenėje.
Tolimesnė Klasifikacija

Taip paskirsčius registruotus 
vyrus, karo vadovybę toliau

pirmos kategorijos

4340

i/

No. 4340 — Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 16. 18, 20; taipgi 34, 
36, 38, 40, 42, ir 44.

d

j

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

/ pirmą kliasą įeis vyrai, ku- 
e tinka “neribotai tarnybai”.

rie
/ trecią—kurie 

ka larnvbai.

“apribotai tarnybai”.
visai nelin-

Kaip Rinks Vyrus Tarnybai 
suklasifikavus regis- 

vyrus, kiekvieno Te
duotas 
bus iš- 
paskir-

Iruotus 
gistracijos kortelei bus 
numeris. Iš tu korteliu C C
rinktos kortelės vyrų,

vieton bus pašaukti nauji re
krutai, Antriems užbaigus tar
nybų, ir jie bus .paleisti rezer
vam o jų vietan bus pašaukti 
treti ir t. t. Trijų ar keturių 
metų bėgyj Jungtinių Valstijų 
valdžia tikisi turėti apie 3,000, 
000 gerai išlavintos kariuome
nės.

Iš Illinois valstijos į pirmų 
grupę rekrutų kariuomenė pa
ims apie 20,000 vyrų. Viso 21- 
31 metų amžiaus vyrų valstijoj 
yra apie 568,000, tokiu bildu iš 
registruotųjų kariuomenėn tuoj 
po registracijos pateks kas 
dvidešimts šeštas vyras.

Paimti kariuomenėn vyrai 
gaus visų užlaikymų ir $21 al
gos kas mėnesį. Jie galės pasi
rinkti kurioj kariuomenės ša
koj nori tarnauti.

Kilos žinios apie šį labai 
svarbų reikalų bus paskelbtos 
vėliau, kaip tik kongresas pri
valomos tarnybos įstatymų 
priims. Apie priėmimų abejo
nės nėra. Rs.

Apipiešė Milda 
Automobiliu 
Agentūra

Besimaudydami 
Žuvo Penki 
Žmonės

© Dėl karščių gavusi Širdies te $2.19 čekį už darbą telcgra- 
ataką mirė 56 metų moteriškė fistui S. J. Hain, gyvenančiam 
Eugenia Aherns. Kūnas buvo adresu 5949 Byron avenue. Po 
atrastas namie, adr. 8311 So, 
Marshfield avenue.

© Nėręs į seklų vandenį, 
prie 79tos gatvės kranto, sun
kiai susižeidė 8 metu berniu
kas Leonard Madsen. Galva 
atsimušė j akmenį vandenyj.

© Joe Mali k, nuo 6025 Mel- 
rose street, nuvažiavo į Lin
coln Parką, pastatė automobi
lį prie ežero kranto ir nuėjo 
maudytis. Kai grįžo, automobi
lio neberado. Matyt, ir mašinai 
buvo karšia, nes “nuėjo mau
dytis.” Bali k užmiršo stipriai 
uždėti stabdžius. Mašina pa
mažu slinko kranto pakalnėn 
ir guliau atsidūrė vandenyj.

• Gaisras padarė apie $3,- 
000 nuostolių Cruvcr Manufac-

N e prašytas “A t s i s ve i ki n imas 
Su Senąja Vieta.

BRIDGĘPORT. — P-as Dan 
Kuraitis, savininkas Milda 
Auto sales — “Buickų” agen
tūros, netrukus perkels savo 
įstaigų į naujų ir didesnę vietų 
prie 35-tos netoli Halsted st.

Kol kas agentūra dar tebesi- 
randa senojoj vietoj, adresu 
806-808 West 31 st Street. Ne
trukus su ja reikės atsisveikin
ti. Jau iš 
kinimo” 
prisidėjo 
plėšikai.

Chicagos ir apylinkės paplu- 
dymiuosc vakar ir užvakar žu
vo penki žmonės. Visi prigėrė:

Edison Anderson, 21, iš 
Gary, Ind.

John Plaveo, 47, nuo 2808 
So. Cicero avenue-

Donald M. Frederieks, 19, iš 
Glcn Ellyn.

Glcnn Woodarczuk, 24, iš 
Rockfordo, ir

Isaac Daniels, 21, nuo 
Eberhart avenue.

2456 Jackson bulvaras, kuri 
gamina įvairios rūšies medžia
gų rėk Ii am ai.

• Miesto taryba vakar vėl 
patvirtino James A. Petrillo, 
Amerikos muzikų unijos pre
zidento paskyrimą Chicagos 
Parkų komisionierium. Tary
ba taipgi paskyrė tris asmenis 
į Chicagos viešo knygyno di
rektoriui: Joseph B. Fleming, 
pirmininku, ylev. Preston Bra- 
dley ir Dr. Frank A. Lagorio 
—nariais.

6328

D. Rimkuviene v 
Laidos Rytoj

mų kliasų, ir iš jų tarpo ka
riuomenes paskirti asmenys 
Washingtone, akloM loterijos 
keliu, išrinks keturis šimtus 
tūkstančių numerių-

22 dienoms praėjus po tų 
korteliu traukimo, registruoti 
vyrai, kurių kortelių numeriai 
buvo ištraukti, bus pašaukti 
tarnybon.

Tai bus apie spenių 1 d.
'Pas korteliu traukimas bus 

vykinamas pagal registracijos 
distriktus. Tas bus daroma tuo 
liksiu, kad iš visų distriktų 
tarnybon butų pašauktas lygus, 
proporcionalis skaičius vyri] 
ir kad neįvyktų taip, kad iš 
vieno distrikto pašauktų ka
riuomenėn yra labai daug, o 
iš kilo visai mažai arba nei 
vienas.

Kiek žinia, kariuomenė ža
da pradėti registracijų apie 
rugsėjo 3 d., bet tas priklausys 
nuo to, ar kongresas laiku pri
valomos tarnybos įstatymų pri
ims.

Apie 20,000 iš Illinois

Pirmieji kariuomenėn pa
šaukti vyrai atitarnaus jiems 
paskirtų laikų—metus laiko, ir 
tada bus išleisti į rezervus. Jų

Trys Žmonės '
Žuvo Vasarnamio
sprogime

Tragedija Benton Ilarbore

Į rytus nuo Benton Har- 
bor, Mieli.j Flo Ruth ūky j įvy
ko gasolino sprogimas, kuria
me trys žmonės buvo užmušti 
ir keli kiti, tarp jų ebieagie- 
čiai, buvo sužeisti.

Užmuštieji buvo:
Pauline Luban iš Chicagos;
Henry Kading

Mieli., ir
Clara Scwartz,

iš Gassopolis,

ūkio

ukio

savinin-

anksto prie “atsisvei- 
keletu dienų atgal 
vienas, o gal keli 

Jie įstaigoj pasirodė 
kad ir neprašyti — ir ją bene
paskutinį kartą; aplankė, bet 
nelabai geriems, tikslams.

Jie įsigavo vidun per stogą 
nakties laiku. 'Jie automobilių 
vogti nebandė, nes lauko pu
sėje, skersai gatvę, budėjo 
sargas. Bet jie 
ofise, pasivogė 
dolerių šekiais, 
telefonų dėžulę 
mė pinigus-

Tai buvo antras 
Sales apiplėšimas, 
jų metų bėgyje.

Norim tikėti, kad naujoji vie
ta p. Kuraičiui bus ne vien 
pelningesnė, bet ir saugesnė 
neprašytų svečių atžvilgiu, 

n ___ .

Tyrinės Elekros 
Kainas Chicagoj

gatvę,
: viskų išvartė 

kelis šimtus 
taipgi sudaužė 

iš jų pasiė-ir

Milda Auto 
rodos, dvie-

Po sprogimo 
kuriame vasarotojai 
sudegė iki pamatų.

namas, 
gyveno,

u NAUJIENŲ
PIKNIKAS

SUNSET DARŽE

v

Ruguiučio 11 d., 1940 
DOVANOS, ŽAISMĖS 
IR PAMARG1NIMAI

BRIDGĘPORT. — Užvakar 
mirusi bridgeportietė Domicė
lė Rimkuvienė bus palaidota 
rytoj po pietų (ne pirmadienį) 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

Jos kūnas yra pašarvotas 
direktoriaus Antano M. Phil
lips koplyčioj ,adresu 
Lituanica avenue-

Velionė gyveno adresu 
So. Union avenue ir buvo
57 inetų amžiaus. Paliko vyrų,

1936 metais Illinois Com- 
mcrce Commission įsakė Chi
cagos Gommonwealth Edison 
elektros bendrovei sumažinti 
elektros kainų mieste pusket
virto miliono dolerių.

Gavusi skundų, 'kad suma
žinimas nebuvo įvykintas, ko
misija dabar ruošiasi padaryti 
nuodugnų elektros kainų tyri-'^ 
nejimą, kad nustatyti ar už-1^ 
metimai yra pamatuoti ar neJ^ 
Elektros vartotojų Chicagoj § 
yra 800,000.

• Visi jauni cliicagiečiai, 
atrodo, nori būti aviatoriais. 
Junior Association of Com- 
nierce neseniai paskelbė, kad 
atidaro kursus, kur. duos pra
džių jauniems vyrams ir 
ginoms, kurie nori 
aviacijos. Tikėjosi 
studentu ir tokiam

C

parūpino vietos. Bet 
laikas kursus atid; 
pasirodė, kad mokinių organi
zacija turi virš 3,500.

• Savo buto virtuvėje pasi
korė 65 melų moteriškė, Mrs. 
Rose

m or
ui ok i utis 
apie 100 

skaičiui

Noivak. Gyveno adresu 
3307,2743 Nori h Artesian avenue. 

| Velionės vyras Stanley paša- 
3036 ko jo policijai, kad jo žmona 
apie chroniškai sirguliavusi.

G 1922 melais, spalių 25 d, 
Northwestern gclžkclis išsiun-

užmiršo.
• Dr. Raymond Cassidy, 

1011 Lake street, užvedė 
tą, reikalaudamas $2.500 iš 
inoii telefonų bendrovės, 
užmiršo įdėti jo telefono 
merį į vėliausi abonentų
rašą. Daktaras sako, kad dau
gelis pacientų negali jo ofiso 
atrasti, negali patelefonuoti, 
todėl mano, kad jis arba per
sikėlė kitur arba nebe prakti
kuoja.

® Laike ginčo su savo sū
num, 65 metų William Thonip 
sen jį sunkiai sužeidė revolve
rio šuviu. Susikirtimas įvyko 
prie Fox Lake, kur sūnūs A. 
RusselĮ T1 lompson turi namą, 
ir kur tėvas netoliese gyvena, 
levas buvo uždarytas Wauke- 
gano kalėjime. Pašautasis 
Thompson yra 41 metų amž.

G 25 metų Elizabeth Tuschen, 
1812 W. Washington bulvaras, 
vos neprigėrė Michigan ežere, 
prie Ohio gatvės kranto. Gavu
si mėšlungį, ji pradėjo šauktis 
pagalbos, bet jos kompanionas, 
Phillip Davies, 26, pamanė, kad 
ji juokauja ir nėjo jos gelbėti. 
Tik vėliau, kai ji nustojo šau
kusi ir dingo nuo vandens pa
viršiaus, Davies pagalvojo, kad 
gal čia ne visai juokai ir puolė 
merginą gelbėti. Su ugniagesių 
pagalba pasisekė ją atgaivinti.
® Krantų sargybos laivai suka 
po Michigan ežerų ieškodami 
privatinių laivų, reikalingų pa
galbos. Vakar anksti rytų šiau
rinį ežero galą užklupo smarki 
vėtra, ir daug laivų sugadino.

G Besimaudydamas vonioj vos 
nežuvo 15 mėnesių kūdikis Cly- 
de Mercier, sūnūs chicagiečių 
Mcrcier, gyvenančių adresu 
7331 Vinccnnes avenue. Motinai 
išėjus iš vonios kambario ke
lioms minutėms, kūdikis pasi
nėrė vandenyje ir vos neprigė
rė. Ugniagesiai dirbo valanda 
laiko, kol jį atgaivino.

RYTOJ
Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo Metinis

MOONLIGHT PIKNIKAS
LIBERTY GROVE DARŽE,

WILLOW SPRINGS, ILL-
PRADŽIA 4:00 VAL. PO PIETŲ

Visi draugijos nariai ir visi lietuviai kviečiami atsilankyti. 
ĮŽANGA VELTUI.

Tau laikas anglimis apsirūpinti. 
Vasarą visuomet anglių kainos 
žemesnės. Todėl dabar yra ge
riausias laikas anglis pirkti—, 

kol jų kaina nepakyla.
Musų sandėlyje yra visokių rų- i 
šių anglių, tai ir kostumerius j 
galime pilnai .patenkinti. Užsa- Į 
kymus mes priimame iš visur ir i 
greitai išpildom. Bile reikale 

pašaukite mus telefonu
PULLMAN 6776 t

Roseland Coal Co.
343 W. 107 PI.

A. TUMONIS ir SUNAI 
Savininkai

WE SHALL 5EE. STUPID, AM I? 
WAIT UNTIL THEY TĘST THIS SHIR 
THIS LITTL.E VIBRATOR CAU5E5 
STEEL TO CRYSTALLIZ.E. THIS CRAFT 
WILL BREAPS APART ONCF (T ENCOUN* 
\ TERŠ A REAL STRAIN

Winkler Stokeris duoda pačią 
geriausią, švarią, lygią, automa
tinę Šilumą. Nė durnų, nė suo
džių, nei pelenų. Pašalina furna- 
so darbą. Sudega mažiau anglių. 
Dega pigesnė anglys. Pats save 

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

VISI DRAUGAI, PAŽĮSTAMI IR KOSTUMERIAI 
KVIEČIAMI ATSILANKYTI { 9

ONOS VARDUVIŲ PARTY
SUBATOJ IR NEDELIOJ, LIEPOS 27 ir

GEORGĖS TAVERNĄ
3159 SOUTH HALSTED STREET 

Bus Skanus Užkandžiai, Gėrimai ir Gera Muzika 
Kviečia Visus ONA USAUSKIENE

By Cliff Farrell and Hat Colson

(Vardas ir*pavardi)

(Adresas)

(Miestas far valstija)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, Ifl. 

čl* {deda 15 centų ir pralau

atsiųsti man pavyzd j No ..... ........

JACK SW7FT—Don Uses Foul Methods
l ’VE GRILLED ALL 
THE STUPIDEST OF 
WORKMEN, JACK.

NO ŪSE.

3970 ARCHER AVENUE

- ____________ __

Šaukite Lafayette 3138, arba 
atvažiuokite

Ilans FOR 
ME OF THE 
KURORA’S 
DENTIFIC 
5ECRETS 
AVĖ BEEN 
5T0LEN, 
IUT JACK 
MTINUES TO 
USH W0RK 
< THE BlG 
CRAFT Joe Bagdon
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Kaltina Septynis 
Chicagiečius 
Apgaudinėjimu

“/ Am" Sektos Finalas
Chicagoj neseniai gerokai 

sujudimo buvo sukėlusi nauja 
religinė sekta, pasivadinusi 
keistu vardu “I Am”— “Aš 
Esu”. Ji žadėjo savo pasekė
jus “išvesti iš šio nesuderintų 
vibracijų pasaulio” j “skaisčią 
aukštybių šviesą”. Ji taipgi ža
dėjo pasekėjams “absoliutinį
lytinį pasitenkinimą”.

Sektos viršininkai, kaip at
rodo, nei ‘savo pasekėjų neiš
vedė, nei patys neišsikėlė iš 
šio “nesuderintų vibracijų pa
saulio” į tas žadėtas “skaisčias 
aukštybes.”

Vakar federalis teismas Los 
Angeles, Californijoj, patraukė 
visus sektos lyderius krimina- 
lėn atsakomybėn už žmonių 
apgaudinėjimą ir naudojimą 

'tam tikslui Jungtinių Valstijų 
pašto. Teismas sako, kad sek
tos viršininkai išviliojo iš len
gvatikių apie $3,000,000.

Kaltinamieji
Tarj) apkal tintųjų yra 7ni

SYLVESTRAS MOCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 24 d., 10:00 vai. vakaro, 
1U4U m., sulaukęs pusės amž. 
gimęs Lietuvoje Žemaičių kai
me, Žarėnų parap., Telšių 
apskrity, /irnerikoj išgyveno 
apie 4U metų.

Paliko dideliame nubudime 
brolį FeliKsą, pusbrolį Joną 
Kairį ir kitas gimines. Lietu
voj—seserį Stepaniją.

Priklausė prie Koselando 
Kliubų Susivienijimo.

Kūnas .pašarvotas Fred D. 
Doty kopi., 214 E. 115 St. Lai
dotuvės įvyks subatoj, liepos 
27 d., 8:30 vai. ryto iš kopi, 
į Visų šventų parap. bažnyčią. 
Kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siel#,, o iš 
ten bus nulydėtas į Sv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Sylvestro Moc
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam .paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Brolis, Pusbrolis ir kiti Gim.

Laid. Direkt. Fred D. Doty, 
Tel. Pullman 0118.

-g.....

L w w LIMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabains
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Į.......

i I A Gėlės Mylintiems
I U U A Vestuvėms, Ban-

II ji ĮlMkietams, Laidotu-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 

Laid. Direktorius J. F. Radzius, Tel. CANAL 6174.

r

*

STANISLOVAS DARGUŽIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu liejos 23 dieną, 3:30 vai. popiet, 

1940 metais, sulaukęs 25 metų amžiaus, gimęs Chicagoj.
Paliko dideliamę nubudime Moterį Oną, po tėvais Laba

nauskaitę, 2 sūnūs: Stanislovą 5 metų ijr Robertą 3*/2 metų, mo
tiną Marijoną ir tėvą Juozą Dargužius, brolį Aleksandrą ir bro
lienę Lorettą ir. brolėną Aleksandrą, uošvienę Oną ir uošvį Juo
zą Labanauskus, švęgerį Antaną, dėdę Stanislovą ir dėdyną 
Dargužius ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas J. F. Radžiaus koplyčioje, 668 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 27 dieną, 8:30 vai. ryto 

Iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi- a. a. STANISLOVO DARGUŽIO giminės, draugai ir 
paąįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teigti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Moteris, Sunai, Tėvai, Brolis, Brolienė, Uošviai, Dėdė, 

Dėdyna ir Giminės.

chicagiečiai: adv Paul Potter, 
sektos vadas Chicagoj; jo 
žmona, advokatas Paul Stį- 
ckel, Mary McGinness, sektos 
knygvede, William H. Cassie- 
re, organizatorius, Cccilia Ma
jorus, sektos valdybos narė, ir 
jos sesuo Louise Majerus.

Sekmadieni D-jos 
“Liet, Ūkininko” 
Piknikas

įvyks Spaičio darže
Dr-jop Lietuvos Ūkininko 

piknikas įvyks sekmadienį, lie
pos 28 d., Spaitis Grove, Ar
cher Avė., skersai Oh Henry 
parko, Wi)low Springs, III. Pra
džia 11 valandą ryto. Skambės 
gražius dainos ir rinktinė lie
tuviška ir amerikoniška muzi
ka. Taipgi bus geri išlaimėji- 
mai, skanių valgių ir gėrimų.

Kviečiame draugijos narius 
ir nares ir lietuvių visuomenę 
dalyvauti draugijos “Lietuvos 
Ūkininko” metiniam piknike.

Nupigintas narių įstojimas
Visiems norintiems bus pro

ga įsirašyti į draugiją “Lietu
vos Ūkininko”, nes įstojimo 
mokesčiai bus pigesni, t. y. 
nuo 16 iki 25 metų veltui, o 
nuo 25 iki 40 metų pusė įstoji
mo. Paveikslai bus nutraukti tų 
narių, kurie įsirašys sekmadie
nį.

Prašome narių, kurie turite 
išpardavę serijas, sugrąžinkite 
galus (stubs) pikniko komisi
jai.

Tad visi sekmadienį, liepos 
28 d., dainuosime, šoksime ir 
linksmins.mes draugijos Lietu
vos Ūkininko piknike.

Pikniko rengimo komitetą 
sudaro Ona Šukienė, VVilliam 
Duoba, Jonas Žurkauskas ir 
Genevieve Praninskas.

Genevieve Praninskas, kor.

ANTANAS DAUKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 24 d., 6:00 vai. vak., 
1940 m., sulaukęs 51 metų 
amž., gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Karoliną, sūnų Anta
ną, 3 dukteris, Helen, Mary ir 
Anna. Lietuvoje— brolį ir se
serį.

Kūnas pašarvotas 8409 So. 
Kerfoot Avė. Laidotuvės įvyk# 
Subatoj. Liepos 27 d., 9:00 v. 
ryto iš namų į Saint Killian’s 
parap.’ bažnyčią, 87th arti 
Morgan, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą,, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Dauko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami* da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir 

Giminės.
Laid. Direkt. Harry W. Hart 

Tel. Stewart 6115.

NA UJIENŲ-ACME Telepboto
Andrcvv J. Wynne užsilipo ant Atlanto federalio ka

lėjimo vandens tanko, grūmodamas šokti žemyn, jei 
bus bandoma jį perkelti į Georgia kalėjimo stovyklų.

TARP MUSŲ I 
BIZNIERIŲ

b—..... ... ..  ■ ■■J
o

Sako, Anglis Geriausia 
Pirkti Vasarą

ROSELAND. — “Naujienų” 
reikalais šiomis dienomis tu
rėjau progos atsilankyti pas 
Antaną Tumonį, seną Rosclan- 
do biznierių, kuris užlaiko an
glių sandėlį, vardu “Roseland 
Coal Co.,” 343 W. 107 place-

įsikalbėjus apie biznį, A. 
Tumonis pdšdldi,“ kali yra": pil
nai patenkintas apyvarta, tik 
šiuo laiku nesijaučia visai ge
rai. Rot tas bizniui nieko ne
kenkia, nes jo sūnus yra jau
ni, stiprus vyrai, tai Jkur sun
kesnį darbą jie atlieka už jį.

Vasarų Pigesnės ir Sausos
O kada geriausias laikas, 

pirkti anglis, paklausiau A. 
Tumonio. Jisai sako, vasaroj, 
laiku visada anglys yra piges
nės. Didesnių namų patyrę sa
vininkai visuomet anglių pri
siperka vasaros laiku. Anglys 
tada, esą, pigesnės ir sausos. 
Tai ačiū, sakau, p. Tumoni už 
jūsų patarimą. Aš irgi pirksiu 
anglis vasarą pigesne kaina.

Taigi, roselandiečiai, aš ir 
jums patariu anglių pasipirkti 
vasarą. Pašaukite telefonu 
Pullman 6776, A. Tumonįs 
jums pristatys geriausios pu
šies anglių-

P. S. Roseland Coal Co. skel
bimas telpa “Naujienose”. To
ni yki te! —/!. Narbutai.

Išvyko VVisconsinan 
Žuvauti

Stambus Wcstside biznierius 
Jonas Mažeika su sąyo gerais 
draugais būtent:, Leonas Ok- 
sas ir Luky šeštadienį, liepoj 
20 d., išvyko į Rhinelander, 
Wis. vienai savaitei atostogų, 
apsiginklavę įvairiais pabūk
lais žuvavimui.

Jonas Mažeika užlaiko sa
vame name, 2320 Š. Leavitt 
st., gražiai įrengtą taverną po 
vardu: “Gera Diena Tavern”, 
yra senas Naujienų skaityto
jas, o jo žmona Kazimierą, 
narė Chicagos Lietuvių Ru
jos. Pp. Mažeikiai geri Lietuvos 
patriotai ir uolus lietuvių rei
kalų rėmėjai.
Užlaiko Baseball Komandą.

Jie užlaiko “Gera Diena 
Boosters” soft bąli tymą iš 15 
lietuvių jaunuolių, kuęįęm 
savo kaštais pagamino ir 'kos
tiumus. Tymo manedžeriu yra

7

Jonistų Orderio 
Išvažiavimas Buvo 
Sėkmingas
Suįraukė Nemažai Publikos

* viJonistų Ordeno išvažiavimas, 
liepos 21-mą, Worth, Ilk, buvo 
labai .sėkmingas- Piknike matė
si daug rimtų veikėjų, biznie
rių ir apsčia^ publikos. Visi 
smagiai lių^sminosi ir džiau
gėsi jonistų jaunuolių progra
mų.

Jonistų šeimininkės turėjo 
pavu,ošu?ios da'Ug skanaus mai
sto ir visus 'skėčius širdingai 
aptardavo. Maisto ir reikmenų 
aukotojai? pasižymėjo sekanti 
biznieriai: .Jącobs-Jaku
bauskus, J. Jaukus, New Pro
cesą Baking Co., Jos. Barlosh, 
Eųropean Sįtyle Bąjcery ir Jo- 
seph Jonaitį?.

Dovanų Laimėtojai ■
Prizų laimėtojais buvo se

kanti: Albina Bočkus išlaimė- 
jo radio, Juzė Rašinskas lai
mėjo gražų paveikslą, Cathe- 
rine Bočkus laimėjo “tousterį” 
ir t. t.

Širdingai dėkoju jonistų rė- 
mėjams-joms: P-ms Pociams 
iš Auroros, p-ai Patamsis iš 
DeKalbo, Veronikai Pulsuckis, 
p]). Spaičianris, Lena Adams, 
Vincentai Sliažas, Jonas Sut
kus, Emilija Ęibildis ir visiems 
dalyviams. Dar noriu prisi
minti apie radios ir spaudą už 
jų paagrsinimus. Už jų patar
navimą mes jonistai esame vi
siems labai dėkingi.

—Jūsų Ona
_______ i_!____ .________

Mirė Karnivale
Sužeista
Bridgeportiets

BRIDGEPORT. — Peoples 
ligoninėje vakar mirė 26-šių 
męjų bridgeportietė, Mrs. 
Blanche Wess, kuri liepos 13 
d., buvo sunkiai sužeista, kai 
iškrito iš “rakietos” vietos 
bažnyčios ^.ureagtąm kariŲį* 
valę prie 26-to? U Lowę ave- 
nue.

'       J ■"■'■L1. '■ * —.■ r. .1.11. .Ii-fl I Jiiį.jjj

Joseph Marozas ir sake, jeigu 
“Naujienos” norėtų, gali daly
vauti rugpiučio 11 d. Naujie
nų piknike-

Rąbar Mrs. Mažeiką sušilusi 
vįena darbuojasi įstaigoje įr 
rengiasi ateinantį šeštadienį, 
įįepos 27 d. su ?avo drAU^ąįs 
iškelti iškilmingas sulauktuves 
savo žvejojančiam vyrui. B» V;

Gal Jis ir Labai 
Protingai
Pasielgė PERSONAL

Asmenų Ieško

Bet tie pojieistai vis kišasi kur 
nereikia!

-_ «
Jo vardo než.nom, bet tas 

ar 6 metų berniukas padare la
bai gudriai. Kam čia vargti su 
tuo karščiu, kam prakaituoti! 
Nusivilko jis visus drabužius, 
net ir apatinius, ir taip pasirė
dęs vien Adomo kostiumu iš.ė- 
jo vakar rytą gatvėn pasivaikš
čiot] ir pažaisti.

PAIEŠKAU JOHN SWABAS, 
su kuriuo gyvenau Scotlande. • Vie
nu laiku gyveno Chicagoje, West 
Sidėje. Turiu svarbų reikalą. Pra
šau jį patį ar žinančius apie jį at
sišaukti. JOHN KUMETA, 2511 W. 
46th -St., Chicago.

SITUATION WANTED 
Darbo

BARTENDERIS ieško DARBO. 
Patikimas, patyręs, moka paruošti 
sendvičius ir maišyti drinksus. Gera 
reputacija. Telefonas Vincennes 
1081. Klauskite Pete Selintus Jr., 
7 iki 9 vai. vakaro.

Bet neilgai berniukas savo 
sumanumu galėjo pas džiaugti. 
Tuojau prisistatė policistgs, ir 
prie Halsted ir Cornelia avė. 
berniuką suėmė.
‘ “Kur tavo drabužiai”, jo 
klausė melynšvarkis “dėdė”.

“Jeigu tu nessarmatytum, 
tai ir tu taip padarytum, kaip 
aš”, drąsiai berniukas atsakė 
policistui.

Prakaitą nuo kaktos brauk
damas pakeistas sutiko, kad 
tame daug tiesos, bet nev.'suo- 
m,ct galime daryti ką norime. 
Jis nusivedė berniuką Town 
Hali nuovadon ir ten jį laikys 
kol tėvai neatsišauks.

Paklaustas vardo ir pavar
des, berniukas atsakė: “1 won’t 
lalk!”

Gimimai
Chicagoj

Ipformacijos paimtos iš gimi
mų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.

SHIMKUS, Frances, 3052 S. 
Throop St., gimė liepos 11, tė
vai: John, Frances.

BUDRITIS, Paul, 2830 South 
Emerald Avenue, gimė liepos 6, 
tėyai: Paul, Valentine.

. GUDZ l UNiAS, ■ > Raymond P., 
4619 South Hermitage Avenue, 
gimė liepos 6, tėvai: Ignatius, 
Eugenie.

RAVAS, Jacųueline L., 11745 
Sangamon Street, gimė liepos 
6, tėvai Stephen, Isabelle.

SLATER Paul N., 10531 So. 
State Street, gimė liepos 5, tė
vai Paul, Mary.

RAINĖS, — 508 W. 79lh St., 
gimė birž. 2'9, tėvai: Thomas, 
Marion.

RADAUSKAS, Bernice A., 
3258 South Union Avenue, gi
mė liepos 10, tėvai: Leo, Anna

Tikrai, Ar 
Nemeluoji, Ponas 
Pranaše?

Šiandien Bus Vėsu!
Chicagos oro biuro spėjikas 

A. J. Knarr vakar po pietų 
raportavo, kad karščiai Chica
goj c kaip šįryt jau bus pasi
baigę. Žadėtojo/vėsaus oro ban
ga iš Kanados vakar po pietų 
jau buvo pasiekusi Wisconsi- 
ną ir šįryt žada įgriūti Chica- 
gon su lietum ir šiaurės vėju.

Vakar buvo liek pat karšta 
kaip ir užvakar. Oficialiai ter
mometrai oro biure rodė 100 
apie 2 valandą po ’ pietų.

Diena Iš Dienos ' ———————J
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Ted Ęrzeziuski,, 26, su Betty

Sales, 02

Reikalauja
Perskirų

Frąnk Judvil nuo Lorene 
Ju<vU

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

CLASSIFIED ADS.

N amai-Žemė Pardavimui
6 KAMBARIŲ MURO NAMAS, 

galima tuoj užimti, ims $150 rank
pinigių i$ atsakančio asmens, mokė- 
tis po $25 į mėnesį, randasi 10 mi
nučių nuo Oak Park, arti mokyk
los, bažnyčių, geras susisiekimas. 
Dėl smulkesnių žinių rašyti Box 
C2, 1739 So. Halsted St.

SAVININKAS MIRĖ. Teismas 
sutvarkė viską ir dabar parsi
duoda pigiai 7 kambarių namas, 
tinkąs 2 apartmentams. Taipgi dide
lis garažas. Randasi ant Bfičlgepor- 
to, 2940 So. Parnell Avenue. Atsi
šaukite: A. A. SLAKIS, Advokatas, 
7 So. Dearborn’ St., Chicago, III.

A*

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA SENYVA MOTE
RIS, kuri kalba lietuviškai, kūdi
kiui prižiūrėti. Republic 4721.

REIKALINGA MERGINA Urba 
moteris virimui ir namų ruošai. 
Patyrusi. 2 vaikai. Gyventi vietoje.

Beverly 8633.

PATYRUSI MERGINA bend
ram namų darbui, .paprastas viri
mas, nereikia skalbti. Stay or go. 
Gera mokestis. Cobrin, 5552 Jack- 
son Blvd. Mansfield 8784.

OPERATORS , PATYRUSIOS, 
Single needle and Merrow machi- 
nes, on Rayon Undervvear. Pasto
vus darbas, gera mokestis.

THE AMERICAN MAID CO. 
847 W. Jackson Blvd.

OPERATORS, PATY RUSIOS, 
Rayon Underwear, prie Merrow 
Pullęr ir Union S,pečiai Cuff ma
šinų. Pastovus darbas, aukščiausias 
apmokėjimas. CARAY CORP., 3200 
Carrol Avė., 4-tas augštas.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs VYRAS 
virėjas dirbti Road Housėje, Twin 
Lakęs, Wis. Atsišaukite 2552 West 
63rd St.

REIKALINGAS PAVIENIS geras 
farmos darbininkas, geras karvių 
melžėjas, norintis dirbti, ne gir
tuoklis. Praneškite pirmu laiŠKU, 
Kokios algos norit, etc. Mes kalba
me lietuviškai. Agexsta Agricultural 
Experiment Station, South Haven, 
Michigan.

REIKALINGAS VYRAS ant far
mos dirbti. Turi mokėti karves 
milžti. 1036 E. 93rd St., Regent 
5036.

REIKALINGAS VIDUTINIO am
žiaus žmogus dirbti Chicagos prie 
miestyje, kad mokėtų melžti karvę.

2126 So. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

DAKTARO OFISAS RENDAI. 
Lietuvių, lenkų apylinkė. Žinomi 
ofisai per 14 metų .šaukite Waltei 
Ragan, Virginia 1993.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
________ Kurortai—-Bendrai

VASAROTOJŲ ATYDAI
Praleiskite vakacijas gražioj Twin 

Lakęs, Wis. apylinkėje. Patogus 
kambariai rendon, s'u ar be valgių. 
Nebrangiai. Dėl informacijų atsi
šaukite 2552 W. 63rd St.

BUSINESS CIIANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS la
bai pigiai, visas ar .pusė. Biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta. 6500 So. 
State ’Street.

PARSIDUODA pigiai MAISTO 
KRAUTUVĖ. Geriausia vieta apy
linkėje, .pigi renda. Kambariai už
pakalyje. Lietuvių apylinkė. Tele
fonas Yards 1044 dienos metu arba 
Yards 3878 vakarais.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL

POS KLIUBO .metinis naktinis 
(MoonlightJ piknikas įvyks šešta
dienį, liepos (July) 27 d. 1940, Li
berty Grove Darže, Willow Springs,. 
III. Pradžia 4:00 vai. popiet. Visi 
dr-jos nariai širdingai kviečiami 
atsilankyti į šį pikniką ir prašome 
atsivesti savo draugus. Įžanga vi
siems veltui. —Komitetas.

ŽAGARIEČIŲ KLUBO pasmeth 
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, lie
pos 28 d., Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. 1 vai. popiet. Malonėkit 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi bus renkami 
darbininkai ateinančiam Kliubo 
piknikui, kuris įvyks rugpiučio 25 
dieną. —J. Keturakis, rast

,, % ' ............................................................... > .........-I--------

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE

DOVANOS, ŽAISMES 
IR PAMARGINIMAI

PARSIDUODA 2 BIZNIAVI lo
tai, taipgi 2 flatų namas po 4 kam
barius, arba mainysiu ant bizniavo 
namo. 4437 So. Artesian.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalow. 4 karų garažas, 
sidę drive. 2452 W. 69th St. Sav. 
3313 So. Halsted St. Yards 2145.

BARGENAI MARQUETTE PARKE 
2 flatų mūrinis po 6 kambarius 

$6,800.
5 kambarių mūrinis bungalow, 

kaina $4,650.
10 flatų namas kaina $19,500. 2 

flatų medinis $3,800. BuČernė ir 
grosernė kainavo $6,500, už $1,800.

Turime visokių kitokių bargenų 
pardavimui ir mainymui..

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue, 

Tel. Republic 3713.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MIDLOTHIAN FARM, ideali viš
toms, daržovėms, arti 147th St. 
Grjstas kelias, siekia kliubą, elek
tra j vesta. Kaina $275; $50 cash; 
$5 kas mėnuo. Bok 23j7. 1739 So. 
Laisted.

PUIKI WISCONSIN PIENO far- 
ma, Black Hawk žaismavietė, 240 
akrų, serai; pripažintos karvės; 
taipgi 60 akrų su upeliu; reikia iš
lyginti paveldėjimas. HARRY E. 
ivIaCK, Forth Atkinson, Wis.

VVHULESALE FURNITUKE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, 111. Phone Republic 6051.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

MOKU CASH UŽ MORGIČIUS. 
Išmokamus arba defaultuotus. Mo
kamos aukščiausios kainos, šaukite 
MR. HESS, State 7653.

MOVING & PACKING 
Perkėlimas ir Sukrovimas

LOCAL AND LONG DISTANCE 
MOVING

Lincoln Return Loads paima ga
benti bet kurion vieton Jungtinėse 
Valstijose. Gabenimą atlieka patyrę 
darbininkai. Dalis arba pilni krovi
niai. Tel. Boulevard 1488. 4635 So. 
Wentworth Avenue.

RAKANDAI PERKAMI IR par
aduodami. Apmušalai ir naujai nu- 
dailinimas atliekamas ekspertų. Ne
brangios kainos . Tel. Boulevard 
1488. 4635 So. Wentworth Avenue.

AUlUd-lKICKS FOR SALĖ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA FORD EXPRESS 
V-8 trokas, 3 metų senumo, su ex- 
press bizniu.. Biznis išdirbtas per 
12 .metų tarp Chicagos ir Chicago 
Heights. Pardavimo priežastis— 
mirtis. 1335 Went\yorth, Chicago 
Heights, III.

MES TIESIOG NETURIME VIE
TOS VISIEMS SAVO KARAMS

TODĖL JUOS 
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai žemiausiomis 
kainomis.

’35 Ford 4 dr. šed., rad., šild. $125 
’35 Olds. conv. cp., canary gel.

radio ir šildytuvas ...............295
’35 Plymouth sėd., rad. ir šįld. 185 
’35 Olds 4 dr. sėd., rad., šild......  275
’36 Buick 4 dr. sėd., rąd., šild. 395 
’36 Olds, cp. rad., šild. ............ 285
’36 Pontiac, 4 dę. sėd., r., išld. 325 
’37 Studebaker sėd., 4 dr., rądio

šildytuvas. 6 cil.................... 345
’37 Lafayette conv. cp., r. ir Šild. 425 
’38 Dodge sėd., rad. ir šild....... 495
’38 Packard, 4 dr. sedąn ........ 485

Atlankykite musų biznįavietę. 
Musų gabus ir mandagus sėląraonai 
laukia jūsų. Atdarą vakarais iki 10. 
Geri mainai, lengvi išmokėjimai.

PARKWAY OLDS
5207 W. CERMAK ROĄD 

Cicero 1037 — Lawn 4422

__
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adiįo 
rašomos plunksnos, laikrodžiai, 
kambario setas ir 1.1. - - - -

žaismes, šokiai ir visokie pamarginimai

SUNSET DARŽE
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Archer ir 135-ta gatvė
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Visokios visokiausios DOVANOS 
I

aparatas,
mieg amo jo
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