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Lietuva Kovoja Prieš Okupantus
KOVA BUVO PRADĖTA IR PROTESTAI 
BUVO VIEŠAI REIŠKIAMI KAI SUŽINOTI 

MASKVOS TIKSLAI
Lietuvos liaudis kovojo prieš bolševikus

1918 m., kovoja prieš juos ir dabar

kurias
‘š.mtai

pavyko

Maskvos agentai, pasinaudo
dami konsulatais ir oficialiomis 
Lietuvos valstybės įstaigomis, 
mus norėjo įtikinti, jog Lietu
vos okupacija buvo įvykinta ra
miausiu budu. Mums buvo pra
nešta, kad ne vien džiaugsmin
gai buvo sveikinama Baudonoji 
Armija, bet gatvėse ir melstuo
se buvo rengiami šokiai, kur 
visi linksminosi ir džiaugė i 
nauja tvarka. Mums buvo siun
čiamos rezoliucijos, 
džiaugsmingai priėmė 
tukstančių” žmonių.

Tiktai dabar mums
sužinoti, jog visos šios žinios 
buvo melagingos. Kai tiktai lie
tuviai sužinojo apie Maskvos 
tikslus, griežčiausiai prieš tai 
protestavo ir pradėjo kovą su 
Maskvos agentais. Užsienį pa
siekė žinia, kad generolas Ka
zys Škirpa, kuris buvo vienas 
nepriklausomybės gynėjų ir 
pirmųjų dienų savanoriu, griež
tai protestaVo ir privers
tas bėgti į užsienį. Pažjynėti- 
na, kad Kazys Škirpa yra vie
nas tų karių, kuris ginklu ran
kose ryžosi pastoti kelią kari- 
ninkėlių gaujai, panaikinusiai 
Lietuvoje demokratiją 1926 
metais.

nutarė pasiduoti okupacijai, 
Škirpos viršininkai nutarimo 
išvakarėse reikalavo, kad jis 
taip pat sutiktų su okupacija, 
bet jis su jais nesutiko ir išė
jo.

Naktį viešbutin atvyko vie
nas geras Škirpos draugas ir 
perspėjo, jog komunistiškas mi- 
nisteris davė įsakymą jį areš
tuoti. Generolas Škirpa pasiė
mė ginklus į kišenių ir tokiu 
budu laisvai pasiekė sieną. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos lega- 
cijos bus perduotos Rusijai, 
bet šių valstybių m misteriams 
bus elidžiama gyventi Vokieti
joj emigrantų teisėmis. Visi 
trys ministeriai protestavo 
prieš savų kraštų soviet’zaciją.

Lietuviai vartoja sa
botažą prieš rusus 

okupantus

Pagaliau ir patys Maskvos 
agentų pranešimai apie Lietu
voj vykstantį sabotažą rodo, 
kad ne viskas toj Lietuvoj taip 
jau sklandžiai rusams klojasi. 
Lietuviai negali atvirai kovoti 
prieš šimtus tūkstančių okupa
cijos kare vių, bet jie veda ty
lią sabotažo kovą, kuri okupan
tams yra tokia pat pavojinga, 
kaip ir atvira kova. Tikime, 
kad nauji okupantai nepajėgs 
užgniaužti Lietuvos liaudies 
laisvės troškimo ir laikui bė
gant Lietuva vėl bus nepriklau
soma ir laisva.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 26 d. Oficiali i ii iij 
agentūra Tass praneša, kad 
Lietuvos Komunistų Partija 
kreipėsi į visus Lietuvos dar
bininkus padėti jai energingai 
kovoti su “priešais, kurie var
toja sabotažo veiksmus”. Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto atsišaukimas sako, kad 
“komunistų ir liaudies priešai, 
vienur viešai, o kitur prisiden
gę įvairiomis maskėmis, labai 
aktingai kovoja”.

Lietuva panaši į Ru
sijos provinciją

Generolas Škirpa su 
skubo laiku pa

sprukti
BERLYNAS, Vokietija, lie- 

pos 26 d. — Vokiečių vyriau
sybės sluoksniai praneša, kad 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
prijungimas prie Rusijos yra 
tarpusavis šių keturių valsty
bių reikalas, bet čia pat paste
bi, kad visi trys Pabalčio val
stybių ministeriai greičiausiai 
norės pasilikti Berlyne. Lietu
vos atstovas generolas Kazys 
Škirpa sugebėjo , pasprukti iš 
Lietuvos paskutiniąją minutę, 
kada naujai sudaryta komunis
tinė valdžia rengėsi jį areštuo
ti. Kai Smetonos vyriausybė

NAUJIENŲ-ACMR Telpphoto
BENTUN HARBOR, iMICH. —Flo-Ruth vasarnamis, kur ekspliozija už

mušė tris ir sužeidė keturis žmones. - .

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

iš Suv.

esančią
sluoks-

sąmoningai nieko nemini apie 
nuomavimo sąlygas, nes tikro
ji šio nuomavimo reikšmė yra 
betermininis ir galutinas pasi
savinimas Ėst jos laivų. Taip 
pat pranešama, kad visi Pakai
čio valstybėms priklausantieji 
laivai, stovintieji Rusijos uos
tuose, iškėlė raudonas Sov eti- 
jos vėliavas.

Nori susigrąžinti pa
bėgusius valdininkus

vidaus

STOCKHOLMAS, Švedija, 
liepos 26 d. — Teko patirti, 
kad naujas Lietuvos 
reikalų ministeris Gedvilą pa
skelbė 46 ashienų sąrašą, suge
bėjusių prasiskverbti pro rau
donosios armijos sargybas ir 
prasprukti į užsienį arba pasi
slėpti nuo naujųjų valdovų. Į 
sąrašą yra įtrauktas ir Antanas 
Smetona, kuris bolševikams 
okupuojant Lietuvą ėjo vals
tybės prezidento pareigas. Ged
vilą kviečia 'visus atsiduoti nau
jai vyriausybei. To nepadarius, 
jis grąsina konfiskuoti visų są
raše esančių asmenų turtą.

Rumunijoj Stalinas 
lenktyniuoja su 

Hitleriu
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

■liepos 26 d. — Hitleris pasi
kvietė Rumunijos ministerius 
tartis tolimesn’ais valstybės 
reikalais, o Stalinas siunčia į 
Rumuniją visą eilę slaptų agen
tų, kurie veikia valstiečių ir 
darbininkų tarpe. Rumunų vy- 
r.-ausybė jau- Nulaikė dideliu^ 
kiekius propagandos, kuriuos 
Dunojum plaukiojantieji sovie
tiški laivai atvežė ,į Rumuniją, 
bet dalis jos vis dėlto paseikė 
Rumunijos gyventojus. Sovietai 
kviečia rumunus: pasielgti taip, 
kaip pasielgė lietuviai su lat
viais ir prisidėti prie Sovieti- 
jos. i Nesusipratusių ūkininkų 
tarpe Maskvos agentai turi pri
tarimo. Hitlerio agentai taip 
pat stengiasi paveikti rumu
nus 
dais.
pats nesitiki atsispirti ir klau
sė anglų ar sutiktų jam duoti 
prieglaudą, jeigu tektų bėgti.

savo propagandos meto-
Rumunijos karalius jau

išstojo Vokietija, Italija, buvo 
sprendžiamas ir neišspręstas 
ta kiti budu kinų-japonų karas, 
italų-abisinų karas, Ispanijos 
karas; jam sekretoriaujant nu
stojo būti Sąjungos nariais 
Austrija, A’banija, Čekoslova
kija, Lenkija ir kitos valsty
bės. Manoma, kad mirtiną Tau
tų Sąj tingai. smūgį sudavė pa
blogo] ę anglų ir francuzų san
tykiai. Avenol yra francuzas.

Vakar anglai numušė 
23 vokiečių lėktuvus

—Vengrų vyriausybė pašaukė daugiau vyrų kariuomenėn. 
Ruošiasi atsiimti iš rumunų kai kurias provincijas.

—Vokiečių, bombarduotame laive Meknes žuvo 383 francu- 
zai.

—Vokiečiai nuteisė kalėti kelis olandus, kurie pagelbėjo 
nukritusiems anglų lakūnams.

—Rusų delegacija nuskrido į Belgradą aptarti ir pasirašy
ti prekybos sutartį su Jugoslavija.

—.Japonai labai nerimauja dėl Amerikos prezidento pasi
rašyto dekreto, draudžiančio išvežti be kontrolės geležį 
Amerikos Valstybių.

—Italai skelb a smarkiai bombardavę Gibraltarą.
—Anglai įsakė uždaryti Amerikos radijaus stotį 

Šanchajaus koncesijoje. Tai esą padaryta japonų karo 
niams reikalaujant.

—Vokiečiai šiandien paneigė Bretagne autonomijos sutei
kimą.

—Tvirtinama, jog franeuzai nesutinka su visais vokiečių 
generolų reikalavimais, todėl ir tęsiasi taip ilgai taikos dary
bos Wiesbadene.

—Manoma, jog Havanoj bus rastas kompromisas tarp 
Hull pasiūlymų ir Argentinos delegato pozicijos.

—Japonija žada keršyti Amerikai už geležies išvežimo kon
trolę, suvaržydama švino ir kaučuko importą.

—Vyko smarkios orlaivių kovos Temzės žiotyse.
—Iš Ispanijos pranešama, kad italai antrą kartą bombar

duodami Gibraltarą padarė daug nuostolių ir užmušė 40 žmo
nių.

—Vokiečiai pasiūlė Rumunijos ministeriams at duoti veng- < 
rų ir bulgarų reikalaujamas provincijas taikai Balkanuose iš
gelbėti.

—Anglai sulaikė du rumunų ž balui pervežti laivus, keršy
dami už konfiskavimą žibalo bendrovės Rumunijoj.

TARIAMI HITLERIO TAIKOS PUNKTAI

STOCKHOLMAS, Švedija, 
liepos 26 d. — Komunistams 
įsakius visoj L etuvoj smarkiai 
keičiami didelių miestų ir mies
telių gatvių, alėjų ir aikščių 
vardai. Vietoj buvusių lietu
viškų vardų, dabar visur mato
me Stalino gatves, Molotovo 
aikštes, Timošenkos alėjas ir 
Raudonosios Armijos skersgat
vius. Visa tai daroma komunis
tų įsakymu, bet kiekvieno meis- 
tel:o sasivaldybės sąskaiton. 
Neatsiklausiami gyventojai ar 
jie nori tokias pakaitas daryti, 
bet jie priverčiami mokėti už 
iškabų keitimo išlaidas. Ilgus 
metus Latvijos kalėjimuose sė
dėjęs komunistas Andrius Jab
lonskis, Raudonosios
buvo paliuosuotas ir paskirtas I ga. 
Latvijos užsienių re kalų mi- ------------ ■----
nisteiru. Visuose Pabalčio kraš Vokiečiai kOIltCOlillO 
tuose ginkluojami komunistai * T> • •
ir komunistams prijaučiantieji KUIIlliniJOS
darbininkai. k politiką

Sovietai reikalauja 
daugiau teisių 

Suomijoj

Mirties bausmė už 
išdavystę

LONDONAg, Anglija, liepos 
26 d. — Vakar visą dieną vo
kiečių lėktuvai smarkiai bom
bardavo Anglijos pakraščius. 
Pakraščių priešlėktuv'nės ka- 
nuolės labai taikliai operavo ir 
pavyko vien tiktai vakar nu
mušti 23 vokiečių lėktuvus. 
Kiekvienas vokiečių lėktuvas 
buvo sutiktas kanuol.ų ugnimi, 
be to, jis buvo persekiojamas 
vieno ar kelių greitųjų anglų 
lėktuvų. Vokiečių nuostoliai bu
vo toki dideli, kad vakare ir 
naktį nauji lėktuvai beveik ne
pasirodė.

Š vedi j a, 
rusų-suo- 
rusai tu-

STOCKHOLMAS, 
liepos 26 d. — Sulig 
mių taikos sutartimi, 
rėjo tam tikrų transporto pri
vilegijų šiaurės Suomijoj, Pet- 
samo rajone. Dabar praneša
ma, xkad rusai jau pareikalavo 
ir suomių vyriausybė jiems lei
do naudotis ir pietuose esančio
mis susisiekimo priemonėmis, 

į Suomių legacija praneša, kad 
rusams leisti transportuoti tik-

Armijos tai prekės, bet ne karo medžia-

0TTAWA, Kanada, liepos 26 
d. — Kanados parlamentas pri
ėmė įstatymus sulig kuriais bus 
baudžiami mirtimi 'visi asmens 
nusikaltę išdavystėje arba gin
klu padėjusieji presui kovoti’ 
Asmens, kurie kenkia dominijų 
saugumui, gali būti įmesti į ka
lėjimą visam gyvenimui. Par
lamento nariai savo kalbose pa
sakė, kad “penktosios kolonos” 
veiksmai, kurie Hitleriui tiek 
daug yra padėję Europoje, gali 
būti baudžiami mirtimi.

Prasidėjo teisinai ka 
ro pralaimėjimo 

1 reikalu

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 26 d. — Iš patikimų šalti
nių teko sužinoti, kad vokiečių 
taikos sąlygos yra perduotos 
Švedijos karaliui, kuris turi rū
pintis jas perduoti Anglijos vy
riausybei. Svarbiausieji taikos 
punktai yra sekant eji: 1) Bri
tų imperija neprivalo kištis į 
Europos valstybių reikalus; 2) 
Kamerūnas ir buvusios vokie
čių kolonijos rytų Afrikoj pri
valo būti sugrąžintos vokie
čiams. Buvusios vokiečių kolo
nijos pietų Afrikoje ir toliau 
pasiliks Pietų Afrikos Sąjun
goje; 3) Belgijos Kongo bus 
atiduotas Vokietijai; 4) Vokie
tija garantuoja Britų imperi
jos kolonijoms savo protekciją 
prieš “geltonąjį pavojų”; 5) 
Norvegija taps Vokietijos pro-

vincija; 6) Belgija taps vokie
čių protektoratu, karaliaus Le
opoldo Valdomu; 7) Vokietija 
pasiliks dabar okupuotos Fran- 
cuzijos da'į, sugrąžndama 
francuzams Paryžių; 8) Olandi
ja turės vokiečių protektoratą 
ir jos kolonijos bus visai nelie
čiamos; 9) Italijai bus palikta 
laisvė veikti Ispanijoj ir Grai
kijoj, be to, jai bus pavestas 
visas Adrijatikos juros pakraš
tys.

Vokiečiai perspėja, kad jei
gu Anglija nesutinka su šito
kiomis sąlygomis, kai Ūktai oro 
sąlygos leis, tuojau pradės pul
ti. Vokiečiai tikisi nugalėti 
Angliją Į 30 dienų. Iš Šveicari
jos pranešama, kad vokieč ai 
gamina naujas dujas, kurias 
mano vartoti prieš anglus.

Atsistatydino Tautų 
Sąjungos sekretorius

liepos 
26 d. — Valdžios sluoksniai 
praneša, kad prasidėjo teismas 
prieš aštuonis atsakomingus 
buvusios valdžios vyrus. Tei
siami ministeriai Daladier, 
Mandel, Campinchi ir Delbos; 
trys radikalų partijos nariai 
Pierre Mendes, Jean Zay ir 
Pierre Viennot. Kartu su jais 
yra teis’amas ir socialistų at
stovas Charles Wiltzer. Vieni 
yra kaltinami karo pralošimu, 
o kiti paprasta dezertacija.

VICHY, Francuzija, 
Valdžios Hitleris planuoja pa- Francuzijoj žuvo pa

dalyti Belgiją slaptinga moteris

Sovietai pasisavina 
Pabalčio valstybių 

laivyną

lie-

Chicagai ir apielinkei Tede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Šeštadienį debesuota, vėsu. 
Sekmadienį giedra. Saulė teka 
5:86 v. r., leidžiasi 8:15 v. v.

STOCKHOLMAS, 
liepos 26 d. — Iš patikimų šal
tinių sužinota, kad visas Esti
jos prekybinis laivynas, susi
dedąs maždaug iš 200,000 tonų, 
neribotam laikui yra išnuomo
tas Sovietų Sąjungai. Sovietai

BERLYNAS, Vokietija, 
pos 26, d. — Hitleris šiandien 
priėmė Rumunijos . min sterį 
pirmininką ir užsienių reikalų 
ministerį. Pasikalbėjimuose da-

švedija, llyvav'o Ribentropas. Rumunai 
prašo vokiečių užtarimo prieš 
vengrus ir bulgarus, kurie ne
nustoja reikalavę sugrąžinti 
teritorijų. Rumunai vakar pa
sižadėjo dar padidinti žibalo 
eksportą Vokietijon.

ŽENEVA, Šve’cąrija, liepos 
26 d. — Ilgametis Tautų Sąjun
gos sekretorius J. Avenol pra
nešė prie Tautų Sąjungai pri
klausančioms valstybėms,^ kad 
jis atsisakąs toliau eiti sekre
toriaus pareigas. Avenol ėjo 
Sąjungos sekretoriaūs pareigas 
nuo 1933 m. Jam sekretoriau
jant Tautų Sąjunga išgyveno 
labai sunkias valandas. Pirmą 
smūgį jai sudavė japonai, kai 
jie išstojo iš Tautų Sąjungos ir 
pradėjo karą prieš kitą sąjun
gos narį. Jam sekretoriaujant

Vokiečiai ir toliau 
kalba apie taiką

LONDONAS, Anglija, liepos 
26 d. — Vokiečių kontroliuoja
mas olandų radijas šiandien 
pranešė, kad Olandijoj susidarė 
Taikai Daryti Komitetas, kuris 
kreipėsi į Rooseveltą, prašyda
mas jo intervencijos. Nori, kad 
Amerikos prez dentas tarpinin
kautų tarp Anglijos ir Vokieti
jos ir butų pasiekta “garbinga 
taika”. Projektuoja Hagoj 
šaukti taikos konferenciją. Vi
sa tai yra vokiečių darbas.

LONDONAS, Anglija, leipus 
26 d. — Hitleris planuoja ap
karpyti dabartinę Belgiją ir su
kurti naują valstybę, kuri va
dinsis Flandrija. Tai bus atgai
vinta penkioliktame šimtmetyj 
gyvavusi valstybė. Ji užimsian- 
ti visą juros, pakraštį ir bus 
buferine valstybe tarp Voke- 
tijos ir Anglijos. Jos sienos ei
siančios nuo Boulogne miesto 
ligi Olandijos.

Rytuose jaučiamas 
karo pavojus

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lie
pos 26 d. — Pranešama, kad 
Turkija koncentruoja dideles 
kariuomenės jėgas prie Bulga
rijos ir Graikijos sienų, 
kų vyriausybė mobilizavo 
naujas vyrų grupes ir 
300,000 kareivių pasiuntė
sienų. Ypatingai daug jų yra 
(prie Trakijos.

LONDONAS, Anglija, liepos 
26 d. — šiandien paskelbta, 
kad praeitą mėnesį automobi
lio katastrofoje žuvo grafaitė 
Helen de Portes, moteris, ku
ri turėjusi labai didelės įtakos 
į francuzų politiką. Ji bu\ 7 
Reynaud mylimoji ir ruošėsi su 
juo apsivesti. Bevažiuojant su 
pačiu Reynaud į Rivierą, netoli 
Montpellier įvyko automobilio 
nelaimė, kurios metu pats Rey
naud buvo smarkiai sužeistas, 
o ji užmušta. Ji, sakoma, per
kalbėjusi Reynaud nevažiuoti 
Afrikon ir nebetęsti kovos.

Tur- 
tris 
apie 
prie

LIEPOS IR RUGPIUCIO MEN.
Naujienų Raštine Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro, 
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, liepos 27, 1940
------------------ ^.-2-,  . .....   . .. . ■ ■■

sĮVAIRENYBES
iV^.Aį

LIGŲ MADOS
Ar tai ir tokių esama? — 

pakėlęs skruostus paklaus ne 
vienas. Ir iš tiesų, tur būt, re
tas laikraščių skaitytojas teži
no, kad, pavyzdžiui, tokia po
puliari liga, kaip “apendicitas” 
yra dar palyginti. tokia jauna, 
kad ir vidutinio amžiaus žnuo- 
nės jaunystėje jos nepažinojo.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

kasmet 
įvykių 
ligose 

y. cae-
ar aklosios žarnos (ne 
“apendicito”) uždegimu-.

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

Kol Anglijos karalius Edvar
das VII tos ligos mados neįve
dė, tąja liga sirgdavo tik mirti 
pasirengę žmonės. O dabar jau 
apendicitu skundžiasi ir kara
lių rūmuose, ir miestiečių kam
bariuose, ir kaimo lūšnose. Tas 
perversmas Įvyko per keletu 
metų, prieš kuriuos net ir chi
rurgai to vsmdo nežinojo. Tie
sa, ligoninių statistikos 
pasigamindavo keletu 
nesuprantamos, keistos 
vadinamos “tiflitisu”, t. 
cUmo 
paties
Bet nedrąsiai, liktai nemanda^ 
giajarn statistikos biurų brovi- 
muisi patenkinti.

O pačių ligų išgalvojo anglas 
sir Fredcrick Treves, tarp kit
ko tikrai didelio masto, chirur
gas. Jis nepasitenkino neaiš
kiu tiflitiso terminu, ėmė sek
ti tos ligos apsireiškimus ir su
sekė, kad uždegimas paprastai 
būdavo ne caecumo, bet visų 
niekinamos jo kihmelinės atža
los, kuri anatomijos mokslo va
dinama appendik Vermiforis. 
Iki tol tuja atžala tesidomėjo 
tik anatomai ir biologai, o Tre
ves įrodė, kad tai tas piktas at- 
rofuotas 
sirgimai, 
audinius, 
gyvybei.
mai tų ligų išdėstė kam reikia 
ir jų įrodė, bet medicina ja 
menkai tesusidomėjo. Bet po 
to, kai karalius Eduardas pasi
darė jos aUka, per pora mėne
sių ji pasidarė vienu svarbiau
siu chirurgų honorarų šaltiniu. 
Kas gi tai buvo? Ar sugesti-

orgariiukas, kurio su- 
pefsimetę j gretimus 
dažnai g ruso žmonių 
Jis labai net įtik.na-

CHANE COAL COMPANY 
o3o2 So. Long Avenue 

* / Teltetonas PORTSMOtlTri »0Ž2
POCAHON’TAB Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus at daugiau ............................ ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
‘<ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $g-25

n ha ii « a i
Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas 

■ .......... » ii .................. ■ II I . ..^..1 ■

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

O’MALLEY & McKAY, Ine.
kamb. 1517, 1519, 1521

• Telefonas CENTRAL 5209
222 W. Adams St.

Telefonas ČENTRAL 5208 _______  _
GENERALIAi AGENTAI šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHŪSETTS FlRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FiRfe AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHŪSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

ja? Ar tikriai nAUjai atsiradusi; 
epidemija? Ar snobizmas? .At
sakymai tilo tarpu dar guli po
slape ų

Dar nemaža dabartinių s:nų 
gydytojų mokydamiesi Univer
sitetuose nežinojo niflko apie 
adenoidus. Kiek iš tų pirmųjų 
pranaši) tų laikų konservaty^- 
vųs gydytojai prisityčojo! Net 
tyliai išvadino juos šaratanais! 
O per dvidešimt metų tas ne-: 
galavįmas Rasidarė madingiau
sias kiekvienoje va kų kliniko-

daug prasčiau, negu su -apendi
citu. Adenoidai atsirado po to, 
kai Listeris ir Paųleur’as pa
skelbė savo mokslų apie ligų 
apkrėtėjas biakter jas. Tada fk- 
Ii mokslo garbintojai (jų blVo 
ir bus visada) ėmė džiaugtis tr 
naujų geležėlę suradę ir įsikal
bėjo, kad kiekviena bakterija 
yra kenksminga ir turi būti 
naik narna. Jie konsekventiškai 
ėmė šutinti vaikų pienų visai 
nesuprasdami, kad naikindami 
bloginsiąs, jie naikino ir gerą
sias bakter jas ir vitaminus, 
nuo kurių labai priklauso Vai
kų sveikata. Išpjauti ad'enoi- 
dus, be abejo, labai teigiamai 
veikia ir Vaiko sveikata ir jo 
protinius gabumus, bet adeno:- 
dų atsiradimas rodyte parodo, 
kad vaikas buvo ar yra blogai 
maitinamas. Tai dabar jau pri
pažinta mokslo tiesa 
adenoidinis vaikas,
burna, siaura krutinę ir nepa* 
kankamai išsivysčiusiu smak
ru apsišvietusioje klasėje daro
si retas eksponatas. Atitinka
ma propaganda tokį žmogaus 
tipų galėtų greitai visai išnai
kinti.

tad ir 
praverta

gaiis virškinimo otgaAUdse'. O 
dažnaiusi jes kėlėjai yra chro-: 
kiškas nevirškinimas it chr'o- 
hliškas v. dūrių šukietėjimas,; 
atsirandųs paprastai dėl b ėga 
maitinirh'osi' ir dėl m'anfc&tės 
stokos. Kai tie negalavimai pa
šalinami, pyorrhea pati išnyks
ta be eleksirų ir stebukl nįų 
dantų p'astų. žinoma, 'čėi to ne
reikia mažinti blogai valomos 
burnos pavojų^ ypačiai kai dan
tys ima gesti. Tada juos reikia 
greičiausiai imtis gydyti. Bet 
Vis dėlto dantų smegenų Užde
gimas^ nors ir padabintais gr’ai- 
dšku vardu, dar nėra pagrin
das visiems dantims rauti. Bau- 
aant sveikus dantis, kad ir iš 
ml liejančių smegenų, ypačiai 
aukštutinius, galima rimtai pa
kenkti smegenims.

Toliau, iš save pažįstamų 
sprendžiu, kad pas muš ima 
ph'.stis Užsieniuose savo laiku 
madingas negalavimas va'd na
mas slankiojantis inkstas. Va
karuose jis ilgai neiššilaikė, 
bet kaip ir Antroji Imperija — 
kol gyvenu, tai bhvo smagūs 
pasidžiaugti. Be abejo, slanku- 
j ančių inkstų iš viso yra, ir jie 
dažnai būna labai įkyrus, o 
kartais sukelia nemalonių simp
tomų, bet inkstas juk visada 
yra slankioj ant’s organas; jis 
keliasi ir nusileidžia su kiek
vienu oro įkvėpimu, o jo jud
rumas kiekviename žmoguje 
yra nevienodas. Dažnai žmo
nės, nesukontroliuojų savo ink
stų pasivaikšč’ojimų, nutaria 
prašyti chirurgų, kad juos su
pančiotų. Prašomas chirurgas 
kartais tai padaro, bet toks

žmogus greitai įsitikina, kad 
pririštas inkstias yra ne mažas 
trukumas, o kartais net ir blo- 
gėsh s už pačių ligų. Inkstai 
ima slankioti dėl per gležnų, 
palaidų pilvo raumenų. Autori
tetai sako, kad tai pasidaro 
dažniausiai irgi dėl sukietėji
mų, nes dėl jų taukai, kuriuose 
guli inkstai, 'absorbuojasi, ir 
tada niekam nebelieka juos lai
kyti savo nustatytoje vietoje. 
Slankiotoju pirmas paprastai 
Virsta dešihis ihkstag; kairis— 
labai retai. '

Madingų ligų gal ma butų 
surašyti nemažų katalogų, bet 
j’el kas panorėtų sudaryti ka
talogų madingų vaistų, kuriais 
jos gydomos, tai tam jau rei
kėtų ir kelių tomų. Nei ligos, 
nei vaistai v.eni už kitus daž
niausiai nėrų nei blogesni, nei 
geresni. Kodėl jų madingumo 
kreivoji nuolat keičiasi — tai 
■idg'i pasaulio dėsnių mįslė.
> . a

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietdviški ir AniėrikOniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

- — I-................ ^1

Mrs. A. K. JARUSZ 
... PftYSICAt 

trirapy 
aiul MIDWIFE 

ti630 S. VVestern av.
Telefonas:

HĖMLOCK 9252 
j Kasdien nuo 10 v.

ryto iki v- vak. 
‘ šeštadienį ir sek-

fe | madienį — į Sand 
BMk Dunes’ Central av.Beverly S h o r e s, 

Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.'

AKIU SPECIALISTAI

i .aujierlų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS;—

Universal Savings
and

Loan Association
šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Fedferal Savings ahd Loan Insurance Corporation 
Wašhington, D. C.

Prisiminus adenoidus visi 
ims galvoti ir apie artimų ma* 
dingų trukumų — tonsilus. 
Adenoidus lajikai laiko naujais 
augmenimis, bet tai net.esą. Jie 
yra padidėję Raukiniai audi
niai, kurie normaliai turi būti 
pas kiekvienų žmogų. Truku
mas yra t k jų ^padidėjime. Tas 
pat yra ir su tonšUais. Tai, ko 
žmonės paprastai nežino, yra, 
kad visiškai sveiko žmogaus 
tonsilai turi patys išnykti maž
daug aštuonioliktais.ais me
tais. Kaip kad ir kai kurios ki
tos liaukos (apie kurias mes 
esame kalbėję), tonsilai orga
nizmui pasidaro nebereikal n- 
gi, kai jis peržengia sūbrehdi-' 
mo slenkstį, atrofuojasi ir iš 
lėto išnyksta. Jei jie dar tebė
ra gerklėje, tai įrodymas, kad 
kas nors su žmogum yra ar bu
vo negerai.

Pasiskaičius > įvairių chemi
kai! jų fabrikantų skelbimus, 
dar viena madinga liga pasiro
do yra pyorrhea. Pyorrhea al- 
veolaris vadinama dantų sme
genų pūliuojantis uždegimas. 
Blogais tos ligos atvejais ima 
pūliuoti he tik smegenys, bėt 
ir kaulinės makštys. Pūliuoti 
gali ir vienas dantys ir visi —- 
apatiniai ir. viršutiniaų Iš pra
džių į pyorrhea atkreipta gy
dytojų dėmesį kaip į ligų, glau
džiai susijusių šu kitomis ligui
stomis būsenomis, kaip ahtai, 
su anemija. Gydytojai tuo grei
tai patikėjo, o su jais ir žmo
nes. Po to pas pylė ištisa orgi
ja paštų, dantų eleksyrų, toni
kų, tepalų, skiepijimų ir kt. 
Toji epidemija buvo savo lai
ku taip paplitusi, kad dantų 
gydytojų luomas buvo įsitiki
nęs, jog goriausias būdas “gel
bėti žmogų” buvo ištraukti 
jam visus dantis, kai tik pasi
rodydavo nors menkas įtari
mas.

Dabar tie laikai, ačiū Die
vui, perėjo. Ilgainiui įšit kinta, 
kad ne pyorrhea kitas ligas 
neša, bet kad ji pati yra 
sekundarinė liga, vadinasi, 

1 kaip pašal o apsireiškimas^
lęs dėl kažkokio kito negalavi
mo. Bet dantų valymo priemo
nių gamintojai su pyorrheos 
baubu nekapituliuoja ir žmo
nes visaip skatina jų gami
niais nuo jo apsisaugoti. Bet 
jau susekta, kad pyorrhėd.3 
priežastys paprastai gludi žmo^

at
tik 
tik 
ki-
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1739 SOUTH HALSTED STREET

Mike Carrozzo
Atsiteisė Valdžiai

Mike Carrozzo, Chicagos ga
tvių darbininkų unijos viršinin
kas, vakąr sumokėjo federa- 
lei valdžiai"^77,251 ,tuo nu
imdamas “Ireną”,' kuris buvo 
Uždėtas ant jo turto. Pinigai 
atstovauja dalį income taksų, 
kuriuos Carrozzo 
federalei valdžiai 
bėgyje.

Carrozzo valdo
bininkų unijas, kurios turi apie 
15,000 narių.

nesumokėjo 
kelių metų

25-ias dar-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA Iii’ DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

ambulance
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

i" _ 1 • koplyčios visose
—J yT JLsZ czsl1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALtlMIERlJ.

Laidotuvių {Direktoriai
Viliui........... ■ Hilui III Ii'ni III Ulini

NARIAI
Chicagos, 
Citero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
oiiiiiiIiihii'HiiOi'iiiiiHtu’niii'H'Hii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TUBIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO • 
DALYSE

.iiiihiiiiiiiiiiViiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiH

ALBERT V PETKUS
4704 So. Wėstern Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica AVeūūė Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phbhte GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1419 South 49th čourt, Cicero

J. LIULEViČIUS
4348 S* California Avenue Phone LAFayette 3572

• : • t       ---  - - ,, I ■,» I ,

P. J. RIDIKAS
3354 Šo. Halslfed Street YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S» P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

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

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
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. Nedelioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonai YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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 DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

D raugijos Nariai ____
Ofiso Tel. YARDS 5921 

DR. BERTASH 
756 Wėst 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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

nuo

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residenčijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULfeVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso Valandos:
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 

Nedelioj pagal sutartį

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

DR. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office VVentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So* Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUG1S

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garšinkitės “N-nose”
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BINGHAMTONO LIETUVIU ŽINIOS
Pasistačius stiklą šalto alaus vardo dienos proga Eva Char- 

jusų reporteraitė mėgina per menė ir Elzbieta Tinkunienė 
vasaros karščius aprašyti B ng-| surengė jam parę Palonienės 
hamtono lietuvių veikimą. Lai- štėbelyje.
kas greitai bėga, Binghamtono 
lietuviai nenurimsta, tai reikfa
skubintis su “navinėlėmis”.
A Pirmučiausia reikia pasvei
kinti Praną Bačkauską ryšium 
su jo išlošimu vienuolikos šim
tų dol. ($1,100). Žiūrint, kaip
moterys prieš Prano laimę apie' nesupranta,
šį patinkamą pusamžį jaunikai
tį suko, tai dabar dar labiau vi
sos leidukės akutes merks į 
Pra ną.

Kitas populiariškas pusamžis 
jaunikaitis yra Kazys Zalunskis. 
Šis geras %ecr gardenų” drau-j 
gas vieną vjjkarą suteikė labai 
didelį siurprizą. Jo gimimo ir

Dabar reikia pažiūrėti, kas 
darosi ant Našlių Avenės. Vie
na našlė jau apleido šią garsią 
gatvę, — tai Natalia Misavtie- 
nė išsikelia į savo namą ant 
ProSpect gatvės. Kita naš ė jau 
grąžina savo namą. Kaimynai 

kodėl fotografijos
buvo numuštos, kai urmas bu
vo gana sugriautas. (Jai jūsų 
reporteraitė apie tai dang au 
dažinos. Ant šios gatvės ne
trūksta nė pasismaginimų. Pe
tras Tamošiūnas ir jo žmona 
buvo nuvežti į vakarėlį Balči
konio salėje. Kai tas gerbia 
mas muzikantas pradėjo maršą

Nimiieiuj-Afine

Teisėjas Robert Porter 
Pattcrson, kuris liko paskir
tas karo sekretoriaus asis
tentu.

Margumynai

Pamestinukių kinių 
miestas

tebuvo 
Į tuos 
atnešę 

iner-

sasz ssssr

Keliausi Saugiai su
Keleiviniais Čekiais

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater ..... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ..........  445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ....................... 345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ............ 385
1936 OLDSMORILE sedan su viskuo ...................... 345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..........   555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN ......................   365
1936 PONTIAC COACH. geram stovyje .................. > 235
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ................ 345
193-1 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165

groti, visi suriko, jog tas mar
šas dėl jo paties. Sėd tiekių šei
ma irgi baliavoja savo namuo
se — net dvi dienas.

Palikim dabar Naš'ių Ave- 
nue ir pažiūrėkime, kas kitur 
darosi.

Juozas Kavaliauskas ir jo šei
ma turėjo parę jų “Cottage” 
(vasarnamyj). Jūsų reporierai- 
lei nepasita'kė užeiti, ale ji 
mano, jog viskas buvo tvarko
je. Susivienijimas Lietuvių-A- 
merikoje (SLA) buvo surengęs 
pikniką Balčikonio girioje, čia 
teko pasimaudyti, pasišokti, pa
dainuoti ir patraukli iš ?—?.

Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st St. skersai 31 gatves north

SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPISKEI “Shorty”

$34,00 į Menesį Užmoka Viską
UŽ NAUJĄ 5-KAMBARIŲ NAMĄ DAILIAME OAK LAWN

Tik 2 blokai nuo Krautuvių Centro, nuo Bažnyčių, 
Transportacijos ir Mokyklos

S. E. Cor. 97th St. ir
51 Avė.

OAK LAWN

Daugiau nei 100 naujų namų čia. 
Gatvė, gasas, elektra, vanduo ir 
srutam vamzdžiai. Lotai vidutiniš
kai 40x'140. Atvažiuokit ir pama- 
tykit šituos dailius namus.

ATDARA APŽIŪRĖTI — ATVAŽIUOKIT SEKMADIENI 
Pasirinkit Lotą—Išsirinkit Planą—Mes Padarom Viską Kitą 

Pabaigti Namai $4,900 iki $5,900

ATLfiS BUILDERS COMPANY
5040 S. RACINE AVĖ. — Phone BOULEVARD 2440 Informacijoms

Duodap Paskolas ant

1 -mų Morgičių
Chicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 

pataisymui ir statymui naujų namų

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus J*

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00

2202 West
FEDERAL SAVINGS CermakRd.
AND LOAN ASSOCIATION rnirACA ttt

Of CHICAGO CHICAGO, ILL.

Telephone Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary
RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 

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

Kažkodėl Binghamtono lietu
viai tiek daug visur važinėja. 
Jonas Kučinskas buvo nuvykęs 
į New Yorką ir jo apylinkes. 
Veronika Knizikavičiutė atosto
gavo Washinglon, D. C. Pet
rauskų šeima buvo nuvykusi 
pas gimines į Bostoną, Massa- 
chusėtts. Anuo Nevarauskaitė 
ir Stephania K Vitkauskaitė bu
vo nuvažiavę į Washington, D. 
C., ir Atlantic City.-Jonas Nc- 
varauskas iki Syracuse buvo 
nutraukęs. Tvarijonas ir jo 
žmona nudūmė su automobiliu 
iki Saratoga Springs sūraus 
vandenio atsigerti. Juozas Blin- 
kavičius, jo suims Julius ir An
tano Mikalijuho šeima pasiekė 
CIevelandą, Ohio, šią vasarą. 
Jaunavedžiai Kazys Aimanas ir 
jo moteris, Agatha, neseniai 
grįžo iš Chicagos, kur pralei
do savo “honeymooną”. Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
reikalais buvo Chicagon nuvy
kę “Doc” Balčikonis, J. Morkū
nas, Morkūnienė ir Justinas 
Buchinskas. Saladunų šeima su
silaukė svečių; Jonas Macukas 
buvo atvažiavęs iš Ncw York 
City ir Helena AVacbunas iš 
Waterveliet.

Vieną sykį pasitaikė jūsų re
porterei tei eiti pro šalį Andra- 
luno “beer gardeno”. Tuo mo
mentu kilo smagus mušis. Du 
biznieriai (lietuviški) susimušė 
(fel pinigų — kirto ir vienam 
teko gana juoda akis.

Nelinksmos žinios rašyti tai 
mirtis ponios Sophia Savickie
nės. Ji paliko vyrą Jurgį, dvi 
dukteris, Heleną ir ponią Irving 
Kippen; ir du sūnūs — Stasį 
ir Ladislavą.

Nuskubėkim dabar biskutuką 
į Bačlerių Kampą pažiūrėti, kas 
ten darosi, šiemet namas yra 
gerokai papuoštas. Be to, yra 
padarytos ir dvi pirtys: viena 
vyrams, kita moterims. Senber
niai irgi turi keletą laivukų, 
kurie švelniai plaukia vanden ų, 
jeigu žmonės ramiai užsilaiko. 
Kai nenurimsta, tajjbuna bėdų 
— reikia apie tai paklausti Ma
rijoną Sedlickienę arba Antani
ną Vardienę. Jeigu 5 žmonės po 
200 svarų kiekvienas sul.pa į 
“botą”, tai pasidaro koks tonas 
sunkenybės. Kaip tas “botukas” 
nepradėsė vandenio gerti?

Užtenka jūsų reporteraitei 
cukraus ir pipirų barstyti. Vis
kas galėtų būti saldu, jeigu visi 
nurimtų. JUsų reporteraitė

Japonai Kinijoje paėmė vie
ną keisčiausių pasaulyje mies
tų, būtent, “pamestinukių mie- 
:tą”—Kvai Toųgą. Tas miestas 
yra apie 300 km nuo Nankino. 
Ten dar prieš 45 metus 
didžiuliai ryžių laukai, 
laukus apylinkių kinai 
pamesdavo naujagimes
gailės. Mat, kinų ūkininkai ne* 
norėdavo auginti mergaičių, 
nes jos neturėdavo teisės mel
stis prieš savo senolius. Kinai 
ūkininkai laikė nlergaites ma
žesnės vertės už berniukus, 
todėl ir išmesdavo jas. Kinų 
įstatymai už tai nebausdavo. 
Atsitiktinai praėjusio šimtme
čio aštuoniasdešimtais metais 
į tą vietą atklydo misijonie- 
riai. Jie rado ryžių laukuose 
daugybę beviltiškai verkian
čių naujagimių mergaičių. Mi- 
sijonieriai darė visas pastan
gas kinams sulaikyti nuo lokių 
nežmoniškų žygių, tačiau kinų 
valdžios įstaigos neatsižvelgė 
į jų pastangas. Tada patys mi- 
sijonicriai surankiojo iŠ^laukų 
tebegyvas pamestinukes ir pa
lys ėmė jomis rūpintis. Ameri
kos misija iš Fongjango kartu 
su belgų misijonieriais 1881— 
1905 m. m. laikotarpyje surin
ko 2.379 pamestinukes, kurių 
tik 35 mirė, o visas kitas pa
vyko užauginti misijų įstaigo
se- Kai kurios užaugusios vė
liau ištekėjo už krikščionių 
žemės ūkio darbininkų, tačiau 
daugumas jų paliko netekėju
sios. Pastarosiomis misijonic- 
riams teko rūpintis ir 
Misijonieriai nupirko 
vargingo Kvai Tongo 
didelius žemės plotus 
auklėtinėms. Merginos
pačios apdirbti tuos Jaukus ir J 
stengtis pačios išsimaitinti, n 
1903 m. prie Kvai Tongo buvo į* 
apgyvendinta apie 800 jaunų ■ 
kiniu. Čia netikėtai atsirado 
nauja .bėda: prie jaunų kinie
čių pradėjo kibti apylinkių ki
nai. Tada misijonieriai supir
ko visus apylinkėje esančius 
kinų ūkius. Kinai visiškai iš
sikraustė iš tos apylinkės, o

toliau, 
netoli 

kaimo 
savo

y ’ ■ ' ' — . ■ ■ —. . ...................................

SKOUNAMyarit A —MORGIČIŲ |?!
.Safety Dėžulės nuo .$2.00-J metus.;, 
Mąšotne Insurance Visokios Rų* -{‘ 
ijes—R. E? Patarnaujam L prie pir* 
įkiHo ir parčlavąno hamy. Par-.
; duodam Monhy OfderiųjB...
/iN'dtory Public—-Modernas /Ofisas :

3252-SOvHALštĖD StfkEEK ‘,

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Keliaudamas jausies daug smagiau kada žinosi, 
vienur ar kitur sustojęs pernakvoti, turįs gana 
pinigų su savim išlaidoms padengti.

Musų keleiviniai čekiai, 
kurie tereikalauja vien 
jūsų parašo, yra iškei
čiami kiekvienam banke 
ir hotely per visą pa
saulį . .. ir tik JUS tega
li te juos pinigais paver-

Duodame čekius viso
kiomis sumomis.

Tkc HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Member Federal Rcserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation

HALSTED STREET Prie 19th PLACE

Norėdami Geriausios ANGLIES Visuomet Kreipkitės į

WESTERN COAL & SUPPLY CO
4916 So. Western Avė. Tel. Prospect 3400
J. MOSCIPAN, Prez. Patarimai Dykai

RADIO
PATARNAVIMAS

Taisome Radios. Dėl greito patar
navimo šaukit

Tel. YARDS 2793.
Užganėdinimas garantuotas.
3562 SO. HALSTED ST.

JEIGU JUMS REIKIA
Rakandų, Kaurų, Pečių, Radijos, 

Pijanų.
kl 5.000 Stakas, naujas ir vąrtotas.
Didžiausias kada nors pasiūlytas 

bargenas.
Atsilankykite ir pamatykite.

Atdara kas vakarą iki 10 P. M.
CHICAGO SALVAGE 

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL&\ LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

ŠALDYTUVŲ

IŠPARDAVIMAS
Peter Kacer

Beverly Shores, Ind. 
Telefonas — 2863-2

visa plačios apylinkės žemė 
buvo atiduota misijonierių au
gintinėms. Tada ir susikūrė 
naujas vien moterų gyvena
mas Kvai Tongo miestas.

Merginos labai noriai ir uo
liai dirbo laukus ir gana greit 
praturtėjo. Kvai Tonge jos 
pradėjo statytis didelius na
mus ir atidarinėti krautuves. 
Pačios moterys čia ir prekia
vo ir pasidarydavo visų ama
tų darbus. Per keletą metų iš 
buvusio neturtingo kaimo iš
augo gražus ir švarus miestas, 
į kurį nuolat atsikraustydavo 
vis daugiau kinių. Išgirdę apie 
galimumus gerai uždirbti Kvai 
Tonge, norėjo ten apsigyventi 
ir vyrai, bet moterys jų neįsir 
leisdavo į' miestą ne iš tolo. 
Nė vienas vyras neturėjo teises 
įžengti į tą miestą- Keršydami 
už tai, vyrai suruošė kvaiton- 
gietems nemalonią staigmeną: 
vieną naktį įsiveržė į miestą 
ginkluoti plėšikai, 
beginkles moteris 
turtą.- Energingos 
dėl to nenuleido
tirčfj suorganizavo savo polici
ją, kuri daugiau ir plėšikų 
gaujų nebeįsileido < į Jiniestą. 
1911 m. jos preįdęjo statyti ap
link miestą tvirtoves pylimus, 
kad visiškai apsisaugotų nuo 
užpuolikų gaujų. Devynis me
tus statė tuos pylimus. Deja, 
dabar į miestą įsiveržė svetimi 
užpuolikai—.įaponai.

prievartavo 
ir grobė jų 
merginos ir 
rankų. Jos

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE

ARCHER IR 135-IA GAT.

■«

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

p* $89.50 1 $99.50
TOLIAU KAINOS BUS BRANGESNĖS

V

DYKAI

*9.95

Budrik

F

GERB. Kaujienų skaitytu 
jos ir skaitytojai praiomt 
pirkinių reikalais M t 
tas krautuves, kuries 
skelbiasi Naujienose.

Išpardavimas ant mažų ra- 
dios panešamų su Baterijo

mis ir su Elektra po

kurortai yra arti 
Michigąn ežero 
graži-tinkama vieta

Atostogų e# 
Del aiškumoAar vietos 

važiuok 

Peter Kacer 
Lake 5hore

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

Išmokėjimais po $1.00 į savaitę.

MAŽAS RADIODYKAI

Jos
FURNITURE HOUSE

3409 SOUTH HALSTED STREET
Tel. YARDS 3088

KACtKAll5KA5

(Į County Road 
Beverly 5horeBeverly yhores,

Indiana
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NAUJIENOS
The Lithuanhm Daily New»

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
Š5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of ChieSgo
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entfered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Uhicagb, III., ūhder the ačt of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

*»

Naujifeilbs b i h a kasdien, išski
riant sekmadiėnius; Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Čnicago, III. Tėlefdnas dariai 8500.

Užsakyme kaina:
Chicago j e—paštu

Metams-------------------------
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam Jpėnesiui _______

Chicagoj per išsiuntiilėtojus:
Viena kopija 3
Savaitei ______ w 18
Mėnesiui ______ _________  75

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

Metams __________ ______ ; $5.0Q
Pusei metų ______   2.75
Trims mėnesiams 1.50 
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui ______ - .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ___________ _______ $8.0d

l Pusei metų ____________ 4.00
3 Trims mėnesiams 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

“AMŽINA GĖDA MAS
KVOS ŠUNELIAMS’*

Teroro šmėkla
Sovietų' oficialioji žinių agentūra “Tass” jau surado 

“sabotažą” Lietuvoje. Ji sako, kad Lietuvos komunistų 
partija atsišaukė į visus Lietuvos darbininkus, raginda
ma jUps energingai kovoti prieš “liaudies priešus”, ku
rie bando daryti sabotažą. Esą,—

“Liaudies priešai atvirai ir prisidengę visokio
mis maskolius tęsia savo ardanti veikimą.”
Dar tik kelios dienos, kai Maskvos komisarai “suso- 

vietino” Lietuvos pramonę, o jau toje pramonėje pasi
reiškė ardantis “sabotažninkų” veikimas. O kas bus to- 
liaus — ypač kai naujieji Lietuvos valdovai pradės vy
kinti naująjį įstatymą apie žeitiės ūkį, kuris pavertė lais
vus valstiečius valdžios nuomininkais ir kumečiais?

Visi žino, kokiomis žiauriomis priemonėmis Stalinas 
slopina savo priešus Rusijoje, apkaltindamas juos “sabo
tažo” darymu. Bet Rusijos žmonės buvo papratę vilkti 
despotizmo jungą, šiek-tiek laisvės jie gavo paragauti 
tiktai per tuos kelis mėnesius 1917 m., kuomet kraštą 
valdė Kerenskis. Tas trumpas laisvės protarpis seniai 
yra Rusijoje užmirštas.

Lietuvos žmonės gyveno laisvėje daug ilgiau — nuo 
1919 m.' iki 1926 m. tautininkų “pučo”. Ir Smetonos dik- 
tatoriavimo laikais Lietuvos žmonės nebuvo taip žiauriai 
slegiami, kaip sovietų Rusijos. O per paskutinius metus 
su viršum laiko Lietuvoje jau buVo dalis teisių žmonėms 
grąžinta; Valdžia buvo jau ne totalitarinė, bet sudaryta 
iš įvairių srovių atstovų. Žmonės jautė, kad yra vilties 
laipsniškai atstatydinti demokratinę santvarką.

Taigi dabar Lietuvos liaudis turi jaustis be galo kar
čiai nusivylusi, kuomet staiga juos užgulė sunki bolševiz
mo letena. Kas gali tikėtis, kad ji noriai vykdys to des
poto įsakymus ir be pasipriešinimo vilks jo kruviną jun-

Maskvos komisarai žino gerai, kad jie begėdiškai 
melavo, skelbdami, jogei Lietuvos žmonės kuone vienbal
siai pasisakė už, krašto sovietizaciją ir “stalinišką kons
tituciją0. Sovietų agentūros pranešimas apie “sabotažų” 
ir “kenkėjų” veikimą Lietuvoje tą jų melą kuoaiškiausiai 
iškelia aikštėn.

Galima numatyti, kad Lietuvoje netrukus ims siau
tėti pasibaisėtinas teroras, kokįo Lietuva nėra mačiusi 
nė Muravjovo koriko laikais.

Ispanija
Vakarų Europa (ir Amerika) leido Mussoliniiii ir 

Hitleriui paskersti demokratinę Ispanijos respublikų. An
glijai ta klaida šiandien brangiai kaštuoja, nes jai grę- 
sia pavojus, kad Ispanijos diktatorius stos į karų nacių 
pušėje ir užpuls anglų pozicijas Gibraltare.

Geriausia, kO anglai gali šitose apystovose tikėtis, 
tai — kad geh. Franco nedrįs rizikuoti, įtraukdamas sa
vo kraštų į naują karą. Dveji su puse pilietinio karo me
tai Ispaniją labai nualino. Ji šiandien neturi nei pinigų, 
nei duonos. O Italijoje ir Vokietijoje atliekamo maisto 
irgi nėra; Išgelbėti Ispaniją nuo bado gali tiktai anglai, 
kurie Valdo vandens kelius iš Ispanijos į Afriką ir Pietų 
Ameriką.

Nors Ispanijos fašistų simpatijos yra totalitarinių 
diktatūrų pusėje, bet geri; Franco buvo priverstas prašy
ti kredito Londone kviečiams nusipirkti užsieniuose ir ši
tuo tikšlu pasirašyti su anglais sutartį. Kviečių prista
tymą Ispanijai anglai kontroliuos, kad Ispanijos valdžia 
neduotų jų Anglijos priešams.

Britų imperijos ekonominė galybė —- ir milžiniškas 
karo laivynas — butų seniai paklupdžiusi Europos dik
tatorius, jeigu tos imperijos priešakyje nebūtų stovėję 
tokie ponai, kaip Chamberlainas.

“Tėvynės” redakcija paraše 
labai stiprų straipsnį apie Lie
tuvos nepriklausomybės sunai
kinimą, aštriausiu budu pa
smerkdama “tuds šunelius, ku
rie lojo iiž Maskvą” (t. y. ko
munistus), ir vadindama Palec
kio vyriausybę “Judošiūm”, kū
lis patarnavo “kraugeriui Mds- 
kvhi”.

Tokio smarkaus' pasiherkimo 
sovietų valdžiai ir komunistų 
“šuniškai giminei” SLA. orga
no skaitytojai dar nėra tarne 
organe matę nei prie dabartinio 
“Tėvynės” redaktoriaus, nei 
pirmiaus. Bet reikia pasakyti, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
žlugdytojai to pilnai užsipfelnė. 
Bus pravartu susipažinti su 
straipsnio turiniu ir “Naujie
nų” skaitytojams, todėl mes čia, 
jį iškišai perspausdinam. Straip
snis įdėtas į juodus gedulo 
vadus ir skamba taip:

“LIETUVOS NEBĖRA.
“Tie šimeliai, kurie vis. lojo 

Už Maskvą, atsiekė ko jie taip 
labai norėjo.

“Amžina gėda tebūna j y var
dams ir visai jų šuniškai gimi
nei.

“Lietuvos nebėra.
“Pranešimai, kurie telpa šia

me puslapyje, buvo atsiųsti tos 
naujosios Lietuvos “valdžios”, 
kuri turėjo patarnauti krauge- 
ringai Maskvai, kaipo Judošius. 
Šių jy veidmainingų raštų ne
išmetame iš šio puslapio tik to
dėl, kad iš jų dabar taip aiš
kiai matyt jų begėdiška klasta.

“Judošius atliko savo. Krau
geriui Judošius nebebus reika
lingas. Bet tarp lietuvių jis am
žinai nešios JUdošiaus dėmę.

“Lietuvos nebėra.
“Tie žodžiai giliausiu skaus

mu perveria kiekvieno lietuvio 
širdį. Klaiku yra net pamąstyti, 
kokių kančių sUsilauks lietuvių 
tautos žmonės, tapę kraugerin- 
giausio diktatoriaus vergais. Jie 
bris kankinami, jie bus kalina
mi, jie bus likviduojami ir pjau
nami ir jie niekam apie tai ne
galės pasiskųsti. Kas kitą syk 
buvo Lietuva, dabar bus užkal
tas grabas.

“Lietuvos nebėra.
“Čia Amerikoj ir visur išei

vijoj iries nešiosime gedulą sa
vo širdyse kol tik Lietuva bus 
kraugerių ^rgijoj. Lietuvos 
liūdesiui ir ihūšU Jiudėsiui už
jaučia viši geri žmonės pasau
ly?’

dp-

NETEISINGI KALTI
NIMAI

■ ki gaivalai, manevravo viso
kiais streikais, net ir genera- 
liu streiku grąsindami, neva 
darbininkų pagerinimo tiks
lu, trukdė šalies darbus ir 
sykiu apsiginklavimo darbus. 
TO viso dėka, Franci j a apsi
ginklavime žymiai atsiliko 
luto Vokietijos. Vokietija tą 
viską žinodama, drysO grieb
ti virš minėtas valstybes, nes 
ji žinojo, kad Rfūhbija yra 
bejėgė ją sudrausti ir kad ji 
if (Rrancijos nebijo. Na, ir 
šiandien tą faktą visi mato
me aiškiu faktu. Reiškia, de- 
.mokratinių valstybių deino- 
kratihė laisvė privedė tų ša
lių žmones į pražūtingą ne
laisvę, į liitletišką vergiją. 
Dabab tegūl pasidžiaugia visi 
tie, kurie demokratine laisve 
pasinaudodami duniavojo.”

'ASuprantamas dalykas, kad 
negalima tų girti, kurie “dur- 
navojo”, pasinaudodami demo
kratine laisve. Tokių Francuzi- 
joje buvo. Kai Stalinas pasibu
čiavo su Hitleriu, tai Francuzi
jos komunistai, diriguojami iš 
MaSįVos, visokiais budais truk
dė apsiginklavimu darbus ir ši
tokiu budu nemažai prisidėjo 
prie to, kad Frūnciizi j a nepa- 
Sirūošėė atsiginti nuo nacių. 
Francuzijos socialistai tuose 
komunistų “manievruose” ne 
tiktai bedalyvavo, \ bet griežtai 
prieš juos kovojo.

Bet p. Paulauskas labai ne
teisingai verčia kaltę dėl Frdn- 
ctižijos liepasipriešinimo karui 
ant darbininkų streikų. Daug 
kaltėsni yra FraiieUzijbs kapi
talistai, kurie dėl savo godumo 
nemokėjo darbininkams žmo
niškų algų ir Vertė j Uos dirbti 
ilgas valandas. Amunicijos fa
brikantai krovėsi didėlius pel
nus, kUoniet darbininkai skur
do if nbturėjb jokios apsaugos 
nei senatvėje, nei ligoje, nei ne
darbo atsieikime. Kuomet Ffūn- 
Ctižijos darbininkai (dar už ke
lių inetų prieš katu) stojo į ko
vą dėl Sūvo būvio pagėfininlo, 
tai kapitalistai, užuot jų reika
lavimus išpildę, uždarinėjo
dirbtuves. Kapitalistų atstovai 
valdžioje (sakysime, toks p.
Boniičt) laikėsi to nusistatymo, 
kad getiatt taikytis su Hitleriu, 
nbgtt pridėti kelis cehtUS darbi
ninkui už jo darbą. Iš šitokio 
jų hūsistatyillb kilo ta nelai
mingoji “appeašferiient” (nacių 
ii’ fašistų maldyttib) politika ir 
kapituliacija Miunchene, kuri 
be galo sustiprino hitlerišką 

aruošė difVa

Faktų šviesoje
Prasidėjus tarp Vokietijos iri 

Lenkijos katui, LietUva, kaip 
ir kitoš Baltijos valstybės liko 
griežtai neutrali; ji savo nusi
statymo nepakeitė, kuomet į 
karų įsimaišė SSŠR. Net ir 1920 
metais Lenki jos užgrobtų Vil
niaus ir Suvalkų sričių Lietuva 
neužėmė, nors ir skaitė tas že
mes šdvohliš, iluri sėnovėš lie
tuviais apgyventomis. Rugsėjo I 
menesį Sovietų Sąjunga įteikė 
ultimatumus Estijai ir Latvijai, 
b už kelių dienų ir Lietuvai, 
reikalaudama suteikti bazes ir 
įsileisti Sovietų įgulas, neva tų 
šalių apgynimui nuo galimų ag
resijų, nors nei viena iš jų to
kio apgynimo neprašė. Maža 
Lietuva, negalėdama iš niekur 
stisilaukti pagalbos, buvo, kaip I vietų vyriausybė pasikalbėji- 
ir Latvija su Estija, priversta muose su Lietuvos vyriausybės 
“savo noru” pasirašyti paktą, 
nors ir matė, kad per jį Lietu
vos suverenumas liko pažeistas. 
Didelis kaimynas perleido Lie
tuvai apiė -dalį lietuviškųjų 
žemių, kurias jis pats 1920 me
tų sutartimi pripažino Lietuvai; 
pas save pasilaikydamas didės- Į 
nę tų žemių dalį. Matydamas 
likusių gyventojų nepasitenki
nimą, visus A lietuvius žiauriu 
budu prievarta vertė persikelti 
į Rusijos gilumą. Dešimtys tūk
stančių žmonių per naktį turė
jo apleisti savo iš senų senovės 
apdirbamą žemę, pamesti gimi
nes, kurte čia pat — Lietuvos 
pusėje — stovėdami ir žiūrėda
mi į savo gehčių tragišką liki
mą, plūdo ašarose, negalėdami 
nelaimingiesiems padėti.

Atvyko Sovietų įgula. Pra
džioje neva korektiškai elgėsi, 
bet buvo jaučiama, kad ta pa
dėtis laikina, nors ji, Suomijos 
pasipriešinimo dėka, ir ilgiau 
užsitęsė nei Sovietai norėjo. Po 
karo' su Suomija kiek Susitvar
kiusi, Sovietų valdžia pamate, 
jog Baltijos kraštuose žmones 
nelinksta prie svetinio jiems 
koiriunizino; gi tolimesnis to
kios padėties palikimas gali iš
šaukti Sovietams pavojingą si-

Į komisijos darbus Sovietai 
visiškai nekreipė dėmesio, o pa
reikalavo Lietuvos ministrą pir
mininką ir užsienių reikalų mi
nistrą atvykti į Maskvą. Pasi
kalbėjime su jais, pirmiau mes
ti apkaltinimai jau nelošė svar
bios rolės. Naktį į birželio 15 
d. Lietuvos užsienių reikalų mi
nistrui Urbšiui buvo perduotas 

i Sovietų ultimatumas, reikalau
jantis Lietuvoje sudaryti Sovie
tams priimtiną valdžią ir įsilei
sti Sovietų armiją tokiame 
skaičiuje, kokio • panorės pati 
Sovietų karo vadovybė.

Lietuvos vyriausybė turėjo 
nusileisti ir padarė paskutinį 
bandymą išlaikyti bent šiokią 
tokią savivaldą. Ypač, kad So-

mas sutikti pasirašyti Lietuvos 
nepriklausomybės panaikinimo 
akto, pasišalint) į užsienį, 
nesutiko išduoti 
priklausomybės

Jis 
valstybės ne- 
ir Lietuvos 

žmonių laisvės;" dėl kurių jis 
drauge su kitais tautos patrio
tais iš pat jaunystės dienų ko
vojo ir, pagaliau, pasiekė, vai
nikuodamas laimėjimą 1918 m. 
vasario 16 d. nepriklausomybės 
deklaracija, kurią pasirašė tau
tos vardu drauge su kitais 19 
tautos išrinktų atstovų. Tas 
pats Antanas Smetona buvo ir 
pirmuoju laisvos Lietuvos res
publikos prezidentu (o taip pat- 
ir Uračho piršliu j Lietuvos ka
raliaus sostą! — Red.). Lietu
vos suverenumo vyriausias reiš
kėjas pasišalino iš respublikos 
ribų birželio 15 d. — kuomet

džios įgaliotinis padiktuoti nau
jąją Lietuvos vyriausybę.

Nei vienai lietuvių partijai, 
nariais ne kartą užtikrino, jog| stovinčiai už demokratiją ir ne- 
vidaus santvarka ir politika jų Priklausomą Lietuvą, veikti ne- 
neįdoihauja ir į ją Sovietai ne-r^S^a’ _l)1^v^e8Ua suteikta 
norį kištis. Lietuvos valstybės vienintė ei komunistų Part ~
prezidentas priėmė A. Merkio ir jos jaunimo sąjungai, lo-
kabinetb atsistatydinimą ir pa
vedė krašte populiariam, pla
čios koalicijos šalininkui, buvu
siam kariuomenės vadui, gėn. 
Raštikiui, sudaryti vyriausybę. 
Bet Sovietų vyriausybei koali
cinė valdžia buvo nepriimtina.
Sovietai gerai žinojo LietuvosI Baltijos
žmonių nusistatymą: — visuo- žygių buvo — 1931 metais Es- 
se gyventojų sluoksniuose be tijos, Latvijos ir Lietuvos suda- 
luomų ar politinių įsitikinimų rytas Baltijos antantės panaiki- 
skirtumo' branginimas savo ne- irimas. Toji antantė buvo suda- 
priklausomybės. Tad birželio 15 ryta ne kokiai agresijai 
d. vakare į Kauną buvo atsiųs- kreiptai prieš kaimynus, 
tas iš Maskvos užsienių reika- kultūriniam visų trijų 
lams komisaro pavaduotojas bendradarbiavimui ir susiarti- 
Dekanozovas sudaryti valdžią, irimui. Tas tikslas savaime su- 
Nuo to momento Lietuvoje vy- prantąmas, nes latvių ir lietu
ko tai, kas buvo diktuota sve- vių tautos iš kraujo artimai gi- 
timo stipraus kaimyno. Lietu- miningos; gi visos trys senos 
va, akivaizdoje kelių šimtų tuk- tautos iš neatmenamų laikų gy- 
stančių svetimos mechanizuo-| vena tose vietose, kur ir dabar, 
tos, ją okupavusios, armijos, 
savo valios pareikšti negalėjo. 
Tokiu budu atsirado Justo Pa
leckio vyriausybė, kurios dau
gumas narių, neišskiriant nei 
paties Paleckio, prie jokių kitų 
aplinkybių nebūtų galėję pa
tekti valdžion. Kiekviena iMLie- 
tuvoje nusistovėjusių politinių 
srovių, nuo dešiniųjų iki kairių
jų, iiriaht ir socialistus, savaip 
žiūfi į Lietuvos Vidaus tvarką 
if į valdymu tufiną. Vienok ne
ginčijamas faktas yra tas, kad 
visos jOs Vienodai kafštai bran
gina LiėtUVbs laisvę if Hepri- 
klūusomybę. šitas aukštas tiks
las jas jungia if šitame siekyje 
jos nežino kompromiso. Kiek
viena tų partijų turi aukštos 
kvalifikacijos valstybės vyrų, 
kuriuos gerbia visa šalis, neiš
skiriant nei politiniai kitaip 
manančių. Tačiau nei vienas iš 
tokių asmenų neįėjo į naujai 
Maskvos sudarytą , vyriausybę. 
Vienas asmuo (Galvanauskas? 
—Red.) tik sudaro išimtį; bet 
sulig turimų žinių, jis buvo pri
verstas užimti tą vietą, kad 
pereinamuoju laiku aukštai sto
vinti Lietuvos valiuta pirm lai
ko nferiūstotų pasitikėjimo. Bir
moj I “Valdžia” buvo sudarytaa 
ant greitųjų, nepilnam sąstate; 
kai kurie portfeliai buvo kam 
tai palikti. Tolimesni paskyri
mai tai paaiškino buvo lauk
ti iš Maskvos prityrę kOmUniš- 
tai. jiėiriš atvykus, darbo mi
nistru paskirtas Jūnčas .— Ku
činskas, teistas už valstybės iš
davimą. Prie tokios grupės pri
klauso ir kiti, kaip Pijus Glo
vackis, Liudas Adomauskas. Tų 
thi žmonių UždUotiS if yra pa
daryti “Lietuvą 13-tąja Sovietų 
Respublika”. Ką jie sū pagalba 
iriilžiriiŠkų Sovietų įgulų ir tan
kų ir vykdo. Naujos vyriausy
bės autoriteto bepakanka ne
priklausomos valstybes val
džiai j jos autoriteto gal užten
ka pfbviričiorialiai “13-tai So
vietų Rėšpūblikai’’, kurios su
darymui ji pašaukta.

Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona, sutrukdytas eiti lais
vos respublikos prezidento pa
reigas ir jokiu budu negalėda-

kiu budu apie demokratines 
laisves Lietuvoje netenka ir 
kalbėti. Lietuvos kariuomene 
demoralizuota įvedimu į ją sve
timo bet kokiai armijai institu
to — politinių komisarų.

Vienas iš pirmųjų visų trijų 
naujųjų vyriausybių

nu- 
bet

glaudžioje kaimynystėje ir tai
kingai. ši nekalta antantė tapo 
pasmerkta ir buvo įsakyta ją 
panaikinti. Bet kiekvienam 
krinta į akį, kad nuo to panai
kinimo momento visos trvs

veikė tokiam kontakte, kuris
riai pradeda pastebėti skirtumą 
tarp Sovietų ir Baltijos kraštų 
santvarkos ir tą skirtumų įver
tina Sovietų nenaudai. Iš Sovie
tų įgulų prasidėjo dezertyravi
mas; tik tų šalių vyriausybės, 
matydamos sau iš to pavojų, 
turėjo, saugodamos save, grą
žinti dezertyrus jų vytiaūsybei. 
Esant tokioms aplinkybėms, o 
lygiai ir ekonominiais sumeti
mais (valiutos klausimas, savo 
bazių ir garnizonų išlaikymui) 
Sovietai nutarė paskubinti tvar
kos sulyginimą 'Baltijos kraš
tuose su tvarka Sovietuose, 
linailt galvon, kad LietUva vie
niu tūlė iš trijų Baltijos kraštų 
rubežiuojasi su Vokietija, Lie
tuva ir buvo parinkta, kaipo 
pirmoji, pilnai ir galutinai oku
pacijai, kas ir buvo padaryta 
birželio 15 d., tUO pačiu apsu
pant ir kitas dvi Baltijos vals
tybes ir paliekant jas pilnoje 
Sovietų valdžios valioje.

Sovietų valdžia Lietuvai me
tė naivius apkaltinimus dėl pa
grobimo kelių karių, kas neva 
įvyko kelių savaičių laikotarpy
je. Sovietų armijos dėžertyrai 
virto kankiniais! Liėtuvbs val
džios organai išdrįso juos su
imti ir kankinti. Tikrumoje gi, 
Lietuvos valdžios agentai, kad 
palengvinti dežertyfų padėtį, 
patarė patiems sugrįžti, kitaip 
Lietuvos valdžios agentai bus 
priversti juos pristatyti Sovie
tų komendantams.

Lietuvos Vyriausybė suprato 
visą padėties rimtumą ir pasi
ruošė duoti Sovietams pilną sa
tisfakciją ir paskyrė tarpžiny
binę komisiją hurbdytiertis fak
tams nuodugniai ištirti. Bet ne 
tb Sovietams reikėjo...

» * s. ---- >

lybių antantės kia-
nes
pa- 
pa- 
pa-

visos trys vyriausybės veikė 
gal įsakymus iš vieno ir to 
ties centro. — Vienu ir tuo 
čiu metu panaikinama Baltijos
antantė; vienu ir tuo pačiu me
tu legalizuojamos komunistinės 
partijos, ir tai tik vienintelės 
nuo td laiko legalios; vieną ir 
tą pačią dieną skiriami rinki
mai visose trijose Baltijos vals- 
tybėese, kiekvienoje jų pagal tą 
patį receptą, vienintelį kandida
tų sąrašą. Kitiems neleista jo
kia (kritika, nei to sąrašo, nei 
pačios rinkimų sistemos,- nei 
pagaliau pačios “valdžios” vei
kimų, paskelbusios rinkimus 
tik kelias dienas prieš pačius 
rinkimus. Vienu ir tuo pačiu 
metu sekmadienį, liepos 21 d., 
susirinko “seimai” Rygoje ir 
Karine, net salės vienodai pa
puoštos, net kalbų tekstai iki 
nuobodumo vienodi. Visa tai

Vokietiją ir 
Francūžijbs pfartiiriėjimtii triu
šių laukuose.

Kalti yi'a ne tiktai kapitalis
tai, kūricliis labiau rūpėjo sa- 
vb kišeniaus intėfbsai, negu 
krašto gynimas. Dar didesni Už 
j Uos kaltininkai yra Prancūzi
jos kariuomenės Variui.^, šian
dien yra visiems žinoiiias lak
tas, kad Fralicužiją išleidę la
bai daug pinigų apsigiriklaViiiio 
reikalams, < bet Fr'ancūzijbš ge- 
iietaliniš štabas tuos pihigūs 
Suvartojo milžiniškų tvirtovių 
(Magino! Libijos) statymui, o 
ne tankų, lėktuvų if priešlėktu
vinių bei prieštankinių khnuo- 
liU gbihiriiniui. i<ūl liūčių armi
jos gegužės mėnesį prasimušė 
per LUkšembufrgą it Belgiją į 
Ffancūžljbs tėfitbriją, tai Magi- 
iibt tvirtovės paliko stūksoti 
f trinto užnugaryje, o ffahčiizų 
kabitiOrileiiė, sUsldUruši atvira
me lahke su Vokiečiais, pasiro
dė nėtūriilti kūo priešą sulaiky
ti.

Lai šitokie yra faktai, ku
rtuos pažyriiejo viso pasaulio 
spauda. Sėt p. Paulauskas ver
čia bėdų ant Francuzijos darbi
ninkų, kurie netūtėjd balso nei 
ąmuhici j oš praihoiiės Vedime, 
nei armijos generalinio štabo 
politikoj^. Iš jo pasakojimo iš
eina, kdd demokratinė laisvė 
yra blogesnis dalykas, negu hib

Dėl FrahčuzijUS pralaimėji
mo kare SU Vokietija kai ku
rie znionėš kaltina Francuzijos 
demokratinę tvarką, o ypatin
gai jos darbinihktts, kurie rei
kalavo geresnio atlyginimo ūž 
dhrbą if keldavo streikus. Tai 
yra atžagareiviškų kapitalistų 
nuomonė. Bet teikia stebėtis, 
kad tai nuomonei pritaria ir 
K. J, Paūlūuško “Rimbas”. Ji
sai rašo:

“Hitleriui pradėjus valdyti 
Vokietiją, nežiūrint kokios 
žmonėms gyvenimo sųiygos 
buvo, Jie buvo priverti! difb- 

. t i it dirbo dienomis lt nakti
mis. Tankai, kamjolėš ir ka
rų lėktuvai bUvb dirbami vi
sti smarkumu. Bedarbių Vo
kietijoje nebuvo; Visi būvo 
verstinai darbe.

“Gi tuo pačiu sykiu, kada 
Vokietijoje ėjo apsiginklavi
mo darbas, tuo pačiu sykiu 
vadinamoje dertiokratiškoje 
Francijoje, kurios liaudis 
diktatoriška letena nebuvo 
prispausta, pasinaudodami 
tąja deiridkrktine laisve, įvai
raus plauko socialistai, ko
munistai ir kitoki radikaliŠ-

tautų valia yra svetima jėga pa
laužta ir vykdo tai, ką toji jė
ga diktuoja.

Tos visos trys tautos prieš 
dvidešimt dvejus metus pradė
jo gyventi iš nieko ir savo 
darbštumu sukurė didelius ma
terialinius ir kulturinius turtus. 
Visos trys senos tautos šiandien 
pergyvena didžiausią tragediją, 
niekur nerasdamos pagalbos.

Jonas Budrys
Generalinis Konsulas

DOVANOS, ŽAISMĖS 
IR PAMARGINIMAI

APEINANTI PIRMADIENĮ PRADEDAME SPAUSDINTI 
DIDELI DARBĄ APIE

ISPANU LAISVES KOVAS
Darbas parašytas Amerikos lietuvio gyvenusio Ispanijoj 
ir aktyviai dalyvavusio priešfašistinėj ispanų liaudies ko
voj; Dafrbe'buš duotas pilhas vaizdas apie ispanų liaudies 
didvyriškus žygius ir jų pasiryžimą. Bus kalbaiha apiė iš- 
ęartų liaudies draugus bei priešus. Spaudžiama medžiaga 

ra Italija ir visirdihbnti visai nežinoriia. Nuo ateinančio 
pirmadienio sekite kiekvlėną “NAUJIENŲ” numerį, kad 
jums nenutruktų pilnas ispanų kovų dėl laisvės vaiždas.

leriška diktatūra, bet jeigu 
taip, tai kairi tuoinet prieš Hit
lerį koVoti?

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

Rugpitičio 11 d., 1940/
SUNSET DARŽE

ARCHER IR 135-TA GAT.
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LIETUVA NEOKUPUOTA? TAI KA TEN 
DARO 250,000 RUSU KARIUOMENES?

Ir ko Kaune sėdi Stalino agentas su gauja 
G. P. U. šnipų?

štai žiupsnys rusiškų ir iš- 
gamiškų žinių iš “Vilnies”:

“Vilnies” redaktorius ir Sta
lino agentas V. Andriulis smer
kia Lietuvos Atstovą p. P. Ža- 
deikį už jo daromus žygius 
Lietuvos Nepriklausomybės gy
nimo reikalu. Jis (Andriulis) 
rašo sekančiai: “Lietuvos At-i 
stovas P. Žadeikis įteikė Wa-| 
shingtone memorandumą prieš 
“okupavimą Lietuvos”. Kas o- 
kupavo Lietuvą? Lietuvos Sei
mas nutarė kreiptis prie SSSR, 
kad Lietuvai prisidėti prie jos.

Bet kaip čia gali būti okupa
cija?”

Tai graži Atidtitdio atestaci
ja, kaip iš protinio, taip iš šir
dies ir lietuviškumo atžvilgio. 
Ausiškiau negalėjo pasakyti nė 
vienas Rusijos komisaras.

Jei Lietuva Laisva—

Jau 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- 
šių anglių, tai ir kostumerius 
galime pilnai .patenkinti. Užsa
kymus mes priimame iš visur ir 
greitai išpildom. Bile reikale 

pašaukite mus telefonu 
PULLMAN 6776

Roseland Coal Co.
343 W. 107 PI.

A. TUMONIS ir SUNAI 
Savininkai

Jei Lietuva nėra okupuota, 
tai ką daro Lietuvoje 250,000 
stipriai apginkluotos RUsljds 
kariuomenės?

Jei Lietuva nevaldoma Ru
sijos, lai kam Kaune sėdi Sta
lino komisarus Dekanazovds 
su visa gauja GPU agentų?

Jei Lietuva laisva, lai ko
dėl Dekanazovas neleido Gcn. 
Raštikiui, visos tautos gerbia
mam ir mylimam žmogui, su
daryti naujų, visą tautą atsto
vaujantį kabinetą (vyriausy
bę) ? Apie Gen. Raštikį yra bu-

ras (gubernhtoritiS) Dėktina-' z—“ 
zovas su savo štabu ir pradė
jo valdyti Lietuvą. Jis (Dfekfl- 
nazbvas) sudarė Paleckio ka
binetą, jis tam kabinetui davė 
insttukcijas, jis kandidatus 
“seimah” fiiTko, rinkimus su 
savo kariuomene ir policija 
prižiūrėjo (tikriau sakant —• 
vykdė) ir “išrinktam (su ka
riuomenės ir policijos pagal
ba) seimui” visaš instrukcijas 
davė, ir net, gali būti, Lietu
vos pavergimo rezoliucijas pa
gamino Tas rezoliucijaš balA 
suojant, kaip spauda pranešėj 
Rušijos Lietuvoje esantieji ko
misarai ir dalis policijos sėdė
jo lietuvių tautos išjuokimo ir 
pažeminimo “seime”. Tas, ko
munistų vadinamas, “liaudies 
seimas” atliko Lietuvos nukry- 
žiabojimą ir lietuvių tautos iš
juokimą biauriausj judošių 
dai*bą.

Sakoma, kad Paleckio vy
riausybėje ir Dekanazovo seime 
buvo ir keletas lietuvių lattų. 
Jie dabar gailisi, bet, deja, jau 
turbūt, Lietuvos 
nesiilauks—juos 
vos priešai.

Tai štai tau,
Lietuvos Okupacijos byla. Jei
gu esi lietuvis, tai ją suprasi 
ir stosi su p. Žadeikių ir kitais 
susipratusiais lietuviais Lietu
vos Nepriklausomybę ginti, bot 
jeigu esi Rusijos parsidavėlis, 
tai Lietuvos ir lietuvių reikalų 
nesuprasi, arba nuduosi nesu-|sįu, nes neturiu igaliavimo tai 
prantąs ir dirbsi su Amerikos padaryti.
ir Lietuvos priešais. —Lietuvis £i0 pekilio toaslmasteris bu-

----------------- |vo “Naujienų” reporteris Ste
ponas Narkis.

Tad gi, varde 
draugų Povilo ir 
ledinų išreiškiu 
ačiū visiems šio 
jam.s ir daly v am s. Draugai Če- 
ledinai yra visiems dėkingi ir 
niekad jūsų neužmirš už gar
bingą sąjausmą ir dovanas. 
Ačiū! —Steponas.

pasigailėjimo 
pakabs Lietu-

Andruli, visa

Diena Iš Dienos
Atostogauja 
Rhinelanderyj

T0WN OF LAKE. — Dviejų 
at daugiau savaičių atostogas 
Khinelanderyj dabar leidžia ke
li žymus vietos lietuviai: p. J. 
Kriščiunienė, žmona biznierio 
p. Chas. Kriščiūno, 4501 South 
Ashland Avenue, biznieriai pp 
Nemunai ir p. Pekausk enė. Jų 
kompanijoj taipgi yra p. Ra
kauskienė, nuo 6800 So. Mary- 
ciiid AvėHtiė.

Visoms ir visiems linkim kuo- 
shiągiaUšių atostogų Ir gero po 
ilsia gražiam AMisconsino kam- 
pelyj. Drg,

Povilo

gyve- 
svren- 
pager-

tadėtl Plhigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Difenbš

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 pat.

LOAN ASSOCIATIONoFChtcago

JUSTIN MACKIEWtCH, Presą
Vai. 9 iki 4. Šef. 9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRglriią 1141

.. .................... .I,,...—..................................ui............ a hti iii

$5,450,000.00
- $370,000.00

CHAR^ERED ĖY U. S. 
GOVERNMENT 

BAVING8 FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

JUU

Progress Furniture Co
DIDIS VASARINIS STAKO SUMAŽINIMO

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHĖET MĖtAL CO.

1216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, tinas, stoglangius ir 

šienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kantet
MUTUAL LIQUOR
CO, ~ Wholesale
4707 S. Halsted St

Tek Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C.&M.PAUGA
DISTRIBUTORS

Cv/t Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Jjikierlai-Gėrimai

i visas miesto dalis.

į 5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

.............................h ..i autui i

’36
’38
’37
’37
’36
’36
’36
’37
’35
’35
’34
’34
’34
’33
’33
’32

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES

1 2919 W. MADISON
CHICAGO, ILL.

$225
$315
$365

MES

FINANSUOJAME
WPA

ŽEMIAUSI ĮMOKĖJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS

10 Dienų Važinėti 
Studebaker tr. sėd. 

Ford Trk. Sėd.........
Packard 6 Sedan ...
Chrysler Royal Sd.....$345
Ford Sedan ............. $195
Plymouth Tr. Sėd...... $245
Chev. Sedan ........... $225
Ford Seda.n ............. $235

Plymouth Tr. Sedan $195 
Ford Tr. Sedan ...'.1'. $125 
Graham 6 Sedan ....... $95
Studebaker 6 Sedan .. $65 
Plymouth de luxe Sėd. $95 
Plymouth Coupe ......  $75
Chevrolet Sedan ....... $95
Buick Sedan ........... $65

^xxxxxxxxxxxzxxxxxxx

sveje” ir “Vilnyje”.
Jeigu Lietuva yra laisva, tai 

kodėl nebuvo leista laisvai 
rinkli seimą? Kodėl kandida
tai į “seimą” buvo paskirti ko
misarų? Kodėl už komisarų 

! kandidatus buvo priverstinai 
reikalauta balsuoti^ Kodėl 
“rinkimų” laiku visur gyvai

ir policija? Kodėl prie Palec
kio ir visų jo ministerių buvo 
pastatyti Stalino šnipai ir in
struktoriai? Kodėl iš Lietuvos 
niekas (nei žmogus nei laiš
kas) neišeina be komunistiš
ko leidimo? Gal malonėtum, 
p. Andruli, jei dar nesi visai 
parsidavęs, atsakyti į šiuos 
klausinius?

Atliko Biauriausią Judošių 
Darbą—

Į Andurlio klausimą “Kas 
okupavo Lietuvą?” atsakysime 
mes: Lietuvą okupavo Sovie
tų Rusija 1940 metų birželio 
15 d. Tą dieną ji suvarė Lie
tuvon kelis šimtus tuksiančių 
ginkluotos Rusijos kariuome
nes, kuri užėmė visus didžiuo
sius Lietuvos miestus ir stra
teginius punktus. Tą pačią die
ną atskrido Lietuvon komisą-

Draugijos “Lietuvos Ūkininkas” 
PIKNIKAS

Nedėldienį, Liepos-July 28 d. 1940 m.
SFAITIS GROVE, skersai Oh Henry Park, 

Willow Springs, Illinois
Pradžia 11:00 vai. ryto. Skambės gražios dainos ir rinktinė lietu
viška ir amerikoniška muzika. Taipgi bus geri išlaimėjimai, skanių 
valgių, gardžių gėrimų. Kviečiame narius ir nares ir lietuvių vi
suomenę dalyvauti dr-jos “Lietuvos Ūkininkas” metiniame piknike.

. — VALDYBA IR KOM1TĖTAS.

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis. 

nusipirKit pakankamai
ATLĄS COAL Ateinančiai žiemai

Illinois Sales Taksų 3% įeina į Paduodamą žemiau Kainą Sąrašą'
I "■ .................— '■ ~
žemiau paduodamos kainos yra 

už cash, perkant 4 tonus ar 
Daugiau

POCAHONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- $^.73 
rūksta ... Namams ■
VVEST VIRGINIA MINE $7.35 
RUN — Extra rupios ■

CHICAGO SOLVAY arba CHL 
CAGO COPPERS — $0.35
Pea Coke O

ANTIIRACITE Chest- $ 4^.25 
nut ar Fange Hard Coal

MILLER’S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine $0.35
Consolidation
ATLAS BLOCK — $Q.15
Puikios Pečiui Anglys **

Visos musų anglys stdkėriątns 
yra dust treated.
ILLiNOIS SČREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba 
rankomis kūrenti 
ACE ŠTbKĖR NUT - i-incb 
oil tteated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių 
įrengimams O
RdYALStbKERNUT7^ Mtd 
sų Vadas. Paiki Štoke- ..$fį.O5 
riam Anglis V
BLACK MAGIC TČRĖENINGS 
—1-inch $7.20
rupumo  _■
BLACK MAGIC ŠTbKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis ktirAs, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai $7*65
*ali pirkti ■

Sidabrinė
Vestuvės

Liepos 20 d. įvyko' milžiniš
kos sidabrinės vestuvės 
ir Eugenijos čeledinų.

Šį 25 metų ženybinio 
11 mo paminėjimo poki į 
gė slaptai drg. čeledinų
bimui jų artimieji draugai Ir 
giminės.

Svečių buvo daug ir Vengė- 
liau.sko svetaine, 4500 Tal- 
man Avė., buvo perpildyta.

Šio pokil.o rengimo komite
to ir svečių vardus aš neskelb-

Išpardavimas
SENSAC1NIAI SUMAŽINTOS KAINOS ANT 

GERIAUSIŲ NAMAM REIKMENŲ

LtiNGVi Išmokėjimai pritaikomi visiems

f Vilt M

, SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS C4O c nIšima Už .............. * lOfcOU
PRABŲ VIMAS CEA A HI Ligbninėjė .............. ^□U-UU
RAUDONGYSLIŲ C ftA

I Išėmimas ir Ligom v.UU
REUMATIZMAS C A AA

I Greita Pagelba .......
| GYDO VISAS LIGAS
I fektairtinatija C 4
Į ir vaistai .................. * I «UU

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1 1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

Iš Politikos 
Lauko

Anti-Roosevelto 
Demokratų 
Mitingo Nebus

“Iš Didelio Debesio Mažas 
Lietus”.

Tuojau po demokratų koti-

sa'vo ypat škų 
Eugenijos čfe- 

širdinčiaušį 
pokilio rengė-

Išsiėmė Leidimus
V edybdmsi

(Chicagoj) »
Edward Lūkės, 35, sti Lillian

atžagarei-1 Romag, 19
_ ! John Paukštis, 22, su Lillian

, ir sumanė |'Twardy, 21
de-

lllianiė senus baldus Į mitinus. Duodame Didėlę Nuolaidą

Ant Šio Gražaus Seto Dabar 
Šučedyset

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 63rd SL 
Tel. ENG. 5883-5840

SULAIKYKIT
PATRUKUSIEJI

Kainos Gal būt Pakeistos Be įspėjimo.

ATLAS FUEL CŪMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61
............................ .. ■ Į lllil IMI ............UIT IIII m11

demokratų partijos 1 
vių lyderiai parciškėė, kad jie 
eis prieš Rooseveltą, i * ----
sušaukti jiems pritariančių 
mokralų mitingą.

Atrodė, kad Roosevcltas 
rėš visai nemažai opozicijos 
vo partijoj, nes prieš jo kandi
datūrą išėjo keli senatoriai, bu-Įnor Fanny, 27 
vę kabinetų nariai, etc. Bet ne- Lconard Arlauskas, 22, su 
praėjo nepilnai dvi savaitės, ir Jean Balnius, 22 
jau tų opozicionierių eilės nei 
tik kad nepadaugėjo, bet pra- Reikalauja 
retėjo. Pasirodė, kad RooseveI- Perskiry 
tas tebėra nepaprastai populiu- FranCes Petreikis nuo Micha- 
rus balsuotojų tarpe, kad to | cl Petreikis. 
trečio termino klausimas nėra 
toks opus, kaip opozicija manėj 
ir kad Roosevcltas veikiausia 
rinkimus laimės.

Taigi, didelis nuošimtis tų 
demokratų, kurie ruošėsi eiti 
prieš Rooseveltą, apsisvarstė ir .. e 
nutarė arba jį' remti arba tylė- ( 
ti ir laikytis nuošaliai. UllldgO j

Demokrato senatoriaus Ja
mes A. Reed šaukiamas anti- 
Rdosevelto demokratų mitin
gas turėjo įvykti Chicagojc per
eitą ketvirtadienį. Kai pasiro
dė, kad mažai kas . susirinks, 
iniciatorius jį atidėjo ke’ioms 
dienoms, bet vakar nutarė mi
tingą galutinai atšaukti.

Pranašauja Rooseveltui 
Laimėjimą.

Stambus kapitalistų žurnalas 
“Fortune” rugpiučio mėnesio 
numery j, kuris ką Ųk išėjo iš 
spaudos, skelbia rezultatus au
klėtos, ktirią pravedė visose 48- 
iose valstijose. Ankieta parode, 
Jead Vietomis rytinėse valstijose 
ir truputį į vakarus, kaip Ohio 
valstijoj, republikonų kandida
tas Weiidell Willkie yra stip
rus, bet bendrai paėmus višo 
krašto ankietos rezultatus, pa
sirodo, kad Rooseveltas laimės 
jeigu balsuotojų lipas ir politi
nė Situacija pamatiniai nepasi
keis prieš lapkričio rinkimus.

Ra.

Henry Fehl'6'h, 29, su Auna

tu- John Strumil, 26, su Josephi- 
sh-|ne Stumbris, 22

Edward Stuka, 31, su Elea-

Gavo
J Perskiras

John Belous nuo Rosc Belous

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos Miesto 
Sveikatos Departamente)i

PALUCK, Robert A., 3707 fe. 
Wood street, * gimė liepos 19, 
tėvai: Joseph, Jean.

PAVALONIS, Stanley, 
South Čhristiana avenue, 
liepos 15, tėvai: Sthillėy, 
dred.

| KULESZA, — 910 ST.
mitage avenue, gimė liepos 
tėvai: Michael, Marle.

BUDRIK, Milton, ’ 3044 
Tripp avenue, gimė liepos 
tėvai:. Thotnas, Mary.

PATRISH, Pafricijų 3325 S. 
Morgan street, gimė liepos 14 
d., tėvai: Edward, Stella.

1606 
gimė 
Mil-

Hcr-
14,

So
31

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

SUNSET DARŽE 
Rūginčio 11 d., 1940

I DOVANOS, ŽAISMES
IR PAMARGINIMAI

$75.00 gražus, nauji sekly
čiom setai
$32.50

1941 Zenith Console 
gražus radios 

$39.75

$85.00 3-jų dalių moderniš
ki miegamu kambarių sėtai

$54.50

$30.00 Studio Couches
$19.95

9x12 gražios klijOnkės
$2.98$35.00 vertės gražus, naujos 

mados 9x12 kaurai
$24.50 $35*00 vertės 5-kių dalių 

Breakfast Setai
$19.95$60.00 stalo viršų mados 

porceliniai gesiniai pečiai
$32.50 $25.00 gražus nauji 

Lounging Krėslai
$12.95$400 pilni 4-rių kambarių 

įrengimai naujosios mados, 
viskas kas reikalinga dėl 

namų, už 
$255.00 i

Naujos mados Zenith 1941 
metų Midgcl Radios 

$12.95

$15.00 springsiniai 
matracai
$7.75

$45.00 dideli ir gražus por- 
ecliuoti šildomi pečiai po

$29.50

$8.00 vertės garantuoti 
Lovom Springsai 

$3.95

$25.00 5-kių dalių 
Breakfast Setai

$12.95

DYKAI PUIKIOS DOVANOS VISIEMS 
KOSTUMERIAMS

Lengbi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

TURE C"
3222-24-26 So. Halsted Strefet

Prie 32-ros Gatvės

JURGIS NAKROŠIS, Vedėjai

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Progfafnb Nėdėlioj, H 
vai ryiė iŠ Stoties WGES, 1360 kilocycles

-■ . . ■ U - - .V-. ■ Į i . 1 ----------------

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”

100% garantuoti Fittings 
į: <1 padaro paraistes 100% 
\Z/ Apsaugančias ir 100$J> 
F—pataisančias. Sukeliamas 

specialus stimuliantas— 
Naujų stiprių muskulų ir 

Raudinių sudarymui viso- 
į se silpnose dalyse. Duo- 

® i da pakankamai pageri- 
y\nimo, kad paliuosuoti jus 

iŠ Paraistės Vergijos į 
Trumpą laiką.

Tegul tik specialistas 
daktaras pritaiko jums.

šimtai pasveiko. Ko-
V į dėl ne jus? žiūrėkit į 
i liudymus. Atsilankykite 

norėdami gauti DYKAI 
Fittings ir pamatyti, kaip 
jūsų paties Paraištė ar
ba nauja, taip pigiai 

kai.p už $5.00, duoda jums nuosta
bius rezultatus. Rašykite klausdami 
informacijų.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

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

Armitage 8200
Įėjimas per krautuvę ant kampo į 

2-rą aukštą.

.tarcus
RYTINĖ RAD1O 

VALANDA

iš stoties —

Kasdien nūn 8:30 v. tytb 
iki 9:15 vaL ryto

išgirsit vėliausias žibias, 
mužiką lt kitus įdomins 

pranešimus.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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SMARKI VĖTRA PADARE DAUG ŽALOS 
CHICAGOJ, KELI ŽMONĖS ŽUVO
Pranašauta permaina ore Įvyko

Kaip Chicagos . oro biuras 
pranašavo, karščiai jau pasi
baigė ir vakar Chicagoj buvo 
dau^ vėsiau, negu kad per ke
lias paskutines dienas. Bet tas 
vėsus oras atėjo Chicagon su 
smarkia vėtra ir audra, kuri 
padare daug nuostolių mies
tui ir gyventojams, taipgi kelis 
žmones pražudė Michigan eže
re.

Užvakar naktį vėtra nugrio
vė gatvekarių stulpų ir sutrau
kė vielas prie Jefferson ir Ca- 
nalport gatvių, sutrugdydama 
susisiekimų toj linijoj*

Radio stotis WMAQ sustojo 
veikusi valandai laiko, kai 
smarkus vėjas apgriovė jos 
bokštų Bloomingdale priemies
ty].

Prie Grayslake, Lake apskri
ty]. žaibas trenkė ir uždegė 
kelis ūkio triobesius, padary
damas apie $10,000 nuostolių.

Chicagoj vėtra taipgi išvar
tė daug šviesos stulpų, sudau
žė sankrovų langų, o ypač 
daug aplaužė arba visai nulau7 
žė medžių.

Žuvo Laikraštininkas
Audros užkluptas Michigan 

ežere žuvo buriniam laivelyj 
plaukiojęs Richard Kunkel, 25 
metų laikraštininkas iš Michi
gan City.

Papludymiuose kilo panika 
kai vėtra staigiai atūžė iš šiau
rės, sukėlė dideles vilnis ežere 
ir visus žmones apnešė debesi
mis dulkių ir smėlių. Daugelį 
žmonių reikėjo gelbėti, nes ir 
tie, kurie mokėjo plaukti, bai
mės apimti pasidarė bejėgiai.

Mirę Chicagiečiai
Kaitros rezultate arba užva- 

karykščios vėtros metu žuvo 
sekami chicagiečiai,' tarp jų ir 
vienas lietuvis:

Justinas Žaki s 9 55, nuo 4507 
Wentworth Avenue;

Ralph Faulkner, 53, 3756 S. 
Halsted street;

Bertha Barchardt, 659 West 
61 si Street;

Mary Veverka, 61, nuo 1413 
West 16th street, ir

Stanley Remski, 46, nuo 
2508 N. Lotus avenue.

Mirė Kaitros 
Paliestas Lietuvis 
Justinas Žakis

Šiandien Laidotuvės

13 W.P.A. Bedarbių 
Atsisakė Rašytis 
Priesaika

Visi Buvo Prašalinti

______________ NAUJIENOS; Chicago, III,______________

The Dotted Line That Conscripts Will Sign!
šeštadienis, liepos 27, 1940

ATLANTIC — šiandien, apie 
1-mų po pietų, Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse bus palaido
tas senas atlantikictis Justinas 
žakis. kuris mirė užvakar va
kare kaitros paliestas.

Užvakar po pietų grįžęs iš 
darbo Rock Island gelžkelio 
jarduose, jis skundėsi, kad 
nesijaučia gerai. Po to, dar iš
ėjo krautuvėn maisto pasipirk
ti, bet grįžęs namo sukrito ant 
grindų be sųmonės. Netrukus 
ir mirė. Ugniagesiai per va
landų laiko su pulmotoru dir
bo, bandydami Žakj atgaivinti.

Veliąnio kūnas yra pašarvo
tas John F Eudeikio koplyčioj, 
4605 S. Hermitage, iš kur bus 
šiandien po piet laidotuvės 
prasidės.

Žakis buvo apie 55 metų am
žiaus ir gyveno adresu 4507 S. 
Wentworth Avė. Paliko žmonų 
Antaninų ir sūnų Viktorų.

—Rs.

• Karščio apsvaigintas 51 
metų chicagietis, William H. 
Peglow, 2441 N. Richmond st., 
įkrito Michigan ežeran ir pri
gėrė. Jis stovėjo ant Columbia 
Yacht Club plieplaukos.

WPA administracija Illinois 
valstijoj skelbia, kad iš 108, 
200 bedarbių, tarnaujančių prie 
WPA pašalpos darbų, tik 13 
atsisakė pasirašyti ištikimybės 
priesaikas š!bs šalies valdžiai.

Tose priesaikose, kurios bu
vo padalintos visiems WPA 
nariams, jie turėjo pareikšti, 
kad nepriklauso prie komunis
tų partijos, nepriklauso prie 
nacių Bundo, ir kad yra šios 
šalies piliečiai.

9-i nepasirašiusių buvo Cook 
apskrity], kiti 4 kitose valsti
jos dalyse. Visi buvo prašalin
ti iš darbų.

--------- r------

Pagydė Žmogų, 
Turėjusi 109.6 Laips. 
Karščio

Bedirbdamas saulėj 'darži
ninkas Paul Balas labai per
tai to. Važiuodamas namo Mil- 
waukee gatvekarių susirgo ir 
turėjo šauktis gydytojo pagal
bos. Buvo nuvežtas į Swedish 
Covenant ligoninę ir ten pasi
rodė, kad jis turi 109.6 laips
nius karščio. Balas skundėsi, 
kad viduj “ugnim dega”.

Su kokių tai vaistų ar apa
ratų pagalba daktarai karštį 
sumažino iki 102 laipsnių ir 
šiandien Balas jau ruošiasi li
goninę apleisti. Jis yra 58 me
tų amžiaus ir gyvena ad. 1339 
Cullcrton avenue. *

Susisiekimo 
Referendumas 
Spalių 1

Epalių 1 d., Chicagos balsuo
tojų referendumui bus atiduo
tas naujo susisiekimo įstatymo 
projektas.

Tas projektas, reikalai! jus 
balsuotoji] patvirtinimo, sujun
gia visas Chicagos susisiekimo 
bendroves į vienų organizacijų., 
įsmeigia “visuotinus” transfėrus, 
taipgi autorizuoja visų eilę pa
gerinimų ir pakeitimų Chica
gos susisiekime. Apie tai jau 
buvo kelis kartus rašyta “Nau
jienose”.

Gatvekaris Sunkiai
Sužeidė Mergaitę

18 APYLINKĖ. — Vakar po 
pietų prie “Naujienų” ofiso, 
Halsted linijos gatvekaris su
važinėjo ir sunkiai sužeidė dvi
račiu važiavusių apie 13 metų 
mergaitę. Jai perskėlė galvų ir 
sužalojo kitas kūno dalis.

Sužeistoji yra Rose Kovals- 
kis, nuo 1700 So. Union Avė. Ji 
dabar randasi apskričio ligoni
nėj.

Kurpiai Prieš
Sales Taksus

Rytoj 2-trų valandų po pietų 
Skyline klube, 188 W. Ran- 
dolph street, yra šaukiamas 
Illinois Master Shoe Repair and 
Valet Association (kurpių ir 
prosytojų organizacijos) narių 
mitingas protestui prieš sales 
taksus už avalynės taisymų.

Kurpiai taksams prięšinasi, ir 
siūlo valstijos valdžiai jų vietoj 
įvesti tam tikrus apmokamus 
laisnius.

[Acme Telephoto.J
Copy of registration card now used for traiiing purposes and which might be adopted jf 

Burke-Wadsworth compulsory military training bill becomes Iaw. Conscripts will be callcd for 
Service when their šeriai number (upper left) is drawn by lot.

Registracijos korčiukė, kuri dabar yra naudojama Amerikos armijoje

RYTOJ “NAUJIENŲ

Radio Programas
Dainuos Jauna Solistė ANGELINE MISEVICH ir 

VYRŲ KVARTETAS

Bruno Namavičius, Leo Naniavičius, Juozas Žukas ir Jonas Avelis 
Pranešimai iš Chicagos Lietuvių Gyvenimo ir Savaitės Žinių

Sutrauka. Taipgi Dalyvauja:

t

1

“NAUJIENŲ” RAŠTINĖ
iš stoties

W. G. E. S.
I

Gaisras Lietuvio 
Garaže

Pavojinga Deginti šiukšles.
Nuo degančių šiukšlių užva

kar naktį užsidegė garažas ad
resu 5124 South Ked-zie avenue, 
praklausantis lietuviui Andriui 
Aazanskiui. Nuostoliai buvo ne
dideli.

Nuo šiukšlių taipgi užsidegė 
automobilių reikmenų sandėlis, 
Stateway Auto Parts Company, 
adresu 1950 Archer avenue.

Irgi ‘ nuo degančių šiukšlių 
kilo mažas gaisras W. W. Kim- 
ball pianų dirbtuvėj, adresu 
2631 W. 26th street.

Visus gaisrus pasisekė greitai 
užgesinti.

Suvaržo Vyno 
Pardavinėjimą

Illinois gėrimų kontrolės ta
rybos jpatvarkymu, pradedant 
rugpiučio 31 d., gėrimų krautu
vės nebeturės teisės pardavinė
ti vynų iš stat nių (“bulk”). 
Taryba taip patvarkė dėl nu
siskundimų, kad kai kurios 
krautuvės prie tokio 'vyno pri
maišo daug vandens. Ateityj 
galima bus pardavinėti vynų 
tiktai butelia s.

Automobiliai
Kinijoj

Pasak Chicago Motor Club, 
Kinijoj, kur vienas pasažieri- 
nis automobilis yra tik kas ant 
23,000 gyventojų, jie yra taip 
brang narni, kad popierinės au
tomobilių replikos būna neša
mos turtingo žmogaus laidotu
vėse ir tada sudeginamos. —B.

Piuklas Nudurė
Lietuvį Darbininką

Heltmann Lumber Company 
’entpiuvėj, 5856 South Ashland 
avenue, įvyko keista nelaimė. 
Rotacinis piuklas, prie kurio 
darbininkas Joseph Chestef d r- 
bo, lūžo ir pervėrė jam širdį. 
Chester mirė vietoj. Jis buvo 
56 metų amžiaus ir gyveno ad
resu 702 W. 116th ^tpeet.

Chester buvo lietuvis.

Streikas Olandų
Laive Chicagoj

Atsisako Plaukti Europon

1630 kilocyclcs. 11 valandų ryto.
Maloniai kviečiam visus šio gražaus prayramo pasiklausyti!

i limiIii MUM ii Ii !■ PliIBI IBTOBMSMB

VAKAR CHICAGOJE

Dabar Turi Du
SOUTH CHICAGO — J. Kun- 

taviČiaus namas, adresu 9616 
Avenue N., turi du stogus. Už- 
vakarykŠties vėtra pridariusi vi
sur daug žalos, nuplėšė sto
gų nuo Gust Ziroli’o namo, ties 
9606 ir gražiai jį iškėlusi už
dėjo ant Kuntavičiaus namo. 
Nei mechanikai nebūtų galėję 
geriau darbo atlikti*

Klaidos Atitaisymas
Stanislovo Dargužio mirties 

pranešime įvyko klaida. Velio
nis bus palaidotas LIETUVIŲ 
TAUTIŠKOSE KAPINĖSE.

Naujienų Adm.

Smarkiai Pakilo 
Darbai, Algos 
Chicagoj
20—25% Geriau Negu Pernai.

Federal Reserve Rankas' Chi
cagoj raportuoja, kad per pas
kutiniu du mėnesiu Chicagoj 
labai pakilo darbai ir tuo pačiu 
padidėjo algų suma.

ICinant banko raportu, Chi
cagos dirbtuvės dabar turi apie 
20—25% daugiau darbininkų, 
negu pernai, ir apie tiek pat 
daugiau išmoka algomis. ’

Dalykai daugiausiai pagerėję 
plieno pramonėj, Chicagos ava- 
lynės dirbtuvėse, rakandų dirb
tuvėse, gasolino refinerijose ir 
departamentinėsė' krautuvėse.

■lU’-Į
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Budriko Radio 
Valanda

Eudriko radio programas iš 
WCFL, 970 kc., bus transliuo
jamas rytoj 9 valandą vakare, 
šird ngai kviečiame pasiklausy
ti geros muzikos ir dainų, pai- 
nininkai dainuoja lietuviškas 
dainas akompanuojami didžiu
lės orkestros, Programe^ daly
vaus ir Makalų šeimyna.

Jos. F. Budr.k Furniture 
House, 3409 S. Halsted street, 
leidžia šiuos programos.

Pranešėjas.

Dainuos Jennie Lukas, 
Smagi Muzika 
Įdomybes

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti radio ant sto
ties WGES rytoj, sekmadiem, 
11:30 valandų prieš į>iet. Pa
stangomis Progress Furniture 
Company krautuvės galėsite 
smagiai .. valandėlę praleisti 
klausydami šio programo, nes 
jis bus gražus ir įdomus. Dai
nuos žymi solistė J. Lukas, bus, 
smagi muzika, įdomybes, pra
nešimai ir t. t. Nepamirškite 
pasiklausyti. —Rep. J. Z.

■ . -- . - --.r — . ' .. -.„ S -•■■■■

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940
■' - -

SUNSET
)

DOVANOS, ŽAISMĖS 
IR PAMARGINIMAI

17 įgulos narių olandų lai
ve, “Prins Willem III”, kuris 
dabar stovi prie Navy Pier 
prieplaukos, paskelbė “sėdėji
mo streikų”. Jie atsisako plauk
ti Europon.

“Mes neturim kuo šaudyti 
užpuolikus juroj, todėl neno
rim, kad jie turėtų progos šau
dyti į mus,” aiškino jurinin
kai laivo kapitonui W. Hels- 
dingen’ui ir U. S. imigracijps 
biurui Chicagoj. Nors vokiečiai 
turi Olandijų užėmę, bet di
delis nuošimtis tos šalies pre
kybinio laivyno ištruko iš vo
kiečių rankų ir tebeplaukioja 
po Olandijos vėliava.

Imigracijos biuras susirūpi
nęs kas daryti. Jurininkai ne
turi teisės išlipti Chicagoj, o 
jeigu išlips, tai juos reikės de
portuoti. Visi Olandijos pilie
čiai, bet Olandijos nebėra, tad 
kur juos reikės deportuoti?

Numarino 815 
Suneš

Illinois agrikultūros departa
mentas skelbia, kad East St. 
Louis, III., šunų kvarant noj 
numarino 185 šunis. Sako, toj 
apylinkėj parirodė labai didelis 
skaičius šunų sergančių pasiu
timu, tad juos reikėjo marinti, 
kad gyventojų gyvybes apsau
goti.

Daug Žmonių 
Lanko Riverview 
Parką

Riverv‘ew parko viršininkai 
apskaičiuoja, kad šiemet rado 
sau smagumo ir pramogų par
ke apie 250,000 žmonių iš 35 
valstijų.

Autoniobilių suvažiavo nuo 
Pacifiko iki Atlantiko vande
nynų. Bet daugiaus’a jų buvo 
iš centralinių valstijų, ypač 
Michigan, Indiana, Iowa ir Wis- 
consin.

Visokie^ pasivažinėjimai bu
vo popdTiar.ausi, kitos pramo
gos irgi buvo skaitlingai lanko
mos. (Sp.)

Vakar specialė kongreso suėmė 24 metų James Eoyd 
komisija Chicagoj pradėjo ty
rinėti nuolatinės pastogės ne-

DARŽE

• 30 metų Joseph Easton, 
6115 S. Throop street, savo na
me* kieme degino šiukšles. Stai
ga pasigirdo suvis ir kulka su
lindo jo dešinėn rankon. Pasi
rėdė, kad nesunaudotas šovinys 
buvo šiuklėse ir kai ugnis jį 
pasiekė,., tai sprogo,.. Eastoną 
sužeisdamas. »

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

turinčių, keliaujančių darbi
ninkų būklę. Valdžia žada į- 
steigti stovyklas vakarinėse 
valstijose ir juos ten apgyven
dinti.

0 Ch ieagos naciai platina 
literatūrų Chicagoj kviesdami 
atostogininkus aplankyti arba 
atostogas praleisti taip vadina
mam “Steuben Parke”, prie 
Bridgman, Mich., netoli Michi
gan City. Pasirodo, kad tas 
Parkas yra nacių lizdas, kur 
atostogininkai yra pripumpuo
jami nacių propagandos, už
verčiami visokia literatūra^ 
kalbomis ir nemokamai gauna 
pamatyti filmus apie “puikų 
gyvenimą” Vokietijoj po Hit
leriu.

O Du ginkluoti vagiliai atė
mė $45 nuo David Mittman’o, 
krautuvininko, adresu 3710 AT. 
Cicero. Pastatė jį prie sienos 
ir prigrųsino, kad šaus, jeigu 
jis apsisuks pirm negu jie iš
eis.

e Cook apskričio ligoninėj 
po daktarų observacija yra dvi 
jaunos kinietės, Fung Chong, 
14 metų, ir jos sesuo Lai, li
kos. Jos Kinijoj pergyveno ke
lis miestu bombardavimus. Be
veik kas vakarų nespėj tįsios 
užmigti jos pabunda panikos 
apimtos, vos gali kvėpuoti ir 
nesuvaldomu balsu rėkia. Tuo 
pačiu laiku baimė jas pradeda 
smaugti. Daktarai lik su vais
tų pagalba pajėgia jas nura
minti.

• Vakar apsivedė 78 metų 
Chicagos architektas Lyrnan 
J. Allison ir 53 melų slaugėm 
Mary Noll. Gyvens adresu 8622 
Parnell avenue. Allison pada
rė planus apie 5,000-iams di
desnių ir mažesnių triobesių 
Chicagoj ir yra garsus archi
tektūros profesi jo j.

© Kelios prieškarinės orga- 
mizacijos rugpiučio 4 d. Chica
gos Soldier’s stadione rengia 
masinį mitingą “išgJbėjimui 
Jungtinių Valstijų iš įsivėlimo 
karan”. Kalbės fašistuojaniis 
'akunas A. Lindbergh ir izolia- 
cininkų lyderis senate, Bennett 
Champ Clark iš Missouri.

© Apskričio teisėjas Jarecki 
paskyrė po dieną kalėjime trims 
pereitų rinkimų vald ninkams 
už netikslumus baliotų tvarky
me. Nuteistieji yra Gert rude 
E. Putliam, 538 E. 44th jst., 
Lena Morgan, 4339 Forrest- 
ville avenue, ir Mayme Range, 
4345 Forrestville avenue. Du 
yra republikonai, vienas demo
kratas.

© Prie Argyle ir Sheridan 
Road, “buklių” įstaigoj policija

Mi.acle, bu\usį tarnautoją Pis
tai TJcgraph agentūrai, kuri.; 
yra kaltinamas išeikvojimu 
$3,600 bendrovės pinigų.

© Iš Michigan ežero, prie 49 
gatvės buvo ištrauktas kūnas 
apysenio, gal 65 metų skenduo
lio. Ant piršto turėjo žiedą su 
nicialais “J. T. W.” Pavardė 

nežinoma.
e Pas American Hospital 

ligoninės vyriausį chirurgą Dr. 
Max Thorek atsilankė svečias, 
“Dr. Long iš New Yorko”. Pa
rodė savo kredencialus ir pa
prašė Dr. Thorek’o leisti jam 
pamatyti kaip jis operuoja. Dr. 
Thorek su t k6. Kai operaciją 
užbaigė, svečio “Dr. Lon?” ope
raciniam kambaryj nebuvo. Dr. 
Thoreko švarke taipgi nebuvo 
piniginės su $100, ir $250 dei
mantinio žiedo, kurį jis buvo 
švaike palikęs.

© St. Mary ligoninėje mirė 
10 metų berniukas iš Lemont, 
Valentine S’iwinski Jr., kuri 
keletą dienų atgal skaudžiai 
sukandžiojo šuo. šuo buvo pa
siutęs. Policija dabar ieško tri
jų kitų vaikų, kuriuos tas pats 
šuo apkandžiojo. Jie tuoj*au tu
ri pasiduoti daktarų priežiūrai, 
nes kitaip jam grę ia tikra mir
tis.

o Chicagoj kasamo “sub- 
way” komisionierius Philip 
Harrington skelbia, kad mies
tas išmokėjo $1,165,000 .supirk
ti žemei, po kuria tunel ai eina 
arba kur bus įrengtos stotys ir 
įėjimai į tunelius. Stambiausių 
sumą už žemės sklypą gavo 
Arthur Dixon Transfer Co., nuo 
kurios miestas nupirko “sub- 
way” tikslams lotus prie 131Ę 
S. State street.

© Už $4,249 trukumą Supe- 
rior teismo ižde buvo įkabintas 
specialis to teismo kemisionie- 
rius Victor P. Frank, 5200 She
ridan Road.

© Kriminalis teisėjas Mc- 
Goorty nuteisė 1—14 metų ter
minui kalėjime Frank Hanse
nų, policistą iš Hazelcrest prie
miesčio. Prie 95-tos ir Halsted 
75 mylių greitumu važiuoda
mas su automobiliu Hansen su
daužė kitą maš ną ir užmušė 
vieną žmogų.

© Automobilių nelaimėse va
kar ir užvakar žuvo 50 melų 
chicagietis L. E. Soderstrom, 
nuo 5016 N. Ashland avenu?, 
ir 28 metų Louise Fergusc-n, 
nuo 721 Greemvood avenue.

© 3 metų John Franklin 
Lindsey įkrito į duolę šaligat- 
vyj ir susižeidė. Vakar jo tė
vas, J. F. L'ndsey užvedė bylą 
prieš miestą, reikalaudamas 
$50,000 už “uostolius”.
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“Lietuvių Diena 
Didžiulė Tikrų Lie
tuvių Demonstracija

Ryloj, Stinset Rarke.
Gerasis lietuvi ir tėvynės lais

vės teškėjau, tytttj — sekma
dienį, kur nevyktkunas — bū
tinai atsilankyk Į SUnset Parkų, 
prie V35 ir Archer Avė. Ten 
įVyks dhlžiUlis parangirnas LIE
TUVOS DIENA ir demonstraci
ja liž Lietuvos laisvę. Pritaikin
tas kalbas pasakys Lietuvos 
koto. p. P. Daužvardis, teisėjas 
J. T. Zuris, Dr. S. Biežis, “Nau
jienų” Redaktorius P. Grigaiti^, 
“brango” Redaktorius L. šimi/- 
tis, “Sandaros” Redaktorius M. 
Vaidyla, “Margučio” vedėjas A. 
Vanagaitis. Bus taipgi graži 
mimikos programa, šokiai, už
kandžiai ir kitų įvairenybių. 
Pelnas skiriamas Lietuvos Ne
priklausomybės gynimo fondui.

Visi Chicagos lietuviai prašo
mi kuo skaitlingiausiai atsilan-

NAUJIENU-ACME TelėYihotd

James Roosevėft, prezidento sunūs, egžamihūuja 
Chicagos dirbtuvėje pirmų monėtOš kdlrtroliuojamų 
“mūvis” mašinų.

NAUJIENOS, Chicago,. III
•k

CLASSIFIED A DVERTISEMENTS
t PERSONAL

PAIĘšKAV JOHN SWABĄŠ, 
šu ' ■] 
nti lail_ „„ _ ____ ____
■Šideję. Turiu syatbų reikalą, 
šau jį patį ar žinAnčiųs apiė jį at
sišaukti. JOHN KUMETA, 2511 W. 
46th St., Chicago.

AIĘšKAU JOHN SWABĄS, 
kUriū’o gyvenau Scotlande. yte- 
. laikb gyVen'o Chicago j e, West

j. Turiu svarbų reikalą. Hra-

SUSIRINKIMAI

StTUAtlON WANTED 
lėško Darbo

BARTfeNDfcRIS ieško DARBO. 
Patikimas, patyręs, moka paruošti 
sendvi'Čius it maišyti driftksus. Gera 
reputačiia. Telefonas Vincennes 
1081. Klauskite Pete Selintus Jr., 
7 iki 9 vai. vakaro.

AUTOS—TRtJCKS FOR SALE 
AutomobiliaiirTrokRiParda.VimuJ

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

FARMS FOR SALE 
Ūktai Pardavimui

PŪIKI WISCONSIN PIENO fer
ma, Black Hawk žaismavietė, 240 
akrų, Šerai; pripažintos kardės; 
taipgi 60 akrų su upeliu; reikia iš
lygini tį paveldėjimas. HARHY E. 
MAČK, Forth Atkinsort, Wis.

kilę smagiai praleisti laikę ir 
sykiu prisidėti prie bendros de
monstracijos gynimui Lietuvos 
teisių ir Nepriklausomybės.

Bendras Lietuvai
Gelbėti Komitetas

“Kaip Galima 
Suparedkavoti 
SLA. Seimus”

— Musų Skaitytojai — 
(FELJETONĖLIS)

JUOZAPAS CHESTER 
(vyras velionės Veronikos 

Chester, po tėvais Rokas)
Netikėtai persiskyrė su šiuo 

pasauliu liepos 25 d., 1940 m„ 
sulaukęs pusės amž., gimęs 
Latvijoje.

, Paliko dideliame nuliudime 
4 sūnūs: Joseph, Jr., George, 
William ir James, dukterį He- 
len Panice ir gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
702 W. 116th St. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, liepos 29 d. 
9:00 vai. ryto iš namų į.Št. 
Catherine of Genoa parap. 
bažnyčią, 118th ir Lowe avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
tėn bus nulydėtas į Mount 
Olivet kapines. _•

Visi a. a. Juozapo Chester 
giminės, draugai ir .pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Sūnus, Duktė ir Giminės.
Laid. Direkt. Martin M-. 

Cooncy, Tel. Pųllman 0372.

K. Č. nUsiskUndinio, kad 41-mų 
Seimų uzurpavo apie tujinas 
nuolatinių kalbėtojų, kUrie kal
bėjo be paliovos, taip, kad kiti 
delegatai negavo progos nė pra
sižioti. Iš kitų seiihų, spėji!, kad 
tais nuolatiniais kalbėtojais pil
vo advokatai.

Vienam seime teko matyti 
tokį kurjozų. Vienas nuolatinis 
kalbėtojas — advokatas, kuris 
kalbėdavo kiekvienu klausimu, 
svarstant vienų klausimų, išėjo 
už durų. Nebaigus tų klausimų

4

pravėręs duris ir ne kiek nesi
klausęs kas yra svarstoma-, tūūj 
kelia rankų ir šaukia:

—Ponas prezidente, prašau 
balso, aš> noriu kalbėti.

Prezidentas duoda jam bdlsa-.
Tada advokatas sumiiišta, dai
rosi ir jau tyliau klausia:

—O kas dabar yra svarsto
ma ?

Jei seimams tenka tiek daug 
bėdos turėti su advokatais, tai

reikto tų Lėlių pašdliūti. b kifek-! 
vifehų bėdų galima UaŠdlihti, jei į 
bito 'dfHtoiiia su gtifežtetou ib; 
lyžtūtoū.

Reikto “Adhesivė Tapė”
Aš siūlaū, kad kakta delega

tai priduoda savo iiiandalūs, 
kūd būtų alydžiai pi’ėšiūHkitos 
■delegatų ūžsiėinimas. Jei ŪŽtih- 
kanto advokatų, tai raikto įto- 
iirtti šmotų plataus *‘todito’siVė 
Upe” ir tbktoih adVokifttūi ūž- 
klijurtti būrūų, kad jis iYeg&letU’ 
išsižioti ii’ žodį pratai’ti. Tatta 
advokatai bito privėbsli tylėti i V: 
galės kalbeli Vtoi kili dėtegatal. 
JeigU gi įVeūoritoa taip griežtai 
sū advokatais Nlgtto it horiftin 
leisti jiems kalbėti, tai tada 
prie kiekvieno advokato reikia 
pastatyti tlumočių, kuris iš tlu- 
močytų advokato kalbų, nes ad
vokatai paprastai kalba taip, 
kad nebūdamas girias, jo kal
bos nesuprasi. Taip SLA Sei- 
hitis sūpatedkavojus, seiūidi 
i)ūs tvarkingi it delegataūto Uė- 
teks Skųstis, kad jie negalėjo 
gauti balso.

Nedėlegatas K. B-^-s

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL
POS KLIUBO metinis naktinis 
KMd'phligNt)) piktokas įvyks &ėštei- 
'diehį, itopos (JUly) 27 d. Li
berty GVdve Daržė, Willow Springs, 
111. Rrė'džia 4:V0 vai. pppiėt. Visi 
dr-jps Nėrtoi širdingai kviėčiatai 
atsilankyti į šį pikniką ir prašbihe 
atsiVesii saVė drAugus. Įžanga Vi- 
'ėiente Veltui. —Kdmitetas.

žAbARlEČlV KLUBO pAstoėti- 
ftis §UŠlrihkįmas įVyk'š Nedėlioj, lie
pos .28 J., HollyiVodd šVet.i 2417 
W. 4'3rd St. 1 VAI. popiet. MAlon'ėkit 
Atsitankyli, Nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi bUs rėhkami 
darbininkai AteiNančiato Kliūpd 
Piknikui, kuris įvyks rugpiučio 25 
dieną. —J. Keturakis, rast.

ROSĘLANDO ŽEMAIČIŲ KUL
TŪROS KLIUBOsusirinkimas įvyks; 
piVtoadį'ėil', liepos 29 d., lygiai. 
VAI. vakĄtb pirmadienį L. Mikučio 
Jr. ŠAtojė, 1'0737 Š'o. MichigAN Avė.: 
ptnš'otoė visus naftos daiyvaiiti, 
taipgi Atsivesti SAVO draū’gus pri- 
šifAšyti. — Vfolei Vaištoras, fAšt.

—----------------------------------- 1

PAIEŠKAU DARBO UŽ gaspadi- 
nę. Senyva moteris, getą gaspadinė, 
kur maža šeimyna ir geras žmogus, 
nepijokas: Mano adresas Ruth Žu
kas,, R 1, Lowell Mich.

ly'vaūddhii', . kiti
Ėostelaūtfo žėmaičių kuVtUirda 
Hhūbū piknikų. Visūs ptišiclc- 
jUšiUš a,tsiftiinsiniė ir kiėk ga- 

jUoš Rofe'e-
lAh'do ž^Ihiai'čUi yH skAitLhgi 
nariais-. į >

Rašfc. Vi'diet VAištaras.

Birutes Choro

M

fcp WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

RĖIKALINGA SENYVA MO'TE- 
HS, kuri kalba lietuviškai, kūdi
kiui prižiufcėti. Republic 4721.

•REIKALINGA MfeRGINA arba 
moteris virimui ir hamų ruošai. 
Patytlisi. 2 vaikai. Gyventi vietoje. 

RfeVėHy 8633.

OPErATORS , PATYRUSIOS, 
Single needle and Merrow machi- 
Nes, on. RayOh- Underiveafc. Pasto
vus darbas, gera mokestis.

THE AMERICAN MAID CO. 
847 W. Jackson Blvd.

MES TIESIOG 
TOS

NETURIME VIE-
VISIEMS SAVO KARAMS

TODĖL JUOS
IŠLEIDŽIAME

Geriausi

’35
’35

automobiliai žemiausiomis 
kainomis.

4 dr. sėd., rad., šild. $125 
conv. cp., canary gel.

PARDAVIMUI 6 AkftAI žemes 
su 4 kanibatių namu sd eoherete 
beismentu. Elektra, karšto van
dens boilėris. Juodžemis. Yta vai
singų mė4ŽiU- Naujai. apįgyVertta 
apylinkė. Kreikitės subatdj *rba 
nedėlioj. Kitoms po šešių vikato.

STANLEY GODAS, 
116 PI. ir Hamlin A Ve.

OPĖRATOhS, PATY RUSIOS, 
RaVon lUnderwear, prie Merrow 
P'Uller it Ūhion Special Cuff ma- 
šiUų. Dastovūs darbas, aukščiausias 
apmokėjimas. CARAY CORP., 3200 
Carrol Avė., 4-tas aUgštas.

Ford
Olds.
radio ir šildytuvas .......... 295
Plymouth sėd., rad. ir šild. 185
Olds 4 dr. sėd., rad., šild.....  275
Buick 4 dr. sėd., rad., šild. 395
Olds, cp. rad., šild............... 285
Pontiac, 4 dr. sėd., r., išld. 325 
Studebaker sėd., 4 dr., radio 
šildytuvas., 6 cil................... 345
Lafayettg conv. cp., r. ir “šild. 425
Dodge sėd., rad. ir Šild...... 495
Packard, 4 dr. sedan ......  485

Atlankykite musų bizniavietę. 
Musų gabus ir mandagus sėlsmonai 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Geri mainai, lengvi išmokėjimai.

PARKWAY OLDS
5207 W. CERMAK ROAD

Cicero 1037 — Lawn 4422

’35 
’35 
’36 
’36 
’36 
’37
’37
’38
’38

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržbVės. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidurmfefčto« 
Rašykite 1739 So. Halsted St.; Bbx 
No. 2399.

21b AKRŲ —TROBESIAI. $100 
akriii; 120 akrų, trobesiai, $100 ak
rui; 100 akrų, trobesiai, miškas, 
upelis,$90 akrui; 160 akrų lygius že
mės, trobėsiai ant konkrito, $90 ak
rui; Ž40 akrų gero juodžemiu ge
ri trobesiai, $120 akrui; 304 iikriii, 
2 trobesių setai, 32 mylios iki vi- 
durmieščio, $120 akrui. Daug kitų. 
Nėra maihų. Rašykit man apie sa
vo reikalavimus. C. H. SpaNgler, 
114 fe. Jefferson, Joliet, III.

MERGINA, 20—25, KAIP veiter- 
kė Road Hoūsei patarnauti prie sta
lų ir padėti virtuvėje. Kambarys, 
valgis ir alga.

Oak Lawn 56
5900 West lllth St.

FlNANtJfc AND LOANS 
^Finansai ir Paskolos

PARSIDUODA RUST COL0RĖD 
Furniture Covers, taipgi mažas tu
aletas (dresser). 4044 So. Richmond 
2_ras aukštas.

Tel. Virginia 0595.

d.

MERGINA, LfcNGVAS NAMŲ 
darbas, nereikia skalbti, padėti 2Uz 
kūdikiui. Briargate 3263.

Roselando Žemaičiai 
Dėkoja Savo 
Draugams

Rugpiučioi i- (August) 
šeštadienio i j vakare,

Wtllow Springs, “Litū- 
tės” Choras turės naktinį išva- 
žiaviftUy. šiarite išvažiavime 
kas UUbėš; gauš dykai gerų ra
dio , j , . • r *

BiHtltel&s. višūš atšilahkiU- 
sius pavaišihs & stengsis pas 
visdš palaikyti UUbtaikų.

BitUteš dtera tėtoėjai ir sve
čiai lutėlų . atsilankyti ir šį 
choftį paramti sąra atsilanky
mu i šį iŠ Važi a Vinny. —Basių

REIKALINGA VEITERKA val
gyklai, patyrusi. Geros valandos, 
gera mokestis, šaukite tuojau Ci
cero 3564.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

RĖIkALlrtOAS patyręs VYRAS 
virėjas dirbti. Road tloūsėje, Twin 
Lakės, Wis. Atsišaukite 2559 West 
63rd St.

Šv. Marijos Vardu

REIKALINGAS PAVIENIS geras 
farmos darbininkas, geras karvių 
melžėjas, norintis dirbti, nė gir
tuoklis. Praneškite pirmu laišku, 
kokios algoš norit, etc. Mes kalba
me lietuviškai. Agexstaj\.gricultural 
Experimėnt Station, South Haveh, 
Michigan.

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

Reikalinga patyrusi mer
gina arba moteris prie vaikų.

4248 So. Artesian Avė.

MERGINA NAMŲ DARBUI. 
Getą alga. 1338 Winnemac Avė., 
telefonas Ravens\vood .6337. šaukit 
po 4 P. M.

... ..............KEAL ESTATE FOR SALE 
N amai - Žemė_Par da vimui

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

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

'BARGENAI MARQUETTE PARKE

MlDLOTHIAN FARM, idęali viš
toms, daržovėms, arti 147th St. 
Grįstas kelias, siekia khuba, elek
tra įvesta. Kaina $275; $50 baslį; 
$5 kas mėnuo. Box K 46. 1739 So. 
Huisted. r

7% AKRAI — NAMAS, ĘARNĖ 
vištininkas, miesto ribose SharOn, 
Wis. Kaina ir išmokėjimai nebran
gus. Mrs. A. L. Corey, 425 SUrf St., 
apt. 304, Bittersweet 7200.

GERAS NAUJAS 6 KAMBARIŲ 
EFF. NAMAS, su mansized fartha, 
sanitariai patogumai grieštai “Union 
built”, ant saugaus, tykaus s!dė pa
ved kelio arti didelės naujos viešo
sios mokyklos, dabar jau baigtos 
ir užimsit kada norit, yra įpėdžių, 
įvesta elektra, paranku į Clegring 
Disinktą, tuoj už Chicagos. Kaina 
$1975; $275 cash; $22 į mėnesį. Box 
K 40. 1739 So. Halsted St.

2 flatų mūrinis po 6 kambarius j taksu apylinkėj 
plumbingas, išgi

STANISLOVAS VESELIS 
gyv. adr. 2526 W. 39th PI.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liėpos 25 d., 6:00 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Mažeikių 
apskr., Sedos parap.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Daliko dideliame nuliudime 

moterį TerėsV, po tėvais Lebe. 
džiukę, sūnų Antaną, marčią 
Antaniną, dukterį Oną, žentą 
William Dantą ir jų anūką, 
brolį Kazimierą, jo žmorią ir 
jų šeimyna, seserį Lillian, j oš 
vyrą Frahk Bagočius ir jų 
šeimyną it daug kitų giminių, 
Lietuvoje—brolį Steponą.

Buvo nAtys Chicagos Liet. 
Dr-jos, Keistučio Paš. Klubo, 
LDS. 76 kp., Palaimintos Lie-. 
tuVos Draugijos.

kuyas pašarvotas J. Ltoie- 
vičiaus kopi., 4348 S. Čalifor- 
nia Avė. Laidotuvės įvyks 
anlrad., liepos 3Q/d., 8:20 vai. 
Vyto iš kopi į Nekalto PrAS. 
Pah. Šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi- 
mifero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Veselis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarhaVimą 
ir atsisveikinimą.

• Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė ir Gito.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
tel. Lafayette 3572.

PETRAS VVAZNONIS
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

liepos 25 d. 4:00 vai. popieL 
1940 m., sulaukęs 47 metų 
amž„ gimęs Lietuvoje, Kreke
navos parap., Ičiunų kaime, 
Panevėžio apsk. Amerikoj iš
gyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dvi seseris, Stefaniją Skipitie- 
nę, jos vyrą Augustiną, jų 
dukterį Oną, jos vyrą Alek
sandrą Store ir jų šeimyną, 
ir seserį Olesę Petrošienę, jos 
vyrą Joną ir jų šeimyną, pus
brolius: Julijoną, Stanislovą, 
Kazimierą, Joną ir Boleslovą 
Maroziis ^r jų šeimynas ir 
pusbrolius Vincentą Waznohį, 
Petrą Karnecką ir jo šeimą, 
Joną Daūčiuną ir senelį Dau- 
čiuną, pussseres: Prancišką 
Kiselienę ir Oną Marozikę ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje 

• paliko 3 seseris, Oną, Rozali
ją ir Apaloniją ir jų šeimynas 
ir seną tėvelį.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
Vičiaus koplyčioje, 4348 South 
Galiforhia Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, liepos 29 
d., 8:30 Vai. ryto iš ko,pl. į 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Av. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą, o iš ten blis iš
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petro Waznonio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat huoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Seserys, Pusbroliai, Pussese

rės ir Gimihėš
Laid. Direkt. J. Liulevičius, 

Tel. JLafayette 3572.

Kilubo piknikas gerai pasisekė

Roselahdo žemaičių Kulturūš 
kliubo piknikas, kurto įvyko 
liepos 4.1 d. Thornten ftiiškUė- 
se, labai pasisekė. l<Aip kliūb'O 
nariai-, tūip ir visi šveČtoi bū- 
vo pilnai patenkinti-.

Visi turėjo t kmi geblto lai
kus dainuodami 
linksminosi iki

Kliubo Vardu 
džiai padėkoti
jams, kurie prisidėjo vieni da-

ir šokdami ir 
vėlybo vakaro. 
Norime nuošir- 
visi'ems Pėrtiė-

PILNAI FŪRNIŠIUOTAS VISIŠ
KAI MODERNUS namas, arti Aūs- 
tin Avė., didelis žemės plotas, tuo
jau į šiaurę nuo 95th gatvės, pigių 

a^AA.^^j, elektra, vandub, 
plumbingas, išgrįstas kelias, cjidelė 
nauja viešoji mokykla—arti. Kaina 
$3350—labai lengvi , išmokėjimai. 
Box No. K 41. 1739 So. Halsted St.

$6,800.
5 kambarių mūrinis bungalow, 

kaina $4,650.
10 fialų 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 Ave’nue, 

Tel. Republic 3713.

STATE ROAD GARDEN EŠTA- 
TE NAMAS, su mansized fertoa, 
vaisiams, arti didelės naujoš mo
kyklos—už miesto ribų. Kaina $545; 
$100 cash. Box K 42. 1739 So. Halš- 
ted St.

REIKALINGAS VYRAS ant far- 
mos dirbti. Turi mokėti karves 
milžti. 103’6 E. 93rd St., Regent 
5036.

Lietuvių Tautos Katalikų 
B&žniįjčia

Parapijos mūldttamis ir su
sirinkimų vieta 2235 S. Daineh 
avė. (South DaUien and 22nd 
placė).

Parapijos nariais priimami 
Dėt kbr gyvenanti lietuviai už 
$1.00 į melus, kaipo metinę 
duoklę dėl palaikymo parapi
jos. Stirna ir pamokslai atsi- 
buh’a rcguli’ariškai kiekvienų 
sekmadienį 12-tų valandų die
nų.

Visokie religiški patarnavi
mai: krikštai, sūtuoktūvės, lūi- 
d'dtūvės it visos kitos katali
kiškos apeigos musų yra atlie
kamas už liųbšanorę aukų.

Rligpiū'čto-AūgUst 11, 1940, 
ruošiamas išvažiavimas J. Le- 
ppa’s darže, prie Tautiškų ka
piniu.
—Kun. S. Linkusf parap. kleb.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farm'os. Valgis ir mokestis.

6502 So. Wentworth Avė.
-a,,.. ..n , i

j?ARTNERS WANTEb 
Reikia Partnerių

Ieškau partnerio, tuRiu 
orandžių ir vynuogių farmą Flori
doj, yra 8 kambarių stuba ir gy
vuliai. Sveikas klimatas, saulė kas
dien šviečia. Yra daug žuvies eže
ruose ir Juroj. Nusibodo vienam 
gyventi. Atsišaukite nuo 10 iki 12 
dieną. A. S. Mann, 1448 So. Kedzie 
Avė., Rockwell 3405, Chicago, III.

PRADAVIMUI 8 FLATŲ MŪRI
NIS namas ir bungalow. Labai pi
giai, Bridgeporto apylinkėj. Prie
žastis—savininkas gyvena kitam 
miestuke. Namai labai geram sto
vyje, elektriką, maudynės, skiepas 
ir ketvirtas aukštas 
džiovinti. Parduosim sykiu arba 
paskirai. Ėungalow 6 kambarių, 
aukštas skiepas, maudynės ir vis
kas pirmos rųšies. Savininkas gy
vena 807 So. lOth Avė., Maywood, 
III. tel. Maywood 7039.

drabužiams

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
mūrinė bungalow, arba mainysiu 
ant 2 flačio po 4 kambarius.

6436 So. California.

BUVĘS RĖAL ESTATE OFISAS 
gali būti .permodeliuotas įvAirienis 
reikalams, 
vieškelio, dešimtys tūkstančių aū- 
tomobilių taipgi busų pravažiUoį 
šią nepaprastą vietą už bet kokį

ant svarbaus išgrįsto

ia
_ _ . . fc>

miestelio ribų," tačiau tik a£iė 10 
minučių iki Harlem ir Lake iSt. 
Kainy $1500; $250 cash; $18 kas 
mėnuo, Box K 43. 1739 So. Halsted.

LAŠT FARM LET lUVlNG 
PARK FARMS, tuoj į vakarus nUt> 
miesto ribų, apie akro ant šito 
gyvo vieškelio, arti mokyklos, žė- 
mų taksų zona. Kaina $875; 1175 
cash- $12 į mėnesį. Daugiau hei 60 
šių Homesteads parduota į pAsktk-' 
tinęs 90 dienų^ Box K 44. 1739 So. 
Halsted St.

KAMBARYS ANT RENDOS su 
valgiu ar be. Šviesus, prie mažos 
šeimynos. 4736 Komensky Avė.

tAvfePNA PARDAVIMUI. Daro 
fyižhį daug metų. 6844 So. Racine 
AVėnife.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

II/2 AUKŠTO, 2 ,po 5 kambarius 
flatai, geroj padėty. Elevatoriaus li
nija, parkas; $3995; pusė cash.

1631 North Troy.

PARSIDUODA TAVERNAS la
bai piglAi, visajs ar .pusė. Biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta. 6500 So. 
Statė Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

dAktar'6 OFISAS RENDAI. 
Lietuvių, lerikų apylinkė. Žinomi 
Ofisai per 14 melų .šaukite Waltei 
Ragan, Virginia 1993.

FURNISHED R0OMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RESORTS—MISCELLANEėlfe 
Kurortai—Bendrai „ ..

KAMBARYS PIGIAI pavieniui 
vyrui. Rami vieta, arti transporta- 
cijos, 2 aukštas frohte. 817 W. 51 PI.

UI■

aina $375; $75 cųsh; 
Elektra įvesta. Bok

fe R M R ft Gėlės Mylintiems
I F M H 11 Vestuvėms, Ban- 

[IMkietams, Laidotu-■ ■ v ■ vgms> Papuoši-
GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

frhone LAFAYETtfe 5800

VINCENTAS NORKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos Ž5 d., 5:50 vai. vak. 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
giinęs Lietuvoje, Kvhdarnbs 
miestely.

Amerikoj išgyveno 3Q m.
Paliko dideliame <(nuliudime 

moterį Marijoną, po tėvais 
Bročaitė, suirtų Dr. Vihč'ė’nt S. 
Norkus, dukterį Bernice Dan- 
ber, žentą Edward, anūką Ed- 
ward, švogerį Vladislovą ir 
švogerką Antaniną Dočkus ir 
Jų dukterį Bernadettė, švoge
rį Antaną ir šVOgėrką Aną 
Bročus ir kitas gimines. 
_ Priklausė Simano Daukanto 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas randasi 
P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 
S. Halsted St.

Laid. įvyks pirmadienį lie=. 
pps 29 d., 8:00 vai. lyto iš ko
plyčios į šv. Jurgio partųiij'oš 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamald'ds už Vaito
nio sielą, o iš ten bus Nulydė
tas į šv. Kazimiėro kapinės.

Visi A. A. Vincento Norkaūs 
giminės, drangai ir pažįs'tatoi 
esat nuoširdžiai kviečiarrti 'etai 
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ij? atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, 

Žentas, Anūkas ir Giminės 
Laid. dir. P. J. Ridikas, tel. 
Yards 1419. >

Naujos ir vartotos 
namams reikmenos
Adlrėsu 5300 So. Halsted st. 

yra Chicago Salvage Furniture 
Company.

fthl teikontaš pteltto puširin- 
kimUŠ namams reikUTėnų—ra
kandų-, kaurų^ pfečiih DiJany> 
radijo setų, ėlė.

Tai raikmahtto, kurių hfepa- 
šmė jų saviftrukai; arba raik- 
mėUŪš; SUpirktes iš subahkbU- 
tavusių krautuvių..

Natūralu, kad namarUS rfelk- 
menos čia parduodamos Įabai 
pigiai. Be to, jos parduodamos 
'ant išmokėjimų. Krautuvė aU 
tiara iki 10 v.

PARSIDUODA pigiai MAISTO 
KRĄUTŲVĖ. Geriausia vieta apy
linkėje, pigi renda. Ka 
pabalyje. Lietuvių apy

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted St.

SUPLANUOTA VIDUTINIAI pa
siturinčiai šeimai, daugiau nei 600 
pėdų gilumon, platus frontas-, grįs
tas, tykus kelias, arti mokyklos, ke
letas minučių iki MilwaukeN ahtl 
Cicero Avė. Kaina $375; $75 ėįash; 
$5 į mėnesį. j 
K 45. 1739 So. Halsted' St.

MŪRINIS 2 AUKŠTŲ namas, Sto
ras ir 2 flatai, .prie Halsted ir 35- 
tos, gera vieta dėl kriaučiaus ar 
šiauciaus. Parsiduoda pigiai arba 
mainysiu į privatišką namą. L. V. 
Sirus, 3553 So. Halsted St., Yards 
5118.

59 ir Kedzie, 3 flatai ir krautu
vė, virtuvėje tailas, kaip naujas, 
$12,750.

64 ir Rockwell, 6 kambarių bun- 
galovv, garažas, $5300.

64 ir Maplevvood, 2 flatų mūras, 
štymas, garažai, $7500.

MEDORA 
Stevvart 3601 

8110 S. Ashland Avė.

VASAROTOJŲ ATYDAį
Praleiskite vakacijas gražioj Twih 

Lakęs, Wis. .apylinkėje. Patogias 
kambariai rendon,, SU ar be valgių. 
Nebrangiai. Dėl informacijų atsi
šaukite 2552 W. 63rd St.

VASAROTOJŲ ATYDAll
Labai patogi vieta vasarotojams. 

Turim gražius kambarius prie ežero 
ir upes. Netoli miestelio. Geras pH- 
važiavimaš su atrtdrttobjliu ar trau
kiniu. 62 myitos nuo Chfcėgos. Ke
lias 83 ir 46. P1ETER BERNOTAS, 
Box 77, SilVėr Laito, Wfe.

CAMPBELL AVĖ., arti 44 St., 
muro dufletis, 4 ir 5 kambariai, 
fupnasu apšildymas. Inclosed užpa
kaly pęrčius. Lotas 26x125. GEYEft 
6?4Į So. Ashland Avė. fiėpublic 
2030.

whole1sAL1ė ftrtĮNttuilE 
Rakandai .lt ĮtofeM fordavitnjfrL ,
MOKĖDAMAS ČĄSH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kub. Pašaukite afc 
rašykite dėl daugiau intorritoęijų. 
Vien tik nacionaliai šutomi daikto! 
randasi pas mus, ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westėrn Avė., Chi- 
ėkgb, III. Phbnt Rėpublic 6061.
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Visokios visokiausios DOVANOS: radijo 
aparatas, rašomos plunksnos, laikrodžiai, 
miegamojo kambario setas ir 1.1. - - - - 
- - žaismės, šokiai ir visokie pamarginimai

ni D7FD AKZ t
35-ta gatvė

SUNSE
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