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OSiOUZURPAVO TITO SUVmMĮ TEISĘS
PRIEVARTA DAROMI VEIKSMAI NESI
SKAITO LAISVOS VALIOS PAREIŠKIMU ŽADEIKIO TELEGRAMA LIETUVOS 

OKUPANTAMS
Lietuvoj nebuvo laisvi^inkimų, lietuviams 

ir neprivalomi komunistiško seimo ; 
nutarimai

B
P. žade kis, Lietuvos pasiun

tinys Washingtone, pasiuntė 
Justui Paleckiui, Maskvos pri
mestam Lietuvos prezidentui, 
telegramą, pareikšdamas savo 
nuomonę neteisėtai padarytų 
rinkimų reikalu. P. žade'kis 
pabrėžia, kad rinkimai vyko 
smurto atmosferoje, todėl ir 
negali būti laisvu lietuvių liau
dies valios pare.škimu. Lokiš- 
kai galvojant išeina, kad nei 
dabartinis seimas, nei to seimo 
nutarimai nėra lietuviams pri
valomi, nes jie yra svetimos 
jėgos primesti.

Visi žinome, kad negalima 
kalbėti apie laisvą valią kada 
vartojama prievarta. Joks teis
mas neverčia išpirkti vekselį, 
pasirašytą prievartos budu. 
Tuo tarpu Lietuvos liaudis da
bar verčiama tai daryti. Bol
ševikų kariuomenė ginklų pa- 
gelba privertė Lietuvos gyven
tojus balsuoti. Balsavimo me
tu jiems neleido pasirinkti nei 
savo atstovų, nei statyti savo 
sąrašų. Seimo rinkimus prave
dė smurto pagelba, o dabar 
Lietuvos gyventojus nori pri
versti pildyti to seimo nutari
mus. Tai yra tas pats, kaip 
priversti žmogų išpirkti prie
varta pasirašytą vekselį.

Paleckio valdžios nutarimai 
Lietuvos liaudžiai nėra privalo
mi, lietuviai nėra įpareigoti 
pildyti dabartinio seimo nuta
rimus. žadeikis tatai savo tele
gramoj pareiškė, o Lietuvos 
gyventojai tai įrodys savo ko
va prieš raudonai dažytus oku
pantus.

Stalinas nori Lietu
vos banko auksą 

pagrobti
LONDONAS, Anglija, liepos 

29 d. — Pranešama, kad Sovie
tų Rusijos ambasadorius Ivan 
Maisky protestavo Anglijos 
užsienių reikalų ministerijoj 
dėl Finansų Ministerijos nuta
rimo “įšaldinti” Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos bankų atsargą. 
Anglų vyriausybė, matydama 
rusų pastangas suvalstybinti 
visus Pabalčio valstybių turtus, 
rado reikalingu, savisaugos dė- 
liai, “įšaldinti” Pabalčio vals
tybių bankų atsargą.

Lietuvoj elgiasi, kaip 
Rusijoj

KAUNAS, Lietuva, l’epos 26 
d. — Elta. Įsteigta pramonės 
ministerija. Ministru paskirtas

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

Mažas debesuotumas, truputį 
vėsiau, galima laukti lietaus ir 
griaustinio. Saulė teka 5:40 v. 
r., leidžiasi 8:12 v. v.

Chaimas Alperavičius. Išleisti 
bankų ir stambiosios pramo
nės nacionalizavimo įstatymai. 
Konfiskuoti pabėgusiųjų tur
tai.

Stalinas bijo pradėti 
karą

RYGA, Latvija, liepos 29 d. 
— Sąryšy j su Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos okupavimu eina 
labai daug įvairiausių gandų 
apie tolimesnius Rusijos tiks
lus. Vieni pasakoja, kad Stali
nas rengaisi kovoti prieš Vo
kietiją, todėl ir stengiasi užim
ti artimesnias pozicijas prie 
Vokietijos sienų. Kiti sako, kad 
Stalinas su Hitleriu rengiasi 
duoti galutiną smūgį britų im
perijai, todėl užimdinėja poz - 
cijas Pabaltyj, kad anglai ne
galėtų iš ten užpulti rusų. O 
tretieji tvirtina, kad Stalinas, 
po rusų suomių karo nemanąs 
pradėti jokio kito karo, nes jo 
armija visiškai karui netikusi. 
Stalinas norįs taikos, nes vi
daus būklė Rusijoj labai nera
mi ir mažiausias sukrėtimas 
ten gali viską išardyti. Stalinas 
ims tiktai tas žemes, kurias 
gali užimti be karo.

Stalinas nenori susi
pykti su Hitleriu

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 29 d. — Rusijos komu
nistų partijos organas Pravda 
perspėja Japonijos politikus 
nesikišti į Vokietijos ir Rusi
jos reikalus. Japonas Kimoki 
Okura parašė knygą apie rusų- 
vokiečių santykius ir stnegiasi 
įrodyti, jog negalinti ilgai tęstis 
taika tarp Hitlerio ir Stalino. 
Rusų laikraščiams tai labai ne
patinka ir jie perspėja japonus 
neliesti šių reikalų. Jiems gra
sina nusivilimu, kaip nusivylė 
kiti politikieriai, kurie stengė
si supiudyti komunistus su na
ciais.

Rusai norėjo gauti 
Anglijos Šerus

LONDONAS, Anglija, liepos 
29 d. — Anglijos ministeris 
Rumunijoj pareiškė rumunų 
valdžiai protestą prieš nutari
mą konfiskuoti turtą didžiulės 
aliejaus bendrovės, priklausan
čios anglams. Taip pat protes
tavo prieš nutarimą konfiskuo
ti britų susisiekimo priemones, 
esančias Rumunijoj. Tuo pa
čiu metu pranešama, kad rusai 
stengiasi įsigyti anglams pri
klausančius Šerus Rumunijon 
aliejaus šaltiniuose. Anglą 
jiems perleido dalį Šerų, bet 
bėda, kad Rumunijos vyriau
sybė nepripažįsta transakcijos

Persai važiuoja Ma
skvon derėtis

MASKVA, Sovietų Rusija 
liepos 29 d. — Praeitą
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Maskvon atvyko persų delega
cija prekybos sutarčiai .sudary
ti ir transporto problemoms iš
spręsti. Persai nori padidinti 
prekybą su Rusija ir nori ap
tarti apie prekybos galimybes 
su Švedija, Vokietija ir, jeigu 
galima, su Suvienytomis Ame
rikos Valstybėmis. Persija ga
linti eksportuoti į m’nėtas val
stybes savo produktus, bet ji 
pirma turinti susitarti trans
portavimo reikalu.-

... .

Diktatoriai rengiasi 
likviduoti Rumuniją

LONDONAS, Anglija, liepos 
29 d. — Sovietų kariuomenė 
stato pontoninius tiltus per 
Pruto upę, kuri skiria užimtą 
Besarabiją nuo Rumunjos. 
Manoma, kad Rusija, užėmus 
Besarabiją, neturi pakankamai 
stiprių strateginių pozicijų Bal
kanų pusiasalyj. Vokiečių ka
riuomenė labai lengvai gali iš
vyti rusus iš Besarabijos lygu
mų. Rusai rengiasi gauti dar 
vieną strateginį punktą pietų 
Rumunijoj ir nori pasiekti Ju
goslavijos rubežių. Rusai palai
do bulgarų reikalavimus Dob- 
rudžos provincijai, už tai bul
garai jiems žada leisti laikyti 
kariuomenę naujai užimtoj te
ritorijoj. Tikimasi, kad rusai 
Balkanų pusiasalyj prisilaikys 
Pabalčio 'valstybėse praktikuo
tos taktikos. Pradžioj pastatys 
kariuomenės garnizonus, o vė
liau ir visai užims tas provin
cijas.

Rumunų vyriausybė 
klauso Hitlerio

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 29 d. — Oficialus val
džios sluoksniai šiandien pra
neša, kad rumunų vyriausybė 
yra nutarusi galimai greičiau 
perleisti Vengrijai reikalautą 
provinciją. Rumunų ministeris 
pirmininkas pareiškė, kad ven
grai pasitenkinsią daug ma
žesne žemės dalimi, negu išti
sus 20 metų reikalavo. Veng
rai reikalavo visos Transilvani- 
jos provincijos, bet iš pas kal
bėjimų paaiškėjo, kad jie pa
sitenkinsią Satu-Mare, Oradea 
ir Arad miestais bei jų apylin
kėmis. Be to, vengrai surinka 
pasikeisti gyventojais. Tokiu 
budu rumunų vyriausybė turės 
galimybės išsiųsti Vengrijon 
tuos elementus, kurie laikui bė
gant galėtų tapti vengrų įran
kiais ir vėl sukeltų neramumų. 
Hitleris asmeniškai prižadėjęs
sušvelninti vengrų reikalavi 

naktį mus.

Didelis Sprogimas 
Gibraltaro 
tvirtovėj -- 4.----

LA LINEA, Ispanija, liepos 
29 d. — Italų lėktuvai kel s 
tartus bombardavo Gibraltarą. 
Bombardavimo metu nebuvo 
pastebėta nieko ypatingo, bet 
apie 11 valandą ryto pasigirdo 
abai didelis sprogimas, kuris 
ouvo girdimas laplinkumoj esan
čiuose ispanų Aka .mėliuose. Pa
stebėta, kad į sprogimo vietą 
vyko pirmosios pageltos auto
mobiliai. Vėliau paaiškėjo, kad 
sprogimo metu buvo užmušti 4 
□ritu kareiviai Sprogimo prie
žastis dar neišaiškinta, bet ma
noma, kad sprogo parako san
dėlis arba dujų tankas. Spro
gimas nepalietei- kitų sandėlio 
dalių, kurios yra labai gerai 
atskirtos viena nuo kitos.

Vokiečiai i puola šim
tais lėktuvų

LONDONAS, Angį ja, liepos 
29 d. — Paskutiniai praneši
mai sako, kad vokiečiai pradė
jo pulti Angliją šimtais lėktu
vų. Nuo pat aušros anglų pa
kraščių patrankos šaudo be 
sustojimo. Tuose pakraščiuose 
vyksta labai smarkios kovos 
tarp vokiečių ir anglų aviaci
jos. Šį rytą anglams pasisekė 
numušti 23 didelius vokiečių 
bombanešius. Vokiečiai sten
giasi prasimušti pro pakraščių 
zoną ir pasiekti pramonės cent
rus, esančius krašto viduje, 
bet jiems tatai nepavyko pada
ryti. Daugelis orlaivių turėjo 
sugrįžti, nes negalėjo praskris
ti priešlėktuvinių patrankų ug
nies, o kiti nepasiekė savo tiks
lo, nes buvo numušti žvalgybi
nių anglų lėktuvų.

Anglai laimėjo 
svarbų muši

LONDONAS, Anglija,^ liepos 
29 d. — Nuo ankstyvo- ryto li
gi vėlyvo vakaro vokiečiai puo
lė pietų Anglijos pakraščius. 
Puolimai buvo daromi dideliais 
orlaivių kiekiais. Kai kuriose 
vietose atrodė, jog puolimas 
bus neatlaikomas. Bet Anglija 
šiandien laimėjo vieną svar
biausių mūšių. Ji atmušė vo
kiečių aviacijos puolimus ir 
palaužė patį svarbiausią Hitle
rio ginklą. Hitlerio lėktuvus 
smarkiai apšaudė priešlėktuvi
nės patrankos, bet dar daugiau 
jiems blėdies padarė greitieji

anglų oi laiviai-naik ntuvai, ku
rie numušė labai daug* vokiš
kų orlaivių. Anglai pasakoja, 
kad vokiečių lėktuvai krito, 
kaip rudenio lapai. Anglų nai- 
k ntuvai yra daug moderniškes- 
ni ir geresni už vokiškuosius. 
Vokiečių lėktuvai buvo privers
ti bėgti nuo angliškųjų. Visa 
Anglija smarkiai džiaugiasi pir
muoju didesniu laimėjimu.

Italai numato karą 
suRusija^ 

r .* ______ a----- . > 11

ROMA, Italija, liepos 29 d.— 
Šiandien sukako 40 metų nuo 
los dienos, kai dabartinis Ita
lijos karalius įsėdo į sostą. Sa
vo karaliavimo metu jis vedė 
6 karus. Kai kurie italų kari
ninkai pareiškė, kad jie nela
bai norį eiti į karą Afr kon, 
nes numato, jog netrukus turės 
kariauti su Rusija, kuri kas 
kartą vis giliau lenda į Balka
nų pusiausalį. Neišmintingai 
atrodo kariauti dėl tolimų Af
rikos kolonijų ir pamesti kolo
nijas esančias po nosimi.

Prancūzai laiko savo 
kariuomenę Syrijoje

BEIRUTAS, Lebano valsty
bė, liepos 29 d. — Pranešama, 
kad franeuzai nepaleidžia savo 
kariuomenės artimuose rytuo
se, bet ją ir toliau ten palaiko. 
Ašluonias kariuomenės divizi
jas dabar valdo generolas Fou- 
gere. Generolas Mittelhausser 
atstatytas nuo vado pareigų. 
Pradžioj buvo manoma, jog 
visa kariuomenė bus demobili
zuota, bet vokiečiai, matyt, pa
keitė savo nusistatymą šiuo 
reikalu.

Vėl prasidėjo susi
siekimas su okupuo

ta Francuzija * - - -
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 29 d. — Vakar vokiečiai 
sulaikė visą susisiekimą tarp 
okupuotos ir neokupuotos Pran
cūzijos. Buvo sulaikyti trauki
niai, automobiliai ir visiškai 
uždaryti keliai. Buvo manoma, 
jog visa tai yra surišta su pa
siruošimais pulti Angliją. Vo
kiečiai senai kalbėjo apie ren
giamą puolimą, todėl visi ir 
manė, jog puolimas netrukus 
bus pradėtas. Bet paskut niu 
metu gauta žinių, jog susisie
kimas keturiose vietose vėl at
naujintas. Leidžiama grįžti ka
ro pabėgėliams ir laukų darbi
ninkams.

Washington, liepos 25 d.
Lietuva, Kaunas, Paleckio vyriausybei.
Liepos keturioliktos ir penkioliktos dienos rin

kimai įvykę milžiniškos svetimos kariuomenės oku
pacijoje, svetimos rankos diriguojami ir pašalinus 
visas nepriklausomybę remiančias sroves. Tai yra 
tautos valios falsifikacija ir priešinga konstitucijai. 
Neteisėtas nutarimas įjungti Lietuvą Sovietų Sąjun- 
gon yra uzurpacija Lietuvių tautos suverenumo 
prieš ką protestuoju, pareikšdamas, kad tokiais rin
kimais sudaryto seimo aktai neturi privalomos reikš-' 
mes. Teisėtumo atstatymui reikalinga karinės oku
pacijos ištraukimas, naujų rinkimų įvykdymas.

P. ŽADEIKIS,
Lietuvos pasiuntinys, įgaliotas ministerfe

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

giriasi nuskandinę du d delius anglų prekybos

vyriausybė paskelbė, jog ji prisidėjusi 
(Polit kos.

prie

pas
pu-

—Havanos konferencija nutarė leisti Suvienytoms Ameri
kos Valstybėms užimti Amerikoj esančias Europos valstybių 
kolonijas, jeigu tatai butų reikalinga greituoju atlikti.

—Brazilijos ir Argentinos ministeriai atvažiuos \Vashing- 
tonan smulkiai aptarti prekybos reikalus.

—Anglai smarkiai bombardavo vokiečių karo bazes Cher- 
bourge, Olandijos uostuose ir Vokietijoj. L'rancuzijoj padaryta 
dideH Nuostoliai vokiečiams. .

z —Vokiečiai 
laivus.

—Rumunu
diktatorių ašies

—Hitleris prižadėjęs rumunams padaryti intervenciją 
Staliną, kad jis sulaikytų komunistų propagandą Balkanų 
siasalyj. Hitleris tiksi teigiamų rezultatų.

—Vokiečiai pranešė, kad jie nesikėsina j Olandijos koloni
jas ir karui pasibaigus leis Olandijos karalienei grįžti į sostą.

—Šveicarų vyriausybė paneigė žinią, kad vokiečių vyriau
sybė iš jų neva pareikalavusi atiduoti šveicarų maisto atsargą.

—Petain vyriausybė nutarė sudaryti specialų teismą, kurio 
pareiga bus leisti visus nusikaltusius karo prakišim©.

—Rusai reikalauja, kad Rumunija atiduotų sovietams ge
ležinkelio medžiagą, kuri buvo išvežta besitraukiant iš Besara
bijos.

Kiniečiai nesutinka 
taikytis su japonais

HONGKONGAS, liepos 29 d.
— Teko sužinoti, kad legali 
Kinijos vyriausybė, vadovauja
ma Čankaišeko, atmetė Japoni
jos siūlomas taikos sąlygas. 
Japonai nori baigti karą'su ki
nais, bet reikalauja, kad Kini
ja jiems atiduotų penkias di
deles provincijas; reikalauja, 
kad legali 'vyriausybė pripažin
tų japonų sudarytą nelegalią 
vyriausybę, Wango vadovauja
mą ir visai nieko nenori kal
bėti apie Mandžuko provinciją, 
kurią japonai atėmė iš kinie
čių. Kiniečiai nutarė ir toliau 
vesti karą su japonais, kol ne
bus japonai visiškai išvyti iš 
Kinijos.

Anglų orlaiviai 
smarkiai veikia

Rytuose
CAIRO, Egyptas, liepos 29.

— Anglų karo lėktuvai padarė 
kelis vykusius puolimus ant 
italų oro bazių. Išmesta daug 
bombų į Mille aerodromą ir 
priešui, padaryti dideli nuosto
liai. Anglų ir italų lėktuvai tu
rėjo kelis susidurimus Vidur
žemių juroje. Anglų lėktuvai 
parodė didesnį patvarumą ir 
karingumą. Kiekvieną kartą 
jie numušė po du ar tris italų 
lėktuvus, neprarasdami nė vie
no savo orlaivio.

Žydams Europoj jau 
nėra vietos

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
l’epos 29 d. — Vienas vengrų 
laikraštis praneša, kad krašto 
vyriausybė vedanti derybas su 
viena “užsienio valstybe” žy
dams emigruoti iš Vengrijos. 
Vengrų vyriausybė turinti tiks
lų išsiųsti iš Vengrijos visus 
žydus, kuriems dar nesuėjo 50 
metų. Vengrijoj šiandien yra 
apie pusė milijono žydų. Dau
gelis jų perėjo i krikščionybę. 
Jie tai padarė nuolatiniams 
persekiojimams išvengti.

LONDONAS, Anglija, liepos 
29 d. — Buvęs Anglijos minis
teris pirmininkas Chamberlai- 
nas nuvežtas į ligoninę. Jis bus 
operuojamas. Jis jau senai ser
ga podagra (gout), ta 1 ga jam 
kliudė tinkamai valstybės pa
reigas eiti. Jis labai dažnai 
sirguliavo. Tikimasi, kad ope
racija pavyks.anti, nežiūrint į 
tai, kad jam jau eina 72 me
tai.

LIEPOS IR RUGPIUČIO MEN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.L . _-- - -.  . --
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(Tęsinys)
Arabai visuomet sakydavo, 

jog kariuomenei nesvarbu kie
kybė, bet kokybė. Jie niekad 
nelaikydavo didelės kariuome
nės, kuriai reikalingos didžiulės 
išlaidos, bet stengdavosi turėti 
gėrę atranką drąsią vyrą. To
dėl jiems ir nebuvo reikalingos 
didelės sumos kariuomenei iš
laikyti.

Arabai, nešdami Ispanijon is
lamą, nešė ir tolerantiškumą. 
Jie nepersekiojo kitatikių. Jie 
leido taip pat ir patiems ispa
nams laisvai tvarkyti savo rei
kalus. Niekad, Ispanijoj nebuvo 
tiek respektuojamas vietos sa
vivaldybių gyvenimas, kaip ara
bų valdymo metu. Kaimai ir 
valsčiai tvarkydavosi pagal sa
vo visuotinų sueigų nutarimus. 
Joks arabų valdovas nedrįsda
vo kištis į šiuos reikalus ir pri
mesti savo valią.

Užtat niekad Ispanijoj taip 
neklestėjo gerbūvis, kaip Kor
dobos kalifato laikais. Tada ge
rai ėjo prekyba, plačiai vystė
si žemdirbystė ir mokslas buvo 
pasiekęs labai aukšto laipsnic. 
Kordobos ir Granados universi 
tetai buvo aukščiausiais mokslo 
ir kultūros centrais visoj to me
to Europoj. Šie universitetai da
vė pasauliui tokius garsius vy
rus, kaip filosofas Maimonide;, 
medikai ir filosofai Avcrojcs, 
Gabiroi, Badija ir kt. Iš šių gar
sių Iberijos ainių arba jų moki
nių darbų ieškojusį vėliau įkvė
pimo Tomas Akvinielis, Bake
nas, popiežius Silvestras II, 
Dantė ir daugelis kilų garsių 
vyrų.

Nė viename 4to meto kultūros

centre nebuvo tokių didelių bib
liotekų, kaip Kordoboj ir Gra
nadoj. Kordobos universiteto 
biblioteka turėjo apie 400,000 
rankraščių. Vien tiktai univer
siteto katalogas susidėjo iš 40 
tomų. Knygų tų laikų Ispanijoj 
galėjo įsigyti kiekvienas pasitu
rįs gyventojas. ^os buvo čia 
penkiariopai pigesnės, negu bet 
kurioj kitoj valstybėj. Arabai 
perrašinėdavo knygas savo rai
dėmis, o tai buvo savo rųšies 
takigrafija, kuri darbą penkia
gubai pagreitina. Paprastas ara
bas perrašinėtojas sugebėdavo 
perrašyti penkias knygas, kol 
vienuolis perrašydavo vieną —■ 
lotynų raidėmsi. Be to, perraši
nėjimo darbą pas arabus atliki
nėjo ir moterys. Visos čia su
minėtos priežastys ir paaiškina, 
kodėl kalifato metu Pirėnų pu- 
siasalyj taip klestėjo apšyieta.

Taip vadinamieji katalikiš
kieji karaliai turėjo kariauti iš
tisus 800 metų, kol galutinai iš
stūmė arabus iš Ispanijos. Iš
stumdami arabus, išstūmė kar
tu ir visą jų įvestą tvarką.

Naikino mokslo centrus, nes 
tai buvę mahometonų tikybos 
centrai. Griovė pirtis, nes prau
stis esąs arabų, o ne krikščio
nių reikalas. Vietoj išgriautų 
pirčių steigė karčiamas, kurių 
anksčiau nebuvo, nes arabai ne
gerdavo ir negamindavo alko- 
iiolimų gėralų.

Nukariautas žemes katalikiš
kieji karaliai atiduodavo savo 
karo vadams, didelę jų dalį pa
siimdami patys. Nedideliais ra
cionaliais sklypais išdalintą val
stiečių žemę nusavindavo, o pa- 
čilis valstiečius paversdavo be
žemiais vergais.

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontu
3109 So. Halsted Street

Tel. Yards 2151

Užtat šių karalių nukariavi
mams priešinosi ne tiktai ara
bai, bėk i1’ v*si krašto gyvento
jai. Tuo tik ir tegalima paaiš
kinti, kodėl tos kovos tęsėsi aš- 
luonius šimtmečius.

Nuo tų laikų užsiliko šių die
nų Ispanijoj didžiuliai feodalų 
dvarai; nuo tų laikų šių dvarų 
savininkai tebeturi kondų, mar- 
kyzų ir grafų titulus; nuo tų 
laikų 70% Ispanijos valstiečių 
liko bežemiai.

Nuo tų laikų Ispanija susi 
skirstė į dvi Ispanijas. Vieną su
darė valdančiųjų ir garbingųjų 
šluok nis, o antrąją pavaldiniai

URANE COAL COMPANY 
5332 Sv. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCARO* n'AMine Run iš geriausiu mainu 
daug dulkių išimta Perkant $7.35 
5 tonus ar daugiau ........................... ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- S7-00 
;ant 50 tonų ar daugiau tiktai ......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $Q.25 

Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas .......... O

No. 2469 — Mėgsti medalionai.
_____ VMM W ■■■■> MM MMB MMM* IBM*

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2469
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No...................

I Vardas ir pavardė...............................  -........... —

1 Adresas....... ....................... —................................ —..... -......................—------
' Miestas ir valstija....----------- ----- -------------------------- ----------------------

ir dirbantieji. Būti ganapanu, 
sau duoną uždirbančiu žmogu
mi, tų laikų Ispanijoj skaitėsi 
geda. Garbe buvo laikoma, jė 
gų kitus tau duoną uždirbdavo. 
Nuo tų laikų nesiliovė kovos 
tarp ganapanų ir senjoritų, po
naičių,

Atdengus Kolumbui Ameri
ką, ispanų valstybė, pavirtusi 
imperija, pradėjo augti ir stip
rėti, bet jos gyventojai niekad 
nebęsulaiiKC tokio gerbūviu 
laipsmo, Kokį turėjo laisvais ka
lifato laikais. Nežiūrint, kad 
daug aukso pervežė is Ameri
kos, iždas niekad negalėjo su
vesti ginų su galais ir visuo
met turėjo mestis vis į naujas 
avantiūras išlaidoms padengti.

Neilgai ispanų imperija pajė
gė išsilaikyti savo aukštumoj. 
Jos pamatai tuoj pradėjo braš-1 
keti, pradėjo skirtis jos koloni
jos ir gyventi nepriklausomą 
gyvenimą. Paskutiniais praeito 
šimtmečio metais Ispanija nete
ko paskutinių savo užjūrio ko
lonijų — Kubos ir Filipinų. 
Braškanti imperija stengėsi 
brutalia karo jėga išlaikyti pa
skutines’ savo kolonijas, bet to
se kovose ispanų kariuomene 
buvo visiškai sunaikinta ir su
daužytas karo laivynas.

Užjūrio karus prakišusių ka
rių kasta nenorėjo užleisti sa
vo pozicijų pusiasalyj, todėl ir 
pradėjo karą su savo tautos 
dauguma, kuri ieškojo naujų 
kelių, kuri pradėjo abejoti ti
tulų galia, kuri norėjo pradė
ti dalinti didžiules latifundijas 
—tūkstančius ha turinčius dva
rus, atgauti žemes, kurios pri
klausė jų protėviams, kurie 
“garsią praeitį”, privilegijas ir 
sukrautus turtus statė antion 
eilėn, o vieninteliu garbingu, 
visiems būtinu sugyvenime 
veiksniu laikė produktingą dar
bą.

1936 metais sujdlusicji/'gene
rolai ir buvo ne kas kita, kaip 
senos ispanų feodalų kasios ai
niai. Ispanijos monarchija sten
gėsi palaikyti šią kastos nuo
taiką kariuomenėje. Į aukštes
niąsias karo mokyklas ji pir- 
nion eilėn priimdavo kariškių 
vaikus. Buvo specialios karo 
mokyklos, kur garbingos pra
eities karių vaikai iš mažų die
nų buvo skyrium auklėjami, ir 
kur jiems buvo įkvepiama pri
vilegijuotų sluoksnių dvasia. 
Respublika panaikino kai ku
riuos nuostatus varžančius įsto
jimą aukštesnesna karo mokyk- 
iosna, įvedė egzaminus ir uorė1 
jo leisti mokslus eiti gabesnie
siems, visai nežiūrėdama jų kil
mės. Užtat generolai ir sukilo 
prieš respubliką ir ją likvidavo.

Imperijos laikai buvo taip 
pat labai artimai surišti su ka
talikų bažnyčia. Ispanų kara
liai leido bažnyčiai stiprintis, 
davė jai tokias privilegijas, ko
kių ji neturėjo nė vienoj vals
tybėj, užtat ir bažnyčia ligi pa
skutinių laikų smarkiai rėmė 
visus tuos sluoksnius, kuriais 
rėmėsi senoji Ispanija.

Kultūros, laisves ir apšietos 
atžvilgiu, paskutinieji monar
chijos valdymo šimtmečiai yra 
visų skaitomi vieni tamsiausių
jų. Aukštosios mokyklos nu
smuko, vietoj gamtos mokslų 
p>rmą vietą jose užėmė skolas- 
Lika, misticizmas; liaudis tapo 
visai analfabete ir prasidėjo la
bai smarkus sąžines persekioji
mai prieš žydus ir kitatikius, 
oaigoj buvo pradėti persekioji
mai prie šžydus ir kitatikius. 
Vienintelė Ispanijoj leidžiama 
tikyba buvo katalikiškoji, pri
klausanti Romai. Buvo įvesta 
inkvizicija, kuri buvo viso kra
što pasibaisėjimu.

Liaudis kelis kartus bandė iš
sivaduoti iš šių varžtų, bet vi
są laiką privilegijuotųjų sluoks
nių būdavo nugalima. Kiekvie
nas ispanų istorijos dešimtme
tis pasižymi tai vienu, tai kilu 
sukilimu, kurie būdavo labai 
žiauriai malšinami. Prie šių 
liaudies maištų kartais prisidė
davo ir kai kurie kariškiai ar
ba šiaip privilegijuotųjų atsto-

Paul Potter, Chicagos pie
nininkų sąjungos sekreto
rius, kuris drauge su kitais 
“I Am” kulto nariais yra 
traukiami atsakomybėn.
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vai. Ispanijoj net ir bajorijos 
tarpe atsirasdavo žmonių, ku
rie humanistinių idėjų suvilio
ti, stodavo liaudies pusėn.

Liberališkai nusiteikusių ba
jorų ir kairiosios inteligentijos 
pastangomis 1873 metais Ispa
nijoj buvo įvestas respubliko
niškas režimas, bet neilgai jis 
tegyvavo. Kariškiai, ne metų 
ncpralaukę, sukilo prieš pirmą
ją respubliką, sugąžino monar
chiją ir atstatė, tegu ir su kar
du rankose, visas pašlijusias 
pozicijas.

Paskutiniais praeito ir pir
maisiais šio amžiaus dešimtme

čiais Ispanija buvo valdoma 
konstitucinės monarchijos su 
renkamu parlamentu, kur val
džia pakaitoms pereidavo tai į 
konservatorių, tai į .liberalų 
rankas. Galimas dalykas, kad 
Alfonsas XIII ir šiandien dar 
tebekaraliautų, jei jis nebūtų 
įsivėlęs į nelemtus Afrikos ka
rus, kurie sukėlė visą krašto 
nuotaiką prieš valdančiuosius 
sluoksnius.

1923 melais karalius panaiki
no konstituciją ir pasikvietė 
generolą Primo dc Riverą dik
tatorium. Tuo ne tik nepageri
no būklės, bet dar labiau ją ap
sunkino. Krašte kasdien buvo 
jaučiamas vis didesnis nepasi
tenkinimas.

1931 metais balandžio 14 die
ną Alfonso XIII ministeriai ati
davė valdžią respublikoniškam 
komitetui, kuliam pirmininka
vo buvęs karaliaus krašto ap
saugos ministeris Alkala Zamo- 
ra. Šis respublikonų komitetas 
tą pačią dieną ir paskelbė ant
rą kartą Ispanijoj įvestą res
publikonišką režimą.

Visuomeninių jėgų' susi
skirstymas.

Kol paskutinis Ispanijos ka
ralius respektavo konstitucijos 
nuostatus, kol jis toleravo par
lamentą, viešame politiniame 
gyvenime vyravo dvi visuome
nines grupės — konservatoriai 
ir liberalai — kurios pasikaita
liodamos ir valdė kraštą. Kon
servatoriai buvo daug stipresni, 
juos remdavo didžiausioji ka
riuomenės dalis,, bažnyčia, lati- 
f midijų šalininkai, dauguma

bajoriškos kilmės šeimų, na ir 
visi praeities tradicijų garbin
tojai. Liberalų tarpe taip pat 
vyravo “garbingos kilmės ai
niai”, bet jie jau buvo labiau 
sumodernėję, domėjosi pažan
ga ir nesibijojo kai kurių re
formų, kurios Europoj jau 
prieš dešimtmečius buvo įves
tos.

Liberališkoji grupė krašto 
turtų valdymo atžvilgiu buvo 
daug silpnesnė už konservą to- 
riškąją, bet užtat ji turėjo 
daug didesnio pritarimo vidu
tiniuose ir neturtinguose visuo
menes sluoksniuose, kuriuos 
kartais parlamente užtardavo.

Gi tikrumoje šios dvi grupės 
labai mažai viena nuo antros 
tesiskyrė. Ir viena ir antra re
spektavo praeitį, monarchiją ir 
visus didžiūnų titulus. Ir viena 
ir antra akylai saugojo priva
tinę nuosavybę ir norėjo kiek 
galima ramiau naudotis privile
gijuota padėtimi.

(uBs daugiau)

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. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT- 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Rugpjūčio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE

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. Peter T. Brazis
Mrs. A. K. JARUSZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

t—x -a ___ • koplyčios visose

Klausykite tnusų radi o programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 19:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU 6ALTIMIERU.
■■■■■■anaHnKaaKi

Laidotuvių Direktoriai

5

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENK1NS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. V1RGIN1A 2421

AK IĮ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo G iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 5107

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulancė 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. • Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4Š48 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituani&l Avenue

YARds 1138
YARds 1139

11

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 8699

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

2400 VVEST MADISON STREET
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kąhn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

ADVOKATAS
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

Garsink i tės “N-nose”
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Hą Žmonės Mano
TRAGIŠKOJI EUROPA

Sofijos, savo katalikiško tikė
jimo viršūnę,” o iš teksto — 
“(ii žmogaus sąvoka yra klai
dinga tada, kai ji žmogų ats
kiria nuo Dievo, kai neigia 
pirmapradį puolimą, kai žmo
gui tikslu skiria žemišką lai-

Gonzague de Reynold para
šė tuo vardu “Naujųjų laikų 
revoliucijos” knygą, apie ku
rios I dalį kalbėsime, (vertęs 
bene Keliuotis, “Naujosios Ro
muvos” savaitraščio Kaune 
redaktorius, nors vertėjas ne
pažymėtas; vertėjas yra kal
bos replėse: “vitalinės” rašo 
vietoj “gyvybinės”, ir t. t., ir 
t. t.; vertėjas nevienoj vietoj 
ir nuo savęs “neprašytas”— 
filosofuoja, kaip, pav., 225 psl 
išnašoj: “Ligi šiol evoliuciją 
spėjo jau gan toli nužengti, 
taip kad daugelį “dar” reiktų 
pakeisti “jau” arba “jau ne”. 
Pirmiausia silpnėja režimas, o 
stiprėja ideologinė ir nacio
naline opozicija. Vert.: “taS| 
taip primena “lūkuriavimus; 
ir viltis” ateitininkų, kurie ka- 
daise pasisakė laukią atsida
rant “apaštalavimų” srities, ir 
karjerų, Rusijoj,—nes apie tas 
vietas čia kalbama, rodoma 
viltis, kad “jau artėja tikslas” 
...(Versta iš 2 laidos: Spės, Pa
ris, 1935. Žinoma, esant ne
gausiai tokios rūšies literatū
rai lietuvių kalba, leidinys 
sveikintinas, bet, nagrinėjant 
šįjį, kai kur tenka susidurti su 
sprustančia išvada: nonsensas 
... Autorius (knyga rašyta 
Cressrer—sur — Morat pilyje) 
prakalboje pasisako: “štai
knyga, parašyta nerime, kar
tais ir baimėje. Mat, Europa

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

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

pašaukite mus telefonu
PULLMAN 6776

Roseland Coal Co.
343 W. 107 PI.

A. TUMONIS ir SUNAI 
Savininkai

.šiandien yra tragiška: iš čia 
pavadinimas, kurį pasirinkau. 
Viena revoliucija baigiasi, jos 
užbaigos punktas žymi vieno 
pasaulio galą. Koks bus nauja
sis pasaulis? — iš čia antras 
mano knygos pavadinimas. 
Apie panašius dalykus daug ra
šyta. Aš norėjau padaryti dau
giau: rašyti istoriko veikalą- 
Bet nepaprastai pavojingu bil
du: aš bandau duoti dabarti
nių laikų istorijos bruožus. Aš 
taikau savo nerimui mokslinį 
metodą” (ir tikrai to “neri
mo” knygos struktūroje ne
trūksta). Toliau yra: “štai 
apie ketvirtis šimtmečio, kai 
aš mokau universitetuose, pir
miausia Genevos, kuris yra 
protestantiškas ir su prancūzų 
kalba; paskui Berno, kuris 
yra protestantiškas ir su vo
kiečių kalba; pagaliau Fribur
go, kuris yra katalikiškas ir 

Į tarptautinis. Štai vienuolika 
metų, kai aš įstojau į vieną iš 
didžiųjų Tautų Sąjungos orga
nizacijų, ir septyni, kai pirmi
ninkauju Katalikiškai Tarp
tautinių Studijų Sąjungai 
(Union catholique d’etudes in- 
ternationales). Ši knyga trum
pai išdėsto studijas ir skaitytus 
dalykus, bet ypač asmeninį ir 
kasdieninį patyrimą. Studijos 
ir skaityba tai praeities paty
rimas. O dabarties patyrimas 
įgyjamas veiksmu, ryšiu su 
žmonėmis, pasikalbėjimais, 
kelionėmis, praktinėmis šio 
laiko problemų studijomis. Bet 
galų gale tai yra tik vienas ir 
tas pats patyrimas,” (jau iš šių 
eilučių matome, kad autorius 
nušneka profesoriškai: tokia

mę. Materializmas dezorgani
zuoja visuomenę. Liberalizmas 
turėjo atvesti į etatizmą, kurio 
kraštlitiniausia užbaiga yra 
rusų revoliucija”, ir “Ar įvyks 
restauracijos? Tai yra galima, 
ir aš to pageidaučiau”, (auto
rius kalba apie Wilhelmo II, 
Pranciškaus Juozapo ir caro 
imperijas). Kyšteli ir anlcsi- 
milizmo,—kad ir 176-7 pusi.: 
“Liberalizmas, demokratija, 
etai zmas, socializmas, komuni
zmas—šie grandinės žiedai lo
giškai seka vienas kitą. Yra 
genealogija: Abraham autem 
genui t Isaac, Isaac auten ge
nuli Jakob. Citata nėra nevie
toj: visoj šioj giminėj randa
ma gerokai žydiško kraujo.” 
Tiesi katalikška pažiūra į bol
ševizmą : “Turėdamas vistiek 
religinį ir mistinį pasaulio su
pratimą, bolševizme aš matau 
Šėtono darbą, kuriam Dievas 
pavedė Rusiją kaip bandymo 
lauką, šėtonas turi syki paro
dyti, ką jis sugeba padaryti, 
kada jam duodama organizuo
ti ištisą visuomenę, ištisą im
periją. Nereiktų užmiršti, kad 
jis labai sumanus. Chestcrton 
sako, kad Luciferis nuo to lai
ko, kai nugriuvo ant galvos, 
gali suvokti pasaulį tiktai ap
verstą. Bet apverstas pasaulis 
gali laikytis, bent nepastovioj 
pusiausvyroj, šiuo momentu 
Sovietų Rusija laikosi. Štai dėl 
ko nereikia daryti iliuzijų”, 
“šventosios Rusijos siela nėra 
mirus” posakis rodo, ko auto
rius laukia, kokios tos iliuzi
jos galėtų būti ... Nors ir pra
sitaria: “Teorijoj sovietų reži
mas ,yra liaudies atsiklausinė-

MAIJJIENU-AC’ME T'>’-.ph ’•
Teisėjas Robert P. Pat- 

terson, kuris liko paskirtas 
karo sekretoriaus asistentu.

politinio abejingumo, ar dėl 
savo dvasios atbukimo, ar dėl 
to, kad jie tik seka kitus, nuo
lat svyruoja, yra oportunistai”. 
Apie Ameriką—: “Tuo tarpu 
nuo 1929 m. anapus okeano 
turtingiausia ir galingiausią 

'imperija — jai negalima duo
ti kito vardo — pasinėrė į to
kią smarkią ir tokią ilgą eko
nominę krizę, kad ši irgi pri
lygsta revoliucijai. Jungtinėse 
Valstybės buvo pasaulis, įkur
tas ant ekonominio pamato, 
turėjo savo idealą — gerovę- 
Jos buvo įgyvendinę demokra- 

itiją ir liberalizmą. Nuo karo 
! jos pralenkė Europą, o Euro
pa apakinta gėrėjosi ir sekė 
šitą Amerikos civilizaciją, ku
rios vardas lygiai veikė Wei- 
maro Vokietiją, kai]) ir MaskA 
vos Rusiją.” Štai, kokie yra 
žmonės: “Socialinė revoliucija 
vyksta perkeliant gerybes į ki
tas rankas. Ji visados praside-

daro maištus, ne revoliucijas. 
Nes revoliucijai reikia akty
vaus principo: doktrinos ir 
vadų, ko turi tiktai “apšvies
tosios klasės”. Štai buržuazijos 
pasitenkinimo išreiškimas: 
“Kas negyveno apie 1789 m.,— 
sakydavo Talleyarnd į Guizot,' 
—tas nežino, kas yra gyveni
mo malonumas”, (o juk tai 
metai, kada įvyko prancūzų 
revoliucija... “Senasis režimAs 
jam—tai Liudviko XIV am
žius, garbė, kuria jo viešpata
vimu buvo apsiausta Prancū
zija; prie to dar prisideda vi
si džiaugsmai, visi malonumai, 
kuriuos teikia šita paskutinė 
senojo režimo išauginta gėlė 
—socialinis, aukštosios visuo
menės gyvenimas”....

Ar Amerika (J. A. V.) de
mokratiška šalis, jeigu pažiū
rėsime taip: “Niekados nebuvo 
tikros demokratijos, — rašo 
jis (Rousscau) Sutarty, — ir 
niekados jos nebus.” O toliau: 
“Jeigu butų dievų tauta, ji 
valdytųsi demokratiškai. Toks 
tobulas valdymasis netinka 
žmonėms.” Vėl Reynold žod
žiai: “Kiekvienu atveju demo
kratija galima tiktai mažy
čiam krašte: dešimt tūkstan
čių piliečių, tai]); šimtas tuks-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Aviacijai skirti pini

gai ėjo kitur
VICHY, Prancūzija, liepus 

28 d. — Francuzų aviacijų 
didvyris Didžiajam kare, pul
kininkas Rene Fonk pareiškė, 
kad francuzų aviac jai buvo 
skiriamos dideles pinigų su
mos, bei niekas nežino kuriam 
tikslui tie.pinigai buvo sunau
dojami. Jis pabrėžia, kad avia
cijai skirti pinigai niekuomet 
aviacijai nebuvo sunaudoti. Del 
karo aviacijos medžiagos sto
kos kalt: daugumoj yra ne kas 
kitas, bet aukštesnieji virši
ninkai. Viršininkų nesugebėji
mas ir energijos stoka yra 
svarbiausiomis karo pralaimė
jimo pr.ežaslimis.

Prancūzai šaudo i 
anglų orlaivi

VICTTY, i lanuuzi ja, liepo~
■ 3 d. — Vakar francuzų prieš- 

šlėktų v nės kanuolės šaudė i 
ang’ų orlaivį, kurs atskrido į 
laikiną francuzų sostinę ir pra 
dėto metyli atsišaukimus, pra

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ

STATYBAI
Žiūrėkit skelbimą šios dienos 
laidoje ir skyriuje, kur rei
kalaujama darbininkų.

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.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ek/aminuot 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.

kalba dažnai ir aiškius kaip 
diena dalykus suvinioja į ūka
nas, ir kažihkodėl norisi įsi-

jimas, kuris niekada nenutrūk
sta; dar vienas demokratijos 
pažymys”; “Sovietų Rusija tu- 

vaizduoti, ką sakytų apie tokįjrėjo pirmos eilės galimybių; 
ir apie tokius dalykus toks ' jos įkūrėjas buvo genialus 
tiesios minties žmogus, kaip žmogus, nes negalima butų ne- 
Tolstojus... (Kokio pncicUlv-L„:«„s:^»: r I
mo laikosi autorius, rodo jo,Tikrai 
posakis: “O ateitis 
Dievo kelių” ir 
ju į savo principų, savo filo-

nusistaty-1pripažinti Leninui genijaus”.1 
nonsensiškai skamba1 

yra ant sakinys “Bet kada jos pasiekia!
> jose pasiskldisti, jas 

paprastai jau būna pralenkę 
kitos, jos jau neturi substanci-

Taigi, aš sto- lygumas

da tuo periodu,r kurį Taine va
dina “spontaniška anarchija.” 
šios “spontaniškos anarchijos” 
metu atsipalaiduoja gilus žmo
gaus, ar tikriau masės, instin
ktai. Instinktai kraugeriški, 
grobuoniški: imti, žudyti, val
gyti ir smagintis. Tie instinktai 
nuolatiniai; kiekvienas žmo
gus juos nešiojasi savo kūne, 
net aukščiausioj civilizacijoj, 
po labiausiai rafinuota as-

tančių, dar irgi; aukščiau tai 
perdaug”... Tai kaip dabar su 
Amerika? Ar čia ne demokra
tiška šalis? Ar, gal, ir Reynold 
išaiškintų čia išgelbėjantį fe
deralizmą, prasidedantį nuo 
mažų miestų ir apskričių ir 
besibaigiantį keturias dešimts 
astuonių valstybių tvirta są
junga.

(Rus daugiau)

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE

ARCHER IR 135-TA GAT. 
DOVANOS, ŽAISMĖS 
IR PAMARGINIMAI

nešančius liaudžiai vokiečių 
uždedamas taikos sąlygas W es- 
badene. Orlaivis pasinaudojo 
stipria ūkana ir priskrido vi
sai prie miesto.

SKOL1NAM ant 4 —
MORGIČIU |M
Safety Dėžutės nuo. $2.00. i .nię'tų^ \ 
Rašome lušui-aųce 'Visokios ‘Rų» \ 
šiės—R. E. Pa tarnaujam. prie pir- ' 
kimo ir pąrdavimb namųė Pąr-

duodam Money Orderius.. ;’; f!
Notary Public—Modernas Ofisas

SURYS—DOODY
ANTONISEN,’,inc...:;

3252 SO. HALSTED STREET.' ;
Tel. CALumet. 2520-1 •

Duodam Paskolas ant

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

A Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

ą Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

jos” — po “Idėjos formuojasi 
aukštumose ir pamažu nužen
gia į lygumą” ... Atrodo nei 
šis nei tas, kai kalba: “Čia 
tinka teisingai atsimokėti Ni- 
kalojui II, tam kankiniui. Jis 
darė klaidų, bet ypač verčia
mas. Niekas nebuvo labiau už 
jį išduotas. Niekas nemylėjo 
labiau savo tautos, neturėjo 
tokios nuovokos apie savo pa
reigas ir padėtį- Niekas nebuvo 
teisesnis”, (tas kartojamas 
“niekas” skamba bepagrindiš- 
kai agitatoriškai, o prideda
mos savybės primena “viesti 
da sluchi ot znakomoj staru- 
chi“ “kas sužinota ir išgirsta 
iš pažįstamos senelės” ... ).

mens kultūra. Joseph de Mai- 
slre sakydavo žiūrėjęs į tei
singo žmogaus sielos gilumą ir 
niekada nematęs už tai nieko 
baisesnio. Bismarck pastebė
davo, kad kiekviena tauta 
esanti paslėptoj revoliucijos, 
netvarkos ir anarchijos būk
lėj. Tiktai tvirtas ir moralinis 
ir religinis auklėjimas sugeba 
pastatyti žmogų kaip bokštą 
ir laukinį žvėrį nustumti į po
žemių gilumą, į narvą; jis te
nai gali mirti iš bado, bet la
bai retai; tai nepasitaiko nė 
teisingųjų, tik šventųjų tar
pe.” Bešalumo dėlei čia ima 
noras išrašyti kitos pusės min
tis tuo klausimu, (tais mena-

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

pataisymui ir statymui naujų namų

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus

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

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

swSo^daukanto/7 2202 West
11 FederalSavings CermakRd
I aND LOAN ASSOCIATION rTTTr Ae^ tt t 

af rHirAU.n C111CAGU, ILL.OF CHICAGO

<|? Aaujienų Spulka g

| Permainė Vardą i
X VIETOJ LITHUANIAN BUILDING* LOAN Z
Z AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS:—

Universal Savings 
and 

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

A MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės &

1739 SOUTH HALSTED STREET X

Kas gi tada pas autorių yra vi
suomenė, jeigu jos visai nebe
lieka pasakius — “Tad rusų 
visuomenė buvo nepastovi, į- 
sprausta tarp caro, jo biuro
kratijos, jo policijos, jo ka
riuomenės iš vienos pusės, 
tarp begalinės ir visados grą- 
sinančios kaimiečių masės iš 
kitos pusės, tegul ji ir nejudė
davo, tik tylėdavo”. .. ? Ir pa
našių nonsensų yra, (nežiūrint, 
kad tiek metų po įvairius uni
versitetus trynęsis: “um za ra- 
zum” aiškiai dažnai užeina,— 
“protas už išminties” ...). 
Nuolatinis vėlimasi su per
daug žinių taip padarė. Bet ir 
iš po protestantiškų ir katali
kiškų universitetų apneštų 
gausių dulkių švisteli aiški pro
fesoriaus mintis, — kaip šioji, 
kas yra jaunoji karta: “Yra vi
si tie gausus menininkai ir 
minties žmonės, kurie išsau
gojo dvasios jaunystę. Užtat 
daugelis jaunųjų, kartais di
džioji dalis, nepriklauso prie 
naujųjų generacijų, ar tai dėl

mais teisingais žmonėmis lai
komi kapitalistai), — pasitai
kiusi po ranka ištrauka iš ko
munistu dienraščio: “Palinki
mas kitus kankinti. Dr. A. A. 
Brill rašo “žurnale Nervų ir 
Proto Ligų”, buk visose civi- 
li/iotose tautose esąs “stiprus 
gamtinis palinkimas į sadiz
mą”, vadinasi, buk tai ‘‘įgim
tas” palinkimas kitus kankin
ti ir žudyti. — Tuo tvirtinimu 
Brill pats sau prieštarauja. 
Nes jeigu sadizmas “įgimtas”, 
tai kam čia pirkergt civilizaci
ją? O jeigu palinkimas kitus 
kankinti bei žudyti yra kapi
talistinės civilizacijos pada
ras, tai kam kaltint “prigim
tų”? — Sadizmu, beje, labiau
sia pasižymi kapitalistinė po
licija. N. M.” (“Laisvė” 1937. 
IV. 23 d.); priimant dėsnį, kad 
ir mokslas nėra bešalis, pana
šiai išeitų, (nors čia ir daugiau 
išoriniai agitaciniai kalbama), 
įdomiai pasakyta apie ūkinin
kus: “Ūkininkai atstovauja 
pasyvią jėgą, kai jie sukyla,

Telephone Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secrctary
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

NAUJIENOJ
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi saro korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS pu^uoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE ra*te necenauruotą žinių iš Lietuvos. 

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 
kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite Šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, HJUNOIS

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1733 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Garsinkitės “N-nose”

No. 4445 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20; taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St^ Chicago, IR.

Čia įdedu 15 centų Ir praiau 

atsiųsti man pavyzdį No ---------

Mieros - - per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresais)

(Miaatac b- valstija)



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, liepos 30, 1940

NAUJIENOS
The Llthuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday by 
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į 7 39 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu

Metams______________
Pusei metų-----------------
Trims mėnesiams -----------
Dviem menesiams--------
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija------------

Savaitei ----------------------
Mėnesiui --------------------

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

Metams ------------------------ $5.00
Pusei metų ......... -...........  2.75
Trims mėnesiams ______  1.50
Dviem mėnesiams_________1.00
Vienam mėnesiui --------------- .75
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

P. Žadeikis protestuoja prieš uzurpacųą
Lietuvos įgaliotas ministeris Washingtone pranešė 

kabeliu Paleckio “vyriausybei” Kaune; kad jisai laiko 
uzurpacija Stalino pakalikų “seimo” nutarimą prijungti 
Lietuvą prie sovietų Rusijos. P. žadeikis reikalauja, kad 
butų atstatytas Lietuvoje teisėtumas, pasišalinant bolše
vikiškiems okupantams ir paskelbiant naujus seimo rin
kimus.

Aiškus dalykas, kad pasiuntinio žadeikio reikalavi
mai nebus išpildyti, nes Paleckis jokios galios neturi. Ji
sai yra Maskvos pastumdėlis, kuris ne tik nedrįs reika
lauti, kad Stalino raudonoji armija išsinešdintų iš Lietu
vos, bet veikiausia negaus nė pats pamatyti tos telegra
mos iš Washingtono. Svarbesniuosius pranešimus iš už
sienių, be abejonės, priima komisaras Dekanozovas arba 
koks nors jo padėjėjas. O Paleckis su savo “ministeriais” 
tik išklauso jų įsakymus ir nubėga tai šen tai ten, kur 
jie juos pasiunčia.

Okupantai iš Lietuvos išsinešdins tuomet, kai pralai
mės karą Maskvos protektorius Hitleris. Rudajai dikta
tūrai griuvus Vokietijoje, visi diktatoriai eis velniop, nes 
jie visi tupi ant tos pačios šakos.

Britai sumušė nacius ore

Karas ir ateities klausimai

SUTARČIŲ LAUŽYTOJAI
Užkardama Lietuvai Paleckio 

“vyriausybę” ir pavartodama 
jų Lietuvos susovietinimui bei 
prijungimui prie SSSR, Rusijos 
valdžia sulaužė savo taikos su
tartį, pasirašytų su Lietuva 
1920 m. liepos 12 d., kuria Lie
tuva buvo pripažinta nepriklau
soma valstybe ir nustatyta Lie
tuvos sienos su Sovietų Sųjun
ga. Be to, Rusijos valdžia da
bar sulaužė nepuolimo sutartį 
su Lietuva, pasirašytų 1926 m., 
rugsėjo 28 d., ir “apsigynimo 
sutartį”, kuri buvo pasirašyta 
Maskvoje pereitų rudenį, spalių 
10 d. 1939 m.

Vilhelma Munters.
Šitą sutartį su Latvija bolše

vikai irgi sulaužė, jėga įbruk
dami jai “sovietizaciją” jr pa
naikindami jos nepriklausomy
bę.

“PENKTOJI KOLONA” 
LIETUVOJE

iiaū- 
daug 
Pasi-

Europh bus kitokia. — Vokiečių karo programa. — Tyli 
ir atvirai nepasisako. — Abejonės. —Pavergtų ma
žųjų tautų likimas. — 
klausys taikos likimas 
dalijame.

Klaikus laikai. — Nuo ko pri- 
. — Kokios taikos mes pagei-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Britanijos lakūnai vakar laimėjo didelį mūšį ore. 
Nuo aušros iki popiet šimtai vokiečių bombonešių ir 
lengyųjų lėktuvų atakavo Britaniją, bet britų aviacija ir 
pri
23 na£ių lėktuvų buvo nušauta.

is vokiečių puolimas prieš Britaniją, tur būt, buvo 
smarkiausias iš visų, nuo pradžios karo. Tačiau ir šiame 
oro musyne anglai pasirodė stipresni už nacius. Nuo lie
pos 18 d., kuomet vokiečiai pradėjo daryti masinius puo
limus iš oro prieš Britaniją, iki dabar britai jau nukirto 
244 nacių lėktuvus. Tik per keturias paskutines dienas 
britai sugavo 77 nacių lakūnus, dalyvavusius puolimuose.

Aviacijos ekspertai seniai jau yra pastebėję, kad an
glų jėgos ore yra geresnės, negu vokiečių, šitą nuomonę 
patvirtina ir rezultatai mūšių, kurie diena iš dienos įvyk
sta tarpe tų dviejų kariaujančiųjų šalių lėktuvų. Todėl, 
matyt, Hitleris ir nesiskubina “užkariauti” britų salas, 
kaip kad jisai žadėjo prieš mėnesį laiko.

ęktuvinės kanuolės tas atakas atmušė. Tarp 16 ir

Aviacijos autoriteto nuomonė
Vienag stambiausiųjų karo aviacijos autoritetų pa

saulyje, Aleksandras Seversky, mano, kad Didžioji Bri
tanija turi geresnes oro jėgas, negu Vokietija. Nacių lėk
tuvai buvo statyti pirmiąus, negu britų, ir jau yra “pa
senę”. Britų lengvieji lėktuvai, Spitfires ir Hurricanes, 
to eksperto nuomone, yra greitesni, geriau apginkluoti ir 
gali toliaus skristi, negu vokiečių Messerschmittai.

Severskis yra rusas, kuris dabar gyvena Jungtinėse 
Valstijose, ir yra pasižymėjęs, kaipo lėktuvų konstrukto
rius. Rusijoje jisai buvo laivyno karininkas. Todėl jisai 
yra gerai susipažinęs su karo pabūklais vandenyse ir ore.

Naciai jau praleido daug brangaus laiko, , sako Alek
sandras Severskis, besiruošdami įsiveržti Britanijon. Jie 
turi daug bombonešių, bet jie žino, kad tie sunkieji lėk
tuvai yra bejėgiai, kuomet jie neturi palydovų, kurie juos 
galėtų apginti. Vienų bombonešių eskadros, pasiųstos į 
Britaniją, butų sunaikintos. Bet vokiečių kovojantieji 
lėktuvai, kurie lydi bombonešius, yra menkesnės rųšies, 
negu anglų. Šita aplinkybė verčia Hitlerį vis labiau ir la
biau atidėlioti žadėtąjį Britanijos “sunaikinimą”.

Tuo gi tarpu artinasi ruduo, kuomet oras darysis vis 
labiau ir labiau nepalankus skraidymams. Rudenį ir žie- 

mą britų salos beveik visą laiką būna apdengtos ruku. 
Tokiam ore vokiečių lėktuvai negalės sėkmingai bombar
duoti Angliją. Severskis mano, kad rudens ir žiemos me
tu daug daugiaus galės anglų aviacija padaryti žalos Vo
kietijai, negu nacių aviacija Britanijai. Nes Vokietijoje 
tokių miglų, kaip Anglijoje, beveik nebūna.

“Tokiu budu”, rašo New Yorko “Times’e” tasai 
aviacijos inžinierius, “britų aviacija žiemos metu tu
rės nulemiančią pirmenybę, palyginti su nacių. Įsi
veržimas į Angliją turi būt atliktas greitai arba tu-

Paskutine sutartim Maskva 
ypatingai didžiavosi, nes ja bu
vo grąžintas Lietuvai Vilnius 
su sklypeliu Vilniaus krašto te
ritorijos (daug didesnių dalį tos 
teritorijos Stalinas pasilaikė 
sau!). Ji gyrėsi pasauliui, kad 
sovietų valdžia “atitaisė skriau
dą”, kurią lenkai buvo padarę 
Lietuvai, ir parodė savo širdies 
kilnumą mažai tautai. Taigi įdo
mu priminti tos sutarties Sky
rių VII, kuris skamba šitaip:

“šios sutarties vykdymas 
neturėtų jokiu budu paliest 
aukščiausias (suverenus) val
stybines teises susitariančių
jų čionai šalių, ypatingai jų 
valstybinę organizacijų, eko
nominę ir socialinę santvar
kų, karines priemones ir ap
lamai principų nesikišimo į 
vidujinius jų reikalus.”
Toliaus, Skyriuje aštuntame 

sakoma, kad ta sutartis bus ga
lioje per penkiolika metų; o jei
gu ji ( nebus atšauktą už melų 
laiko prieš termino išsibaigimų, 
tai automatiškai paliks galioje 
“dar dešimtį sekančiųjų metų”.

Vadinasi, sutartis buvo pa
daryta 15-ai arba 25-iems me
tams. Po ja pasirašė sovietų 
valdžios vardu Viačeslav Molo- 
tov, o Lietuvos respublikos var
du — Juozas Urbšys. Bet ne
praėjo nė dešimties mėnesių, ir 
Maskva sutartį sulaužė!

Sovietų valdžia pasielgė, kaip 
apgavikas, kuris nesilaiko savo 
iškilmingai duoto žodžio. Ji pa
sielgė, kaip banditas (arba kaip 
Hitleris), kuris savo santykiuo
se su silpnesniais kaimynais 
vartoja jėgų, neatsižvelgdamas 
į teisėtumo ir dorovės princi
pus.

Tokiu pat budu Rusijos dik
tatorius pasielgė ir su kitom 
dviem Pabaltijo valstybėm.

Sutartis su Latvija.
Panašių sutartį, kaip su Lie

tuva, pereitų rudenį, tik ke
lioms dienoms anksčiau (spalių 
5 d.), sovietų valdžia buvo pa
sirašiusi ir su Latvija. Jos sky
rius V buvo toks:

“Šios sutarties vykdymas 
jokiu budu neturi paliesti su- 
verenes (nepriklausomos val
stybės autoriteto) teises susi
tariančių čionai šalių, ypa
tingai neturi liesti jų dviejų 
valstybinės organizacijos, e- 
konominės ir socialinės san
tvarkos ir karo priemonių.”
Sutartis su Latvija buvo pa-j 

daryta dešimčiai metų, su pa
stabą, kad jeigu ji nebus at
šaukta už metų laiko prieš ter
minui išsibaigiant, tai ji auto- 
matįškai paliks galioje dar de
šimtį metų. Už sovietų valdžią 
sutartį pasirašė Viačeslav Molo- 
tov, o už Latvijos respublikų

“Garsas” rašoi
“Atsiradus Lietuvoje 

jam režimui, paaiškėjo 
naujų, netikėtų dalykų,
rodo, kad prie tautininkų re
žimo aukštas vietas užimą 
asmenys palaikę ankštus san
tykius su komunistų partija, 
kuri slaptai veikė Lietuvoje 
ir su Maskvos 
ruošė Lietuvos 
planus. Kuomet 
plūdo raudonoji
asmenys pasidarė atviri ir la
bai drąsus sovietų 
darbiai. Kalbama, 
Maskvos

komisarais 
pavergimo

armija, tie

bendra- 
kad su 

pagalba užėmęs 
prezidento ir premjero vietą
Justas Paleckis irgi priklau
sęs prie komunistų partijos 
ir su tais elementais plana
vęs Lietuvos pavergimą... To
kie typai lietuvių tautos isto
rijoje turės atitinkamą vielą 
ir jų vaidmuo pasibaigs taip 
greitai, kaip greitai Maskvos 
letena bus nuimta nuo Lie
tuvos.”
Dar greičiau. Pati Maskva 

tuos savo pakalikus “likviduos”, 
kuomet ji pabaigs Lietuvos “so- 
vielinimo” darbą. Taip ji pada
rė su Gruzijos komunistais, 
kurie pardavė savo kraštą Ru
sijai. Stalinas “likvidavo” ir se
nąją Lenkijos komunistų vado
vybę, ir Ukrainos ir Baltgudi- 
jos, ir žydų n respublikos Biri- 
Bidžano. Tie pavergtųjų tautų 
komunistai buvo nepakanka
mai ištikimi Stalinui, ir jisai 
juos sušaudė.

(Tęsinys j

Tai imperijai žlugus, caro re
žimui dingus jos pavergtos ma- 
zosios tautos, arba visai sava
rankiai apsisprendė, ar pasiliko 
Rusijos sienose, bet ir čia jos 
kultūriniai, socialiniai neabejo
tinai daug laimėjo ir žengia di
džiuliais tautiniais progreso ke- 
lais. Jos kuria savo tautinę kul
tūrą, eina progreso keliu ir tuo 
pačiu įturtina viso pasaulio 
žmonijos lobyną.

Tai neabejotinas visos žmo
nijos laimėjimas, šių laimėjimų 
tos tautos dabar nieku budu 
išsižadėti nėra linkussios. Jos 
dėjo, deda ir dės visas pastan
gas, kad tų laimėjimų nepraras
tų. štai Baltijos valstybės jau 
daug kuo pasiaukojo, kad tik 
išlikti sveikoms, tiek kultūri
niai, tiek savo tautos visumos 
aspiracijose pasilikti nepažeis
tomis. Vakarų Europos valsty
bės atrodo, kad šito suprast* 
nenori.

Žiūrėkime atvirai į reikalą. 
Vakarų Europos valstybės An
glija ir Prancūzija yra vado
vaujamos demokratijos, bet tik 
politines demokratijos. Sociali
ne prasme šios valstybės yra 
konservatyviškos. čia visos lai
svės, kaip spaudos, žodžio, su
sirinkimų ir kitos tik tiek te
gali gyvuoti, kiek jos nėra 
kenksmingos kapitalui, ne vals
tybiškam, kolektyvini kapitalui, 
bet privačiam.

Iš čia 
blogybės. 
Daladier 
šedevrus,

nebūta vieningos programos, 
aiškių ateičiai nustatytų gairių.

Komunistinis internacionalas 
dėl šio karo, taip pat lygiai 
nieko nėra taręs. Jis tapo per
daug valstybiškas, rusiškas. Ir 
tik idel šių priežasčių dėl šio 
karo neturi savos ryškios pro
gramos ir jis kaip ir kitos bur
žuazines valstybės tik smagu
riauja.

Bet, jei karas užsitęs iĮgiau, 
o jisai neitų Vokietijos naudai, 
nes jos resursai yra labai ribo
ti, tuomet tik tenka tikėtis, kad 
busimą taiką padiktuos ne tie, 
kurie dabar karą veda, bet tik
roji, nuosakioji socialinė demo
kratija, kuri nežiūrės buržuazi
jos luomo likimo, bet jai rupūs 
visos žmonijos, o svarbiausiai 
darbo žmonių likimas. Bet kol 
kas, kol kas šis karas dar nėra 
išryškinęs los demokratijos rei
kalavimus, jos programos.

Anglijos ir Prancūzijos poli
tinė demokratija nėra dar už
leidusi savo vietų nuosakesnei 
demokratijai ir todėl todvi dvi

ne vien tik jie klaikus, kad ei
na istorijai nežinomas žiaurus 
karas, karas viską naikinantis, 
bet ir todėl klaikus tie laikai, 
kad neturi ateities programos, 
kad neturi ryškių perspektyvų.

Bet reikia tikėtis, reikia lauk
ti, kad karo išvarginta žmoni
ja, kad karo skaudžiausiai pa
liesta darbininkija tos kovos 
procese, karo Jaukuose nukals 
ateities programą, pasisakys dėl 
ko verta kariauti.

Tiesa, jau kalbama apie busi
mos Europos valstybių federa
ciją, bet visa, dar taip neaišku. 
Tiesa, Anglijoje jau įvyko sa
votiškas perversmas, dar Britų 
imperijos gyvenime negirdėtas 
atsitikimas,* tai kad vyriausy-

Margumynai
Didžiausio skurdo šalis?

Didžiausio skurdo šalis šiuo 
melu ar tik nebus seniausioji 
anglų kolonija Naujasis Foun- 
dlandas. Bent taip to krašto 
padėtį piešia vietos laikraš
čiai ir neseniai britų žemuo
siuose rūmuose pateikta inter
peliacija. Naujajame Foiind- 
lande yra 290,000 gyventojų, 
beveik visi žvejai. Iš 290,000 
net 50,000 gyventojų gyvena 
tik iš viešųjų pašalpų. Tos pa
šalpos gi ešaiičios tokios men
kinės, kad iš jų gyvenantieji 
esą pasmerkti stačiai nykte 
išnykti. Net 40,000 vietos vai
kų negali lankyti pradžios 
mokyklų, nes neturi nei kuo 
apsirengti, nei kuo apsiauti.

Paklydę dykumoje mirė 
troškuliu

Užsienio spauda rašo apie 
nelaimę, ištikusią. Bagdado 
teišėjo Itamodi Šeimą, beva
žiuojančią į Bagdadą. Teisė
jau, keliaudamas su šeimą per 
dykumą, ^paklydo, ir tik p6 
trijų diėnų jų vežimas buvo 
netikėtai rastas. Trys šeimos 
nariai jau buvo troškuliu mirę 
kitus du pavyko atgaivinti.

t t

tai ir seka visos tos 
čia Chamberlainas ir 
galėjo sukurti tokius 
kaip Miuncheno susi

tarimai, kurie palaidojo, ištisas 
valstybes ir jų tautas atidavė 
globoti vokiškam nacionaliz
mui.

Dėl Klaipėdos, dėl čekų tau
tos likimo mes iš jų protestų 
negirdėjome! Jie stropiai sau
gojo skėčiu prisidengę savo biz
nio reikalus. Ir štai, kai Euro
poje ištiko negirdėtas savo 
nuožmumu gaisras Europos 
mažesnės valstybės, mažos tau
tos nei Anglijai, nei Prancūzi
jai atvirai savo simaptijų nepa
reiškė, jos tylėjo ir kaip mokė
jo stengėsi iš tų visų nelaimių 
išsisukti.

Net Suomija gindama savo 
tautos reikalus, savo valstybės 
sieną stengėsi gintis vienui vie
na, iš kitur pagalbos veik ne
laukdama, nes ji tai pagalbai 
netikėjo. Ir pagaliau prie sie
nos priremta sutvarkė su savo 
kaimynu savo reikalus taip, 
kaip pajėgė ir sugebėjo.

Pasaulio darbininkijos luo
mas, kuris visuomet kupinas 
kilnių idėjų šiuo metu taip pat 
supa savo. Jis idėjiniai susiskal
dęs. Ispanijos nelemti įvykiai 
taip pat jį stipriai paveikė.

Socialistinis internacionalas 
ištižo ir lygiai nieko iki šiam 
laikui dėl karo aiškaus nepasa-

Pirkitė tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

rėš būt atidėtas iki ateinančio pavasario. O daryti 
tą įsiveržimą su vilčia, kad jisai pasiseks, butų gali
ma tiktai sunaikinus britų apsigynimo jėgas ore. Su 
tais lėktuvais, kokius vokiečiai turi dabar, jie to pa
daryti negali.”
Iš to išeina, kad nacių gąsdinimai “sunaikinti” Bri

taniją, nėra taip baisus, kaip daugeliui atrodo.

Skandinavijos socialistai vie
ningos linijos neišlaikė. Nors 
tose valstybėse vyriausybėje jie 
buvo laibai įtakingi ir ėjo fe
nais atsakingas pareigas, bet le
miamoje valandoje savo tinka
moje aukštumoje neparodė. 
Suomija pagalbos iš kitų Skan
dinavijos valstybių nesulaukė. 
Danija pasuko visai nesupran
tamais keliais. Olandijoje leista 
įsigalėti penktai kolonai, kuri 
galutinai Olandijos valstybę su
žlugdė. Matyti, kad tenais butą 
perdaug didelio ištižimo ir kar
tu neriboto liberališkumo, tru
ko kietos ir Jrųsios rankos.

Norvegija, Belgija’ lemiamu 
momentu susvyravę. Ir, tur 
būt, todėl visa taip nutiko, kad

ganizuotos, suprantama, utilita
riniai organizuotos savo laimė
jimais dar negali girtis.

Vokietijos diktatūros gerai 
militariniai paruoštą santvarką 
gali parausti tik ryškus sociali
niai Šukiai, kurie turi virsti 
veiksmu. Tai yra vienas iš stip
riausių šio karo busimų ginklų, 
nuo kurio pareina žmoniška ir 
visiems priimtina taika, 
taika, kuria džiaugtųsi 
Europos tautos ir kartu 
pasaulio žmonija!

Tokios taikos labiausiai yra 
išsiilgę Lietuvos darbo žmonės, 
lietuvių tauta!

Romo Lituaniens

visos
viso
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(GALAS)

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS
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ARCHER IR 135-TA GAT.
DOVANOS, ŽAISMĖS
IR PAMARGINIMAI

MADOS

darbininki- 
ncabejotinai 
ir vokiečių

nusavinti įmones, dirbtuves, 
privalų kapitalą valstybės nau
dai, bendriems reikalams paža
boti, bet tik kol kas karo rei
kalams ir tai lyg laikinai...

Bet tai jau didelis žingsnis 
padarytas! Tiesa, į SSSR Ang
lijos pasiuntiniu išvyko darbo 
partijos lyderis, tai taip pat di
džiulis žingsnis pirmyn.

Maskvoje gal jam pavyks at
viriau pasikalbėti ne tik Angli
jos valstybės reikalais, bet vi
sos Europos bendru likimu.

Tai vis tie lūkesčiai, kurie 
sukelia daug vilčių! Tai jau 
pradžia! Tai pirmosios pavasa
rio kregždės, bet dėl vienos 
kregždutės dar pavasaris nepra
sideda.

Jei butų iš anksto paskelbti 
visai pažangiai žmonijai priim
tini obalsiai, jei butų aiškiai nu
sakyta karo programa ir Euro
pos likimas, o kartu ir butų 
paliesti socialiniai 
jos reikalai, tai 
visa tai paveiktų
tautą. O juk tenka pripažinti 
tas faktas, kad karinė pajėga 
bent iki šiol visa persvara Vo
kietijos naudąi. Vadinasi ir vo
kiečių tauta, vokiečių darbinin
kija turi žinoti, koks jos liki
mas Jaukia.

Tik darbo luomas ryškiai įsi
sąmoninęs, ką jam gali atneš
ti šitas karas, to karo pasėkos 
gali būti visai kitokios.

Tuomet taikos likimas pri
klausytų ne nuo karo vadų, bet 
nuo tų, kurie dabar taip įnir
šusiai ant vandens, ore ir že
mėje kaunasi.

Jei taiką padiktuos ne karo 
vadai, ne diktatoriai karą lai
mėjusieji, bet Rlemokratija ir 
ne politinė demokratija, bet so
cialine prasme demokratija — 
lik tuomet šis karas gali virsti 
prasmingu karu o dabar, dabar 
jisai yra nuogas, plikas impe
rialistinis karas, kokių žmonija 
jau yra išgyvenusi begales dau
gybes.

Lietuvos likimas tampriai yra 
susijęs su socialinės demokra
tijos įsigalėjimu. Lietuvių tauta 
iš grynai imperialistinio karo

Tenka laukti, kad pagaliau 
žmogaus protas šiame kare pa
ims viršų, ir nusvers jo likimą.

Kadangi Vokietija gali karą 
laimėti tik umiu smugiu, tai 
jei Vokietijai tai pavyktų, tai 
Europa gyvens didžiules sute
mas.

4485

Vasarinė suknelė su

v*

No. 4485 
“Bolero”. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III

Čia jdedu 15 centij ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No----------
Mieroi  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



Antradienis, liepos 30, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Los Angeles, Cal

Protesto rezoliucijos.
Sekančios rezoliucijos tapo 

vienbalsiai priimtos mass-mi- 
tinge liepos mėnesio 21 d. 1910 
m.

Mes, lietuvių kilmes Jungti
nių Amerikos Valstybių pilie
čiai, susirinkę š. m. liepos mė
nesio 21 d. salėje 1112 West

Lietuvos

RADIO
PATARNAVIMAS

Taisome Radios. Dėl greito patar
navimo šaukit

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

Respublikos likimų, ir nutarėih 
sekančiai;

Kadangi Lietuvon įsiveržusi 
Rusijos Sovietų kariuomenė už
simojo Lietuvos nepriklauso
mybę pavergti ir jau ardo Lie
tuvos kultūrines, tikybines ir
ekonomines organizacijas, per
sekioja ramius gyventojus ir 
kėsinasi jų nuosavybę pagrobti;

Kadangi įsiveržę rusai savo 
pragaištingus užsimojimus vy
kina falsifikuotais rinkimais, 
tverdami Lietuvoje komunistų 

kuriai 95 nuošimčiai 
gyventojų yra priešių-Lietuvos

Todėl

prieš rusų įsiveržimųtuojam
Lietuvon ir prieš taip žiaurų ir

M

•s

mes žmoniškumo ir

NAUJIENŲ-ACME Photo
COLORADO SPRINGS, COLO. — Wendcll L. Will- 

kie diktuoja sekretorei kalbų, kurių jis rengiasi netrukus

^■1

vos Respublikos gyventojais.

Be Maskvos sutikimo 
neleidžia nei piptert

STOCKHOLMAS, Švedija, lie- 
pes 28 d. — Komunistiška Es-! 
tonijos vyriausybė šiandien iš-| 
leido įsakymų, draužiantį Esti
jos darbininkams k štiš į fabri
kų ir prekybos įstaigų su’val- 
stybinimą. Toks savarankus 
darbininkų valstybinimas ken
kiąs fabrikams ir pramonei. Be 
to, visa tai re kės pravesti su
lig planu, kurį Maskva ruošia 
visai pramonei. Be Maskvos su
tikimo net 'Estijos komunistų 
partijos darbininkai nieko ne
gali daryti. Kas nepaklausys 
šio įsakymo, bus girežtai bau
džiamas.

Vokiečiai patarė pa 
tenkinti vengrų 

reikalavimus

ras vakaruose. Tuo pačiu nietu 
vengrams Hitleris patarė apri
boti savo tertiorialinius 
lavimus.

Sujungė Dvi
Pašalpos Stotis
Sbuthsidėje

reika

Chicągos šelpimo administra
cija vakar sujungė dviejų dis- 
Iriktų pašalpos stotis, ir atidaro 
vienų bendrų raštinę adresu 
6455 South State Street. Stotis 
aptarnaus buvusius distriktus

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

JEIGU JUMS REIKIA
Rakandų, Kaurų, Pečių, Radijos, 

Pijanų.
$15,000 Stakas, naujas ir vartotas.
Didžiausias kada nors pasiūlytas 

bargenas.
Atsilankykite ir pamatykite.

Atdara kas vakarą iki 10 P. M.
CHICAGO SALVAGE 
Furniture Co., Ine.
5300 So. Halsted St.

nių Amerikos Valstybių Vyriau-

Lietuvos nepriklausomybės rei
kalus ir kad niekuomet Lietu
vos užgrobimų nepripažintų.

Susirinkimas toliau nutarė ir 
įgaliojo pirmininkų ir raštinin
kų šios rezoliucijos nuorašų pa-

ĮVAIRENYBES
Fultonąs pirma išrado plaukiojančią 

miną, o paskui garlaivį

lie-BERLYNAS, Vokietija, 
pos 28 d. — Hitleris patarė ru
munų politikams atiduoti ven
grams ir bulgarams reikalau
jamas provincijas. Jis patarė 
tai atlikti greitai ir ramiu bū
du. Hitleris pasakęs, kad jis 
norįs matyti šį reikalą .sutvar
kytą, kai bus pradėtas puoli
mas prieš Anglija. Jis negalįs 
leisti žaisti karu rytų Balka
nuose, kai jam reik a vesti ka-

KIDBiEY STAGNATION
IS W0RSE THAN 

C0NSTIPAT10N!
Because We Treat Constlpation at 

The Onset, While We Negiect 
Oūr Kidneys Indefinate'.y

No other organ in your body is of 
niore importance than your kidneys. For 
in your kidneys there are nine million 
tubes which mušt work day and night to 
filter the fluids and keep the system free 
irom vastes, acids, poisons which, if per- 
mitted to remain, may cause serious kldney 
and bladder troubles.

It is no \vonder then that Naturo 
oftens calls for help to clean out the 
kidneys. So if you are troubled with 
Getting-Up-Nights. I.eg Pains, Backache, 
Nervous Headache, Dizzines or Tx)ss of 
Energy, due to functional kidney disorders, 
try KIDANS, the famous kidney remedy, 
xvhich aide Nature to flush out the kid
neys, to filter all waste8, to prevent kid
ney stagnation.

KIDANS is Safe and Reliable. Thou- 
sands report entire satisfaction. Taken 
accordlng to directions, KIDANS vvlll give 
splendid results. Try KIDANS, Buy it at 
our Special Price OfTer on two boxes. Ūse 
one box. If not sntisfied, return unopened 
box and GET YOUR MONEY BACK.

Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JLikieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd. 
CICERO, ILL. ------------- —. , /

SVEIKATOS
TONSILUS
Išima Už ............

KLINIKAS

’13.50
PRABŲ VIMAS 
Ligoninėje ...... ......... $50.00
RAUDONGYSL1Ų $ flA
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija 
ir vaistai ...................

$2.00

$1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

the undersigned, Lithu- 
by origin, citizens of the 
States of America, as-

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

siuntinybei Washingtonan, D. 
C. ir spaudai.

» 8 »
The follovving resolutions 

were unanimously adopted a t 
a mass-meeting held July 21, 
1910.

We, 
a niaus 
United
sembled here at 1112 W. Wash- 
ingotn Blvd., Los Angeles, Gali- 
fornia, this 21 day of July, 
1940, hereby send the following 
rezolution and our petition to 
the United States Government:

— SA VAITRAŠTIS —

1. We protest vehemently 
against the rccent diegai occ- 
upation of Lithuania by the U. 
S.S.B. and trust that the gov
ernment of the United States 
of America will refuse to recog*- 
n iže this diegai act of the Rus- 
sian Soviet government and its

“Argentinos
Lietuvių Balsas

International law and the hum- 
anitarian eonduet.

2. \Ve consider the so called 
eleetions of July 11 th lašt, con- 
dueted in Lithuania under the 
supervision of the occupational

“Paris Soir” spausdina įdo
mių žinių apie plaukiojančios 
minos išradimų, kuri dabar 
pasirodė tokiu galingu karo 
ginklu. Pasirodo, prmuoju 
plaukojančios minos išradėju 
buvęs Fultonąs, kurs paskui 
pagarsėjo žmonijos pažangos 
istorijoj kaip garlaivio išradė
jas. Fultono išradimui teko 
toks pat likimas, kaip dauge
liui pirmųjų išradimų, nes jis 
nesusilaukė pasisekimo ir pa
sitikėjimo. Tačiau nepasiseki
mas su mina pastūmėjo Fulto
nų pritaikyti garo jėgų pirma 
upių, o paskui ir jurų laivams. 
Pirmų kartų Fultono išrastoji 
mina buvo pademonstruota 
Senos krante 1797 m. Neseniai 
atvykęs iš Pcnnsylvanijos, iš 
kur jis buvo kilęs, Fultonąs 
jasiulė savo išradimų Prancū
zijos Direktorijai. Įdomu, 
savo memorandumuose, 
riuosc Fultonąs aiškino 
minos paskirtį, numatė, 
toji mina arba ‘torpeda”,
jis jų pavadino, padarys galą 
karams juroj ir tuo paskatins 
žmonijos pažangą. Fultono mi
nos išbandyme dalyvavo tuo
metinės Prancūzijos aukšto
sios valdžios atstovai ir daug

ste, laukdamas progos paleisti 
minų į anglų laivų. Tačiau nė 
vienas anglų laivas tuo metu 
neprisiartino prie kranto ir 
Fultonui pagaliau teko atsisa
kyti to sumanymo. Nekantru
sis Bonapartas pareiškė nepa
sitenkinimų atsilankiusiam 
Fultonui. Kurį laikų dar Pran
cūzijoj pagyvenęs, Fultonąs iš-

ministeriui pirmininkui 
jau gerokai pagerintų 
išradimų.-Bet ir Anglijoj 

jo 
lai-

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

a 99

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KA , 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi
ją į rankas

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį*’ žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam n e pataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS. 
%■  - -

kad 
kil

savo 
kad

lijos 
Pitui 
savo 
Fultono išrastoji mina ir
išgalvotasis povandeninis 
vas nesutiko ypatingo pritari
mo. Nusivylęs savo planais, 
Fultonąs tada pradėjo studi
juoti garo panaudojimų laivi
ninkystei. 1806 m . grįžęs į 
Pennsylvanijų jis pasišventė 
tam klausimui, o už metų Hu- 
dzono vandenim plaukiojo pir
masis garlaivis. Praėjo daug 
metų ir štai garlaivis susitin
ka su savo priešu—plaukio
jančia mina, kurių, kaip ir 
garlaivį, išrado tas pats Ful- 
tonas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

of the Lithuanian inhabit- 
who are 95 percent against 
•communism. Thcrefore, 
action taken or any gov-

ing been under duress and 
thcrefore illegal and against the 
vrill 
ants 
the 
any
erninent set up in Lithuania as 
a rcsult of the said “eleetions” 
will never be recognized by the 
people of Lithuania, and we 
respectfully petition the Gov
ernment of
of America never to rccognize 
such government or changes in 
Lithuania.

3. We humbly
Government of

the United States

petition the 
the United 

to ūse its

Republič o t 
aid its cons- 
as the inter- 
the humani-

pendence to the 
Lithuania and to 
tituants as much 
national lavv and
tariau principles will allow.

The president and the secre- 
tary of this assembly are here- 
by authorized to send this pet- 
ition-resolution to the Govern
ment oi the United States of 
America, to the Lithuanian Le- 
gation 
and to

at Washington, D. C., 
the press.
J. Malin, Chairman, * 

4614 Mascot Street, 
Los Angeles, Cal.

M. Strongis, Sekretary, 
815 West Kuolį Drive 

, Hollywood, Californią.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

dury upės bangos kilojo senų 
aivų. Staiga žiūrovai iš kran

to pamatė, kaip upėj pakilo 
vandens stulpas ir po minutės 
š senojo laivo nieko nebeliko. 
Pirmoji mina puikiai išlaikė 
kvotimus ir padėjo pagrindų 
busimam minų karui, prieš jos 
išradėjo norų.

Fultono minai išbandyti pa
skirtoji komisija gerai atsilie
pė apie bandymus, tačiau tas 
atsiliepimas ilgai išgulėjo ne
pastebėtas karo ministerijoj. 
Napoleonas Bonapartas, žino
jęs apie naująjį išradimų, ne
teikė jam didelės reikšmės, ir 
tiktai pasidaręs pirmuoju kon
sulu atsiminė Fultonų ir susi
domėjo jo torpeda. Ameriko
nas buvo pakviestas ir dabaę 
nustebino prancūzus nauju iš
radimu—pirmuoj u nardomuo
ju laivu, kurs buvo kaip ir po
vandeninio laivo prototipas. 
Tačiau bandymas su nardo
muoju laivu nepasisekė irFul- 
tonui buvo pasiūlyta vėl pade
monstruoti savo torpedų. Tai 
ir buvo atlikta Bresto uoste 
admirolo Vilario akivaizdoje. 
Mina ir šį kartų gerai veikė, 
ir senasis laivhs buvo susprog- 

. dintas. Po šių bandymų Ful- 
įono mina buvo priimta ir li- 
'ko tiktai pritaikyti jos veiki
mų priešo laivų atžvilgiu. Pa
gaminęs gerokų skaičių torpe
dų, Fultonąs apsigyveno Bre-

Žada paleisti dali 
lenkų belaisvių

BERLYNAS, Vokietija, liepos 
£'o d. — Pranešama, kad Hitle
ris, norėdamas stabilizuoti Eu
ropos gyvenimą, netrukus ža
da paleisti 250,000 lenkų karių 
belaisvių, kurie buvo laikomi 
stovyklose. Bus leista jų dar
bu naudotis Vokietijoj ir vo
kiečių užimtoje Lenkijoje. Pra
nešimas nemini kok'omis sąly
gomis jie bus paleidžiami ir ko
kiomis sąlygomis jiems bus 
leidžiama dirbti. Nežin ą ar jie 
galės laisvai sau darbą pasi
rinkti, ar bus jiems paskirtas 
darbas.

Rumunijos ūkininkai 
nerimauja

BUDAPEŠTAS, Bendrija, lie
pos 28 d. — Gauta žinių, kad 
rumunų vyriausybė yra už- 
niaužusi Transilvahijos ūkinin
kų sukil mų. Sukilo apie 60,000 
ūkininkų. RumUnų vyirausybė 
areštavo daugelį ūkininkų ly
derių. Manoma, kad ūkininkai 
buvo slaptai organizuoti Ma
niu partijos. Jie rengėsi žy
giuoti į Cluj miestų, Transil- 
Vanijos sostinę ir ten paskelb
ti Transilvanijos autonomijų. 
Rumunijos kareiviai išvaikė be
sirenkančius ūkininkus..

________

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
$695 
565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285 
365 
345 
165

sodan su viskuo . 
su viskuo ...........
radio su heater 
su viskuo ...........

Mažas BUICK 4 durų 
PACKARD SENDAN 
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBILE sedan
Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............
Mažas CHRYSLER SEDAN ..............................
PONTIAC COACH, geram stovyje ..................
FORDAS SENDAN su radio heater, geram st.
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje ....

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater 
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater .. 
1937 
1936 
1937 
1936 
1938 
1937 
1936 
1937 
193$ 
19Š4
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 gatvės north

SHOVV ROOM
' DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas

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

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš .11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš $370,000.00
Dabar Mokame 3^/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

1LDEW>MVING
— and_ __________

LOAN ASSOClATIONof Chicago

IUSTIN MACKIEWICB, Pres
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVENGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

Spausdinam

4

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Tek Canal 8500

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Garsinkitės “N-nose”

MADŲ 
KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

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

Vardas ...............................................

j' Adrfešas ............................................

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

Valstija .............. ..............;----------



Kaltina Sekretore 
Perkins Ateivių 
“Glostymu”
Sako, Atsisako Juos Deportuoti.

Chicagoj, adresu 100 West 
Monroę Street, veikia organiza
cija vardu “National Sinall Bu
siness Men’s Association”. Per 
savo vice-prezidentų Donald 
Dcspain ji vakar išleido pave š 
kinių, kuriame kaltina U.S. dar
bo sekretorę Frances Perkins 
“nepateisinamu nuolaidumu at
eiviams” ir jų “glostymu”.

Ateivių reikalai dabar nepri
klauso darbo departamento ju
risdikcijai. Pereitų mėnesį buvo 
perduoti teisingumo departa
mentui.

Bet, sako Despain, per penkis 
Perkins administracijos metus, 
ateivių (Immigrants) biuras 
veikė “taip netikusiai”, kad ne- 
išdeportavo 700 žmonių paskir
tų deportacijai. Jie buvo paskir
ti deportacijai teismo keliu, 
bet, tvirtina pareiškimas, sek
retorė Perkins ne tik kad teis
mo nuosprendžių nepildė, bet 
pati panaudojo nebegales prie
mones leisti deportuojamiems 
čia pasilikti.

Sako, visi jie buvo nuteisti už 
kriminalius nusižengimus arba 
už nelegalį įvažiavimų, vienok 
sekretorė “randa reikalo juos 
glostyti”.

Chicagos Firmos 
Gavusios Stambius 
Karo Kontraktus
(ramins Šautuvus, Drabužiu*, 

Traktorius, Ele.

Karo Departamentas vakar 
paskelbė, kad sekamos Chica
gos firmos gavo nemažus kon
traktus kariuomenei parūpinti 
visokių reikmenų, pradedant 
šautuvais ir traktoriais, ir bai
giant diržais ir nosinėmis.

.J. Stevens Arms Company 
Savage Arms Corporation 
YVestern Cartridge C o.
Onsrud Machine Works 
Mattison Machine Works 
Neiv York Handkerchief 

Manufacturing Company
Barčo Manufacturing Co.
Harrington and Kiny 

Perforating Company
International Harvester 

Company
Presto Gas Company
Edivard Katzinger Company
Chicago Tool and Kit Ma- 

nufactiiring Company, ir
Victor Manufacturing Co.

Šį Kartą Neviešės 
Taip Ilgai

Nauji Karščiai Chicagoj.
Po trumpos pertraukos penk

tadienį ir šeštadienį, nauji karš
čiai vakar ir užvakar vėl pra
dėjo kamuoti dar iš pereitos sa
vaitės neatsipeikėjusius chica- 
gieČius. Bet tie naujieji karš- 
čihš^sako oro biuras Chicagoj, 
nebus Tokie dideli, kaip pereiti, 
ir neviešės labai ilgų laikų.

Kaip šiandien gali būti lie
taus ir gali pasidaryti gana vė
su. Aukščiausia temperatūra
vakar siekė apie 97 laipsnius. 
Pereitų savaitę buvo iškilusi iki 
suvirs 101.

Automobiliu į 
Valgyklą

Į valgyklų adresu, 206 West 
Jackson bulvaras, vakar po 
pietų įvažiavo automobilis, 
vairuojamas nepatyrusio jau
no vairuotojo, 20 metų Harold 
Frossard, nuo 310 S. Damen 
avenue. Jis neturėjo draiverio 
laisnių. Frossard aiškinosi, 
kad staigiai netekęs automo
bilio kontrolės.

12-ka Žuvo Chicagos 
Apylinkės Auto.
Nelaimėse

Vienoj Nelaimėj žuvo 6-i 
Jaunuoliai.

Automobilių tragedijose Chi
cagoj ir apylinkėse sekmadienį 
ir vakar žuvo sekami žmonėi:

Prie Muscoda, Wisconsine:
Harvey Martin Jr., 20, iš 

Lone Rock, Wis.;
Gerand Knoble, 20, iš Bosco- 

bel, Wis.;
Donald Barry, 21;
Fred McGinely, 20, abu iš 

Richland Center, Wis.;
Ruby Edgerley, 20, iš Gosli

am, Wis., ir
Eileen Hooks, 20, iš Bosconel, 

Wis.
šeši kiti jaunuoliai buvo la

bai pavojingai sužeisti.

Prie Waukesha, Wis., žuvo:
Mis. Amelia Roder, 82, iš Mil- 

\vaukee;
Mrs. Walter Schaller, jos 

duktė ir
Richard Schaller, 11 m. a , 

antrosios sūnūs.
— x —

Kitose nelaimėse žuvo:
Anlta Kitchum, 21, iš M.l- 

waukee, Wis.;
VVilliam L. Gorman, 55, nuo 

12600 Greenwood avenue, Blue 
Island;

Isadore Hirsch, 51, nuo 1808 
Sedgwick avenue. Chicago.

Gorman žuvo prie 122-tros ir 
Pulaski Road, kur susikūlė du 
keleiviniai automobiliai. Septy
ni kiti žmonės buvo sužeisti.

“Hit-and-Run” Auka.
Prie C3-ios, netoli Kedvale 

avenue, gatvėj atsistojo gaisro 
žiūrėti 26 metų V'ilbur Bir- 
bain, nuo 5207 S. Richmond 
street. Po gaisro, eidamas atgal 
pi ie savo automobi io Barba; n 
pakl.uvo po ratais “hit aud
riui” aulomob ko ir buvo pavo
jingai sužeistas. Jam perskėlė 
galva. Dabar guli šv. Kryžiaus 
ligoninėje.

Sudegė 82 Metų 
Senelė ir Jos 
Šuniukas
šeši Kiti žmonės Išsigelbėjo.

Dėl karščių negalėdama mie
goti buto viduj, 82 metų senele 
Emma Brucc pasitaisė sau pa
talinę verandoj ir ten atsigulė 
miegoti. Tai buvo užvakar va
kare. Ji gyveno mažam medi
niam name, adresu 6235 S. Ked
vale avenue.

Vakar rytų veranda kokiu tai 
budu užsidegė. Į porų minučių 
visa buvo liepsnų apimta. Šalę 
senelės gulintis jos mylimas 
šuo ėmė smarkiai loti, savo šei
mininkę pažadino ir ji bandė 
iš degančios verandos ištrukti, 
bet visur kelias buvo užkirstas. 
Taip ji ir sudegė, kartu ir jos 
šuniukas.

Jeigu senelė butų miegojusi 
buto viduj, tai ji butų išlikusi 
gyva. Ten miegojo šeši velio
nės šeimos nariai ir visi išsigel
bėjo šokdami per langus arba 
nuo stogo, kai ugnis ir- jiems 
kitus kelius užkirto. Bet bėgda-

B y CVff Farrell and IT ai CnlaonJACK SYVIFT—The Delay Only Speeds Jaclc’s Efforta

HE FIRST 
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HE MUŠT KN0W THAT THE ANTARCTIC 
15 OUR GOAL AND HE MAY TRY TO 
GE1 THERE FiAST. Būt WE ’LL 5H0W

HIM 50ME REAL 5PEED FROM N0W ON

TOTĄ L LO55 
AND JACK 
BELI EVES 

COUNT DON, 
JIS ENEMY, 15^ 
RE5P0N5IBLE. 
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JACK TO 
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EFFORT.

tVAUJlENO-ACMK l'elephotu
FORT W0RTH, TEX. —? Guberna’orius Lee O’Daniel (po dešinei) balsuo

ja krautuvėje, kurioje jis jaunystėje dirbo. Kiek žinoma, jis ir vėl liko nominuo
tas gubernatoriaus urėdui.

ma nuo kaitros senelė pakliu
vo į mirties nagus.

Išsigalbėjtįsieji buvo sūnūs 
Gari Zeigler, 45, jo žmona Ger- 
trude, jų du sūnus, vyresniojo 
sunaus žmona ir 6 mėnesių 
anūkas. Jie bandė motutę gel
bėti, bet ugnis, taip smarkiai ve
randoj liepsnojo, kad negalėjo 
prie jos nei prisiartinti.

Apiplėšė šešis 
Žmones Southsides 
Gatvėse

Pasivogė ir Automobilį.
” Trys suaugę vyrai pasivogė 
automobilį nuo Harold Kuru- 
zar’o, gyvenančio adresu 12611 
Highland avenue, Blue Is’and.

Į jį susėdę pradėjo sukti 
Southsides gatvėmis ir tuštinti 
kišenius platinantiems žmo 
nėms.

Ties 611 h ir Pulaski jie atė
mė $10 nuo Een Palucko, gy
venančio adr. 4356 S. Sacra- 
mento avenue;

Ties 6141 S. Washtenaw pa
siėmė saujų smulkių nuo Jos- 
eph Reilly, 8214 S. Bishop st., 
taipgi atėmė ridikiulį nuo jo 
kompanionės;

Prie 7127 S. Oakley, atėmė 
$13 nuo Thomas McCarthy, 
7506 Eggleston avenue, taipgi 
jo kompanionės ridikiulį, ir

Prie 6003 S. Wolcolt street, 
atėmė Š60 nuo Henry Lees, gy
venančio adresu 6350 S. Fair- 
field avenue.
Apiplėšė Du Gėrimų Sandėlius.

Gal tie patys, o gal kiti plėši
kai pasivogė po $100 iš dviejų 
gėrimų sandėlių Chicagoj, adr. 
3211 Broadway ir 3910 N. Cice
ro avenue.

Apipiešė Kastinę 
Vidurmiestyj

Vakar po pietų trys gražiai 
pasirėdę jauni vyrai atėjo į 
Illinois Domestic Finance Cor
poration raštinę, 6 E. Ran- 
dolph, suguldė viduj buvusius 
penkis tarnautojus ir klijentus, 
ir po to susiradę $800 pasiėmė 

[pinigus ir pabėgo.
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VAKAR CHICAGOJE

Mes Visi Esam 
Dideli Girtuokliai

Bet Kiti Buvo Dar didesni,
Amerikos alaus bravorai skel

bia, kad pernai kiekvienas žmo
gus šalyj vidutiniai išgėrė po 
12 ir pusę gal onų alaus. To
kios pasirodo skaitlinės, suskai
čiavus kiek bravorai pardavė 
alaus ir sumų padalinus Ame
rikos gyventojų skaičium.

Taigi, mes visi dideli girtuo
kliai. Bet ne tokie dideli, kaip 
1914 metų alaus gėrikai. Tais 
jmetais kiekvienas žmogus vidu
tiniai išgėrė daugiau negu 20 ir 
pusę galionų J.69) kiekvie
nas, u

“Mirė” 67,000 
Automobilių

Chicago Automobilių Pramo: 
nes Sąjunga skelbia surtidu: i, 
kad pernai Illinois valstijoj 
“naudingą gyveninių” užbaigė 
ir automobilių “kapinėse” buvo 
palaidoti 67,030 automobilių.

Paprastai, kasmet valstijoj 
palaidojamų automobilių skai
čius siekia apie 60,000, bet per
nai jų buvo daugiau, nes laikai 
šiek-tiek pagerėjo, ir žmonės 
pirko daugiau naujų automobi
lių. Kas galėjo, tas senų laužų 
kratėsi. 

• . -

Suėmė Plėšiką 
Vaistinėj

šeštas “Vizitas” Nepasisekė.
BRIDGEPORT. — Kelių me

tų bėgyje Rafaelio Spiteri vais
tinė adresu 638 W. 26th street, 
buvo apiplėšta penkis kartus. 
Jis nutarė padėties nebetole- 
ruoti ir paskaitęs knygų apie 
elektrų, pats sulipdė šiokį-tokį 
aliarmą. Išvedžiojo dratus savo 
sankrovoj ir juos sujungė prie 
varpelio savo miegamam kam
bary, virš vaistinės.

Kai varpelis vakar anksti ry
tų suskambėjo, tai Spiteri žino
jo, kad vaistinėj vėl neprašytas 
svečias. Tyliai nulipęs laiptais

© Scuthsidiečiai vakar* tebe
kalbėjo apie kokias tai miste
riškas šviesas, kurios užvakar 
vakare pasirodė pietryčių pa
dangėj. Vieni aiškino, kad t. i 
šiaurės pašvaistė, bet negalėjo 
išaiškinti kaip ji atsidūrė piet
ryčiuose, kiti aiškino, kad kur 
nors didelis gaisras, treti turė
jo vėl kitas nuomones. Atsi
klausta not astronomų. J e nu
sprendė, kad šviesos greičiau
siai buvo iš plieno liejyklų Gary 
ir East Chicagoj.

© County ligoninėje mirė 9 
mėnesių Clara Hirsch’ erg, nuo 
2245 Grand avenue. Daktarai 
sako, kad kūdikis nuo' pereitos 
savaitės karščių gavo mirtiną 
vidurių paįrimą.

® Išgėrę po kelis stiklu? 
alaus “barbecue stande”, tie 

žemyn, suėmė piktadarį, užda
rė jį telefono budelėj ir tol lai
kė, kol neatvyko Deering poli
cijos skvadkaris.

Suimtasis yra 22 metų Stan
ley Novak, neseniai iš Jolieto 
paroliuolas kalinys. Jis taip ne
nori eiti atgal kalėjimai!, kad 
maldavo Spiteri jį nušauti, vie
toj kad atiduoti policijai.

Paskyrė $90,000 
Kaucijos Jurgiui 
Montville’ui
Traukia jį ir keturis sėbrus 

kriminalėn atsakomybėn
Felcny teismas vakar atida

vė kriminalei grand džiurei 
Jurgį Montville’ą, lietuvį iš Ho- 
bart, Ind., ir keturis jo sėbrus.

Liepos 21 d. jie buvo suimti 
po su.s šaudymo su policija, kai 
bandė atplėšti seifą pinigų kei
timo biure, ties 3632 South 
Ashland avenue. Susišaudyme 
du policistai ir du piktadariai 
buvo pašauti. •

Montville’ui teisėjas paskyrė 
$90,000 kauciją. Kitiems gau
jos nariams: Frank Michudai 
paskyrė $80,000, Edwardui Me- 
lish $130,000; Keneth Tuf- 
tedal — $130,000 ‘ir tiek pat 
George Budaka’i. ;

Fred Saite Jau 
Pradeda Vaikščioti

Pamažu Sveiksta.
Frederick B. Snite Jr., garsus 

Chicagos jaunuolis, kuris ketu 
ri metai atgal susirgo vaikų pa
ralyžium, jau pradeda vaikščio
ti.

Bevažinėdamas po Kiniją 
1936 metais, jaunuolis staiga 
gavo to baisaus paraližo ligų, ir 
iki šių metų visų laikų turėjo 
būti taip vadinamuose “geleži
niuose plaučiuose”, nes be jų 
pagalbos negalėjo kvėpuoti. Ne
buvo vilties, kad jis pasveiks.

Bet dabar jaunuolis jau ban
do judėti,, vaikščioti, bet ant 
krutinės vis dar turi nešioti ma
žų mechaniško kvėpavimo apa
ratų.

Dainuos Merginų Due
tas, Solistė A. Ančiutė

Primintina radio klausyto
jams, kad šiandien, antradienį, 
7 valandą vakare įvyksta regu- 
liaris antradienio Peoples Fur- 
niture kompanijos programas. 
Tarpe visokių įvairenybių klau
sytojai galės pasigrožėti mer
ginų duetu ir A. Ančiutės dai
nomis. “Gimnazisčių” vaizdelis 
bus žingeidus kiekvienam pa
siklausyti.

Prie to, smagi muz ka, geri 
patarimai ir svarbus praneši
mai duos daug smagumo ir 
naudos kalusytojams. Reikia 
priminti, kad šiomis dienomis 
Peoples Krautuvė tęsia d dį 
rugpiučio mėnesio ir s tako su
mažinimo išpardavimą, kame 
yra geros progos visiems pirk
ti namų reikmenas sumažinto
mis kainomis. —Rap. xxx.

Badavo Turėdama 
$350 Savo Kubuose

Gailėjo 10c. Dienai.
Apskričio ligoninėn vakar bu

vo atgabenta išbadėjusi ir kait
ros paliesta 80 melų senelė, 
Minnie \Varzesky, gyvenanti ad
resu 10511 Maryland avenue. 
Moteriškę beegzam nuodami 
daktarai rado jos rūbuose įsiū
tų piniginę, kurioje buvo $350 
visokiomis banknotomis.

Kaimynai pasakoja, kad se
nelė yra nepaprastai skupi. Iš 
valstijos gauna po $21 kas mė
nesį, bet pinigus slepia ir'tik 
kartais nusiperka po kvortą 
pieno už 10 centų.

Apgaudineję Žmones 
Su Kapiniu Lotais

Fcderalis teisėjas Holly pa
traukė kriminalėn atsakomy
bėn 19 biznierių už žmonių 
apgaudinėjimų ir naudojimų 
pašto tam tikslui. Kaltinamie
ji pardavinėjo kapinių lotus. 
Pasirodė, kad parduodami lo
tai buvo nieko neverti arba jų 
net visai nėra. Bet kaltina
mieji juos parduodavo už ga
na aukštų kainų. Iš žmonių iš
viliojo apie $300,000.

5501 Madison Street, du jauni 
vyrai staigiai sušuko salinin
kui Arthur Aliui i išeklti ren
kas, ji sunkiai pršovė. k i pa
sipriešino, ir pasivogė $20 iš 
registerio.

© Vakarykščios ka t ros pi- 
Hestr.s gatvėj sukrito ir mirė 
53 metų bedarbis Harry 1 hom- 
son, nuo 347 N. Clark Street.

© Prie New York Centr 1 
gelžkelio bėgių, netoli 37th ir 
La Salio gatvių buvo at:astis 
lavonas anysenio žmogaus. At
rodo, kad traukinys jį užmušė.

© Mrs. Jeanette Qu°n šešta
dienį išvažiavo savaitgal o “ato
stogoms”. Vakar grįžusi namo, 
5C3 South Central Park avenue, 
atrado, kad jos butą aplankė 
neprašyti svečiai. Pasiėmė vi
sas jos brangenybes ir revolve
rį, kurį laikė namie.

® Už tariamą užkabinsimą 
slaugių Chicago Ostecpathic li
goninėj policija suėmė 29 mi
tų.. eks-kalinį William Evans. 
Jis buvo apsiginklavęs dideliu 
pagaliu. Sako, neseniai buvo 
paleistas iš kalėjimo Louisiana 
valstijoje.

© Lincoln Parko žvėryno 
lankytojai nebematys “Old 
Doc’o”, Tibeto veislės jaučio 
(“yak”). Jis nudvėsė išgyvenęs 
40 metų. 15 metų jautis išbu
vo Lincoln Parko žvėryno ne
laisvėj.

© Besimaudydamas Michi- 
gan ežere prie Walton gatvės 
kranto, kur maudytis uždraus
ta, prigėrė 25 metų kepėjas 
Edward Kulovitz, 183G Ricc 

street. •
© Bežaisdamas su savo šau

tuvuku, kuris šaudo korkines 
“kulkas”, 11 metų Albert Hyne 
vienu šuviu pataikė kitam ber
niukui į akį. Rezultate jis gali 
akį prarasti. “Pašautasis” yra 
Robert Dolan, 7 metų amžiaus, 
nuo 827 N. Pulaski Road. Hyne 
gyvena adr. 831 N. Pulask*.

® Iš automobilio, pastatyto 
prie Vv’ilson ir Beacan gatvių, 
nežinomas piktadaris pasivogė 
10 žandų, vieną širdį, vieną akį, 
vieną dantį, vieną galvą ir ke
letą kitų kūno dalių. Tai buvo 
vaškinės žmogaus kūno dalių 
imitacijos, [kurias automobilio 
savininkas, Alfred Medendrop, 
1325 Wilson avenue, pardavinė
jo mokslo įstaigoms.

© Parkų distriktas apskai- 
č uoja, kad pereitą sekmadienį 
Grand Parko koncerte buvo 
apie 150,000 žmonių. Programe 
dalyvavo garsus negrų daini 
ninkas, Paul Robeson.

e Silver ežere, netoli Keno- 
shos, Wisconsine, prigėrė 34 
metų chicagietis Frank Griffin, 
nuo 646 Briar Place.

• International Falls, Minu., 
ligoninėj buvo padaryta apen
dikso operacija Bill de Corre- 
vont, garsiam Northwestern 
universiteto footballo lošikui. 
Jaunuol s gavo ataką labai ne
tikėtai ir apendiksas truko, 
pirm negu daktarai spėjo ope
ruoti, tad jo gyvybė yra dide
liam pavojuj.

© Olney miestelyj, Richland 
apskrity j, buvo suimtas Wes- 
ley Scranton, buvęs įnamis 
Anna bepročių ligoninėj. Laike 
arešto jis nušovė Olney polici
jos viršininką Wililam H. Arm- 
sey, ir sužeidė Richland apskri
čio šerifą Harvey Moore.

© Kiek laiko atgal prie 55th 
ir Paulina gatvių miestas pra
dėjo dėti naujus kanalizacijos 
vabzdžius, bet dėl pinigų tru
kumo ir kitų techniškų klinčių 
darbą turėjo nutarukti. Dabar 
iš neba gtų vamzdžių sunkiasi 
laukan srutos ir gyventojai 
skundžiasi, kad karščiams atė
jus kvapas pasidarė tiesiog ne
pakenčiamas. Darbininkai da
bar bando kalkėmis ir kreoso- 
tu kvapą užmušti.
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“LIETUVOS GEDULO DIENA” SUNSET 
PARKE BUVO PASEKMINGA

“Liaudies valdžia” — tai valdžia komisą 
ro, atsiųsto iš Maskvos

Nenori Būti 
“Grinoriukais” 
Keis Vardą u$, Vilijos

Lietuvai Gelbėti Komitetas, 
susidedąs iš visų srovių, išsky
rus komunistus, pereitą sekma
dienį surengė gana skaitlingą 
išvažiavimą Sun Sėt Park dar
že, prie 135 ir Archer A ve., ir 
fenais atžymėjo pirmu kariu 
bendrai Lietuvos nepriklauso-

Programa didžiumoje susidė
jo iš kalbų, kurios aiškiausiai 
nušvietė dabartinę Lietuvos 
tragingą padėtį. Buvo ir muzi- 
kalė programo dalis.

Pirmas kalbėjo Lietuvos 
Konsulas, p. Petras Daužvardis. 
Šį kartą jisai jau nebesakė, kad 
visos padarytos sutartys tarpe 
Lietuvos ir USSR yra tiktai 
“savitarpinis koks tai susiprati
mas kaip jisai tai pirmiau sa-

portą “galingosios” Sovietų Ru
sijos, kuri valdo 180 mil. žmo
nių.

Buvo paaiškintas ir antras 
labai svarbus faktas apie tuos 
30 hektarų žemės, kurios buk 
palieka Lietuvos piliečiams — 
patiems valdyti. Dr. Grigaitis 
pastalė klausimą. Jeigu taip, lai 
tiktai vieni lietuviai Rusijoj tu
rės po 30 hektarų, nes po visą 
Sovietų valdomą žemę niekas 
dabar neturi nei vieno hektaro 
savos žemės. Neturės jos ir lie
tuviai. Priešingos kalbos — tai 
akių dūmimas. Tolesniame iš
vedžiojime taipgi buvo pasaky
ta, kad Stalinui susitarus su 
Hitleriu, buvo sudaryti slapti 
planai, ir aiškiai matosi, kad 
jiedu buvo susitarę apiplėšti tas 
turtingesnes mažas valstybėles. 
Dabar, sako, jau ir pats Stali-

Iš Jaunimo Kultūros Ratelio 
Pastogės.

aiškiai pabrėžti, kad tos visos 
sutartys tai buvo tiktai priemo
nės Lietuvai užgriebti. Jo ran
kos ilgiau nėra suvaržytos, kaip 
būdavo pirmiau. Faktas yra,

• Jaunimo Kultūros Ratelio su
sirinkimai laikomi kas mėnesį 
pirmą trečiadienį, 8 vai. vaka
ro Hollywood svet., 2419 W. 
43rd S t.

Praeitame susirinkime, ku
ris įvyko liepos 3-čią dieną, 
buvo aptarta daug dalykėlių, 
kas liečia Ratelio ateities ge
rovę.

Ratelio choro nariai nusita
rė vasaros metu padaryti cho
ro painokų pertrauką, kitaip 
sakant, pasiimti “vakacijas” 
iki rugsėjo mėnesio pirmo 
penktadienio. Choro pamokos 
įvykdavo kas penktadienio 
vakarą viršminėtoje svetainė
je. Po atostogų choras su di
desne energija pradės darbuo
tis prisirengdamas prie 
šaunesnių parengimų 
kad turėjo iki šiol.

rihimui. $is keistas turnyras 
įvyks r^toj liepos 31 d. Big 
Ruh aikštėj, 4 Vai. popiet. Kai
riuosius atstoVąus Dr. S. Ja- 
kub ir J.
anglių kompanijos^ preziden
tas, dešiniuosius — Dr. S. Bie
žis ir Julius Brenza, Metropo
litan State banko kasierius. 
Bus lošiama tik dviem boliu-' 
kėmis pakaitomis. Išlošusieji 
gaus puikią dovaną ir “hono
rarą.”

Publika yra kviečiama atsi
lankyti ir paploti kairiesiems.

. Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos

1940 Metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 . METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. 'Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 

s^sekr. — Anton Lungevicz, 1814
Xabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekt.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

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

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

CDASSIFIED ADS

PUSĖS AMŽIAUS ŽMOGUS pa
ieško darbo už dženitorių ar už 
naktinį sargą. Suprantu visą namų 
darbą. 6606 So. Mozart. A. Smith, 
Tel. Hemlock 0707.

negu

Konsulo kalbai publika karš
tai plojo, nes visi žindjo, kad.

Naujienų Redaktoriaus Dr. P.
Grigaičio Kalba.

Dr. P. Grigaitis pradėdamas

minusiai pasakė, kad visi fak
tai apie Lietuvos žlugimą jau 
buvo paminėti konsulo p. Dauž- 
vardžio. Beliko tiktai dar pa
sakyti keletas detalių apie tuos 

,i įvykusiutį;Jaktus irųpadairyti iš

peties” visky nušviesti, kaip ir 
kada ir kodėl tie įvykiai atsiti
ko.

Pats įdomiausias faktas, kurį

bulent Lietuva, Estija ir Latvi
ja, sudaro tiktai apie 6 suvirš 
milionų gyventojų, bet 1937 me

tas sviesto, linų ir medžio me
džiagų, buvo didesnis už eks-

Diena Iš Dienos
Svečiai Iš
Clevelando

Ghicagoj per kel as dienas 
viešėjo svečiai iš Clevelando, 
Ohio — p. Antanas Zorskis ir 
šeimyna. Buvo apsistoję pas 
pp. Stasiūnus, adr. 4941 Dem- 
ing Place.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; Ą. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.;Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St,, tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį,' 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA, LENGVAS NAMŲ 
darbas, nereikia skalbti, padėti 2Vz 
kūdikiui. Briargate 3263.

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris groserių krautuvėje dirbti. 
Pastovus darbas. 1458 W. 15th St.

ji neva ‘‘Liaudies Valdžia 
niekas daugiau kaip 
vieno komisaro, kuris yra 
siųstas iš Maskvos.

Kitos Kalbos.

valdžia
at-

Draugo red. p. šimulis tru
pu lį pabarė tūlų radio valandos 
leidėją už lai kam jisai garsino 
komunistų prakalbas, kurios

vos nepriklausomybės praradi
mu. Sako, mes juos neturime 
garsinti, bet visokiais budais 
juos kovoti ir kartu kovoti 
jiems pritariančius. Jie tiesia 
savo rankas visiems, kad su vi
sais susidraugauti, bet jie jau 
parodė savo teisingą kailį, kad 
jie yra musų Lietuvos išdavi
kai ir pardavėjai.

rė tūlas karštas komunistas iš 
Northsides, kuris visą laiką plo
jo kalbėtojo žodžiams. Atrodo, 
kad patys komunistai, kurie 
kiek rimčiau gali protauti, jau 
pradeda suprasti tikrąją Lietu-

Išvažiavimo programą 
re M. Vaidyla, o vedė 
Biežis. Žmonės dėjo aukas Lie
tuvai ginti ir šiaip padarė ne-

atida-

—VBA.

j

JUOZAPAS MATULAITIS 
1735 Eilėn Street

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 29 d., 1:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 41 m. amž., 
gimęs Sheboygan, Wis.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kotriną, po tėvais 
Cheskaitis, tėvą Juozapą, brolį 
Benediktą, seserį Marijoną ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
1735 Wabansia Avė. Laidotu
vės įvyks ketvirtadienį, rugp. 
1 d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos .pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Matulai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Tėvas, Brolis, Sesuo 

ir Giminės.
Laid. Direkt. S. D. Lacha- 

wicz ir Sunai, Tel. Canal 2515.

U S nif a, .^Siunčiam Gėles I I Vhik X Telegramų į į L U V L I h I O Visas Pasaulio 
fi Dalis

KVIETKININKAS
B Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

BALTRAMIEJUS 
URBONAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 28 d., 1:00 vai. po.piet, 
1940 m., sulaukęs 45 m. amž., 
gimęs Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Stanislavą, posūnį Vin
centą Pačesą, anukus: Albert 
ir Edward, draugus 
ir Lucille Motuzus ir 
minės.

Kūnas pašarvotas
wicziaus koplyčioj, 2314 West 
23rd PI. Laidotuvės įvyks tre- 
čiandienį, liepos 31 d., 8:30 v. 
ryto iš kopi. į Aušros Vartų 
para.p. bažnyčią, 
bus gedulingos 
velionio sielą, 
nulydėtas į šv. 
pines.

Visi A. A.
Urbonavičiaus giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošird- 
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nubudę lieka:

Moteris, Posūnis, Anūkai, 
Draugai ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

Antaną 
kitas gi-

Lacha-

kurioje atsi- 
pamaldos už 

o iš ten bus 
Kazimiero ka-

Baltramiejaus

ir

Turės Išvažiavimą

Kaip pernai, taip ir šįmet 
Ratelio choro nariai nusitarė 
turėti išvažiavimą ukyj pas 
Yušką, tik dar nenustatyta 
diena.

Svarstytas klausimas, bet 
nebaigtas apie Ratelio vardo 
sutrumpinimą. Jis dabar susi
deda net iš penkių žodžių. 
Toks ilgas vardas sudaro keb
lumo antgalvius rašant kores
pondencijas laikraščiuose. Kai 
kurie iš musų rėmėjų bei gera
darių, neištardami šio ilgo 
vardo, pasako trumpai drūtai 
“Grinoriukai”.

Būdamas Ghicagoj p. Zors- 
kis ieškojo savo giminių, pp. 
Karpų, Vinco ir Charles Tu- 
mosų, Shatų ir kitų, bet jam 
nepasisekė nei vienus jų suei
ti. Jei kas iš p. Zorskio gimi
nių pastebėsite, žiu žinią, susi
žinokite su juom adresu 885 
East 147th Street, Cleveland, 
Ohio.

Atostogininkai, 
Rhinelanderyj

TOWN OF įAKE. — Perei- 
to šeštadienio11 numery j tilpo 
žinutė apie 1 townoflaJkiečius. 
atostogaujančias Rhinelande-

Grinoriukai
Išticsų, beveik Visi1' mes ir 

esame grinoriukai. Daugumas 
iš musų čia gimę išvežti į Lie
tuvą ir užaugę Lietuvoje. Vie
ni sugrįžę po pasaulinio karo, 
kiti dar ir po šiai dienai grįž
ta, užtai Ratelis narių skait- 
liumi auga. Per kiekvieną su
sirinkimą prisirašo po kelis 
narius. Pas mus narių tarpe 
randasi gražiai lietuviškai kaL 
bančių čia-gimių jaunuolių, 
kurie myli lietuviškus papro
čius bei dainas. Visai neseniai 
dar viena tokia narė prisirašė 
—lai p-lė Petronėlė Albriek—- 
čia gimusi ir augusi. Gražiai 
vartoja lietuvių kalbą ir įdo
maujasi dainomis.

Sekantis susirinkimas įvyks

nemalonios klaidos.
Grupėj atostogauja p-ia Sta- 

kauskienė, žnlona b znierio p, 
Stakausko nuo 4600 South 
Marshfield ąvejįue, abu pp. Ra
kauskai, 
avenue, 
nai, nuo 
avenue 
žmona 
Kriščiūno 
avė. —Drg.

ndo' 6400 S. Maryland 
biznieriai pp. Nemu- 
4515 South Hermitage 
ir p. J. 
biznierio 

4501

KrišČiunienc, 
p. Charles 

S. Ashland

a

—Kasparas Darda.

Kairiarankiai 
Ryt Persiims su 
Dešiniarankiais
Biznieriai Golfistai Supliekė 

Profesionalus.

turny- 
Golfi- 
profe-

Neseniai įvykęs golfo 
ras, surengtas Lietuvių 
ninku Sąjungos, tarpe 
sionalų ir biznierių, buvo sma
gus ir draugiškas šio sporto 
mėgėjams. Bankieto laike iš- 
lošusiems buvo suteiktos net 4 
trofėjos. Jomis turėjo proga 
džiaugtis sekanti:

“NAUJIENŲ
PIKNIKAS

V

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

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris dirbti už baro restorante 
ir taverne. 3738 So. Halsted St.

MORNING STAR KLUBO VALDY- 
B A 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys ^Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

adresu 
tai bu-

Šventė Varduves, 
Gimtadienį

Liepos 25 d., įvyko 
p-ai Onai Gailienei 
4422 So. Artesian, nes
vo jos gimtadienis ir varduvių 
diena, kartu dar jos dukrelės 
Onytės, tad buvo ko švęsti.

Atvyko pp. A. Milauckas Sr. 
iš Cicero, žymus biznieriai pp. 
Cukurai, pp. Krechin su savo 
gražia dukrele ir sūnum ir pp. 
Pechilunai su savo sunum.

P-nia Gailienė sėdėjo gra
žiai papuoštoj kėdėj ir buvo 
apdovanota gražiomis dovanė
lėmis ir gėlėmis nuo Burbų 
šeimynos.

Linksminosi visi su daina 
ir muzika, prie gardžių valgių 
ir gėrimų.

Visi linkėjo p-iai Gailienei 
ilgiausių melų. —O.

Išsiėmė Leidimus
•Vedyboms

(Chicago j)

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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. Del 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

Paprastas galimumas vyrams am
žiuje nuo 18 iki 37 metų išsimokinti 
ir prisiruošti į 10 savaičių aeropla
nų statybos darbui dideliame fab
rike. Žemiausia pradinė alga nuo 
51 iki 55 centų valandoj. Gera pro
ga padaryti daugiau tiems, kurie 
dirba- kavalkų darbą. Turi mėgti 
mekaniko darbą. Reikalingas mažas 
pradinis įmokėjimas. Nepilnamečiai 
turi ateiti su giminėmis, kitaip ne
kreipsim į juos dėmesio. Atdara 
iki 8 vai. vakaro.
AMERICAN Aircraft INSTITUTE 

936-46 W. Chicago Avenue.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
ĮCildare Avė.; Finansų rašt. — 
St.ella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė/i 1118 E. ‘ 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt. 
W. 64th PI.; N. Viršilienė
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

3215
• Iž-

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry AVe.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

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

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržovės. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidurmiesčio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. 2399.

MIDLOTHIAN FARM, ideali viš- 
toms, daržovėms, arti 147th St. 
Grįstas kelias, siekia kliubą, elek- 
ira įvesta. Kainu $275; $w cash; 
$5 kas mėnuo. Box K 46. 1739 So. 
tiaisted.

REIKALINGAS JAUNAS, paty
ręs bučerys. 946 West 59th St.

REIKALINGAS ŽMOGUS kaipo 
porteris ir iš ryto dirbti už baro.

1617 West 43rd St.

GERAS NAUJAS 6 KAMBARIŲ 
EFF. NAMAS, su mansized farma, 
sanitariai patogumai grieštai “union 
built”, ant saugaus, tykaus side pa
ved kelio arti didelės naujos viešo
sios mokyklos, dabar jau baigtas 
ir užimsit kada norit, yra medžių, 
įvesta elektra, paranku į Clearing 
jDistnktą, tuoj už Chicagos. Kaina 
$1975; $275 cash; $22 į mėnesį. Box 
K 40. 1739 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA pigiai MAISTO 
KRAUTUVĖ. Geriausia vieta apy
linkėje, .pigi randa. Kambariai už
pakalyje. Lietuvių apylinkė. Tele
fonas Yards 1044 arba Yards 3879.

parduodamas MEAT MAR- 
KET ir grosernės fikčeriai, elektri- 
kiniai show cases 10 pėdų ilgio, 
meat block ir shelving, taipgi daug 
kitokio inventoriaus. Krautuvė su 
6 kambariais užpakalyje. $650.00. 
Gera vieta. Savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą. Pašaukit dėl apoint- 
mento po 6 v. v. Grovehill 2766.

SUSIRINKIMAI
MARQUETTE PARK LIETUVIŲ 

AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS 
laikys pusmet. susirinkimą treč., 
liepos 31 d., 7:30 vai. vak. .parapi
jos svetainėj. Nariai-ės esate kvie
čiami būtinai atsilankyti. Turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi katrie esate neužsimokėję 
už 1940 m., malonėkite užsimokėti.

John D. Simans, K.

PRANEŠIMAS
Tofil Vegis—čeverykų taisytojas— 
keliasi iš 2430 W. 47th St. į naują 
vietą adresu 4605 So. Washtenaw.

2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rockvvell st.;
Dundulis
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai, popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

Dr. T.
Dr.-kvotėjas, 4157

PILNAI FURNIŠIUOTAS VISIŠ
KAI MODERNUS namas, arti Aus- 
tin Avė., didelis žemės plotas, tuo- . 
jau į šiaurę nuo 95th gatvės, pigių 
taksų apylinkėj, elektra, vanduo, 
piumDingas, išgrįstas kelias, didelė 
nauja viešoji mokykla—arti. Kaina 
$33b0—labai lengvi išmokėjimai. 
Box No. K 41. 1739 So. Halsteęl St.

STATE ROAD GARDEN ESTA
TE NAMAS, su mansized farma, 
vaisiams, arti didelės naujos mo
kyklos—už miesto ribų. Kaina $545; 
$100 cash. Box K 42. 1739 So. Hals
ted St.

BUVĘS 
gali būti 
raikalams, 
vieškelio, 
tomobiįių 
šią nepaprastą vietą už bet kokio 
miestelio ribų, tačiau tik apie 10 
minučių iki Harlem ir Lake St. 
Kaina $1500; $250 cash; $18 kas 
mėnuo, Box K 43. 1739 So. Halsted.

REAL ESTATE OFISAS 
.permodeliuotas įvairiems 

ant svarbaus išgrįsto 
dešimtys tūkstančių au- 
taipgj busų pravažiuoja

LAŠT FARM LET IRVING 
PARK FARMS, tuoj į vakarus nuo 
miesto ribų, apie P/6 akro ant šito 
gyvo vieškelio, arti mokyklos, že
mų taksų zona. Kaina $875; $175 
cash; $12 į mėnesį. Daugiau nei 50 
šių Homesteads parduota į pasku
tines 90 dienų. Box 44. 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 Mihvaukee and 
Cicero Avė. Kaina $375; $75 cash; 
$5 į mėnesį. Elektra įvesta. Box 
K 45. 1739 So. Halsted St.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

!■ a m ■ Gėlės Mylintiems 
I I M K A Vestuvėms, Ban- 

jlAkietarns, Laidotu- 
• vems, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

ra-

Rugpiučio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE

ARCHER IR 135-TA GAT.
Visokios visokiausios dovanos:
dijo aparatas, rašomos plunksnos, 
laikrodžiai, miegamojo kambario 
setas ir tt. žaismės, šokiau ir viso
kie pamarginimai.

John Pakel, A. Tulys, D. 
Kuraitis ir J. S. Vitkus. Žino
ma, džiaugsmas išlošusiems, 
tačiaus ir liūdesio netruko, nes 
šiais metais profesionalai pra
laimėjo. Nors gaila jų, bet jie 
visgi sportai, ketina kantriai 
laukti metus laiko, (nes tik 
vienas tokis turnyras, įvyksta 
į metus). Vieni sakos, eisią 
mokytis lošti; kiti—numesti 
blogus įpročius. Kai kuriems, 
esą, reikalinga numažinti" sva
rumą. Šie žada pasninkauti 
per metus laiko. Gal ir “ma- 
čys” iki kito turnyro.

Turnyras Rytoj.

Raymond Ksiazyk, 22, 
len Galinis, 19

Stanley Holzwait, 21, 
bara Kowall, 20

Alfom Woicekauskas, 
Rose Zborowski, 25

Albert Shyegžda, 22, 
ry Mąchalek, 20

Arthur Dytloff, 25, 
cille Peczul, 22

su He-

su Bar-

25 , su

su Ma-

su Lu-

Reikalauja ,
I’erskirų

Tessie Armon nuo Peter Ar- 
mon.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, 111., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
ką§—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica, Avė., Chicago: J. Dimša— 
Iždo glob.,. 3347 So. Lituanica 
Avė., Ųhicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St.; Sek
retorius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd St; Finansų rašt. Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St.; Kasos globėjas Ona 
Jokubauskienė, 4409 So. Arte
sian Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollywood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St., 7:30 vai. 
vakaro.

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

NETURIME VIE-
VISIEMS SAVO KARAMS

TODĖL JUOS
IŠLEIDŽIAME

MES TIESIOG 
TOS

Geriausi

’35
’35

automobiliai žemiausiomis 
kainomis. *

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

Dabar “kairieji” golfistai iš
šaukė dešiniuosius persitik-

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda* dėlto, 
kad pačios'-Naujienos 
yra naudingos.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940. METAMS: J. Svitorius—Pirm.

4Q0 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rast.,

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas —• 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., '3336 Litua
nica avė. Chicago, III.

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

Lafayette conv. cp., r. ir šild. 425 
Dodge sėd., rad. ir šild.....  495
Paękard, 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



Antradienis, liepos 30, 1940NAUJIENOS, Chicago, Hl.

sssa

(SEKMADIENY)

Augusi
• dieną 
tą 1940

Visokios visokiausios DOVANOS: radijo 
aparatas, rašomos plunksnos, laikrodžiai, 
miegamojo kambario setas ir t.t. - - - -
- - žaismės, šokiai ir visokie pamarginimai




