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RUSAI ATIMAy

PIRMA PANAIKINO KRAŠTO NEPRI
KLAUSOMYBĘ, 0 DABAR ATIMA 

PILIEČIU TEISES
Maskvos agentai šeimininkauja Lietuvoje, 

kaip savo žemėje
Neseniai gavome žinių, jog 

Lietuvai tapo atimta nepriklau
somybė ir visas kraštas pri
jungtas prie Sovietų Rusijos. 
Visa tai padaryta be lietuvių 
liaudies valios, lietuviai nebu
vo atsiklausti ar jie nori prisi
dėti prie Rusijos, ar ne.

Dabar Maskvos agentai sten
giasi toliau nueiti. Jie nesiten
kina lietuviais Lietuvoje, bet 
jie stengiasi ir užsienius pa
siekti. Šiandien gavome žinių, 
jog Maskvos okupantai grųsina 
atimti pilietybę visiems tiems 
Lietuvos pilieč ams, kurie ne

nori grįžti į bolševikišką Lie
tuvą. Rusų konsulatai jau pa
siuntė tokius perspėjimus Vo
kietijoj gyvenantiems lietu
viams. Galima manyti, kad ru
sai netrukus pradės kibti prie 
Lietuvos piliečių, gyvenančių 
kitose valstybėse.

Lietuvos piliečiai, nenorintie- 
ji grįžti bolševikų okupuoton 
Lietuvon, neprivalo kreipti jo
kio dėmesio į Maskvos agentų 
perspėjimus. Jie galės sugrįžti 
laisvon Lietuvon, kada visi 
bendromis jėgomis nugalėsim 
okupantus ir atstatysim laisvą 
Lietuvą.

' KAUJIENU-AGME Telephot.o
NORFOLK, VA. — Prezidentą Roosc/eltą pagerbė 21 armolų šuviu, kai jis at

vyko laivų statybos darbų pažiūrėti.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Maskvos agentai 
grąsina užsienio 

lietuviams
BERLYNAS, Vokietija, lie- 

pos 30 d. — Maskvos agentai, 
kurie dabar rūpinasi Visų trijų 
Pabalčio valstybių reikala.s, 
perspėjo Vokietijoj gyvenan
čius lietuvius, latvius ir estus, 
liepdami jiems grįžti į savo 
kraštus. Tuo pačiu metu jiems 
pagrąsino, kad nesugrįžus bus 
atimta pil etybė. Daugelis už- 
sienyj gyvenančių piliečių yra 
nusistatę prieš sovietus, todėl 
jiems yra pavojinga sugrįžti j 
savo kraštą. Vokietijoj jų pa
dėtis taip pat yra labai netik
ra, nes šiuo metu vokiečiai ne
nori nieko daryti kas priešintų
si Maskvos agentams.

Atėmė pilietybės tei
ses Latvijos pa

siuntiniams
RYGA, Latvija, liepos 30 d. 

— Komunistiška Latvijos vy
riausybė šiandien paskelbė, kad 
ji yra atėmusi pilietybės teises 
Latvijos pasiuntiniui Wa.shing- 
tone Alfredui Bilmaniui ir Lat
vijos ministeriui Londone Ka
roliui Zarinšui. Vyriausybė taip 
pat nutarė konfiskuoti abiejų 
pasiuntinių asmeninį turtą. 
Bilmanis ir Zarinšas atsisakė 
sugrįžti į rusų užimtą Latviją 
ir nepripažįsta rusų okupaci
jos.

Rumunijoj auga ne
pasitenkinimas

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 30 d. — Visame krašte 
jaučiamas didelis nepasitenki
nimas dėl Hitlerio spaudimo 
atiduoti Vengrijai reikalauja-

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

Mažas debesuotumas, truputį 
šlčiau. Saule teka 5:41 v. r., 
leidžiasi 8:11 v. v.

mas žemes. Krašte taip pat 
jaučiama opozicija dabartinei 
vyriausybei. Pasakojama, kad 
Maniu, valstiečių partijos ly
deris, pareiškęs, jog neikas ne
gali žinoti kas atsitiks Transil- 
vanijos valstiečių tarpe, jeigu 
rumunų valdžia nutars atiduo
ti dalį teritorijos vengrams. 
Jeigu opozicinė nuotaika augs, 
dabart nė vyriausybė vargu ga
lės išsilaikyti.

Anglai nustoja pozi
cijų Rumunijoj

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 30 d. — Rumunijos poli
tiniuose sluoksniuose reiškia
mas labai didelis skepticizmas 
anglų ir rumunų santykių rei
kaluose. Rumunų vyriausybė 
yra nutarusi sekti Hitlerio po
litiką ir yra labai maža vilčių, 
kad anglai galėtų Rumunijoj 
sustiprinti savo pozicijas. Dar 
sunkesni yra reikalai po kon
fiskacijų, padarytų didelėse 
britų žiba’o bendrovėse. Britai 
reiškia protestus, bet rumunų 
vyriausybė negalės kreipti dė
mesio į jų protestus, kol nepa
sikeis iš pagrindų dabartinė 
padėtis Europoje.

Italai tikisi iveikti
<- -

Ameriką
ROMA, Italija, liepos 30 d.— 

Oficialus Italijos fašistų laik
raštininkas Virginio Gaida sa
vo laikraštyj rašo ap e artimus 
vokiečių ir italų tikslus. Gaida 
aiškiai pasako, kad Vokietija 
turi nugalėti Ameriką, kitaip 
ji turės žūti nuo Amerikos. 
Gaida išvedžioja, jog Amerikos 
laisvos prekybos principas ne
gali būti suderinamas su Eu
ropoj valstybės kontroliuoja
mos prekybas principais. Šios 
dvi prekybos rūšys negali gy
vuoti viena greta kitos. Jos ve
da kovą ligi mirties ir viena iš 
jų turės tapti nugalėtoja. Ha
vanos konferenciją; Gaida vaiz
duoja, kaip paskutinį Ameri
kos piniguočių pasiryžimą, at
sispirti autarkinei sistemai. 
Kiti fašistai neigia, jog dikta
toriai rengiasi karui su Ame
rika, o Gaida aiškiai pasako, 
kad Vokietija ir Italija • ka
riaus prieš Ameriką.

Surado priemones 
gintis nuo greitų

jų laivelių
LONDONAS, Anglija, liepos 

30 d. — Vienas anglų juros ka
rininkas pareiškė, kad anglai 
jau surado priemonę apsiginti 
nuo nedidelių vokiškų torpedo 
laivelių. Jis buvo prašytas, kad 
šiuo reikalu duotų daugiau pa
aiškinimų, bet atsisakė- tai pa
daryti. Tai yra karo paslaptis, 
tai savaime turės paaiškėti ko
vos metu. Jis pabrėžė,* kad da
bar anglai jau smarkiai suma
žino puolamąją šių laivelių ga
lią, o netrukus jie bus padaryti 
visai nepavojingais.

Vokiečiai tebesiunčia 
jėgas prie kanalo

MARSEILLE, Francuzija, 
liepos 30 d. — Pranešama, kad 
vokiečių juros ir žemyno ka
ro jėgos vežamos į šiaurės 
Francuziją. Manoma, kad jos 
ten yra grupuojamos puol mui 
prieš Angliją pradėti. Pastebi
mas labai didelis aktyvumas 
Dunkirkės zonoje. Yra didelis 
judėjimas visuose Francuzijos 
ir Belgijos pakraščiuose. Civili
niams gyventojams neleidžia
ma įeiti į šias zonas. Vokiečių 
karo sargybos saugoja visus 
kelius ir iš kiekvieno reikalau
ja turėti specialius karo virši
ninkų leidimus. Į Paryžių lei
džiama važiuoti tiktai Francu
zijos banke dirbantiems tarnau
tojams ir jų šeimoms. Visiems 
kitiems įvažiavimas uždraus
tas. ,

Ispanijoj automobi
liais negalima 

važinėti
MADRIDAS, Ispanija, liepos 

30 d. — Ispanų valdžios sluoks
niai yra priversti dar kartą 
mažinti gazolinos kiekį savo 
krašto gyventojams. Valdžia 
uždraudė 'vartoti automobilius 
stipresnius už 25 arkl o jėgas. 
Visi kiti automobilių savinin
kai turi teisę įsigyti maždaug 
du galionus gazolino kiekv eną 
mėnesį. Praktiškai tuo yra vi
siškai sustabdomas automobi
liais susisiekimas. Užsieniškiai 
gali įsigyti gazolino, bet pri
valo mokėti užsienio valiuta.

Anglai tvirtina netu
rėję šnipų Japonijoj w ___ _

LONDONAS, Anglija, liepos 
30 d. — Anglų vyriausybė įsa
kiusi savo ambasadoriui smar
kiai protestuoti prieš japonų 
spaudoj paskleblus gandus apie 
britų šnipinėjimą japonų teri
torijoj. Britų atstovas reika
lauja, kad japonai pateiktų 
konkrečius davinius, nes ant
raip nėra jokio pagrindo tikėti 
skelbiamoms žirioms. Anglai 
pažįsta suimtuosius ir šnipinė
jime apkaltintus žmones, kaip 
prekybininkus ir pramoninkus, 
kurie ramiai savo darbą vedė. 
Taip pat reikalauja pravesti 
tardymą užmuštojo Cox byloje. 
Anglų vyriausybė netiki savi- 
žudystės versija. Lordas Ilali- 
faksas, kalbėdamas lordų rū
muose, pareiškė, kad nėra jo
kio pagrindo tikėti 'japonų da
romais kaltinimais.

Anglai keičia karo 
ministerijos tvarką

LONDONAS, Anglija, liepos 
30 d. — Karo ministeris Eden 
pranešė, jog yra sudaryta sep
tynių specialistų komisija, ku
ri turi tikslu pertvarkyti 'visą 
karo ministerijos tvarką ir ad
ministraciją. Rengiasi viską 
sumoderninti/

Belgams primes fa
šistišką vyriausybę
BERNAS, Šveicarija, liepos 

30 d. — Visuomenės skandalais 
pagarsėjęs Belgijos fašistų ly
deris Degrelle paleistas iš ka
lėjimo. Pasakojama, kad vo
kiečiai jam pavesią sudaryti 
naują ministerių kabinetą, ku
rį turėsiąs tvirtinti buvęs bel
gų (karalius Leopoldas. Belgai 
žinojo, kad Degrelle dirba už 
vokiečių pinigus, todėl pačioje 
karo pradžioje areštavo šį fa
šistų lyderį ir uždarė į kalėji
mą. Bes traukiant iš Belgijos, 
Degrelle, kartu su kitais karo 
belaisviais, buvo nuvežtas į 
pietų Francuziją ir pasodintas 
į kalėjimą. Diktuodami taikos 
sąlygas vokiečiai pareikalavo, 
kad Degrelle butų paleistas ir 
dabar jį nori primesti paverg
tai belgų tautai. Degrelle-rin
kimuose labai mažai balsų bu
vo surinkęs ir iš viso Belgijoj 
turėjo tiktaį 2000 šalininkų.

Ispanijos ir Portuga
lijos diktatoriai 

tariasi
MADRIDAS, Ispanija, liepos 

30 d. — Ispanų spauda šian
dien paskelbė, jog tarp Portu
galijos ir Ispanijos yra sudary
tas nepuolimo paktas. Spaudo
je paseklbtas protokolo tekstas, 
kuris yra pridėtas prie slaptai 
sudaryto nepuolimo pakto. Tuo 
pačiu metu pranešama, kad 
abiejų valstybių valdžios yra 
nutarusios tuojau pradėti pasi
tarimus apsigynimui, jeigu bent 
viena iš jų butų užpulta. De
rybos buvo senai pradėtos, bet 
tik lai nesenai pavyko susitarti.

Argentina žaidžia 
diktatorių naudai
HAVANA, Kuba, liepos 30 

d. — Vakar buvo pranešama, 
kad beveik visais Havanos kon- 
ferencijoj keliamais klausimais 
buvo prieita vienbalsio sutari
mo, o šiandien paaiškėja, kad 
Argentinos atstovas paskutinę 
minutę pakeitė savo nusistaty
mą ir dėl jo negalėjo būti pa
darytas vienbals s visų Ameri
kos respublikų nutarimas. Ar
gentinos atstovas padarė sa
vus rezervus Europos valsty
bių kolonijų reikalu. Jis šiuo 
reikalu neturėjo aiškaus nusi
statymo, nes vieną kartą kai* 
bėjo, jog kolonijos yra pavo
jinga liesti, tai gali iššaukti 
karą, o antrą kartą pats reika
lavo, kad Argentinai butų su
grąžintos Falklandų salos. Ma
noma, kad Argentina padariu
si rezervus Europos diktato
riams patenkinti, kurie tuo 
labai džiaugiasi.

Diktatoriai už gerą 
moka blogu

- A-

K LONDONAS, Anglija, liepos 
30 di — Parnešama, kad ispa
nų fašistai nusavino britams 
priklausanč ą elektros jėgas 
bendrovę, esančią ant Ebro 
krantų. Tuo pačiu metu gen. 
Franko įsakė uždaryti du bri
tams priklausančius bankus. 
Šie diktatoriaus veiksmai sun
kina anglų ir ispanų santykius. 
Jie yra aiškiai nukreipti prieš 
Britaniją, kuri Frankui tiek 
daug yra padėjusi prie valdžios 
prieiti.

—Kinija nutarė išstoti iš Tautų Sąjungos ir įsakė savo 
valdininkams grįžti į Kiniją.

—Gibraltare sprogimas įvykęs dėl neatsargaus elgesio su 
rankine granata, bet ne dėl italų aviacijos mestų bombų.

—Pranešama, kad Biskajos įlankoj yra daugiau negu 600,- 
000 vokiečių kareivių.

—Anglai paneigia, kad Londono uostas uždarytas dėl bom
bardavimo. Uostas dirba savo normalų darbą kaip visada.

—Anglų parlamentas renkasi uždarytam posėdžiui, kur 
bus kalbama apie užsienio politiką. Nenori, kad kalbos pasiek
tų priešo ausį.

—Anglų vyriausybė nutarė sustiprinti blokadą. Bus blo
kuojama Ispanija ir Portugalija. Anglai ispanams ir portuga
lams leis įvežti reikalingas jiems prekes, bet neleis importą 
parduoti vokiečiams.

—Anglų blokada apima ir šiaurės Afrikos kraštus.
—Francuzai žada kreiptis į Ameriką prašydami gelbėti 

juos nuo bado.
—Havanos konferencijos darbai dar nebaigti ir šiandien 

tęsiami posėdžiai.
—Ispanijoj jaučiamas didelis nepasitenkinimas paskelbta 

britų blokada. Bijoma, kad ispanai neprisidėtų prie vokieč ų ir 
paskelbtų Anglijai karą.

—Anglų aviacija labai smarkiai bombardavo Francuzijos 
uostus, kur yra sutraukta labai dug vokiečių kariuomenės. Pa
daryta dideli nuostoliai.

—Vokiečių laikraščiai pripažįsta anglų drąsą ir narsumą 
oro kovose.

Italai atkirsti nuo 
savo kolonijų

SUEZO kanalas, Egyptas, 
liepos 30 d. — Suezo kanale su
laikytas vienas italų laivas, ku
ris' 'norėjo nuvežti ihaisto ir 
ginklų atsargą rytų Afrikoje 
esančioms italų kolonijoms. 
Laivas sual kyta,s pačioje karo 
pradžioje. Dabar italai negali 
nieko pristatyti į Abisiniją. 
Britų karo laivai smarkiai pa
truliuoja Viduržemių juroje ir 
italams neleidžia nieko nuvež
ti į Lybiją. Italai gali susisiek
ti vien tiktai orlaiviu s. Anglai 
tikisi, kad blokuodami Italijos 
kolonijas sugebės visiškai pa
laužti italų kariuomenės atspa
rumą kolonijose. Be ma sto ir 
ginklų italai negalės ilgai gin
tis.

Francuzai kasdien 
protestuoja prieš 

anglus
VICHY, - Francuzija, liepos 

30 d. — Francuzų vyriausybė 
šiandien pranešė, kad ji labai 
energingai portestavusi prieš 
anglų nutar mą. internuoti du 
francuzų admirolus. Francuzai 
tvirtina, kad anglai suėmė du 
admirolus, kurių laivai stovė
jo Anglijos uosiuose, kai buvo 
pasirašyta taika tarp francuzų 
ir vokiečių. Sako, kad admiro
lai laikomi Oksforde, kur yra 
padaryta stovykla internuo
tiems laikyti.

Petain neskuba at
statyti Francuziją
PABYŽIUS, Francuzija, lie-. 

pos 30 d. — Praėjo ištisas mė
nuo nuo paliaubų pasirašymo 
bet Petain vyriausybė dar nie
ko nėra padariusi karo griuvė
siams atstatyti. Administraci
jos atstovai tepajėgė šiek tiek 
kelius pravalyti, bet ir tai ųe 
visoje Francuzijoj. Prie kiek
vienos pavojingesnes vietos 
stovi vokyčių kareivis, kuris 
duoda pravažiuojantiems nu
rodymus. Karo metu sugriauti 
namai, tvartai, tiltai ir visa ki
ta stovi, kaip stovėjo prieš • 
mėnesį laiko. •

Francuzijoj badas 
stiprėja

VICHY, Francuzija, liepos 
30 d. — Petain vyriausybės 
ministeriai paskutiniame savo 
pošėdyj nuodugniai svarstė- 
kasdien vis stiprėjančio bado 
reikalą. Galima butų paleng
vinti bado problemą, jeigu 
francuzai turėtų susisiekimo 
priemonių, nes kai kuriose pro
vincijose dar galima rasti duo
nos ir riebalų. Ministeriai nu
tarė kreiptis į vokiečius ir pra
šyti susisiekimo priemonių.

Vokiečiai užmušė 
daug civilinių 

gyventojų
LONDONAS, Anglija, liepos 

30 d. — Nors vokiečių orlaiviai 
ir nepasiekė savo tikslo, ne
prasiskverbė vakar į Anglijos 
gilumą, bet jie padarė gana 
daug nuostolių civiliniams pi
liečiams. Kai kurie vokiečiu 
lėktuvai išmetė savo bombas į 
darbininkų kvartalus, esančius 
Temsės žiotyse. Vietomis bom
bos sugriovė kelių aukštų na
mus. šį rytą anglams pasisekė 
numušti du vokiečių lėktuvus, 
kurie neturėjo laiko pasiekti 
žemyną.

Vokiečiai kerštauja 
nekaltiems olan- 

, dams
AMSTEBDAMAS,( Olandija, 

liepos 30 d. — Pranešama, kad 
paskutinėmis dienomis suimta 
daug olandų ir išvežta į Vokie
tiją. Valdžia sakosi juos suė
mė kerštaudama už vokiečių 
areštus kolonijose. Vokiečiai 
tvirtina, kad koolnijų vadovy
bė blogai elgiasi su suimta s 
vokiečiais. Tvirtinama, kad 
Vokietijon yra išvežta keli šim
tai olandų.

LIEPOS IR RUGPJŪČIO M®N?
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų. 
Naujienų Administracija, 

t i ..... ...... <
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ISPANIJOS LAISVES KOVA
||||||| MARTIN GUDELL]

(Tęsinys)
Paviršutiniškai žiūrint, atro

dytų, jog šios dvi grupės tar- 
pusavyj kovojo, jog viena trau
kė į dešinę, o antroji į kairę. 
Ypatingai tos kovos paaštrėda- 
vo rinkimų metu, bet tikrumoj 
tai buvo ne kas kita, kaip 
politikierių žaismas išlaikyti 
pusiausvyrai ir ramiai toliau

daviniai būdavo sprendžiami ne 
pagal paduotų balsų skaičių, 
bet pagal vidaus reikalų minis
terijos nurodymus. Kaip kara
lius ministeriui įsakydavo, to
kia atsirasdavo ir balsų daugu
ma. Ministerijos valdininkai jau 
buvo taip išprusinti, kad jie vi
suomet mokėdavo gauti tokių 
balsų daugumų, kuri buvo rei
kalinga politinei pusiausvyrai 
išlaikyti, Svarbu, kad krašte 
butų gerbiami įstatymai, nuosa-

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3109 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

“KULTŪROS”
Numeiius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai)
Galima gaiXi

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

vybė, tradicijos, na, ir kad butų 
ramu.

O jeigu kartais atsirasdavo 
nepatenkintų,—o jų skaičius Is
panijoj visais laikais būdavo 
labai didelis — ir jeigu tie ne
patenkintieji drįsuavu stoti 
prieš kai kuriuos nuostatus ar
ba reikalauti daugiau teisių, tai 
liberalai ir konservą toliai vi
suomet sutardavo dėl priemo
nių nepatenkintiesiems numal
šinti. Būdavo siunčiama civili
nė gvardija, o jeigu jos nepa
kakdavo, būdavo skelbiamas^ 
karo stovis, siunčiama kariuo
menė ir tuojau viskas nuslopi
nama. Vėliau būdavo šaukia
mas parlamentas, kur konser
vatoriai ir liberalai aprobuoda
vo kariuomenės arba civilinės 
gvardijos veiksnius, žymesnie
siems malšintojams paskirdavo 
žvaigždes arba kaspinus, suteik
davo net pensijas, na ir toliau 
ramiai tęsdavo savo politikų.

Ne nuostabu, kad skaitlin
giausioj i ispanų visuomenės 
sluoksniai, — darbininkai, žem
dirbiai ir didelė valstiečių dalis, 
— jokio dėmesio į šį politikie
rių parlamentarinį žaidimų ne
kreipė. Rinkiniuose jie nedaly
vaudavo, rinkimų rezultatais 
nesidomėdavo ir iš rinkimų nie
ko nelaukdavo.

Bet paskelbus Primo de Ri- 
verų diktatorium, parlamentas 
buvo uždarytas, rinkimai panai
kinti, liberališkai nusiteikusi vi
suomenės dalis nuo valdžios at
stumta ir kraštui pranešta, jog 
jis bus valdomas pagal kariš
kių direktorijos nurodymus. Ka- 
iiškoji direktorija buvo sudary
ta iš tų pačių karus pralaimė
jusių generolų kastos.

Diktatūros metu darbininkai, 
jų organizacijos ir visoks kai
rusis judėjimas buvo dar smar
kiau persekiojami. Spaudos, su
sirinkimų ir žodžio laisvė bu
vo visiškai suvaržyta. Afrikos 
karų prakištisįeji generolai ne 
tiktai nebuvo patraukti atsako
mybėn, bet jie dar daugiau ga
lėjo sauvaliauti, niekas jų ne
galėjo sudrausti.

Nepasitenkinimas vąldanč al
siais sluoksniais krašte buvo, be 
galo didelis. Kiekviena proga 
buvo reiškiami protestai ne tik
tai prieš valdančiuosius gene-

ninkus, prieš bažnyčių ir priešėje patarimo. Dauguma tų pata- liaudimi, 
visų santvarkų.

Nuo valdžios atstumtieji li
beralui, nesulaukę iš diktato
riaus Kviet.mo prie valdžios, 
taip pat pradėjo lėkšti savo 
nepas t. niviiLinų. Sanchęz Guer- 
ra, iibei miškai nusiteikęs mo
narchijos polit kas, kur s anks
čiau kelis kaltus buvo kara
liaus kviestas min steriu pinn.- 
ninku, organizavo ųet sukilimų. 
Vėliau semtas pareiškė, kad jis 
orgąmzavęs sukilimų prieš dik
tatūrų, het ne piieš 
jų, kad jis norėjęs 
konstitucinę tvarkų 
vengti i evoLucijos, 
dideLąią žinosn ais ardanti i. 
kuri Ispanijoj viską iš pagtin
dų pakepsianti. Sanchez Guerrą 
pabrėžė, jog visų pasiturinčių
jų sluoksnių gyvybinis reikalas 
yra pastoti kelią artėjančiai re
voliucijai.

Dafis liberališkai nusiteikusių 
monarchijos politikų, įsitikinę, 
jog karalius perdaug susikom
promitavęs ir negali Ispanijoj 
sugrąžinti konstitucinės tvar
kos, pradėjo galvoti apie res
publikos įvedimą.

Niceto Ąlkala Zamora, mili
jonierius, didelių žemes plotų 
savininkas, geras kalbėtojas, 
praktikuojąs katalikas, ilgą lai
ką išbuvęs krašto apsaugos mi- 
msteriu, pasiskelbė respubliko
nu.

Miguel Maura, ilgus metus 
buvusio ministerio pirmininko 
Anlonijo Maura sūnūs, dauge
lio akcijų ir didelių žemės plo
tų savininkas, taip pat pasiskel
bė respublikoniškos tvarkos ša
lininku.

Manuel Ąsania (ispaniškai 
rašoma Azana), nusigyvenusių 
Kastilijos bajorų ainis, ilgame
tis teisingumo ministerijos val
dininkas, konservatoriškos mo- 
narchisto Mekjuiadez ‘Alvarez 
partijos narys, laisvalaikiu sa
vo krašto literatūros tyrinėto
jas, taip pat pasisakė, jog iš 
teisiško chaoso* kųrjan Ispani
ją įveįlė diktatūra} £ali išgelbė
ti tiktai respublika.

Šie politikieriai, nors ir ne 
vienodai vertino krašto įvykius, 
surado bendrų kalbų ir pradėjo 
organizuoti,. kiekvienas sąvo 
aplinkumoj, nepatenkintus vi
suomenės sluoksnius.

Dešinini nusiteikusios visuo
menės dalis, matydama, jog 
diktatūra nuves kraštų į bedug
nę, prisidėjo prie dešiniųjų or
ganizuojamo respublikoniško

rėjų jam patapė bėgti. Jis vis Grąfąs Romanones, monar- 
dėlto bėgti ųenorejo, het krei- chišRo kabineto vardu vedė de

rybas su Ąlfcąlą Zamora, revo
liucinio respublikonų komiteto

monavchi- į 
atstatyti

ir tuo iš
kuri labai

pėąi į išhkinįiaus lis sąvo ka
rius — generolus, prašydamas 
tu tarimo. Jis uorėje, kad šie iš
vestų į gatvę kareivius ir jį nuo 
iibiLosi apgintų.

Genei olai, matydami krašto 
daugumos nuotaką, pabijojo 
Karalių ginti, bet belydėdami jį1 
į Kartągepą pi'ižatjtėjo pirma! 
tW.a!hiuĄ, proga v,l jį atgal 

elementams patars ne- 
dątyti sunkenybių respublikai. 
Alkala Zamora prižadėjo re
spektuoti karališkos šeimos na
ivų gyvybę, prižadėjo neperse
kioti dėžiniai nusiteikusių vals 
tybės valdininkų, gerbti nuosa
vybės teises ir katalikų bažny
čios reikalus.

Civilinės gvardijos vyriausias 
inspektorius generolas Sanchur- 
cho (Sanjurjo), monarchiško 
kabineto ir revoliucinio komite
to jgąliotas, palydėjo Alfonsų 

plentu ligi Kartagenos. 
Kai’tagenoj bestovįs karo laivas 
nuvežė paskutinį Ispanijos Bur- 
boną į Marselį, o kitus karališ
kos šeimos narius civilinė gvar
diją traukiniu palydėjo ligi 
prąncuzų sienos.

Tuo tarpu Ąlkala Zamora, re
voliucinio komiteto narius pa
skelbė laikinosios vyriausybės 
niinisteriais ir įsakė užimti mi
nisterijas, pats skubėdamas už
imti ministerio pirmininko bu
veinę. Tų pačių dienų, balan
džio keturioliktųjų, revoliucinis 
respublikonų komitetas paskel
bė įvestų respublikoniškų reži
mą.

RomanoneA Aikalai Zamorai 
prižadėjo, kad perduos visas 
lųmistcrijas be jokio pasiprie- 

! šinimo, kad kabineto vardu pa- 
I tars ginkluotoms valstybes je- 
1 goms taip pat pripažinti naujai

pasuk v lesti. >
Admirolą Asnarhs (Aznąr)J 

pasKutims monarchijos min s- 
.ci ių Kabineto pirmininkas, Tin
ti n iu Kampanijos metu skelbė, 
joj ramiai laukius dar vieno 
monarchijos laimėjimo. Sužino
jęs rinkimų davinius ir pasiin- 
formavęs apie kraštą nuotaikų, 
jis taip pat paąiųję karaliui iš
važiuoti, o pats pasiuntė grafų 
Romanones, jo kabineto įtakin
giausių ministerį^ tartis su res
publikonų revohųęiniu komite
tu. Ministeriams buvo aišku, 
jog nepajėgs pajėga išlaikyti 
monarchijos. Jeigu prasidės 
gatvių kova, tuojau viskas išsi
lies į revoliucijų, kuri ne tik
tai monarchijų panaikinsianti, 
bet paliesianti ir privatinę nuo
savybę bei visų santvarką,

šių įvykių akivaizdoje jiems 
buvo daug parankiau atiduoti 
valdžių žmonėms, kurie jiems 
buvo pažįstami, su kuriais 
anksčiau bendradarbiavę, kurie 
buvo pasiryžę ir toliau saugoti 
pagrindinius valstybes įstaty
mus ir tenorėjo pakeisti tiktai 
režimo formų. Daug blogesnis 
reikalas susidurti su sukilusia

Ispanai džiaugėsi, kad reži
mo pakeitimas tiek mažai jiems 
kainavo. Viskas įvyko be jokių 
žudynių, be jokio kraujo pra
liejimo. Nesidžiaugė tiktai to 
liau politikoj numatantieji žmo
nės. Ta ispaniškoji respublika 
labai jau pilka jiems atrodė, nes 
beveik visose valstybės įstaigo
se buvo ne respublikonai, bet 
tie palys valdininkai monar- 
chistai. Kariuomene, didžiau
sias reakcionierių ramstis, liko 
beveik nepaliesta. Asania, tuo
metinis karo ministeris, atleido 
atsargon kai kuriuos karinin
kus. Kad paleistieji neturėtų 
mokytis kokio nors naujo ama
to ar ieškoti darbo, jiems pali
ko tas pačias algas, kurias jie 
gaudavo tarnaudami karaliui. 
Logika reikalavo tuojau paleis-

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

chistiško, reakcinio nusistaty
mo karininkus, bet Asania to 
nepądarė. Jis paliko kariuome
nėj generolus Sanchurcho, 
Franko, Goded, Molą ir visų 
eilę pulkininkų. Šiandien, be 
abejo, Asania gailisi tinkamai 
neišvalęs kariuomenes tuo mo
mentu, kada tai galėjo padary
ti, kada tai padaryti buvo jo 
pareiga.

(uBs daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ar DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield AvenueIn-I ■

Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite inusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 18:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

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

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

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.

AKIU SPECIALISTAI

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

I

♦KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Sales Tax etcstra

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefoną* PORTSMOŲTH 9022 
POCAHON.’tA^ Mine Run iš geriausiu mainu 
daug dulkių išimta Perkant $7-35 
5 tonus ar daugiau .............................. * ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
kant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■ "
PETROLEUM CARBON COKE $0.25 

perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas ..........

COPR. 1939, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

JIFFY CROCHET CLOTH PATTERN 2312
No. 2312 — Mėgsta staltiesė.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.

11739 Ss. Halsted St, Chieago, UI

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

No. 2312

I Vardas ir pavardė.
i

* Adresas....................

Miestas ir valstija.

Respublikonai, norėdami ge
riau sustiprinti savo pozicijas, 
užmezgė ryšius su sindikalisti- 
nčmis darbininkų organizacijo
mis, ispanų socialistų partija ir 
su įvairiom regijonalistinėm 
grupėm, kurios jau seniai tu
rėjo respublikoniškų pasaulėžiū
rą. Šios grupės buvo gana stip
rios Katalunijoj, Valencijoj ir 
Vaskonijoj.

Iš minėtų politinių grupių at
stovų buvo sudarytas revoliuci
nis respublikos komitetas, ku
ris ir turėjo paruošti respubli
kos įvedimą, šiam komitetui 
pirmininkavo dešiniausiaį nusi
teikęs politikas Alkala Zamora.

Į šį komitetą neįėjo nė vie
nas sindikalistinių organizacijų 
atstovas.

Nors nei anarkistai, nei sin- 
dikalistai revoliuciniame komi
tete nedalyvavo, bet jie rėmė 
respublikonišką judėjimą. Asa
nia, Maura ir kt. komiteto na
riai jiems prižadėjo, įvedus res
publikonišką režimų neperse
kioti darbininkų, nevaržyti jų 
spaudos, duoti laisvę organi
zuotis ir susirinkti.

1931 metais balandžio 12 die
nos savivaldybių rinkimų me
tu absoliučią balsų daugumą 
gavo respublikonų ir socialistų 
atstovai. šiuose rinkimuose, 
sindikalistų patariamos, dalyva
vo ir tos darbininkų masės, ku
rios ligi šio meto boikotuodavo, 
visus politinius rinkimus.

Ąlfonsas XIII, sužinojęs rin
kimų davinius, susikvietė savo 

- I karališkuosius patarėjus ir pra-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedčliomis pagal sutartį

LIETUVIAI

8

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. įlydė Park 3395

Df. Sušauna Slakiš
Motefiį1'ir' vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus1 seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

Laidotuvių {Direktoriai

illlllllllllllĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIutim iHiiiiiiiiiiiiaitiiiiii litai n iimi

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituaįiica Avenue Phone YARds 4908

ALBERT V. PETKUS
4704 0o. VVestern Avenue Phone LAFayette 8024

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

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiiiiiimiiicmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

YARds 1419

v

1

6834 Sq. Western Ąve,
1410 South 49th Coųrt, Cicero

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

ANTHONY B. PETKUS
, Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituapica Avenue YARfls 1139

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. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan 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. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų
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

Garsinkitės “N-nose”
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Ką Žmonės Mano
■ —    - ■ —"---------------------------------------------------------------------- ------------

TRAGIŠKOJI EUROPA
(Tęsinys) žemiausią, laikyti visuma, kad 

pradedant nuo ekonomines 
i tvarkos siekti dvasinio ir mo- 

T? civilizacija, rusų ar ame“|ra]jnjo žmogaus tobulumo tai 
rikiečių, turi vieną vardą, ma- reiškia žengti į gatvę be išei- 
sės civilizacija, kur viskas yra tjeSe Ekonominę gerovę galima 
racionalizuota, pradedant Pa" statyti ant moralinės, 
čiu žmogum; kur degantis vei
klumas, visai nukreiptas į ga
mybą, jums jau nepalieka lai
svo laiko gyventi ir džiaugtis 
gyvenimu; kur skaičiavimas|;
pakeičia mintį, statistika stoja’sa(jos nustato pozityvių jė- 
idėjų vietoj, asmenybė susky-fjzjnės ir dvasinės energi
ja; kur žmogus nustoja nuosa-’jos pusiausvyra. Gili ir patva- 
vybės, šeimos, moralinių bei|rį jaimg nereiškia džiaugtis 
dvasinių vertybių jausmo; kur smagumais, bet būti stipriam, 
mašina pakeičia rankų darbą, j^raSĮų numalšinti materiją, 

sąmoningai tvarkyli savo arba 
kitų veiklumą, pažinti ir leisti 

(kitiems patirti žmogaus cha- 
jrakterio viršenybę. Visokia ci- 
jvilizacija, kuri neturi kito da
lyko, kaip užtikrinti žmogui 
gerbūvį, pasmerkta sugriūti.

kur visuomenė yra tik šiurkšti 
prievarta.” Ir—: “Taigi, žino- 
kme, ir amerikiečiai tegu žino 
su mumis, kad ekonominius 
faktus laikyti individualinio 
ir socialinio gyvenimo pama
tu reiškia dalį, ir dar pačią

Jau laikas anglimis apsirūpinti. 
Vasarą visuomet anglių kainos 
žemesnės. Todėl dabar yra ge
dausiąs laikas anglis pirkti— 

kol jų kaina nepakyla.
j Musų sandėlyje yra visokių rų- 

;ių anglių, tai ir kostumerius
I 'alime pilnai .patenkinti. 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

bet ne 
(atvirkščiai. Materialine pažan- 
(ga, perdaug tobuledama, galų 
(gale save sunaikina.” Ir dar—: 
i “Apskritai, smagumai naikina 
I jėgas. Gi žmonių reikalus vi-

Naiiiienn-Aomp 'T'«lrr>hotn

bombardavimo.

Įvairios pasaulinės žinios
Japonai persekioja 

anglus
Cardenas daro drau

giškus Įspėjimus

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ

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

į

i1

žadina energiją, išplėtodama 
žmogaus sąžinę, yra patvari ir 
galinga.” Vis dar apie Ameri- 

,ką, (nes tai iš IV skyriaus: 
“Jungtinės Valstybės ir ekono
minė krizė,” kurį praverstų, 
kad ištisai kuris nors musų 
laikraštis perspausdintų, nes 
jis ir iš viso knygoj, drauge 
su skyriumi, V-tu, “Rusų revo
liucija”, yra įdomiausias ir 
suprantamiausias, nes tiesiau
siai skaitytoją liečiąs) : “Gero-

tikslas, gyvenimo pagrindas. 
Ekonomines vartybes yra pa
grindas ,ne viršūne. Dvasinės

COAL and COK f Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis.
NUSIPIRKIT PAKANKAMAI

ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai
Illinois Sales Taksu 3% ieina i Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

Žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau
Third Vein

$-7.75
POCAHONTAS — 
ar New River. Ne
rūksta ... Namams
WEST VIRGINIA MINE $^.35 
RUN — Extra rupios ■

CHICAGO SOLVAY arba CHI
CAGO COPPERS — $0.35
Pea Coke

ANTHRACITE Chest- $4 *>.25 
nut ar Fange Hard Coal

Dideli
$rt.35

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.
ILLINOIS SCREENINGŠ 
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba 
rankomis kūrenti H1
AČE STOKER NUT -^l-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių 
įrengimams v
ROYAL“STOKER NLT — Mu- 
sų Vadas. Puiki Štoke- „$0.05 
riam Anglis O

ge

MILLER’S CREEK 
šmotai, Genuine 
Consolidation
ATLAS BLOCK — $f>.15
Puikios Pečiui Anelys

BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch $-V.2O
rupumo ■
BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai $*7.65
p'ali nirkti f

Kainos Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS fUEL COMPANY
(STEIGTA 1915 METAIS.

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61

vertybės lygiai buliuos kuriai 
tautai, kaip medvilnė ir kvie
čiai. Fizinė didybė nėra matas. 
Skaičius neturi nė širdies, nė 
smegenų. Statistikos neatstoja 
idėjų. Standartizacija yra pa
vojus inteligencijai. Greiti re
zultatai nieko neįrodo: laikas 
nesigaili to, kas padaryta be 
jo. Darbas serijomis yra že
mesnis už asmenines pastan
gas. Doktrina aukštesne už 
mechanizmą. Ir sielą turi kū
ną, vistiek, koks jis didelis, 
kaip gerai organizuotas, koks 
galingas.”

Girdi, Rusijoj revoliucija 
prasidėjo su caru Petru, bet 
jo įpėdiniai nemokėjo jos už
baigti, “duodant Rusijai poli
tines ir socialines institucijas, 
geriau ir anksčiau padarant 
prieinamą ūkininkams privati
nę nuosavybę, nors iš lėto ir 

i reguliariai, praktiškai plečiant 
švietimą, reformuojant dvasi
ninkų luomą, tautą pamažu 
'kviečiant bendradarbiauti su 
(valstybe, suteikiant jai statutą 
ir įstatymus, (čia pabrėžiu, nes 
liečia ir Lietuvą) skirtingos 
kilmes tautoms pritaikant fe- 
deralinę sistemą, kuri jas butų 
suartinusi nesurusindama. Ma- 
terialjnė pažanga aiški (?! 
Ar. V.), bet moraline nėjo tuo 
pačiu žingsniu. Kada moder
ninio gyvenimo dinamizmas 
užkliuvo už statiškos autokra
tijos, loji ilgai priešinosi, bot 
pagaliau turėjo nusileisti spau 
dimui.” i— Petras Didysis bu
vo iš anksto davęs sąlygas. Jis 
užsipuolė visu smarkumu ir 
dezorientavo rusų tautą, iš
stūmė ją iš savo tradicijų, ne
pajėgdamas atimti tų tradicijų 
dvasios. Jis kėsinosi prieš ru-

TOKIO, Japonija, liepos 2' 
d. — Užsienių reikalų ministe- 
ija šiandien pranešė spaudai, 

kad karo po’icija yra areštavu
si visą e ]ę Didžiosios Britani
jos piliečių. Bebeik visus juos 
kaltina šnipinėjimu. Areštuo
tieji yra kariuomenės organu 
žinioje, krašto vidaus polic ja 
nieku anglų piliečių neįtarusi 
ir neturėjusi pagrindo juos 
areštuoti. Lomei agentūra pra
neša, kad britų keresponden 
tas James Cox nusižudęs. Kare 
policija ji areštavus , atvedusi 
į nuovadiją, o Cox pasinaudo
jęs policininkoneatsargumu i 
iššokęs iš antro aukšto. Be 
krisdamas užsimušė. Anglai 
netiki japonų versija. Jie ma- 
io, kad Oox buvo kankinama 
r užkankintas, o vė’iau pc’- 

langą išmestas. Anglijos amba
sadorius tuo reikalu padare in
tervenciją.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

kompromisus 
darbininkus 

su juo ši iv 
kuri tur

MEKSIKO, liepos 29 d. — 
Meksikos prezidentas Cardenas 
dar kartą perspėjo darbininkų 
vadus žibalo pramonė’e, ragin
damas juos nekliudyti išspręs
ti sunkios ekonom uos padėties 
toje pramonės šakoje. Nesileis- 
damas į jokius 
Cardenas ’ kviečia 
bendradarbiauti
problemai išspręsti, 
’abai didelės s’vaibcs Meksiko 
gyvenime. Prezidentas pabrėžė 
kad darbininkai be teisių, taip 
pat turi morales ir sociales pr- 
re’gas. Žibalo pramonės reik° 
las yra svarbus visai Meksiko 
valstybei, reiškia ir darbiniu 
kams. Cardenas buvo privers 
tas daryti šitokį pareiškime 
nes Toledano, .komunistuojan 
tis, rengė darbininkus pr c 
streiko dabartiniu sunkiu mo 
mentu.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So.. Ashland Avenue

Kamoas 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.

sų bažnyčią, pašalindamas jos 
galvą ir sukeldamas religinių 
neramumų, kurie paskui nie
kados nenutilo. Čia yra prad
žia. Pirmos skaldymosi, opozi
cijos valdžiai, revoliucinio ne
rimo žymės reiškiasi religinėj 
plotinėje: sentikiai nuo 1654 
metų Revoliucijos beveik visa
dos iš tolo prasideda, tradici
jų ir konservacijos reakcijoj 
prieš persui ark i ą ir pergreitai 
norinčią veikti valdžią. Ta re
akcija virsta revoliucija vos 
lik ji atranda idėjų. Gi nuo 
XVIII šimtmečio galo rusų 
reakcija atrandą prancūzų re
voliucijos idėjas. Pradininkas 
yra didelis dvarininkas Radi- 
ščevas, .kuris 1790 m. išleidžia 
savo Kelionę Peterburgo į 
Maskvą; joj : giria prancūzų 
laisvę ir skelbia federalizmą. 
Katrina jį išsiuntė į Sibirą”... 
“...rusiškos tautų atbudimo 
formos”, paskui federalizmą, 
dar minima Nikalojaus I 
viešpatavimo laikų. Autorius, 
kaip ir reikia tikėtis iš jo, tiki 
busimu Rusijos griuvimu (o 
juk ji senai ir nebe Rusija va
dina save— bet Socialistinių 
Tarybų Respublikų Sąjunga), 
jau jis “raudonuose nasruose 
gali rasti nuodų ir putų, bet 
dar tų jau nemato...”

Perskaičius šią visgi skaity
mui sunkoką knygą (vis nori 
išmušti iš vėžių minčių suraiz- 
gymui ir profesoriški atsitrau
kimai į šalis, be to ir lietuviš
kai atpasakojau t, aišku, netaip 
lygu visur išėjo), kyla mintis, 
kad, kaip ten nebūtų, nebloga, 
kai ir tokia literatūra (“sau
sa”, “publicistine”) išeina dy
giu skaičium su kitom kny
gom Lietuvoje (ir šios išspaus
dinta net 2200 egz.), bet kad 
iš jos tikrai butų naudos, ne 
vien “miglos” (Ipd ir moksliš
kos) “pūtimas į akis”, reikia, 
kad, kaip ir čia, Amerikoje, 
visuose viešuose (knygynuose 
pareikalavęs (pilnam dalkų 
studijavimui) gautum origina
lus arba vertimus ir Lenino 
raštų, ir Hitlerio “Mano kova” 
ir uždraustą Italijoje Mussoli- 
ni seniau rašytą knygą “Kardi
nolo meilužė”, ir tt., ir tt.,—tik 
taip užtikrinamas bet koks 
minties netrukdomas vystyma
sis, o kimšti į galvas vienpusiš
kas mintis, kokios jos bebūtų, 
ypač dar esant krašte pana
šaus spaudimo visoje atmosfe
roje,, vargu ar pasitarnauja
ma kultūrai ir pažangai. 
Lauksime kitų išleistų knygos 
dalių, (dai; 2 dalys), šios (230 
pušį.) kaina 60 centų (iš lei
dėjo, adresu: “Sakalas”, Kęs
tučio 36, Kaunas, arba iš šių 
žodžių rašytojo, adresu: Arė
jas Vitkauskas, 2138 W. 
ter St., Chicago, III.

(GALAS1

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

$5,450,000.00
- $370,000.00

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

and
LOAN ASSOCIATION oF Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Garsinkitės “N-nose”
MADOS

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

Mažas BUICK 4 durų 
PACKARD SENDAN 
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBILE sedan

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
1938z Mažas BUICK opera coupe su viskuo
1937 
1936 
1937 
1936 
1934
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

SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

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

sedan su viskuo 
su viskuo .........

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

v >

u*

c

Duodam Paskolas ant
1 -mų Morgičių 4486

Naujienų Spulka

ra-

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

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

Of CHICAGO
MOKA 3%% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

Coul- ( Adresas)1739 SOUTH HALSTED STREET

/

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

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

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

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

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, šokiai ir viso
kie pamarginimai.

BUS GERA MUZIKA!

Chicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui naujų namųMOKAME

Dividendų už padėtus pinigus

Universal Savings 
and 

Loan Association

Ūse only one leve! tea- 
spoonful to a eup of sifted 

flour for most recipes.

■T4RBAK8NG

Šame price today 
as 48 years ago 
25 ounces for 254 
Manufaclurcd by baking powder 
•pecialiit* who mak« nothing. būt 
baking powdar — undar (uparviiian 
of exp«rt chemist* of national 

___raouUtion. t

MILUONS OF POUND$HAVE»BĘ£ N 
USED BYOUR GOVERNMENT^

No. 4486 — Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri 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 StM Chicago, HL

Ij^sifBog-DAUKANTgjz 2202 West 
ĮpDERALSAVlNGS CermakRd. 
*TND loan assocut.on chicago. ILL.

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

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

atsiųsti man pavyzdį No.

Mieroa

(Vardas ir pavardS)
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NAUJIENOS
The Lithuantan Daily New»

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

D 39 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subšcri'ption Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00’ per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered ąs Second Class Matter 

‘March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago,. J}!., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canšl 8500.

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu

Metams....................    <8.00
Pusei metų —------------------4.00
Trims mėnesiams ________ L 2.00
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui ... .... ...... .75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija___ ’_________ ;3
Savaitei ..............................    18
Mėnesiui ___________    75

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

Metams ..................  $5.00
Pusei metų ...... ..... ......... —
Trims mėnesiams _______ 1.-50
Dviem mėnesiams 1J00
Vienam mėnesiui_______ , ,75

• Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams __ ________________ $8J)0
Pusei metų ......   4.00
Trims mėnesiams_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto,Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu.

GPU teroras Lietuvoje (
Anglija gauna žinių apie sovietų slaptosios polici

jos '(GPU) veikimų Baltijos kraštuose, taigi ir Lietuvoje. 
Vienas Amerikos korespondentas Londone praneša, kad 
tose šalyse sovietų žvalgyba jau veikia, skleisdama tero
rų tarpe inteligentijos ir buržuazijos — tokį žiaurų te
rorų, kokio niekas iki šiol nėra vartojęs, išimant bolševi
kiškus žvalgybininkus.

Vadinasi, Lietuvos žmonių kankinimas jau prasidė
jo. Netrukus bus prigrūsti kalėjimai ir koncentracijos 
stovyklos, tūkstančiai bus išgabenti į Archangelsko sri
tį, į Sibiru ir Turkestanu, daugybė bus sušaudytų arba 
“dings be žinios”.

Bolševikų taktika pavergtuose kraštuose yra naikin
ti pirmiausia apsišvietusius ir susipratusius žmones, t. y. 
inteligentus, darbininkų organizacijų vadus, ir pasiturin
čius asmenis. Pastaruosius jie žudo su tikslu pagrobti jų 
turtų; o visuomenės veikėjus bolševikai stengiasi “likvi
duoti”, kad liaudis neturėtų vadų ir pasidarytų, kaip 
avių būrys, kurį komisarams lengva suvaldyti.

Bet Lietuvos valstiečiai nėra avys. Kuomet bolševi
kai pradės iš jų atiminėti ukius, kils desperatiškas pasi
priešinimas — ir tuomet Lietuvos žmonėms gali ateiti 
tokie baisus persekiojimo ir žudymo laikai, kokių tas 
kraštas dar nėra regėjęs.

Revoliucija prieš pluto-demokratiją
Naciai ir fašistai vi$ dažniau ima vartoti žodžius, 

paimtus iš agitacinėš komunistų literatūros. Vokiečių ir 
italų laikraščiai kalba apie dabartinį karų, kaip apie ko
vų prieš “plutokratiją”. Plutokratija reikia- lobiriinkų 
valdžių.

Vyriausias Italijos fašistų publicistas, Virginio Gay- 
da, kuris paprastai išreiškia Mussolinio nusistatymų 
svambesniais klausimais, sako, kad “ašies” valstybės (t.

GELBĖKIME LIETUVĄ
Sovietų Rusija okupavo ir pavergė musų tėvų kraštų.
Nepriklausomos Lietu Vos jau nebėra. Rusijos Valdovų valia, paremta milžiniškomis sovietų kariuo

menės jėgomis, Lietuva yra įjungiama į sovietų imperijų.
šitam smurto aktui įvykinti, bolševikiškos Rusijos komisarai birželio mėnėsį privertė pasitraukti 

Lietuvos Respublikos Valdžių ir pastatė jos vieton savo vytiaiisS’bę, sudarytų iš komunistų ir jų paka
likų, su Justu Paleckiu priešakyje, ši Maskvos “lėlių vyriausybė” liepos U ir T5 d. d. pravedė neva 
rinkimus į “seimų”, pastatydama kandidatais akiai atsidavusius Maskvai asmenis ir uždrausdama 
veikti bet kuriai Lietuvos visuomenės/ Organižacijai, kuri stoja už nepriklausomų Lietuvą.

Taip išrinktas “liaudies seimas”, susirinkęs Kaune, po sovietų komisaro Dekanozovo priežiūra, tuo- 
jaus nutarė paskelbti Lietuvą “sovietine respublika” ir paversti jų Sovietų Sąjungos dalim.

Kaip nepriklausoma Valstybė, Lietuva yra panaikinta. Jos Vidaus santvarka dabar yra soviėtizuoja- 
ma. Jos ekonominis gyvenimas yra įgriaujamas iš pamatų. Visa Lietuvos pramonė jau paimta į val
džios, t. y. į sovietų komisarų, rankas. ValstiėČitį žemės nusavintos, jų Sėdybos, laukai, trobos ir ūkio 
įrengimai yra paversti valdžios turtu, su kuriuo elgsis kaip tinkami atsibeldušieji iš Rusijos bolševi
kiški uzurpatoriai.

Lietuvos ūkininkui stąiga tapo išplėštas visas jo turtas, kurį jisai buvo ilgų mėtų darbu pasigaminęs 
ir sutaupęs. Toliaus jisai tegalės dirbti žemę, tiktai kaipo nuomininkas arba valdžios “sov-chozo” ku
metis. Ir jeigu jisai drįs pakelti balsų prieš savo pavergėjus, kurie jį taip nežmoniškai apiplėšė, arba 
bent neparodys jiems pakankamo nuolankumo, tai ant jo ir jo šeimos galvų kris sovietinės žvalgybos 
teroro smūgiai.

Kiekvienas doras žmogus turi visa širdim pasipiktinti tokiu žiauriu didelės, galingos valstybės smur
tu prieš ramių ir nė vienam kaimynui skriaudos nepadariusių šalį. D mums, Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams, kurie esame iš tos šalies kilę, kurie per metų metus dėjome aukas jos reikalams ir džiau
gėmės jos pažanga tautinės laisvės sąlygose, ši Lietuvos nelaimė reiškia neapsakomai skaudų nuostolį.

Mes griežčiausiu bildu protestuojame prieš neteisėtų rusų įsiveržimų į Lietuvos teritorijų, prieš jų 
užsimojimų pavergti lietuvių tautų ir prieš jų plėšikiškus veiksmus mūsų gimtame krašte!

Paniekų ir pasmerkimų mes reiškiame tiems Lietuvos pardavikams, kurie sutiko būti Maskvos im
perialistų įrankiais ir pridengti jų smurtų apgaule, priimdami vietas sovietų paskirtoje neva Lietuvos 
“vyriausybėje” ir suklastotame “liaudies seime”!

Amerikos Jungtinės Valstybes atsisakė pripažinti teisėtais grobikiškus SSSR žygius prieš Lietuvos 
Respublikų, ir lietuvių tauta visuomet bus už tai dėkinga šiai didžiausiai pasaulyje demokratijai.

Lietuvių tauta nėnUrims po bolševikiško despotižnTo jungu. Kaip seniau ji atkakliai grūmėsi su Ru
sijos carizmo satrapais ir kovojo tol, kol nebuvo sudaužyti vergijos pančiai, taip ji kovos ir dabar, 
nors šitoje kančių kelionėje į laisvę jai, gal būt, teks pakelti net sunkesnių aukų, negu kad ji turėjo 
jų pakelti, besigindama nuo Muravjovų Korikų ir caro žandarų. Kaip anais laikais, taip ir Šiandien, 
Amerikos lietuviai visomis išgalėmis rems Lietuvos žmonių pastangas atgauti laisvę.

Mes atsišaukiame į Lietuvių draugijas, kliubus ir visas organizacijas, ragindami jas svarstyti savo 
mitinguose Lietuvos reikalus, kelti protestus prieš Lietuvos okupacijų ir siųsti atitinkamus pareiški
mus Jungtinių Valstybių Administracijai ir Kob-gTesė nariams. Nepriklausomos Lietuves idėja neturi 
būti nustelbta nė vienai valandai. Lietuvos laisvės balsas turi nuolatos skambėti Amerikoje, kurios de
mokratinė santvarka yra pagrįsta kilniais žmogaus feisii] ir tautinės bei religines tolerancijos principais.

Vykime lauk iš visuomeninio letuvių gyvenimo tuos parsidavėlius, kurie džiaugiasi Lietuvai patekus 
po svetimu jungu! Pasitikėkime savo jėgomis ir sutartinai darbuokimės visi, kuriems yra brangus mu
sų senosios tėvynės likimas, kad neilgai trukus Lietuva vėl pataptų Nepriklausoma, Laisva ir Demo
kratinė Respublika.

Šį atsišaukimų vienbalsiai priėmė Čhicagos lietuvių laikraščių redaktorių sušaukta konferencija, lie
pos 25 d. 1940 m., kurioje dalyvavo šie asmens:

DR. P. GRIGAITIS, “Naujienų” redaktorius; L. ŠIMUTIS, “Draugo” redaktorius; M. VAIDyLA, “Sandaros” redakto
rius; DR. A. MONTVIDAS, SLA. 6 Apskr. pirmininkas, ChicagėS Lietuvių Draugijos daktatas-kvotėjas; J. A. MICKE- 
LIUNAS, L. R. K. Š. A. Čhicafcds Apskrities piffhininkas; KUN. IG. ALBAVlčiUS, ĄpVeifedds Dievo parapijos klebo
nas; J. J. HERTMANAVIČIUS, “Sąhdaros” bendradarbis; PŪANAS BASTYS, A. L. T. Sandara; P. MILLER, Chicagos 
Lietuvių Draugijos finansų sekretorius; IGNAS SAKALAS, A. L. R. K redakcijos Chiteagos apsk. pirmininkas; A. 
DAINIS, Lietuvių Darbininkų Dratigiia, 4 kp.; J. fcDNDfcOŠKA, Lietuvių Darbininkų Draugija, 4 kp.; A. VAIVADA, 
“Naujienų” redakcijos Štabo Paryš; PlLlPAUSKAS, “Draugas”; AN. VALANČIUS, A. L. R-K. Federacijos skyrius 12. 
Cicero; D. NENARTONIS, Draugijos Šv. Kazimiero Karaliaus hut. rast.; VINCENTAS F. ANDRULIS, A. L. T. Sanda
ra; KUN. J. H. VAIČIŪNAS, Šv. Antahb parapijos klėbonks, A. L. R-K. Fėdėrkėijds 12 Skyrius, Cicero; K. SRIUBIE- 
NĖ, A. L. R-K. MotėTų Šąjūhgos 2 kp.; ANTANAS NARBUTAS, SLA. 139 kp. ir kitų organizacijų narys, Roseląnde; 
A. LAURUTANAS, SLA. 63 kp. fin. rašL; A. S. POCIUS, Šv Jutgio par. choto pirmininkas;^“ARLES V CHESNUL, 
advokatas; JENNY ŽYMONT, Business and Professional Šėrvicė butieau, Manag'er; DR. ŠTEP'ONAS BIEZIS, SLA. dak- 
taras-kvotėjas; VINČENt D. AMBROSE, SLA. 36 kp ticė-pirmininkas; JOHN P. PARKER, A. L. T. Sandara; FRANK 
MAST, advokatas; A. MUŠT AIRIS,Šv. Antano draugija; FRANK VAICEKAUSKAS; STASYS POVILAI^^ ŠAJA
ME JUOZeDeNAITĖ; E. MIKUŽlUTĖ, SLA. Iždo globėja; ANTANAS zAliNIS; JtlOŽAS VAŠKAS, K. LEKNICKAS.

. Nežinome taipgi, kieno var
du jis čia sukrautas.”
Nežiūrint, kieno vardu Lietu- 

. vos aukso atsarga yra čionai 
• padėta, Maskvos godišiai jos 

negaus. Amerikos valdžia jau 
seniai “įšaldė” visas Lietuvos 
sųskaitas šiame krašte.

Kadangi bolševikai negaus iš
vogti Lietuvos aukso, kuriuo 
yra paremta Lietuvos valiuta, 
tai litas nenustos savo vertės, 

i Kitaip Lietuvos žmonių sutau- 
. pos butų nuėjusios niekais.

“NORMALUS GYVENI
MAS” NORVEGIJOJE

Užkariavę Norvegiją, naciai 
pranešė per Oslo radio stotį, 
kad toje šalyje gyvenimas jau 
įėjo į “normalias vėžes”. Koks 
bormalumas tenai viešpatauja, 
galima numahyti iš proklama
cijos, kurių okupantai tuksian
čiuose kopijų išlipino ant namų, 
sienų Oslo mieste. Ji skamba:

“Mirtim bus baudžiamas 
kiekvienas, kuris ardys susi
siekimo priemones.

“Mirties bausmė bus tiems, 
kurie klausys (teisėtos Nor
vegijos valdžios) mobilizaci
jos įsakymo.

“Mirtim bus baudžiamas 
kiekvienas, kuris kalbai prieš 
-(nacių paskirtų) vyriausybe 
it tuo budu kenks kraštui.”

KOKIA IŠVADA?

Vienas komu-nacių organas 
pasakoja:

“ ‘Daily \Vorker’, pasirem
damas valstybės departamen
to dokumentais, parodo, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
per keturis ir pusę metų in 
kalbėti nenorėjo apie nepri
klausomą Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Wilsono, o paskui ir 
kilų prezidentų valdžios vis- 
tvirtino, kad Pabaltijo kraš
tai privalo būti dalimi ‘atsta
tytos rusų imperijos’.”
Tai blogai, kad Amerikos val

džia taip ilgai nenorėjo pripa
žinti tų mažų tautų nepriklau
somybės. Ji buvo patikėjusi 
tais, kurie sakydavo, kad tos 
tautos nesugebės pačios save 
valdyti.

y. Italija ir Vokietija) yra pasiryžusios įvesti visame pa
saulyje totalitarin'ę ekonominę sistemą, šituo tikslu jos 
turėsiančios nugalėti Ameriką, kuri turi suėmusi į savd 
rankas apie 80 nuošimčių viso pasaulio aukso ir dabar 
bando HaVafios konferencijoje sujungti ekonominiais ry
šiais Visas .Naujojo Pasaulio respublikas.

-Fašistas Gayda mano, kad šitos Jungtinių Valstijų 
pastangos-Duėis niekais, nes auksas “išnyks” iš apyvar
tos tarptautinėje prekyboje, kaip kad jisai jau išnyko 
Europos šalyse, kurios pateko po “ašies” kontrole. Auk
so Vietą Užimsiąs darbas.

Tai skamba taip, kaip kad butų iškopijuota iš agi
tacinių bolševizmo brošiūrėlių. Juk bolševizmo tėvas Le
ninas kitąsyk mokino pasaulio proletariatą, kad tikriau
siai būdas visam laikui panaikinti kapitalizmą tai — 
prispausdinti kiek galint daugiau popierinių pinigų, ne- 
padėngtų afiksu, taip kad tie pinigai netektų jokios ver
tės. Kai pinigų niekas nebeims, tai prekių apyvarta eis 
mainą keliu-. Daiktas bus duodamas už daiktą; o daiktų-’ 
vertę sudarys darbas, kuris juos pagamina. Tokiu bttdū 
pelno ėmimas išnyks pats savaime.

Šitą ekonominę Lenino teoriją dabar skelbia fašis
tai. Nenuostabu, kad Amerikos spauda padarė išvadą, jo- 
gei fašistai ir naciai, bekovodami prieš komunizmą, pa
tys į komunizmą nudardėjo. Bet tos spaudos atstovai 
pasakoja nfekus, kUDme't jie aiškina, kad aukščiaus pa
minėtoji Lenino teorija esanti paimta iš Markso mokslo. 
Nieko panašaus! Karolis Marksas niekuomet tokių nesą
monių neskelbė. Jisai buvo giliai apsišvietęs žmogus ir 
ypač g'erai suprato ekonominius klausimus. į

Yfa grynas absurdas sakyti) kad “tikrą turtą suda
ro ne kapitalas, o darbininkų darbo pajėgumas”. Kapi
talas yra sutaupytas darbas. Kapitalas susideda ne tik
tai iš pinigų (aukso); bet ir iš trobų, mašinų ir žaliavų, 
kurias įsigyja pramonininkas. Kaip gi galima sakyti, kad 
tie daiktai nėra turtas? Bet turtu vadinama taip pat Da
mai, kuriuose žmonės gyvena; rūbai, kuriuos žmonės-dė-; 
vi; automobiliai, kuriais jie važinėja, ir t.t. Turtas yra 
daug platesnė sąvoka, negu kapitalas.

Bet grįžkime prie aukso. Lenino teorija apie pinigų 
(aukso) panaikinimą, kurią dabar kartoja fašistai, bu-, 
vo -sugalvota tikslu patekinti infliaciją. Kuomet suban- 
krotavūsi sovietų valdžia neturėjo kuo mokėti algų savd;

komisarams, policininkams ir raudonarmiečiams, tai ji' 
prispausdino begales popiė’rMų pinigų^ kurių vertė dėl1 
to nukrito. Tai buvo vistiek, kaip kad sukonfiskuoti gy
ventojų sutaupąs. Šitokias “ekspropriacijas” darė ir kiL 
tos subankrotavusios valdžios, tik jos neapgaudinėdaVo 
žmonių taip, kaip Leninas. Jisai mulkino juos, pasakoda-' 
mas, kad, iškraustydamas jų kišėftiUs, jisai veda juos į5 
“socializmą”. Bolševikų “socializmas” 'faktinai ir reiškia, 
ne ką kitą, kaip žmonių plėstiną. •

Šiandien tą patį dalyką daro ir fašistai, nes fašistų' 
valdžia yra taip pat nusigyvenusi, kaip kad buvo Lenino' 
režimas. Italija jau yra pergyvenusi skaudžią infliaciją. 
Italų lira, kuri seniaus buvo, vėrta 20 Centų, dabar tėra, 
verta tik 4 ar 5 centus. Bėt Mussolini DetuDi aukso Dė} 
šitai nusmukusiai liros vertei palaikyti. Jo avantiūros 
Etiopijoje ir Ispanijoje privedė Italiją prie bankroto. Tai: 
kas dabar daryti? Čia fašistai ir atsiminė apie Lenino 
“revoliucinę” teoriją. Girdi, mes kovojame prieš “pluto- 
demokratiją”, todėl mums aukso nereikia. Mos darome 
pasaulio revoliuciją! 7

Panaikinus auksą tarptautihėje prekyboje, 'ekonomi
nis pasaulio gyvenimas eitų ne priėkyn, bet atgal, nes 
prekyba butų labai apsunkinta. Tai “sistemai”^ kurią 
skelbia Mussolinio pakalikas Gayda, ateities nėra-. Pati; 
sovietų Rusija stengiasi kiek galėdama padidinti savo į 
aukso atsargą, nes patyrimas pafodė, kad pirkti prekes 
mainais yra labai nepraktiška.

APŽVALGA^
PATAIKAVIMAS 

GALINGIEMS
• t

“feiilimas” kalba apie viėną 
Tadio programų leidėjų /Chrcū- 
’goje, kuris garsino komunistų 
mi'tiDgų, sUhioštų Lietuvos pa
vergimui “ūžgirti”, ir klaūsia;:

“Doleris aukščiau patriotiz
mo?”
fcet tai ’tik’tai viena proble- 

inės pusė. Despotai galina pa
ramos ne tiktai už pinigų, bet 
ir už dykų. Vergiškos dvasios* 
žmonės nėgali apsieiti netarna
vę kokiam nors “viešpačiui”.; 
Kol buvo galingas Smetona, jiėi 
laižėsi prie jo; kai atėjo į Lije-i 
tuvų Stalino vaiskas, jie iban-Į 
do prisigerinti Stalinui.

Baudžiaimiūkų dvasia lietu
vių tautoje, dėja, dar -neišnyku-1 

’ši. • •'

Europos valstybių, panašiai 
kaip Amerikos Jungtinės 
Valstybės. Musų tauta pergy- 

istorinį 
jos pri

pusta ngų

lemta ii-

Margumynai:
80 mėty senis, savo am
žiuje dar nematęs nė 

vienos moters
Graikijoje yra plačiai išgar

sėjęs Alhošo kalno stačiai ne 
prieinamoje viršūnėje vienuo- 
lyfras, kurio 
liti!, Mykdlūi 
mis dienomis 
amžiaus. Tai, 
nuoliškiausias
me pasaulyje. Kaip jis pats ša-

vienam vienuo- 
KoTotčsbi, šio- 

sukako 80 metų’, 
tur būt, bus vie- 

vienuolis visa

a M . gumh.’

Vo 80 Dietų sūkaktieš proga 
pareiškė, pėr visą savo amžių; 
jis dar nėra matęs nė vieDOsi 
moters. Jis neatsimeiia ir savo 
molinos, kuri mirė tuoj jį pa
gimdžiusi. Tėvas jį atidavė į; 
viėDDoiyną augiū'ti mažų vai-- 
ką. Visų savo amžių jis ir pra
leido vienuolyne, kur nė iš to
lo neįleidžiama jokia moteris, 
šiame vienuolyne nelaikoma 
liet moteriškos lyties naminių 
gyvulių. Vienuolis Kolotosas 
sakosi tik vienų vienintelį kar
ių tęmatęs pas vienų vienuo
lyno lankytoją vienos moters; 
fotografijų. į

LIŪDNAS PRANA
ŠAVIMAS

Vienas J. Tautaginaitis 
“Drauge” kalba labai liūdnai; 
apie Lietuvos ateitį. Sako:

“Ar mums patihka, ar rte,* 
nacių-fašistų viešpatavimas 
Europoj yra -neišvengiamas 
ir tai ilgiems laikams. Demo
kratijos atgyveno savo lai
kus Europoj, ir jeigu jau 
lemta yi’a ‘izmams’ viešpa
tauti, tai veikiau bus priim
tina -naciZBio^aŠtemo ‘globa’,;* 
negu komunizmo., Eūropos’ 
tautos, užsibaigus šiam ka
rui, gal, sudarys fėdbracijų

verte dabar svarbų 
momentų ir ateitis 
klausys nuo musų 
it pasišventimo.”
Bet jeigu Lietuvai

giems laikams būti po fašizmo- 
načizmo aiba pd bolševizmo le
tena, tai reiškia, kad tnusų pa
stangos ir pasišventimas nieko 
jai padėti ntegali. Ar Verta sklei
sti šitokią pesimistiškų mintį?

Bet kuo Tautaginaitis remia
si, sakydamas, kad demokrati
jos “atgyveno savo laikus Eu
ropoj”? Tiesa, kad demokrati
joms iki šiol nesisekė kariauti. 
Bet karas įiera normali padėtis. 
Amžinai lęstis Imtas negali, nes 
žmonija Save sunaikintų, jeigu 
ji visų lūilčų Užsiimtų griovimu 
it žudymu. Už metų kitų tu
rės ateiti taika; o talkoje de
mokratijos parodė daug dau
giau sugebėjimo aprūpinti žmo
nes materialiniais ir dvasiniais 
turtais, negu diktatūros.

Karas tačiau dar nėra totali
tarinių valdžių laimėtas. Iki ji
sai pasibaigs, dalykai gali pa
krypti visai į kitų pusę.

Bet kai Lietuva, Latvija ir 
Estija išsirinko savo parlamen
tus ir sudarė valdžias, kurios 
ome gana sėkmingai veikti, or
ganizuodamos valstybines įstai
gas, tvarkydamos finansus, 
steigdamos mokyklas ir t.t., tai 
Amerika įsitikino, kad tos Pa
baltijo respublikos gali gyvuo
ti, ir suteikė joms pilnų pripa
žinimų.

Na, o dabar Rusijos bolševi
kai atėjo į Pabaltijį ir tas ne
priklausomas valstybes sunaiki
no, — kuomet jos buvo išgyva
vusios jau daugiau kaip 20 me
tų ir'tvhrkčsi geriau, negu pati 
Rusija!

Bolševikai pasirodė šimtų 
kartų aršesni mažųjų tautų 
priešai, negu kapitalistinė Ame
rikos buržuazija.

Amerika — Sviesto 
Šalis

AUKSO ATSARGA 
IŠGELBĖTA

Koniisaras Bimba 
tau ja, kad—

“Lietuvos aukso 
randasi Amerikos
Kiek jo yra mums nežinoma.

apgaifes--

rezervas
bankuose.

Europoj sviestas gal didele 
retenybė ir ne visiems prieina
mas skanumynas, bet Amerikoj 
jo tiarai netrūksta. Agrikultū
ros departamentas skelbia, kad 
per birželio mėnesį Amerikos 
ūkininkai pagamino sviesto 
203,800,000 svarų, beveik po 
-svarų ir % kiekvienam šios ša
lies gyventojui.

~“NA U JI ETŲ ”
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940

SUNSET DARŽE
ARCHER IR 135-TA GAT.

DOVANOS, ŽAISMĖS
IR PAMARGINIMAI
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LIETUVIU PREKYBOS BUTO TELEGRAMA 
U. S. VALDŽIAI, LIETUVOS ATSTOVAMS

Dėkoja Prezidentui Rooseveltui už Lietu
vos Okupacijos Nepripažinimą

CIO. ir A.F1.
Baldų Unijos
Ginčas Vėl Teisine

Ginčijasi Dėl Iždo.

Žada Chicagai 
Duoti 52 Milionų 
Dolerių Paskolą

Susisiekimui Sutvarkyti.

Labai {domios 
Istorinės Liekanos
Field Muziejuj

-.a. ■ '■rrTfr.TT

IŠ Senovės Babilonijos.

VAKAR GHICAGOJE
! * i“-1 * * < -------------------- ----  ■■ -  

Lietuvių Prekybos Butas Illinois valstijoj pasiuntė tele
gramas U. S. prezidentui Rooseveltui, Valstybės sekretoriaus 
asistentui ^umncr Welles, ir visiems Lietuvos atstovams Ame
rikoj, pareikšdamas savo nusistatymą reikale sovietų rusų oku
pacijos Lietuvoj.

Butas reiškia padėką Jungtinių Valstijų valdžiai už atsi
sakymą Lietuvos užgriebimą pripažinti, taip už “užšaldymą” 
Lietuvos turto Amer.koj.

Žemiau seka telegramų turinys:
Telegramos tekstas

United States,

State Dept.,

D. C.

FranViin I>. Roosevelt, President of the 
White Hmųu\ Washington, D. C.

Sumner Welles, Acting Secretary of State, 
VVashington, D. C.

Scott W. Lucas, U. S. Senatcr, Washington,
Povilas Žadeikis, Minister of Lithuania, 2622 16th St., N. 

VV., Washington, D. C.
Jonas Budris, Consul General of Lithuania, 16 W. 75th St., 

New York, N. Y. •
Petras Daužvardis, Lithuanian Consul in Chicago, 100 E. 

Bellevue PI., Chicago, Illinois.
Wc, the Directors of the Lithuanian Chamber of Com- 

merce of Illinois, assembled at a regular monthly meeting of 
the Board of Directors on July 25, 1940, at 6733 South Cran- 
don Avenue, Chicago, Illinois, unanimously d'ecided to express 
our gratitude and appreciation for the wisdom shown by the 
State Department of enr government by not recognizing the 
annexation and affiliation of Independent Republic of Lithuania 
with the Soviet Union. It was an act forced upon the psple of 
Lithuania by miiitąry occupation.

We further endorse the action of our President of the 
United States of America in “freezing” the assets of the 
Repubhc of Lithuania and its agents in the United States of 
iVmcrica until such time that independent Lithuanian Republic 
vvill make disposition of them.

By the order of the Board' of Directors of the

Prieš apskričio teisėją John 
Lewė vėl atsidūrė ginčas tarp 
C.I.O. ir A.F.L. dėl baldų uni
jos lokalo 18B.

To lokalo valdyba ir dalis 
narių neseniai nutarė pasitrauk
ti iš federacijos ir prisidėti prie 
C.I.O. Organizacijos centras ir 
AFL vadovybė tam pasipneši- 
no. Bet C.I.O. šalininkai nepa
sidavė, pasiėmė lokalo knygas, 
užsibarikadavo rašt.nej ir atsi
sakė išsikraustyti.

AFL tada kreipėsi į teismą 
ir ten keli C.I.O. šalininkai bu
vo nuteisti kalėjimai! už teismo 
paniekinimą. Jie kreipėsi I ape-

tarpuiki rugpiučio 7 d., o tuo 
pats bandys patyrinėti kas čia 
kaltas ir kas nekaltas.

Svarbiausia ginčo priežastis 
tai lokalo iždas. AFL reikalau
ja jį grąžinti, o C.I.O. sako, kad 
lokalo nariams persikėlus į C. 
I.O., ir iždas ten turi būti.

Iš Washingtono ateina žinia, 
kad federalė Reconstruction 
Finahce Corporation re n įiasi 
duoti 'Chieagos miestui 52 mi- 
i onų dolerjpaskolą susisieki
mui sutvarkyti.

Paskola bus duodama su ta 
sąlyga, kad Spalių 1 d., balsuo
tojai priims naują susisiekimo 
įstatymu. Pinigai bus naudoja
mi Įstatyme nurodytiems pa- 
keitimains ir pagerinimams į- 
vešŪ. Viso tam tikslui reikėsią 
apie 120,000,000, bet dalį pini
gą miestas jau turi, o kitus pa
ims iš susisiekimo bendrovių 
įplauką.

Suvažinėjo Du 
žmones Town 
of Lake

Automobilių Nelaimės 
Chicagoje

LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE OF ILLINOIS 
M. Narvid, President, 
J. Pakel, Secretary.

Naujos Karščių 
Aukos

Mirė Lietuvis Juozapatai 
Pronskėtis

Milwaukee).
36, 1873 No.

>/ nuo 1816

čių mirė sekami chicagiečiai:
EdiVard Eaguieivskijio, 2610 

Ilolly avenue.
Albert Anderson, 55, 1742

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet Į 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas. |

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

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

Tel. Boulevard 0014

prie Halsted ir
John H oi man, 

Halsted street.
Frank Kosik, 

Allport street, it
James Bell, 42, 6047 Wood- 

awn avenue (mirė ties 3811 
South Halsted street).
Rado Negyvą Prie Canalport 

ir Union,
18 APYLINKĖ. — Nuo karš- 

čių taipgi žuvo apie 53 metų 
lietuvis, Juozapatas Pronskė
tis. Jis mirė eidamas gatve, 
netoli Union ir Canalport avė. 
<ampo. Velionis paėjo iš Pui- 
pių kaimo, Šeduvos parap. Jo 
kūnas dabar randasi S. M. 
Skudo koplyčioje, 718 West 
18th street, iš kur rytoj bus 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse.

Velionis paliko žmoną Oiią 
Pronskėtienę, šunų Juozapą, 
dukteris Eleną ir Marcelę, 
taipgi daug kitų giminių.

Štai Atsirado Geri 
Žmonės—Redakto
rius Bando Apginti

Sako, Jie Ne Tokie Kaip 
“Muvėse”.

Redaktorius paprastai visi 
bara ir kolioja, bet štai iš vi
sai netikėtų šaltinių atsirado 
geri žmonės, kurie nori juos

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.

Artinasi Ateivių

Rugsėjo 1 d. visoje Aiiieri-

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus j 
stipriausi 

FOX 4IEAD ALŲ 
Vynai-Jjikifferiai-'Gėrimai 

į visas miesv*- dalis.

5031 W. Roosevelt Rd 
CICERO, ILL. 

■« ■ - - - •

tr
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SVEIKATOS KLINIKAS

S““',1,“..... . M 3.60
ssr?   $50.00 
RAUDONGYSUV $,OE 
Išėmimas ir Ligon. ’taVaVU 
REUMATIZMAS co f|A
Greita PageFba ....... *C»Uv
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................. * I ■ U V
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Kas lanko dažnai kinoteatrus, 
tas žino, kad fihnosc vaizduo
jami laikraštininkai yra dideli 
girtuokliai. Neišmetę kelių bur
nelių nieko negalį parašyti.

Bet klausykite ką sako Kee- 
ley Alkoholio Institutas, kuris 
užlaiko ligoninę Dwight, III., al
koholikams gydyti.

Niekad Negėrė—
Institutas tvirtina, kad laik

raštininkai toli gražu nėra to
kie, kokie jie vaizduojami fil
muose. Laikraštininkai niekad 
daug negėrė ir negeria dabar.

Sako, paskutinių 10 metų bė- 
gyj institutas turėjo 7,291 ligo
nis. Iš jų tik 65 buvo redakto
riai ir reporteriai.

Didžiausi girtuokliai yra ne 
redaktoriai ir ne bartenderiai, 
bet sako Institutas, — salesmo- 
nai ir agentai.

Antrą vietą užima ūkininkai, 
o trečioj stovi turbūt daktarai.

Nuo Instituto įsteigimo per 
jo ligoninę perėjo tik 505 bar- 
tenderių, ir dar mažiau laikraš
tininkų, bet daktarų, reikalingų 
medikalės pagalbos nuo alko
holizmo buvo virš 17,000.

liečiu registracija. Visi nepilie- 
čiai turintieji keturiolika metų 
arba daugiaus turės užsiregis
truoti artimiausiame pašto na
me: visi turės atsakyti į dau
gelį klausimų ir vistj bus nu
imta pirštų antspaudos. Po tam 
kiekvienas ateivis, kuomet per- 
sikranstys iš vienos vietos į ki
tą, turės valdžiai pranešti savo 
naują antrašą bėgyje penkių, 
dienų. ;

Lietuviams, kurie dar nėra 
piliečiai^ patariama kuogrei- 
čiausiai išsiimti popietes it 
tapti piliečiais. Tokiu budū iš
vengsite Visokių galimų ne
smagumų.

Lietuviai, kuriems reikalin
ga patarimai ir pagalba su pi* 
lietystės reikalais, kreipkitės ; 
Naujienų buveinę ar Į Chicagos 
Lietuvių Draugijos ofisą, kur 
jums sūteiks patarimus ir 
gaibą patyrę žmonės.

Dvi Sesutes Prigėrė 
DesPlaines Upėj

WILL0W SPRINGS. — Dės 
Plaines upėj, prie Willow 
Springs, ĮpuOlusios į duobę 
upėj prigėrė dvi sesutės, 12 
metų Betty Link, ir 10 metų 
Caroline. Jos buvo nuėję upėn 
su kaimynais Andersonais ir 
savo 8 metų broliuku Gustavu.

Mergaitės gyveno prie Vine- 
woord avenue ir Gliff street, 
Wi?l'0w Spriūgs miėstelyj’e.

Truko Vandens,

Blue

pa-

Dėl vandens trukumo 
Islande prie 119-tos ir Central 
avenue, iki pamatų sudegė ūki
ninko gyvenamas namas ir kiti 
triėbėsiai. Ugniagesiai atvyko 
gaisrą gesinti, bet nelbūvo su 
-kuo. Spaudimas vandentiekio 
•stulpuose buVo labai žemas.

Town of Lake, prie 4525 S. 
Ashland avenue, automobilis 
suvažinėjo ir sunkiai sužeidė 
du žmones, einančius skersai 
gatvę. Jie yra John Lucinski, 
30, nuo 5527 South Hermilagc 
avenue, ir 38 metų Mel Orr, iš 
Cincinnati, Ohio. Abudu guli 
apskričio ligoninėje.

Prie automobilio vairo buvo 
Alb'ert J. Black, nuo 1240 E. 
83rd stret. <

Kitos Nelaimės.
• Ties 5981 Ridge avenue, 

automobilis sunkiai sužeidė 17 
mėtų Arlenc, Urban, gyv. adr. 
664 Blackhawk avenue. Jai 
perskėlė galvh.

© Automobiliai suvažinėjo 
ir sužeidė dū'kitus žmones:

9 metų Jean Schwaff, 7151 
So. Aberdeen st., (pakliuvo po 
mašina bežaizdama gatvėj), 
ir Alhern Levin, nuo 4526

* .<* 4 t ’Drcxcl Bulvaras.

Vietoj Vestuvių 
Laidotuvės

BRIGHTON P ARK.—21 mc 
tų brightonparkietė .Jean F. 
Willis, 4143 Archer avenue ruo
šėsi vestuvėms. Jos turėjo įvyk
ti rUgpiučio pradžioj. Jos sužie
duotinis ir busimas vyras buvo 
Elmer Johnson, 23 metų jau
nuolis huo 5122 W. 64th Pl-ace.

Bet vestuvių nebus.
Įvyks laidotuvės.
Pereitą sekmadienį p-lė Wil- 

lis ir Johnson nuvyko į Bata- 
via, III., aplankyti draugus. Ten 
besimaudydamas apleistam, 
vandens užpildytam akmenyne 
Johnson’as prigėrė.

Nelaiminga p-lė Willis vakar 
išlydėjo savo sužieduotino kū
ną į Aitkin, Minu., kur jis bus 
palaidotas rytoj rytą.

Labai Padidėjo 
Gašoiino Bendrovių 
Pelnai

»

Pašoko Dvigubai, Trigubai.
Trys didelės gasolino bendro

vėm, Phillips Petroleum, Tide 
AVat/er Ašsąėiated Oil ir Skelly 
Oil skelbia, kad šiemet padarė 
daug didesnę apyvartą negu 
praeityj ir rezultate turėjo 
daug didesnius pelnus.

Phillips per pirmus šių metų 
šešis mėnesius uždirbo $6,378,- 
19'8, apie dvigubai tiek, kiek 
iperitai; Tide Water bendrovės 
pelnas siekė $5,204,865, o SkeiL 
ly bendrovės — $771,680—bent 
trečdaliu daugiau negu pernai. 
Tide Water bendrovės pelnas 
pašoko trigubai.

Field muziejus šiomis dieno
mis išstatė publikai daugybę į- 
vairių ir labai įdomių istorinių 
liekanų iš Babilonijos la kų, 3,- 
000 metų prieš Kristų.

Liekanos buvo atrastos prieš 
kelis tūkstančius metų atgal 
gyvavusiam mieste “Kiš”, kur 
muziejus ir <)xfordo universite
tas buvo nusiuntę archeologų 
ekspediciją. Jie tėn dirbo ir ka
sinėjo miesto griuvėsius per 10 
metų. Rado nepaprastai didelės 
vertės senovės babiloniečių pa
puošalų, dailės kurinių, pinigų 
religinių daiktų, moteriškų ži
bučių, kuriais senovės damos 
puošėsi, ete.

Beje, pasirodo, kad ir musų 
pra-pratėviai Babilonijoje buvo 
dideli alaus mėgėjai. Jie pirk
davo alų ne stiklais ir ne bon- 
koniis, bet “gurais” — o “gu
rąs’* yni nedaugiau ir nemažiau 
kaip 40 galionų. Už vieną “ga
rą” alaus reikėdavo mokėti po 
pusantro šekelio babiloniškais 
pinigais.

Užkasti Užkasė, 
Bet Dabar Negali 
Atkasti

Kur $1,760?
SOUTH CHICAGO. — Pernai 

mirė southchicagietės Mrs. Ma
ry Topis vyras. Paliko jai apie 
$1,700.

Birželio 22 d., moteriškė nu
ėjo į South Chicago Trust and 
Savings banką, ir visus pinigus 
ištraukė.

Parėjusi, namo sudėjo bank
notas į vaisiams skiriamą bon- 
ką, grindyse iškasė didelę duo
bę, pinigus įdėjo, duobę užpil
dė, ant viršaus prikrovė šaka
lių, ir ramiai atsiduso. Dabar 
pinigai bus saugus!

Užvakar jai prireikėjo pinigų 
sąskaitai. Nuvaliusi medgalius 
nuo duobės moteriškė vėl ją 
atkasė — bet nei bonkos nei 
pinigų neberado. Pasišaukė į 
pagalbą žentą. Elmer Harvat, 
nuo 15000 Turington avenue, ir 
su jo pagalba lopetomis išdar
kė beveik visas grindis, bet ir 
Lai pinigų nerado. Jie dingo. 
Policija ir vargšė moteriškė no
rėtų žinoti kur. Ji gyvena adre
su 13532 Avenue K.

Buvo Neperskiriami: 
Kartu Gyveno, 
Ir Kartu Mirė

Kartu Abu Palaidos.
Šiandien yra' laidojami du 

broliai, kurie buvo taip’ neper
skiriami, kad per metų metus 
kartu gyveno, ir kartu nuėjo į 
aną pasaulį.

Jie buvo 65 metų Pa t riek 
Quinn ir /55 metų John Quinn. 
Jie turėjo mažą medinį namelį, 
adresu 3251 Van Buren street.

Apylinkėj gyveno labai ilgą 
laiką, lodei Visiems kaimynams 
buvo gėrai žinomi. Bet keletą 
dienų atgal kaimynai brolių pa
sigedo. Praėjo dar diena, dvi, 
ir tada jie davė žinią policijai. 
Toji įsigavusi į namelį atrado- 
abu brolius negyvus. Atrodė, 
kad jie mirė daugiau kaip sa
vaitė laiko atgal, ir kad mirė! 
natūraliai.

Brolių giminaitis Artime E. 
Taylor pasakojo policijai, kad 
jaunesnis brolis John dirbo 
Sears and Roebuck firmai, -o 
brolis Patrick šeimininkavo. Ką 
vienas uždirbdavo, tuo abu pa
sidalindavo. Abu buvo nevedę,, 
ir apie atskirą gyvenimą neno
rėjo .nei girdėti.

• Restorane prie 45-U>s ir 
Halsted, Stockyards nuovados 
seržantas Batrick O’Malley su
ėmė 29 metų EtagvAe Cahifl, 
kuris jį sūtnušč keletą savaičių 
atgal, kai O’Malley bandė pa
daryti areštą, šį kartą Cahill 
pasidavė ramiai.

O Chicagietis C. R. Smith, 
American Airlines prezidentas, 
buvo pakviestas valdžios sutvar
kyti civilę aviac ją taip, kad 
kariuomenė ja galėtų tuojau 
pasinaudoti krašto gynimui, jei 
karas iškiltų.

e Gatvė k netoli savo namy, 
adresu 732 Oakwood bulvaras, 
nuo karščių sukrito ir netrukus 
mirė 65 metų bedarbis Richard 
Kolk. Turėjo silpną širdį.

e Adresu 2400 South Ho- 
man avenue gaisrui kilus sude
gė du automobiliai ir 50 ba
landžių, kurie priklausė James 
Belohavek’ui, gyv. adr. 2449 S. 
Homan.

e ChicagO'j kariuomenės 
garnizonas vakar išsiuntė į Tul- 
są, Oklahoipa, 15 jaunuolių mo
kintis karo aviacijos. Po 9 mė
nesių mokslo jie gaus leitenan
tų laipsnius ir pereis į rezer
vus. Po to tarnybon bus paim
ti kiti jaunuoliai.

Už slėpimą biznio rekor
dų ir taramą nemokėjimą mi- 
nimum algų savo darbininkams 
gi ožio saliono operatorė Jean 
Maggi, 5454 S. Shore, buvo 
priteista užsimokėti $25 pabau
dos ir kaštus.

e Moterų teisme, prie ll-tcs 
ir State, du vyrai užpuolė ir 
skaudžiai sumušė bailifą John 
Sūpple, nuo 1326 W. 98th st. 
Jam nulaužė nosį ir apdaužė 
galvą. Užpuolikai pabėgo. Supple 
yra 57 metų amžiaus.

® Vakar Stevens viešbutyj 
prasidėjo metinė National Asso- 
ciation of Music Merchants 
konvencija. Organizaciją suda
ro gamintojai įvairių muzikos

Rytoj Laidoja 
Policista Jos. 
Matulaiti Jr.

Tarnavo Racine Avenue 
Nuovadoj.

instrumentų, šįmet jie džiau
giasi dideliu biznio pagerėjimu, 
ypač pianų pramonėj.

• Prie Barrir.gt<m, Iii., susi
kūlė pasažierinis Nothwestern 
traukinys ir mažas, vagonų 
“svičiavimui” naudojamas gar- 
vežis. Keleiviai buvo sukrėsti, 
bet sužeistų nebuvo.

• Iš Michigan ežero, už 3 
mylių nuo Michigan City, buvo 
ištrauktas kūnas laikraštininko 
Richard Kunkel, kuris žuvo 
pereitą penktadienį laike vėt
ros, užėjusios Chicagon. Jis 
tarnavo už sporto redaktorių 
Michigan City News-Dispatch 
redakcijoje.

• Užsidaręs garaže nuodin
gomis gasolino dujomis nusi
žudė 58 metų biznierius Ri
chard E. Carey. Gyveno adre
su 706 Lathrop avenue, River 
Forest. žmona pasakoja, kad 
velionis nuolat Sirguliavo.

q Keeley Institutas raįoor- 
tuoja, kad moterys dabar daug 
daugiau geria, negu keletą me
tų atgal. Pavyzdžiui, dabar jos 
išgeria apie 90% daugiau svai
ginamų gėrimų, negu 1933 me
tais.

e Už neatsargų važinėjimą 
automobiliu saugumo teisėjas 
Gibson paskyrė $100 bausmę 
19 metų jaunuoliui Harold 
Wood, 1655 S. Trumbuh avė. 
Jam taipgi atėmė teisę auto
mobilius vairuoti per metus 
laiko. Du nuteistojo draugai, 
22 metų James Nosek, 213/ 
Roosevelt, ir 26 metų Charles 
Frayer, 1700 Hastings, užsimo
kėjo po $10 už betvarkį elgesį.

O Už neatsargų važiavimą 
ir pabėgimą iš nelaimės vietos 
kriminalėn atsakomybėn yra 
traukiamas 50 metų troko šo
feris, Carl Knudsen, 3314 60th 
Place. Kovo 22 d. prie Taylor 
ir Western avenue jis suvažinė
jo dvi moteriškes. Viena mirė, 
antra tebėra ligoninėje.

O Įvažiavęs į gatvekario sto
tį ties 5906 N. Clark, sunkiai 
susižeidė kunigas Joseph Car- 
ton iš St. Matthew’s bažnyčios^ 
adr. 3040 Wanut street.

Rytoj rytą šv. Kazimiero ka
pinėse bus palaidotas lietuvis 
policistas, Juozas Matulaitis Jr.

Velionis mirė užvakar Cook 
apskričio ligoninėj, kur jis iš- 
gulėjorilgą laiką, susirgęs sun
kia ir pavojinga liga.

Jis buvo 41 metų amžiaus ir 
gyveno adresu 1735 Eilėn ave
nue.

Velionis policijos departa
mente pradėjo tarnauti gana 
seniai. Paskutinius dešimts me
tų išiarnavo prie Racine ave
nue nuovados, artimoj North- 
sidėj.

Kūnas yra pašarvotas adresu 
1735 NVabansia avenue.

Bandė Nusinuodyti 
Po Ginčo su 14 
Metų Žmona

Jauna Liūdna Meilė

šv. Kryžiaus ligoninėje 
18 metų James Fiori, 
7609 So. Hetmitage avenue. 
Užvakar jisai susiginčijo st 
savo 14 melų žmona Angeline 
ir po to išgėrė nuodų. Dakta* 
ra i ‘sako, kad Fiori vargu pa^- 
sveiks, nes išsivystė plaučių 
uždegimas.

Prie jo lovos be pertraukos 
budi jaunutė žmona> ir kai 
tik Fiori atgauna sąmonę ke
lioms minutėms, tai ji maldau
ja jai dovanoti ir tikėti, kad 
ji tikrai jį myli. Scena gana 
Hu-dna.

guli! 
nuo:

-mu
Saldy Dėžutes nuo $2 00 i rietus. 
Kašonv- Insurance Visokios Ru
sios-R E. PatarnAujam prie pir
ki:..o ir pardavime- namu. Par 

duodam Money Orderius
Notarv Public—Modernas Ofisas

SURYS—DOODY 
ANTONISEN, Ine.

• :«52 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALnmet 2520-1

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyv/ood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

ophie
arcus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

— iš stoties

W.G.E.S
Kasdien mio 3:30 v. ryto 

iki 3:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
mužiką ir kitus įdomias 

^pranešimus.
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!:<KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
KAIP “LIAUDIES BALSAS” NUSIPO 

LIT1KAV0
Kai devyniais amatais verčiasi, tai dešimtas amatas yra 

badas. — Zigzaginiai Maskvos garbintojų keliai pri
vedė prie labai nemalonių pasekmių.

Jau nuo senų laikų yra sako
ma, kad dviem ponam tarnauti 
negalima. Tas pat yra ir su

zigzaginio nusistatymo 
tai paprastai jis turi 
bėdų pergyventi. Kaip 
devyni amatai priveda
šimto amato, kuris yra badas.

Liūdnos dienos.

laikytis,

sakoma, 
prie de-

silaukti ir mūsiškis “Liaudies 
Balsas”. Tos dienos jau dabar 
liūdnos, o ateityje jos bus, tur 
būt, dar liūdnesnes.

Dar 1933 metais dabartinis 
‘ Liaudies Balsas” buvo vos už
gimęs. Vadinosi jis tąsyk “Dar
bininkų žodžiu”. Jau tada jis 
pradėjo dviem ponam tarnauti. 
Labai “unoravai“ kalbėdavo 
apie kitus laikraščius bei jų 
bendradarbius. Ypač jam “už
kliūdavo“ naujieniečiai ir kelei- 
v iečiai.

Tas laikraštukas pasidalė 
tiek įžūlus, jog griebėsi tiesiog 
šmeižtų kampanijos. Paskui 
prie apšmeižtų asmenų plakda
vusi laikraštuko agentėliai ir 
siulydavosi viską “atitaisyti”. 
Be to, jie užtikrindavo, 
daugiau to nebebus.

Turėjo likviduotis.

Kai kuriais atsitikimais tiems 
agente liams nelabai tepasisekė: 
jie buvo išprašyti lauk su pa
staba, kad “jūsų liežuvis —- ne 
botagas, mums šonų 
plaks”.

Pagaliau su tais savo šmeiž 
tais “Darbininkų žodis“ tiek 
įklimpo, jog jam teko savo kai
lį permainyti. Dalykas buvo 
toks, jog vienas apšmeižtas 
kontraktor.us iškėlė bylą. Lak 
raštuko leidėjai

nevaikščiokite su atraitotomis 
rankovėmis.

Kiek man teko patirti, tai n 
vienas tokios pastabos iš Ylos 
yra susilaukęs. Iš tokios redak
toriaus “fanaberijos” daugelis 
tik juokus krečia.

Kur vėjas pučia.

Koks yra “Liaudies Balso 
nusistatymas tai bus numanu 
iš to, jog pernai jis susimetė la
bai karšiai agituoti už 
Fondą. Taip ir atrodė, 
nori tautiškam režimui 
rinti, kad galėtų kokią 
gauti. Kai winnipegiečiai 
priešino tani, tai jie liko h'tlc

pasige- 
paramą 

pasi-

surengė protesto mitingą ir 
griežtai pasmerkė “Liaudies 
Balso“ šunuodegiavimą.

VVinnipegieeių nusistatymas 
susilaukė didelio pritarimo. Net 
Amerikos kai kurie laikraščiai 
labai teigiamai atsiliepė apie 
\vinnipegiečius, kurie nepasi
duoda mulkinami.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
J. P. Morgan, žinomas milijonierius, rūpinsis šiais 

trimis vaikais, kurie laivu S. S. Britannic atplaukė į 
New Yorką.
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K MIŠKO DARBININKU GYVENIMO
Darbininkų atlyginimas. — Darbininkai nėra susiorga

nizavę. — Naujo kelio tęsimas. — Suomiai ūkinin
kai: kaip jie gyvena ir kaip pašaliečius p iima. — 
Menkos daug žalos ūkininkams padaro. — Tvoro-. — 
Svetainės ir pirt s. — Lietuviai geležinkeliečiai.

Qu’lBELL, Ont. — Per kai 
.turį Liką man teko di.bli Hud- 
one K. P. M. kompanijos kem

pėse. Tačiau dabar visos kem
pes liko uždai ylos, o darbihin- 
kai liko į kitus distriklus nu
kelti. Aš patekau į Qu.1k1I. Mo
ka per menesį $46.75. D rimi
ne) i su arkliais kaipo
oauna per menesį $50.26. 
darbas sunkesnis, nes turi anks
čiau atsikelti, arklius p’ižiaie 

i ir juos pak’nkyti. Tiesa, ir 
kilų darbo valandos gana ii 
gos, būtent, 10 valandų per die-

.jUmu. Kai tik miško darbinin
kas užsuka pas juos, jie tuoj 
siūlo jam pieno ir t.t.

Kiek teko patirti, tai meškos 
yra tikra čionykščių farmerių

Paskui drauge apžiūrėjom m‘e- 
stuką ir jo įdomesnes vietas.

Persiskyrčme, kaip seni pa
žįstami. Liudvikas dirba pr.c- 
geležinkelio ir visai neblogai 
gyvena. Turi įsigijęs dvejus na
mus. Skaito “Naujienas“ ir 
“Keleivį“. Aplamai kalbant, ga
na pažangus žmogus.

Netoli nuo Hudsono yra Bau- 
uitta miestelis. Ten irgi netikė
jai lietuvį sutikau. Dalykas bu-

kių tokių daiktų pasipirkti. 
jYiautuvinmkas pasitaikė labai

Liaudies Baisas

j<>«

žliugo ir 
likv davo. 
dabartinis

“Liaudie

ir vengė 
asmenis 

laikui pra-

Gudrus atsakymas.

Bylos išgąsdinti
Balso“ redaktoriai 
buvo gana atsargus 
nepatinkamus sau 
Šmeižti. Bet kuriam
slinkus ir vėl pradėjo nepatin
kamus
Rodosi, bene 1937 m. vvinnipe
giečiai pareikalavo, kad “Liau
dies Balsas“ paskelbtų, kiek jis 
aukų yra surinkęs. Laikraštu
kas išdidžiai atsakė, jog “lom- 
berdžekiains“ apyskaitų jis ne

sau asmenis kandžioti

tai tas apyskaitas galėtų taip 
“sufiksinti”, jog winnipegieč‘ai 
negalėtų nieko suvokti. Maga
ryčioms dar pridūrė, jog ir vi
sokios komisijos butų apsta ty-

Winnipegiečiai iš to padarė 
sau tokią išvadą: to laikraštu
ko redaktoriai yra tiek apsuk
rus, j°g ir skelbdami apyskai
tas gali paslėpti viską, ką tik 
nori paslėpti. Tiksliau sakantt 
gali skelbti žudikiškas apyskai
tas.

Nėra reikalo ir aiškinti, jog 
vvinnipegiečiai tuo atsakymu 
buvo labai įžeisti, nes pamatė, 
kad tie ponai redaktoriai iŠ jų 
nori tik pinigų gauti, šiaip ki
tais reikalais nesiskaito.

Ylos išdidumas.

Karti pilė.

Kai mirė popiežius Pins XI, 
lai Yla teikėsi jį labai išaukš
tinti. Girdi, jis buvęs pavyz
dingas deniokiatijos ša.ininsa; 
ir tikros taikos mylėtojas, žo
džiu, Yla tiek buvo popiežiaus 
darbais sužavėtas, jog entuzias
tiškai susako, — tegul jo žo
džiai įsikūnija musų gyvenime.

Tai buvo labai karti pilė ir 
“savo žmonėms“ nuryti. Juo la
biau t.ems, kurie atsiminė ta 
paties '‘Liaudies Balso” griežtą 
s.ncikimą Et.opijos užgrosimi , 
kuriam popiežius visai atvirai

dai

Visiems geras.

pernai Lietuvos valdžioj;
permaina ir naująją

kabinetą sudarė
mi-

nistrų
Černius, tai Jonas Yla tuoj 
še sveikinimo telegramą, 
štai dabar Maskvos komisarai 
‘išrinko“ Paleckį prezidentu, ii

mu-

kiną “silkių bačkos vienybės’* 
partijos vadą visų Kanados lie
tuvių vardu. Tuo pačiu metu

dos lietuvius pasisakvtk ar jie 
pritaria Paleckio sudarymu val
džiai, ar ne. Tai reiškia, jog pir
moje vietoje buvo per daug 
plačiai užsimota: sveikino visų 
Kanados lietuvių vardu, o da
bar nori patirti, ką iš tiesų jie 
mano apie Paleckį ir jo val-

O daugelis kanadiečių štai ką 
mano apie naująjį prezidentą: 
Paleckis liko paaukštintas į 
prezidentus lyginai tokiu pat 
budu, kaip ir Smetona. Smeto
ną į prezidentus pakėlė visokie 
Plecliavičiai, o Paleckį — iš 
Maskvos prisiųsti komisarai. 
Vadinasi, abu labu tokiu.

Meluoja.

Prieš geliąs dienas “Liaudies

Man teko susitikti ir pasikal
bėti su įvairių kolonijų lietu
viais, kurie turėjo progos ap
lankyti Joną Ylą, “Liaudies Bal
so*’ redaktorių. Tas redaktorius 
visai nesidrovėdamas pašiepęs 
juos. Girdi, apsirenkite tinka
miau, užsidėkite kalnierių ir

Balsas” sumanė per akis me
luoti. Jis sako, jog pernai Ka
nados komunistai negalėjo sa
vo kandidatus į parlamentą sta
tyti. O tuo tarpu faktai rodo, 
jog pernai komunistų partija 
nebuvo uždrausta ir laisvai ga
lėjo rinkiniuose dalyvauti. Fak
tiškai komunistai rinkimuose 
(ialyva\o, tik labai mizernai pa
sirodė: į parlamentą jie nė vie
no savo atstovo nepravedė.

Juokingiausias dalykas yra 
tas, kad su Kanados rinkimais 
yra sugretinami ’ Paleckio vy
riausybės pravesti seimo rinki
mai. Paleckiniai rink'mai buvę 
demokratiškiausi! Tik pagalvo
kite: laisvai veikti galėjo tik 
komunistai, kurie iš viso Lietu-i 
voje niekuomet nebuvo stiprus, 
kandidatus į seimą parinko ko
munistus arba komunistams 
palankius žmones, o paskui 
“ukazu” įsake visiems už juos 
balsuoti. Ir lai vadinami demo
kratiškiausiais rinkimais!

Ką visa tai reiškia: idiotizmą 
ar šlykštų pasityčiojimą iš skai
tytojų?

Biauru yra tai,.kad “Liaudies 
Balsas” stengiasi nuslėpti tą 
f liktą, jog rinkimų laisve galė
jo naudotis tik Maskvos klap
čiukai, o visų kitų partijų 
k imas buvo uždraustas.

“čiupinėti” komunistus. Tada 
jie ėmė verkšlenti apie demo
kratijos nuvertimą.

Bet štai dabar Stalinas pasi
grobė visą Lietuvą, valdžią su
darė iš savo pastumdėlių, kad 
tie “šabas goj” suvaidintų šlykš
čią komediją.

Ir tam bjauriam žygiui 
“Liaudies Balsas” p r. taria!

Kaip pasiklojo, taip ir išmiegos.

Nieko tad nėra stebėtino, kad 
ta zigzaginė politika žmonėms 
pradeda iki gyvo kaulo įkyrėti. 
Juo tolyn, juo f‘Liaudies Bal
sas’’ praranda daugiau skaity
tojų ir rėmėjų, Matyti, pasta
ruoju laiku popieriai pasidarė 
tiek blogi, jog jau pradėjo des-

susilauksime pagalbos, tai var

štai kokius “smutkus’
“Liaudies Balsui“ pergy-

vcnli.

vei-

šlykšti komedija.

Jei Lietuvi kada turėjo 
mokratiškus rinkimus, tai 
buvo pravesti 1926 m., 1 
prezidentu buvo išrinktas Dr. 
K. Grinius, o ministrų kabine
tą sudarė Mykolas Sleževičius.

Bet ar komunistai tai vyriau
sybei pritarė? Nieko panašaus. I 
Jie ją visokiais budais niekino. 
Po Kanadą, pavyzdžiui, važinė
josi Kilikevičius, kuris Dr. Grū

de-

visai neseniai jis net už pini
gus paprastus socialistų prane
šimus atsisakydavo dėti.

Dėl visų tų “Liaudies Balso” 
didelių smulkų galima trumpai 
štai kas pasakyti: kaip jis pasi
klojo, taip ir išmiegos. Kai kai 
kurių kolonijų lietuviai (pavyz
džiui, Winnipego) sumanė sve
tainę įsigyti, lai “Liaudies Bal
sas” iš pradžių visai nieko apie 
tą reikalą nerašė, nes bijojo, 
kad tai gali pakenkti jo bizniui. 
Pranešimus pradėjo dėti tik ta- 
dą, kai winnipegiečiai viešai pa
reiškė, jog jie pasirinksią kitą 
laikraštį sau už organą.

Trumpai ir drūtai pasakysiu: 
Kanados lietuviams “Liaudies 
Balsas” mažai tepasitarnavo. 
Tad dėl dabartinių jo bėdų ne
daug kas tesigraudens.

—Klaujunas

Sleževičiaus valdžios musų 
komunistėliai nepasigedo tol, 
kol i>o perversmo vyriausybes 
pryšakyje atsistojęs Voldema
ras pradėjo labai skaudžiai

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
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JACK SWIFT—.Jimmn ls a Great Ouartermaster
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NEW AURORA 
TAKES SKAPE 

RAPIDLY.

THE AURORA WILL BE READY
IN A FEW MORE OAYS. JIMMY
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Darbininkai čia visai nėra or
ganizuoti. Per žiemą buvo mo
kama tik $42.50 per mėnesį. 
Bet štai dabar staiga atlygini
mą pakelė. Kai kurie daibaliu
kai džiaugiasi ir mano, kad 
kompanija, taip sakant, “gerą 
Širdį” parodė. O tuo tarpu ji 
buvo priversta tai padaryti, nes 
kitaip butų netekusi daugelio 
darbininkų. Dalykas toks, kad 
Fort VViltiams ir kitose vieto
se miško darb’ninkai yra susi
organizavę ir pavasarį iškovo-

vasarį, kaip prisikelia iš mie
go. Per žiemą išbadėjusios, jos 

vež kai naikina farmerių ėriuku ; ir 
Jų1 veršiukus. Dažnai pasidaro tiek 

drąsios, jog be niekur n eko j 
farmerių kiemus įsigauna.

Žinoma, taimeriai jas tinka
mai pasitinka: ne kaip svečiu , 
bet kaip priešus, štai iš vieno 
kaimynystėje tyvcnanč-O far- 
nierio pa tyriau, kad pereitą žie
mą jis net astuonias meškas 
nudėjo.

Vasarą, kai visokios uogos 
Užauga, tai ir farmeriai gali 
.engviau atsdusti. Mat, meškos 
.-usiranda sau pakankamai mai
sto miškuose ir palieka verš li
kus ir ėriukus ramybėje.

Mums parupo patirti, kaip 
atrodo suomių ūkininkų tvoros.

mūsiškė kompanija “susimylė
jo”, nes jautė, kad darbininkai

ien, kur daugiau moka.
Kaip ten bebūtų, o organiza

cija darbininkams yra būtinai

sispirti prieš bosų sauvaliavimą 
ir jų darbas butų labiau užtik
rintas. Dabar yra taip, kad bo
sas be niekur nieko gali dari i- 
ninką iš darbo pašalinti, jei 
storasis kokią mažą klaidą 
daro.

Šiuo tarpu aš dirbu prie 
lio tiesinio. Per miškus ir

le ’■

ke
pei’ 

farmerių laukus kelias yra ve
damas į tą vietą, kur dabar 
medžiai yra kertami. Kelio il
gumas bus apie 20 myl'ų. Miš 
kitose dabartiniu laiku dirba 
apie 200 darbininkų, kurie ker
ta popiermalkes. Iki šiol popier
malkių nebuvo galima išvežti, 
kadangi truko kiek įmanomes- 
nio kelio.

Kelio tiesimo darbas e’na vb

apie visokius reikalus kal- 
;. Patyręs kad aš lietuvis,

lietuvį, kuris šiame 
gyvenąs. Jo vardas 
^uuleikis. Dirbąs jis 
ž.nkel.o. Kadangi 
laukti turėjau dar 
landas, tai ui sukau 
mą šauleikį.

Jo namas gana didelis kalne
lyje. Kai tik pradėjau lietuviš
kai kalbėti, tai tuoj pasidalėme 
geriausi draugai. Jo žmona irgi

mieste vic 
esąs Mike 
prie geie- 
tiaukinio 

kelias va
pas kalba

kuolų, nei karčių, bet jos taip1

ko, su lietuviais labai malonu 
susitikti.

Patyrę apie mano kelionę ir 
kąd man dar teks i gokai trau
kinio laukti, jie pradėjo mane 
tikrai karališkai vaišinti. Tokiu1 , '

j malonių ir 
tikrai retai 
tikti.

siaut reikia jas ardyti, lai ne
žinai žmogus nū iš kurio galo 
pradėti.

# i
Suomiai, matyti, yra labai 

organizuoti, nes jie visur turi

taines-jie stato iš apskritų rąs
tų. Tur būt, kiekvienas ukinin-

ki, jog suomiai tiesiog skrupu

svetingų žmonių 
kada pasitaiko su

jau reikėjo į stotį

i būtinai kita kartų juos apian

Ketvirtadieniais paprastai yra 
rengiami šokiai. Tačiau miško 
darbininkams yra draudžiami 
ic šokiai lankyti. Esą, neišsi-

■ miegojęs darbininkas^ negali
■ tinkamai darbą atlikti.

Kai iš vienos vietos kraustė 
į kitą, tai turėjau ir kelias die
nas atostogų. Sustojau Hudson 
miestelyje, kuris randasi prie 
didelo ežero. Pragyvenimas pu
sėtinai brangus.

Sakoma, jog kalnas su kalnu 
nesusitinka, o žmogus su žmo
gumi susiduria visai netikėtai ir 
nelauktai. Taip pasitaikė ir čia. 
Kai užėjau į paštą laiškų ir

lias yra tiesiamas, bet tuo pa
čiu metu per upes ir upelius til
tai yra daromi. Ūkininkai dėlei 
to labai džiaugiasi, nes ir jiems 
susisiekimas su miestais ir mie
steliais žymiai pagerės.

Šioje apylinkėje daugiausia 
farmeriauja suomiai (finai). 
Reikia pasakyti, jog jie labai 
gražiai ir tvarkingai gyvena.

—- daugiausia verčiasi mišku. 
Vadinasi, kerta popiermalkes ir 
parduoda popierio fabrikams. 
Kiekvienas jų turi keletą kar
vių, vieną kitą arklį ir kiek 
avių. Beveik visi suomiai yra 
šviesiaplaukiai ir tvirti vyrai. 
Tuoj krinta į akis jų didelis 
kultūringumas ir mandagumas.
Pasižymi jie ir dideliu svetiri- Daug įdomių paveikslų parodė.

šininkas paklausė, ar tik aš ne
busiu lietuvis. Gavęs teigiamą

nuo kurio laiko Hudson mieste
lyje gyvenąs vienas lietuvis. 
Esąs labai geras ir padorus 
žmogus, gyvenąs gražiai ir pa-

ir jo namą.
Žinoma, aš nepraleidau pro

gos tautiečio neaplankęs. Pra
dėjau su Liudviku kalbėtis 
(toks lietuvio vardas). Jis apsi
džiaugė. Sako, su lietuviais be
veik visai netenka susitikti.

Kelias valandas tikrai sma
giai su juo praleidau. Pernai

By Cliff Farrell and Hal Colson
O.K IT ARRIVED TODAY.

FURS, SLED5, CONCENTRATED
POOD, AND EVEN TEN 
-MALEMUTE D0G5. .4^1

•Y

I
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Žinoma, aš pasižadėjau, jei 
kada vėl pasitaikys proga šia
me miestelyje sustoti.

mi gyvenimo pasitaiko. Niekuo
met nemaniau, kad* galėsiu tuo
se miesteliuose su lietuviais su
sitikti.

šia proga tiems lietuviams 
noriu tarti širdingą ačiū už jų 
svetingumą ir širdingumą. Ma
lonu, kad ir tarp svetimų gy
vendami, jie su atsidėjimu se
ka Letuvių judėjimą.

Geriausio jiems pasisekimo.
—J. Martinonis

Reaches decay-ridden “Blind Spots” 
that ordinary pastes, powders % . .

even water . . . may not enter
It’s hcrcl The mosi delightfully different 
tooth pašte you ever heard of. When sali va 
and brush touch the NE W formula Listerine 
Tooth Pašte, superchargod with Luster- 
Foam dctcrgent, it instantly springs into 
an aniazing “bubblo bath" that makos your 
mouth tingle with life. So fine it surges into' 
and cleans dangcr spots that ordinary den- 
tifrices may novor even ha ve reachod. Cleans 
and polishos aroas where soine exj>erts say 
up to 98 % of decay starts.

Got the big 25<! tube, or better štili, the 
double-size 40^ tube containing niore than 
W pound of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THE NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

THAT’S FINE. THE ANTARCTIC 13 
THE HOME OF FIERGE VVEATHER, 
AND EVEN THE AURORA MAY MEET 
HER MATCH. IF WE WRECh, WE 

GAN TRY TO MU5H OUT ALI VE ANYVVAY

py

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Ten Vienaip, 
0 Čia Kitaip

Naciai “Nori Taikos"

Mažai kas abejoja, kad did
žiausi naujo Europos karo 
kaltininkai yra naciai. Jie per 
kelis metus grūmojo karu ir 
jie paleido pirmus šūvius. Gal 
dalis kaltės prikląuso kitiems, 
bet naciams tenka didžioji da
lis.

Na, o čia Chicagoj naciai 
kaip tik priešingai—jie labai 
trokšta taikos.

Užvakar vakare jų organiza
cija, German-American Natio
nal Alliance, laikė mitingą 
prie uždarytų durų, Lincoln 
Turner salėje.

Mitingo dalyviai nutarė 
priešintis privalomo kareivia
vimo įstatymui, nutarė remti 
Taikos mitingą, kuris sekma
dienį įvyksta Soldier’s Lauke, 
ir nutarė raginti balsuotojus 
atiduoti savo balsus rinkimuo
se už izoliacininkus. “Amerika 
neprivalo ruoštis karui, nes 
Amerikai joks karas negresia.”

Panašiai naciai kalbėjo ir 
danams, ir norvegams, ir net 
francuzams su anglais. O ži
nom kas su tomis tautomis at
sitiko.

—Kaimynas.

Du Kartu į 17 
Dienų

Liepos 13 d., plėšikai išsine
šė a Į) i e $27,000 čekiais ir pi
nigais iš ?Valkov Lumber Com- 
pany lentų sandelio, adresu 
1201 So. Campbell avenue.

Vakar rytą jie vėl ten pasi
rodė, numušė kombinaciją 
nuo seifo ir pasivogė’ dėžę su 
pinigais. Suma nenustatyta.

Didžiausias naujai pastatytas .Jungtinių Valstijų laivas S. S. America. Jis atsiėjo $17,500,000.

Steponavičienės 
Mergaičių Choras 
Muzikos Šventėj

Dainuo Chicagos Stadione.
Rugpiučio 17, Chicagos Sold

ier’s Stadione įvyks 11-ta Meti
nė Chicagos Muzikos šventė.

Jos rengėjai praneša, kad 
šventės programe dalyvaus 
jungtinis choras, kurio mergai
čių sekcijos dalį sudarys p-os 
Anelės Steponavičienės mokinių 
sudarytas mergaičių choras.

Tas choras rugpiučio 12 d., 
taipgi dainuos Drake viešbutyj, 
kur įvyks Dainų Šventės chorų 
konkursas už pirmenybę miš
rių, vyrų ir moterų chorų sek
cijose.

Lietuvaičių dainininkių bu
rini linkini konkurse kuoge- 
riausio pasisekimo ir gražių 
pasekmių dainuojant Soldier’s 
stadione.

Į CLASSIFIEO ADS.
HELP VVANTED—FEMALE 
_______ Darbininkių Reikia_______

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

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

REIKALINGOS patyrusios MO
TERYS maišytiems skudurams sor- 
tuoti džonko šapoje. Gera alga. 
Tel. Brodkfield 6252; 8800 W. 47th 
Street. ,

SUSIRINKIMAI
MARQUETTE PARK LIETUVIŲ 

AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS

SITŪATION WANTED 
leškoDarbo

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.
" PUSĖS* AMŽIAUS ŽMOGUS”pa
ieško darbo už dženitorių ar už 
naktinį sargą. Suprantu visą namų 
darbą. 6606 So. Mozart. A. Smjth, 
Tel. Hemjock 0707. 1 < s

Sprogo Slaptas 
Bravoras, Sudege

Vakar rytą sudegė mūrinis 
garažas, adresu 1810 Drake 
avenue. Gaisrą patyrinėjus, 
pasirodė, kad jis kilo nuo 
sprogimo prie garažo įrengtam 
slaptam bravore.

Triobesys priklausė chica- 
gietei Jennie Karp’ienei, kuri 
dabar gyvena New Yorke.

Solistų Konkursai.
Netrukus įvyks finalai ir so

listų konkurso, kurį Muzikos 
šventės rengėjai kasmet suruo
šia išrinkimui dviejų jaunų dai
nininkų, pasižymėjusių ypatin
gu gabumu ir gera balso me
džiaga. Kiek žinia, šiame kon
kurse irgi dalyvauja nemažas 
skaičius jaunų lietuvių ir lietu
vaičių. Drg.

R. Guzevičius
Atidarė Gražiai
Įrengtą Taverną ,

NORTH 3IDE. —Northsidie- 
čiams gerai žinomi lietuviai, 
pp. iRaymond ir Mary Guze- 
vičiai, atidarė gražiai įrengtą 
taverną adresu 5305 W. Lake 
Street.

P. p. Guzevičiai ir pirmiau 
turėjo šauniai įrengtą užeigą 
vidurmiestyje. Vėliau, biznį 
pardavę, juodu išvyko į Lietu
vą (Rokiškį). Ten pagyvenę 
porą metų, sugrįžo į Dėdės Ša
mo palaimintą žemę.

Atsilankę į p. p. Guzevičrų 
užeigą svečiai nesigailės. Sma
gi vieta, geras Schlitz alus, o 
šeimininkės gamina skanius 
užkandžius, patarnau d a m o s 
prie gražiai papuoštų stalų.

—Kaimynas.

JUOZAPAS MATULAITIS 
1735 Eilėn Street

Areštuoja už 
Maudymąsi Nesau
gioj Vietoj

Dany Skendimų

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.
Lajd. Direkt. S. D. Lacha- 

wicz ir Sunai, Tel. Canal 2515.

Apskričio policija areštavo 
35 žmones už maudymąsi pa
vojingam ir giliam “ežere” 
prie East avenue ir 47tos gat
vės, netoli McCook. Ten vienu 
laiku buvo akmenynas, bet da
bar yra nenaudojamas. Ten 
dažnai įvyksta nelaimės, ypač 
dažnai pasilaiko skendimai, 
peš “ežeras” yra labai gilus, 
Stačiais krantais ir pilnas uo- 
lų.

J. Ir U. Žukauskų 
Gėlių ‘‘Dvaras”

Prie 106-fos ir So. Cicero 
avenue yra labai skoningai iš
vystytas kaip ir savo rūšies 
lietuviškas dvarelis. Tas “dva
relis” priklauso p. p. Juozui 
ir Uršulei Žukauskams, gyv. 
adresu 2126 So. Halsted str. 
Čia p. Žukauskas turi barber- 
nę ir'viešbutį, o p-ia Žukaus
kiene dvare • triusiasi prie gė
lių ir daržų.

į akis metasi kruopštus dar
bas gėlių mėgėjp-daržininko, 
kuris sugeba į daiktą sukaupti 
(vienokioj dirvoje), išauginti 
tokias sodrias gėles «ir augme
nis. Turi daug bičių ir medaus.

Gėlės ir augmenys dar ne 
viskas, kas p-ios Žukauskie
nės dvare yra. Gražios trobos 
ir gyvuliai. Yra net “lietuviš
ka” varna, kuri tiek prijaukin
ta, kad svečius pasitinka.

Yra kuo pasigrožėti.
—Tas pats.

Putrimai
Atostogauja

No. 4487 — Sportiška suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20; 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Diena Iš Dienos U.
•

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj) j

John Petraitis, 21, su. Hen- 
rietta Gudaitis, 20

James Plevenas, 35, su Yet-

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.
Roselando Liet. Kultūros Draugi

jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugpiučio 1’ d., 7:30 
vakare, Lietuvių Darb. svet., 10413 
So. Michigan Avenue.

S. DILIS, rast.
226 W. 110 PI.

Morning Star klubas turės susi
rinkimą ketvirtadienio vakare, rug-

ta Marx, 35
Edward Stasica, 26, su Con- 

stdnce Dikszas, 21
Joseph Kuzma, 24, su Elea- 

nor Slanisewski, 20
Jerry Minovik, 28, su Esther

Angelskas, 20
John Weglarz, 27, su Stella

Mirus', 26
Anthony Shatas, 26, su He- 

len Banas, 23
Alphonse Sadauskis, 22, su

Sylvia York, 21
George Jccman, 28, su So- 

phia Buczynski, 25
William Zack, 24, su Mild-

red Spachman, 21
Frank Saukai, 25, su Mariau

Hruby, 22

Reikalauja
Perskirų '

Helen Dobeck nuo Joseph
Dobeck

piučio 1 d., adresu 3800 W. Armi- 
tage Avenue. Pradžia 8 v. v. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

—CHEPUL

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

Paprastas galimumas vyrams am
žiuje nuo 18 iki 37 metų išsimokinti 
ir prisiruošti į 10 savaičių aeropla
nų statyboj 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 įmokė j imas. Nepilnamečiai 
turi ateiti su giminėmis, kitaip ne
kreipsim į juos dėmesio. Atdara 
iki 8 vai. vakaro.
AMERICAN Aircraft INSTITUTE 

936-46 W. Chicago Avenue.

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

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

REIKALINGAS ŽMOGUS kaipo 
porteris ir iš ryto dirbti už baro.

1617 West 43rd St.

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. Kliubas

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..... .........

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
■*****W*W*9************  * — •* ******«****«**«tt****W

(Miestas ir valstija)

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

L U V Lll\IO Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

JUOZAPATAS PRONSKĖTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 29 d., 11:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 53 m. amž., 
gimęs Lietuvoj, Šeduvos pa
rap., Puipių kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Raz
maitę, sūnų Juozapą, 2 dukte
ris:: Eleną ir žentą Valentiną 
Lukošius, Marcelę ir žentą 
Antaną Dačiolus, brolį Domi
niką ir gimines, Lietuvoj brolį 
Liudviką ir 2 seseris: Oną ir 
Pranusę.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
718 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
rugpiučio 1 d. 8:00 vai. ryto 
iš kqpl. į Aušros Vartų .parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapato Prons- 
kėčio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvaiti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navime ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Sūnūs, Dukterys, Žen

tai, Brolis ir Giminės. .
Laid. Direkt. S. M. Skudas, 

Tel. MONROE 3377.

Visiems gerai žinomas dr- 
jų veikėjas Rili Putrimas su 
savo šeimyna šiomis dienomis 
smagiai leidžia atostogas 
Spooner, Wis., resorte. Žuvis 
gaudo ir maudosi. O stirnas 
su pagaliais vaiko nuo savo 
“palociaus.” —Steponas.

Gražios
Varduvės

Liepos 25-tą d., vakare įvy
ko graži varduvių parė pas 
Juozą ir Oną Kaminskus, 4226 
Artesian avenue.

Ona Kaminskienė gerbia sa
vo vardadienį, užtat prie to 
buvo prisirengusi su visokio
mis vaišėmis. —Steponas.

Pagerbė Oną
Lukošienę

Ketvirtadienį, liepos 25-tą, 
netikėtai sųsiriųko gražus bū
relis svečių Antano ir Onos 
Lukošių namuosė, 2555 W.

43rd st., ir pagerbė Oną Lu
košienę jos vardadienio proga.

P. Lukošienė visus gražiai 
priėmė ir pakvietė prie stalo 
vaišėms. —Steponas.

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos Svei
katos Departamente).

DOMKE, P.uruthy, 413 W. 
66th styeet, g piė liepos 13, tė
vai: Itwin, Hilairija.

KARĄUSKAS, James, 4238 
S. Talman avenue, gimė liepos 
12, tėvai: John, Ca.simira.

VALLUSZIŠ, Ąnila, 5324 S. 
Kildare avenue, gimė liepos 18, 
tėvai: Joseph, Marie.

jtlĘKAS, Joanria, 2051 West 
22nd Place, girti? liepos 12, tė- 
vai: Frank, Rernce. t

POLTAROK, Rohert, 4249 
West Cortez Street, gimė lie
pos 9, tėvai: Philip, CarHe.

Gavo
Perskiras

Berną rd Miller nuo Helen 
Miller

Iš Politikos
Lauko

Mo Wardo
Rengia Pikniką

ROSELAND^-Suvienytų Lie
tuvių Amerikos Politikos Klu
bas 9-to Wardo rengia pikniką 
su programų ir išlaimėjimais, 
rugpiučio 4 dieną, Rossi’s G ro
vė — prie 130-tos ir Cottage 
G rovė gatves.

Įžanga visiems nemokama. 
Bus šokiai prie geros orkestros. 
Taipgi bus įvairių valgių ir go
rimų. Bus visokių žaislų; kaip 
antai, virves traukimas tarpe 
vyrų. Dovana bus duota tai pu
sei, kuri laimės. Taipgi bus 
naujas ‘Moterų Kontestas”......

Taigi visi lietuviai iš apylin
kės ir toliau yra kviečiami at
silankyti. Pradžia 12 vai. dieną. 
Tpokai veš žmones dykai, nuo- 
parapijos svetainės, 10806 S. 
Wabash Avė., kas valandą, pra
dedant nuo 1-mos. valandos po
piet. Kviečia Komitetas

Nusižudė
Bedarbis

Nuo tilto virš Illinois Cent
ral bėgių, prie 11-tos netoli 
Michigan, nušoko •’ ir mirtinai 
susižeidė 34 metų Edward 
Nord. Jis buvo bedarbis. Gy- 
vepo adresu 9057 Normai ave
nue.

Velionio kįšeniuose policija 
rado “sočiai security” kortelę 
ir vieną centą.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
L. ŽAGARIEClŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. JNiprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rast., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rast., 1218 S. Independence 
blvd.j St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rast. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rast.—V. Manikas, 17 S. 
Spnngfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—aohn Benekaius, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą . sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200 

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rast., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rast., 
P. Juozapavice—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas menesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des-
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rast., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. Margevičia, — Kontr. rašt.* 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šęrpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Ėair- 
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
Čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’

BUSINESS CHANCES 
Biznio ^Progos

PARDUODAMAS MEAT MAR- • 
KET ir grosernės fikčeriai, eiektri- 
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 27o6.

PARDAVIMUI KRIAUČIAUS, kai- 
liasiuvio ir valytojo šapa ir gyvena
mas butas. Gera vieta, geras pirki
nys. Renda nebrangi. Parsiduoda 
dėl savininko ligos. 2951 W 63 St.

TAVERNA PARDAVIMUI, 4624 
So. Ashland. Reikia parduoti grei
tai dėl savininko ligos.

Namai-žemė Pardavimui
SAVININKAS MIRĖ. Teismas 

.sutvarkė viską ir dabar parsi
duoda pigiai 7 kambarių namas, 
tinkąs 2 apartmentams. Taipgi dide
lis garažas. Randasi ant Bridgepor- 
to, 2940 So. Parnell Avenue. Atsi
šaukite: A. A. SLAKIS, Advokatas, 
7 So. Dearborn St., Chicago, I1L

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

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.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui
MES TIESIOG NETURIME VIE
TOS VISIEMS SAVO KARAMS

TODĖL JUOS 
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai žemiausiomis 
kainomis.

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

radio ir šildytuvas ........... 295
’35 PJymouth sėd., rad. ir šild. 185 
’35 Olds 4 dr. sėd., rad., šild._ 275
'36 Buick 4 dr. sėd., rad., šild. 395 
*36 Olds, cp. rad., šild................ 285
'36 Pontiac, 4 dr. sėd., r., išld. 325 
'37 Studebaker sėd., 4 dr., radio

šildytuvas. 6 ciL .......   345
'37 Lafayette conv. cp., r. ir Šild. 425 
'38 Dodge sėd., rad. ir Šild. .... 495 
'38 Packard, 4 dr. sėdau -— 485 

Atlankykite musų bizniąvietą. 
Musų gabus ir mandagus sėlsmonai . 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 1G. 
Geri mainai, lengvi išmokėjimai. •

PARKWAY OLDS
5207 W. CERMAK ROA.D 

Cicero 1037 — Lavvn 4422
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Visokios visokiausios DOVANOS: radijo 
aparatas, rašomos plunksnos, laikrodžiai, 
miegamojo kambario setas ir 1.1. - - - -
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