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VISOJE LIETUVOJ SIAUČIA KRUVINAS IR 
KERŠTINGAS RUSIJOS KOMUNISTŲ 

TERORAS
Stalino pakalikų gaujos lietuvius šaudo, 

areštuoja, kalčjimuosna grūda ir 
vagonais Į Rusiją veža

Oficialus naujos lietuviškos valdžios atstovai dėjosi 
nekaltais avinėliais ir per Eltą Amerikon siuntė visą ei
lę pranešimų apie lietuvių pasitenkinimą okupacija ir 
apie džiaugsmą, kuris staiga apėmė visą lietuvių tautą, 
nutarus ją prijungti prie Rusijos. Kas tikrumoje Lietu
voje dėjosi, niekam apie tai nepasakojo. Bet šiandien pa
vyko gauti žinių apie tikruosius įvykius. Gautos žinios 
nėra Maskvos agentų kontroliuojamos, bet jos te7egrama 
prisiųstos per Lietuvos Pasiuntinybės Žinių skyrių Wash- 
ingtone. štai kas darosi Lietuvoj:

N AITJIKNV'ALME Telepliovo
CUYAHOGA FALLS, OIIIO. — Traukinių katastrofa, kurioje žuvo 43 žmonės.

Anglija gali tapti 
socialistine 

valstybe

Telegrama
Washington, liepos 31 d. —
Liepos 30 dieną iš labai pa

tikimų šaltinių gavome labai 
š urpių žinių apie įvykius Lie
tuvoje. Prieš skelbdami šiaš 
žinias visuomenei, jas patikri
nome keliose Europos sostinė
se, kad niekas mums negalėtų 
primesti vienašališkumo arba 
inforthacijos stokos. Kiekvieno
je sos t imu e turimos žinios yra 
viena už kitą žiauresnes.
Areštuojami visuomenės gyve

nime pasižymėję asmenys
Patikrintos žinios sako, kad 

vien tiktai Kaune yra areštuo
ta daugiau dviejų tūkstančių 
asmenų. Areštuotųjų tarpe yra 
šie buvę ministeriai: Giedrai
tis, Tamošaitis, Endziulaitis, 
Rusteika, Masiliūnas, Bistras, 
Cesevičius, Čaplikas, Šakenis, 
Juozas Aleksa, Vileišis ir kiti. 
Iš visuomenės veikėjų suimtas 
pagarsėjęs advokatas Zigmas 
Toliušis, varpininkas Mackevi
čius, Izidorius Tamošaitis, 
Skrupskelis, ateitininkas Die- 
lininkaitis, Grėbliauskas, agro
nomas Galvydis, Kurkauskas 
ir kiti. Iš kariuomenės tarpo 
suimtas generolas Gustaitis, 
aviacijos motorų tobulintojas 
ir išradėjas, suimta daug de
vinto ir penkto pulko karinin
kų. Suimtas buvęs Voldemaro 
žvalgybos viršininkas Statkus.

Areštuojama ne tiktai Kaune, 
bet ir provincijoje

Areštų banga siaučia ne tik
tai laikinojoj sostinėj, bet ir 
visose provincijose, visuose d - 
dėsniuose miesteliuose, vals
čiuose ir kaimuose. Suimtųjų 
skaičius yra toks didelis, kad 
jis sunku ir nustatyti. Visi su
imtųjų vardai taip pat sunku 
sužinoti, nes valdžia slepia su
ėmimus ir persekioja visus tuos 
gyventojus, kurie stengiasi šį 
tą sužinoti apie suimtuosius. 
Visame krašte yra areštuota 
labai daug mokytojų, daugelis 
varpininkų, ateitininkų, pava
sarininkų ir jaunalietuvių.

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

Didelis debesuotumas. Ryte 
lietus su griausmais, vėliau šil
ta. Saulė teka 5:43 v. r. leidžia
si 8:09 v. v.

Komunistai eina žvalgybos 
pareigas

Nauja komunistų vyriausybė 
davė vietos valdžiai ir komu
nistų partijos organams visiš
ką laisvę apvalyti savo rajo
nus nuo jiems nepageidauja
mo elemento. Pakanka mažiau
sio įskundimo, kad žmogus pa
sektų į ekzekutorių rankas. Iš
vystytas negirdėtas sekimas 
gatvėse, kavinėse ir visur, kur 
aktai susitinka nors keli žmo

nės.
Rusijon deportuoja vagonais
Rusijon veža ne pavienius 

asmenis, bet visas jų šeimy
nas. Rusijon tok u būdu yra 
deportuoti Merkiai, Urbšiai, 
Putvinskiai. Rusijon yra išvež
tas buvęs Lietuvos diktatorius 
Voldemaras, advokatas Jukne
vičius. Rusijon siunčiamų as
menų skaičius yra toks didelis, 
kad juos veža ištisais' vagonais.

šaudymai ir savižudystės
Daugelis lietuvių negali pa

tęsti siaučiančio teroro, todėl 
pirma negu patekti į Maskvos 
agentų rankas patys sau gyvy- 
ję atima. Pulkininkas Sala- 
džius, buvęs šaulių Sąjungos 
viršininkas ir ilgametis Kau
no komandantas desperacijos 
apimtas pirma nušovė savo sū
nų, o paskui ir pats nusišovė. 
Nusižudė kontrolę} valdinin
kas Tomkus. Buvęs Klaipėdos 
krašto gubernatorius Navakas 
išėjo iš proto. Pasakojama, kad 
Glovackis, Skučas ir Povylaitis 
jau sušaudyti.
Inteligentai slapstosi miškuose

Niekas, o ypatingai nė vie
nas inteligentas, nėra tikras 
ateitimi. Visi slapstos;, nes ži
no, kad jeigu ne šiandien, tai 
rytoj jie bus suimti. Slapstosi 
kas kur įmano, daugiausia, ži
noma, bėga į kaimus ir į m’š- 
kus..

Kalėjime šaudo be teismo
Ties kalėjimų vartais kas

dien vyksta tragingos scenos. 
Suimtųjų šeimynoms nelei- 

* džiama pasimatyti su areštuo
taisiais. Jeigu moterys prade
da reikalauti pasimatymo, tai 
jas išsklaido jėga. Paskutinė
mis birželio dienomis Kauno 
kalėjime laikomi kal niai parei
kalavo, kad juos paleistų arba 
teistų. Tuoj buvo atsiųsta oku
pacinės karo jėgos ir pardėjo 
šaudyti į kalinius. 15 kalimų 
buvo vietoje nušauta, o 7 smar
kiai sužeisti.

SEIMO RINKIMUS PRIŽIŪRĖJO MASKVOS 
ATSIŲSTI INSTRUKTORIAI 

b -
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Lietuvos komunistai falsifikavo rinkimų 
davinius, kaip jiems patiko

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

LONDONAS, Anglija, rugp. 
1 d. — Anglijos darbo minis
teris ir žymus darbiečių lyde
ris Bevin pareiškė, kad po ka
ro Anglija labai lengvai gali 
tapti socialistine valstybe. Rei
kalas suvalstybinti kai kurias 
pramonės šakas, suvalstybini- 
mas įsu^isickimo priemonių 
gali palikti savo žymių ir tas 
suvalstybinimas gali pasilikti. 
Sako, kad karas privertė dau
gelį pramoninkų, kurie nemo
kėjo amatų, juos išmokti ir 
dirbti naudingą valstybei ginti 
darbą. Bevin nemano, kad 
naujai padaryti patvarkymai 
yra priešingi pagrindinėms 
socializmo sąvokoms ir yra 
suderinami su asmens laisve. 
Anglijos eksperimentas yra 
skirtingas nuo diktatoriškų 
kraštų eksperimentų.

Šerno kampanijai pravesti 
rinkimų apygardosna buvo at
siųsti rusiški instruktoriai. 
Laisvų , rinkimų nebuvo, balsa
vimas buvo visiems privalo
mas ir kiekv enam buvo daro
mas pažymėjimas pase. Iš anks
to visiems gyventojams buvo 
pranešta: kas nebalsuos, tas 
bus įskaitytas liaudies priešų 
sąrašan. Jokių laisvų rinkimų 
sąrašų nebuvo. Rinkimų metu 
prie urnų buvo pastatytos ne 
lietuvių, bet ginkluotos rusų 
kariuomenės sargybos. Balsai 
nebuvo skaičiuojami, bet iš 
anksto paskelbtas toks balsa
vusių nuošimtis, kokis norėta. 
Didelė balsuotojų dauguma iš 
viso rinkimuose nedalyvavo, o 
daugelis dalyvavusių protestuo
dami padavė baltas kerteles. 
Apie tai nebuvo minima.

Prievarta rinkti atstovai verkia
Obalsis prijungti Lietuvą 

prie Sovietų Rusijos Lietuvoj 
buvo išgirstas tiktai praėjus 
rinkimų dienoms, šį obalsį liau
džiai mesti įsakė Maskva. Dau
gelis net ir komunistiškai rink
to seimo atstovų nusistebėjo 
išgirdę apie norą prijungti Lie
tuvą prie Rusijos. Naujame 
seime gydytojas Garmus kal
bėjo prieš prijungimą Lietuvos 
prie Sovietų Sąjungos. Išrinkti 
atstovai buvo priversti balsuo
ti už prijungimą. Kai kurie at
stovai, iš baimės balsavusieji 
už prijungimą, parėję namo 
verkė. Uždrausta dainuoti Lie
tuvos himnas.

Vagia ne tiktai auksą, bet ir 
maisto produktus

Prekės krautuvėse jau bai
gia nykt'. Pardavinėjami liku
čiai, apie visus įpirkimus atžy
mima pase. Beveik visuose 
miestuose jau jaučiama stoka 
maisto produktų. Neva rinkai 
pap.ldyti daromos masinės kra
tos namuose, bet ta proga gro
biami auksiniai ir sidabriniai 
daiktai bei kitos vertybėm. Ban
kai ir visos didesnės įmonės 
suvalstybintos. Iš Lietuvos 
Banko pareikalauta perleisti 
Rusijai visus aukso rezervus.

Įsako džiaugtis pro ašaras
Kad gyvenamo tikrovė butų 

nuslėpta, įsakinėjama kiek v e- 
na proga, šaukiamuose mitin
guose reikšti džiaugsmą ir pa
dėką okupantams. Nuolatinis 
mitingavimas irupalaidumas nu
mušė krašto -gamybą ir darbin
gumą nuo 40 1 gi 60 nuošim
čių. Pareigūnais skiriami pasi
žymėję nepriklausomybės prie
šai. Trūkstant kandidatų sky
rimai yra daromi prievarta. 
Numatoma, kad netrukus mi
nisteriai bus pakeisti komisa
rais. Užsienių reikalų ministe
rijos pasiuntinybės panaikin
tos. Visuomenė, o ypatingai 
ukininkija, visiškoje desperaci
joj.

Pabalčio kraštuose 
vartojamas sabo

tažas
STOCKHOLMAS, šve <1 i j a, 

rugpiučio 1 d. — Visliose Pa
balčio kraštuose pradedama 
ruošti teismai prieš vietos gy
ventojus. Lietuviai ir latviai 
kaltinami sabotažu, turto ar
dymu, stoka disciplinos, spe
cialistai pradedama kaltinti 
stoka energijos. Teismų pagel- 
ba norima papildyti maisto 
produktų stoka, norima pri
versti darbininkus daugiau 
pagaminti ir stengiamasi su
rasti kaltininkus tų nelaimių, 
kurias Pabalčio valstybėm at
nešė rusų okupacija. Pabalčio 
valstybėse atsirado ne tiktai 
Rusijoj buvę nusikaltimai, bet 
čia manoma taikyti ir tos pa
čios bausmės. Žada teisti ne 
tiktai “liaudies išdavikus”, bet 
ir jų šeimynas bei gimines. 
Šios drastiškos valdžios prie
monės rodo, kad visuose kraš
tuose vartojamas labai didelis 
sabotažas prieš naują tvarką.

Ūkininkai nedirba 
savų žemių

STOCKHOLMAS, Švedija, 
rugp. 1 d. — Estų vidaus rei
kalų ministeris Maksim Uut

—Anglų laivas Theseus, išplaukęs į Kanadą iš Anglijos 
juosto, 600 mylių atstume šiandien pradėjo šaukti pagelbos. 
Manoma, jog jį užpuolė vokiečiai.

—Vokiečiai tvirtina, kad anglai, puldami Vokietiją dienos 
metu, neteko 10 lėktuvų. Vokiečiai juos numušė.

—Po griežto anglų protesto, japonai paleido šešis suim
tus anglų piliečius.

—Kalbama apie artėjantį rumunų kabineto krizį. Krašte 
didelis nepasitenkinimas vyriausybės nutarimu atiduoti veng
rams dalį žemės.

,—Vokiečiai praneša, kad karo metu buvo užmušta 2 890 
olandų kareiyių. J

—Anglų laivas Alkantara, vyjęs vokiečių piratą, įvažiavo 
į Brazilijos uosto Viana dirbtuves, kur mano pataisyti pa
taikyto šūvio žalą.

—Nežiūrint į blogą orą, vokiečiai padarė daug nuostolių 
anglams šiaurėje, o, anglų lėktuvai sugriovė daug valdžios 
namų Hamburge.

—Molotovas tikisi, kad vokiečiai laimės karą, todėl nori 
prisigerinti vokiečių naciams.

—Užsienių reikalų ministeris pranešė, kad Japonija mano 
prijungti franeuzų ir olandų kolonijas Azijoj. Nemano tai 
daryti karo jėga.

—Japonai žada vesti prekybą su ispanais ir portugalais, 
nekreipdami jokio dėmesio į britų blokadą.

—Buvęs Meksikos kandidatas į prezidentus generolas 
Almazan traukiamas atsakomybėn už kurstymą sukilti prieš 
esamą tvarką. <

—-Anglai prisibijo, kad japonai neįsiveltų į karą. Jų elg
sena paskutinėmis dienomis labai provokinga.

—Šveicarai prisiekė ginti Alpius nuo priešų, šiandien su
ėjo 649 metai nuo pirmos šveicariečių padarytos priesaikos 
gnti savo krašto laisvę.

Gyventojai traukia
mi nuo pakraščių
LONDONAS, Anglija, rugp.

1 d. — Vidaus reikalu ministe- c

rija įsakė visiems gyventojams 
pasitraukti nuo rytų Anglijos 
pakraščių, o kartu ir nuo ryti
nės ir šiaurinės Londono da
lies. Tatai yra daroma sąryšy j 
su vokiečių rengiamu puoli
mu. Norima išvengti bereika
lingų mirčių ir palikti pakraš
čius tiktai tikriesiems jų gy
nėjams — kareiviams. Karo 
metu gyventojai dažnai kliudo 
kariuomenei.

išleido dekretą, įsakantį ūki
ninkams prižiūrėti derlių ir 
žiemos sėją. Ūkininkams lie
pia nekreipti dėmesio į naują 
žemės reformos įstatymą, ku
ris ūkininkams leidžia turėti

spėjo suomius netęsti antiso- 
vietinės politikos. Jeigu tokia 
politika bus ir toliau tęsiama, 
pagerėję santykiai gali vėl 
nutrukti ir bus prieita blogų 
pasekmių.

tiktai 30 hektarų žemės. Nau
ja valdžia buvo priversta išlei
sti tokį dekfetą, nes ūkininkai, 
žinodami, kad jiems bus pa
likta tiktai 30 ha, išdirbdavo 
jiems skiriamą dalį, o visą ki
tą žemę paliko nedirbtą. Ūki
ninkai skelbia, kad jie nenori 
būti “buožėmis”. Kai kurie 
ūkininkai už šitokį pasielgimą 
jau atiduoti teismui ir bau
džiami, kaip liaudies priešai. 
Kiti ūkininkai iš tikrųjų nepa
jėgia prižiūrėti savo ūkių, nes 
darbininkai, ieškodami leng
vesnės duonos, išvažinėjo į 
miestus.

Molotovas grąsina 
Finlandijai

Rusija padeda 
Vokietijai

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 1 d.—Molotovas pasakė, 
kad Vokietijos atžvilgiu sovie
tai prisilaiko praeitais metais 
padarytos sutarties punktų ir 
kol kas dar negalima laukti 
jokių pakaitų. Pabrėžė, kad 
vakaruose padaryti Rusijos te
ritorijų pakeitimai Vokietijos 
visai negąsdino, nes buvo pa
daryti sulig sutartimi. Pasakė, 
kad Vokietija gali būti rami 
rytų sienų atžvilgiu.

Rusija negali skirtis 
nuo diktatorių

Didele traukinio 
katastrofa

AKRON, OHIO, rugp. 1 d.— 
Vakar Akronc, netoli Cayaho- 
ga Falls, įvyko didelė trauki
nio katastrofa, kurios metu 
buvo užmušta 43 žmonės. Ve
damas tardymas ir norima iš
aiškinti katastrofos priežastis. 
Užmuštųjų tarpe yra vienas 
lietuvis iš Pittsburgho. Jo var
das yra* Layvrencc Lctzkus.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 1 d. — Gerai informuo
tuose šaltiniuose teko patirti, 
kad Italija tikisi gauti Syriją 
ir Mosul žibalo versmes. Hitle
ris padarė šitokį prižadą Ita
lijai už įstojimą į karą prieš 
franeuzus. Už karą prieš Ang
liją, Hitleris prižadėjo Italijai 
Anglijos Sudaną. Jeigu Italijai 
pavyktų įsigyti visas šias že
mes, tai Italija sudarytų labai 
stiprią valstybę Viduržemio 
juroje, nes tada jai netruktų 
jokios žalios medžiagos. Vo
kiečiai gi žada pasiimti savo 
kontrolei! visą Rumunijos ži
balo gamybą.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 1 d. — Molotovas pra
nešu kad suomiai demilitari- rugp. 1. —Užsienių 
zavo Aalandų salas ir tuo bu-,komisaras Molotovas 
du priėjimas prie Švedijos yra taryboj šiandien pasakė kal-
laisvas. Iš kitos pusės jis per-.bą, liečiančią Rusijos užsienių

MASKVA, Sovietų Rusija, 
reikalų 
sovietų

politiką. Primine, kad vargu 
galima laukti geresnių Angli
jos ir Rusijos santykių, nes 
rusai neužmiršta buvusių An
glijos vyriausybių priešsovie- 
tinių pareiškimų. Perspėjo A- 
meriką ir Angliją už Pabalčio 
valstybių turtų “įšaldinimą” 
ir ant jų sumetė atsakomybę 
už “įšaldinimo” pasekmes. 
Anglai stengiasi įvelti ^Rusiją 
karan prieš Vokietiją, bet to 
jie nepajėgs.



2 NAUJIENOS, Chicago, III, Penktad., rugpiucio 2, 1940

o

nių rankose.

•9

AKIŲ SPECIALISTAI

sąjungos organiz

dovavo ne tiktai žymiems stre.- 
kams, bet ir suk.Linams. Tod.l

Let ligi paskutinių laikų šios 
sąjungos vadovybė pasiliko so-

Nė viena kitų marksistinių gru- 
• pių negalėjo su ja lygintis nei 
savo narių skaičiumi, nei elg
senos rimtumu, nei įtaka gyve- 

, irime.

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 Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

į savas organizacijas dideles 
darbininkų minias. Kad galėtų

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS:2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

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

Dr. V. E. SlEDLINSKi 
DENTISTAS

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

, Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

HHiVriiilii&.'i'isŽS

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

i.d MfDWlFE 
<630 S. Western av.

Telefonas;
HEMLOCK 9252 

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

ISPANIJOS LAISVES KOVA
i i imu linini MARTIN GUDELL

dai būt čia turėjo didelės įta
kos ispano temperamentas, ku
ris yra daug karštesnis, negu 
šiaurės gyventojų, o gal būt ir 
ta didele konkurencinė kova, 
kurią ispanų social.stai visą 
laiką turėjo vesti su anarchis
tais, kurie vartojo labai radika-

rėjo ne žodžiais, bet darbais į- 
lodyti, jog kovoja dėl jų būklė, 
pagerinimo.

Ispanijos soc aiizmo vadai 
kelis kartus yra atsistoję darbi
ninkų kovų pryšakyj ir, visai, 
nežiūrėdami į pasėkas, yra ve

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI

Krautuve Su Mėlynu Frontu

ispanų socialistų partijos narių 
tarpe ir buvo ne maža lokių, 
kurie išsėdėjo ilgus metus kalė
jime ir turėjo mirties bausmės 
sprendimus. Šie vyrai turėjo 
pasitikėjimą masėse ir galėjo 
būti tikri, jog nebus palikti vie
ni.

Atėjus respublikai, partijos 
narių skaičius žymiai išaugo. 
Paskutiniais metais joje pasi
reiškė dvi tendencijos, kurios 
vedė tarpusavę kovą ir grėsė 
skilimu.

Vienos tendencijos priešaky 
stovėjo Francisco Largo Kaba- 
licro (Caballcro). Jis matė, jog 
kova su fašistais bus neišven
giama, todėl ir kvietė visus ton 
kovon smarkiai ruoštis ir ne
pasiduoti, kaip pasidavė kitų 
kraštų socialistai. Kad kova bu
tų sėkmingesnė, jis reikalavo 
artėjimo su kitomis visuomeni
nėmis grupėmis, jis kvietė or
ganizuoti ginkluotas jėgas ir, 
leikahii atėjus, pasipriešinti 
ginklu rankose. Jo įtakoj buvo 
Visas socialistinis ispanų jauni
mas ir didelė dauguma žymes
nių socialistiškų veikėjų. Talen- 
Lingiausiuoju šios tendencijos 
leorclininku buvo artimas Ka- 
baiicro bendradarbis Luis Ara- 
ųuistain’as.

Antrosios tendencijos priešą-

taip pat numatė artėjančias ko
vas, bet nenorėjo, kad tos ko-

vieno rimto ispano, kuris juos 
butų sutikęs atstovauti.

Iš visų Ispanijoj buvusių 
marksistinių prgan zacijų So
cialistų darbininkų partija bu
vo vienintelė, kuri turėjo savo 
organizaciją tikra to žodžio 
prasme, kuri turėjo penkiasde
šimt metų kovos tradicijas, ku
ri turėjo apsišvietusių ir sąmo
ningų kovotojų kiekviename di
desniame centre, ir kuri savo 
narius skaičiavo lukstanč ais

cialistų partija visuomet steng
davosi pasinaudoti jų balsais 
parlamento ir savivaldybių rin
kimų metu, UGT tarpe mark
sistai nuolat vedė kovas dėl va
dovavimo. Kartais tos kovos

Naujiemj-Ącme Telenhoto
CAMDEN, N. J. — Milžiniškas gaisras, kuris kilo 

Hollingshead Paint kompanijos dirbtuvėje, o paskui 
paliete ir kitus trobesius.

darni įvykius šią tendenciją pa-/grupe.

rouM
Be socialistų partijos Ispani-

Tol. Yards 2151

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

siomis, ir jis norėjo ieškoti bū
dų, kad tų kovų išvengtų. Prie- 
to buvo vienas geriausių kalbė
tojų parlamente ir labai glau
džiai bendradarbiavo su respu-

grupės, kurios turėjo savas or
ganizacijas ir spaudą., viena 
svarbiausioji jų buvo taip va
dinamoji POUM—Partido Obre- 
ro dc Unificacion Marxista —

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG D1STANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

b ikonais. Prieto taktika, kal
bos ir tendencija buvo daug 
artimesne respublikonams de
mokratams, negu socialistams. 
l*)yr deįiųęsjrio nusistatymo bu? 
Vrt Julijonas Bėstei'ra, Madrido 
universiteto profesorius,* kuris 
yra laikomas'vienu gerinusiuo
ju Mapkso teorijos žinovu.

Pi ieto tendencija turėjo daug 
mažesnį šalininkų skaičių, ne
gu Araipiistain’o-Kabaliero ten
dencija. Karo metu atsirado 
dar ir trečioji tendencija, ku
riai vadovavo Alvarez dėl Vayo, 
Ncgrinas ir Lamoneda, bet apie 
ją kalbėsime vėHau, aprašinč-

ninku partija. Tai buvo įvai
riais laikais nuo trečiojo Inter
nacionalo atsimetusių atskalų 
sąjunga, šiai grupei vadovavo 
liaudies mokytojas Maurinąs, 
kuris savo laiku atsisaką;klau
syti Maskvos, ne^ši, cČtftr'ali- 
zuddama Vistelį, itįR'ėjo*. cen
tro diriguoti visas smulkmenas. 
Vienu vadų buvo ir Andrės 
Nin, trečiam' Internacionale bu
vęs Trockio šalininku, bet šiam 
panorus viską diriguoti tokiais 
pat metodais, kaip diriguoja ir

UGT
Marksistiškai nusiteikusių 

darbininkų profesinė sąjunga 
vadinosi Union Genėtai de Tra
ta jadores -— UGT — Visuoti
nė Darbininkų Sąjunga. Ji bu
vo įkurta 1888 metais. Jos, kaip 
ir socialistų partijos, svarbiau
siuoju kurėju taip pat buvo Pa
ulo Iglesias. Paskutiniais me
lais nuolat perrenkamu UGT 
vyriausiuoju sekretorium būda
vo Largo Kabaliero. Šis vyras 
apie 50 savo veikimo metų pa
šventė šios 
vjmui.

UGT tai 
darbininkų
kuri priklausė Amsterdamo In
ternacionalui ir kurioj, maž
daug ligi* 1937 m., vyraujančią 
įtaką turėjo ispanų socialistai.

Į UGT buvo suorganizuoti 
į darbininkų, 

jokio • Daugumoj jie nepriklausė jo- 
bet nesurado nė*'kiai politinei partijai, nors so-

buvo reformistmė

Trockis taip pat turėjo savo 
ištikimųjų Ispanijoj, bet jų įta
ka visuomenės gyvenime visai 
nebuvo jaučiama. Pastarieji neišimtai tuksiančių 
tiktai neįstengė išleisti —
savaitraščio

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

KITI LIETU VIAI 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 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

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

')

ii

Klausykite inusų radlo programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 
/ su POVILU ŠALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
V . »X ■ "■' f i-

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
J ■ DIENĄ IR NAKTl,

Visi telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREĖT ’

• kampas Halsted St. ■ 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI

Tol. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr., Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

. ‘ 6900 Sq. Halsted St ,, 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir sUbatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos N ariai

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 5107

jo. POUM save laike revoliuci
ne marksistine darbininkų par
tija, kuri vykdina tikrąjį Leni
no skelbtąjį mokslą.

Šios partijos įtaka visuome
niniame Ispanijos gyvenime bu
vo labai maža, ir jos narių 
skaičius, net ir pirmaisiais per
versmo mėnesiais, niekad ne
viršijo dešimties tūkstančių. 
POUM organizacijos vadai pa
sižymėjo sugebėjimu gerai or
ganizuoti savo grupės propa
gandą. Propagandos dėka apie 
POUM Ispanijoj ir užsieniuose 
buvo kalbama daugiau negu 
tikrenybėj ji svėrė.
Kitos partijos.

Ispanijoj buvo ir daugiau 
marksistinių grupių, bet jų įta
ka buvo dar silpnesnė už 
POUM įtaką. Viena tokių žy
mesnių grupių vadinosi Koniu- 
n stų partija, kuri skelbėsi išti- 
k nia Kominternui, bet šis nie
kad jos ištikimybe nepasitikė
jo, nes kiekviena proga atstati
nėjo rinktinius jos sekretorius. 
Tokion nemalonėn pateko Mau- 
rinas, Gorkinas 
ir Balbontinas.
munistų partijos lyderių nuėjo 
į POUM’ą, o kiti visai pasitrau
kė iš visuomeninio gyvenimo. 
Šios partijos narių skaičius 
prieš pilietinį karą niekad ne-

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

YAKds 1419

Adresas.

Miestas ir valstija

Nmas, Adame 
Dauguma ko-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

| 1739 So. Halsted S t, Chicago. UI.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd) No.

I Vardas ir pavardė

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenūe Phone YARds 4908

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

L J. ZOLP s
Phone YARds 0781

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

________

CKAiNE < OAL ( Oivn A \ H
5332 Long Avenue 

Teleton4x PORTSMUUTH 9022
pO( 'AHOMTA*5 Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35 
5 tonus ar daugiau ................................... ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- S7-00 
kant 50 tonų ąr daugiau tiktai ........... ■
PETROLEUM CARBON COKE $0.25 

Sales Ta\ ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tona*3 ®

COPR. 19*0, NEEDLECRAFT SERVICE, INC

CROCHETED DOILIES PATTERN 2591

No. 2591 — Megstos servetkėlės.

Risi 
WR

No. 2591

ro metu jos narių skaičius žy
miai padaugėjo, bet apie lai 
kalbėsime kituose skyriuose.

Kai kuriuose regi jonuose bu
vo savotiškos socialistų parti
jos, kurios turėjo labai jau di
delį Nacionalistinį atspalvį. To
kia nacionalistine marksistine 
partija Katalonijoj buvo Komo- 
rerš (Comorera) vadovaujama

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi-'- 
mas Dieną 
ir Naktį

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 78G8

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas BEVERlY 8244

Jeigu neatsiliepia, šaukite 
BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo
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 COUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westėrn Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 4^th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanika Avenue YARds 1139

i •

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfiėld Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir> Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

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. SLAKISADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose”



Penktad., rugpiučio 2, 1940 Naujienos, Chicago, m.

elroito Lietuvių Žinios
KEBLUMAI PRIE KANADOS 

SIENOS,

Paskutiniais laikais įvykdy
ta visokių suvaržymų važiuo
jantiems į Kanadą. Amerikie
čiams nors tiek gerai, jog jie 
be pasų gali laisvai j Kanadą 
važiuoti. Kanadiečiai to ne
gali daryti, kadangi iŠ jų rei
kalaujama tam tikri paliudiji
mai.

Visai kitaip buvo praeityje. 
Amerikietis pasisakydavo, kur 
gimęs, ir viskas būdavo tvar
koje. Dabar jau reikalaujama 
gimimo metrikos arba piliety
bes paliudijimas. Su Ameriko
je gimusiais ir pasitaiko viso
kių keblumų. Dalykas tokis, 
jog daugelio gimimas nėra už- 
rekorduotas, kadangi praeity
je rekordavimo nebuvo reika
laujama. Jei kurie daktarai 
vedė rekordus, tai su daktarų 
mirtimi ir tie rekordai dingo.

Todėl amerikiečiai, kurių 
gimimas nėra užrekorduotas, 
turi daug nemalonumų, kol 
pagaliau afidavitais įrodo savo 
gimimo vietą.

Kadangi pereiti Kanados 
sieną dabar daug sunkiau, tai 
ir Detroito biznieriai turi nuo
stolių. Jie neteko gerų kostu- 
merių, kurie pirma visai lais
vai atvykdavo iš Kanados.

REIKIA BUDĖTI.

vyko Chicagoje, labai daug 
džiaugsmo suteikė musų ko- 
munaciams. Labiausiai jie 
džiaugėsi dėl to, kad redakto
rium liko išrinktas Kl. Jurge
lionis.

Komunaciai jau buvo besi
rengią ir galvą guldyti už Jur- 
gelionį. Girdi, “Tėvynėje” jis 
tiesą rašo, o kiti buržujų laik
raščiai slepia faktus. Iš viso 
atrodė, jog Maskvos komuna
ciai ims ir Jurgelionį į savo 
“broliją” priims. Bet... bet iš
ėjo visai kitaip. Jie susilaukė 
tokios staigmenos, nuo kurios 
jiems ir akys pradėjo raibti.

Tik pagalvokite: jie liko 
“Tėvynėje” pavadinti šune
liais ir Jurtomis už Lietuvos 
nepriklausomybės pardavimą 
Stalinui. t

Taigi, pagal užsitarnavimą 
gavo ir “zaplotą.”

Bet komunaciai dabar jau
čiasi tarsi ant žarijų pasodinti 
ir purkščia, kad “Tėvyne” ne
privalanti tokių dalykų rašyti.

Žiūrėkite, žiūrėkite! Netru
kus tie reptilijos, kurie pilvais 
prieš Staliną šliaužioja, pradės 
ir cenzūros reikalauti.

—Detroitietis.
KOMUNACIAI KELIA 

GALVAS

D. L. Klubas vis labiau ir 
labiau bandoma į stalinišką 
vežimėlį įkinkyti. Nėra tokio

NAUJIENŲ-ACME Telenhoto
TULSA, OKLA. — Robertą C. Lawson, demokratų 

lyderė, kuri žada remti Wendell Willkie.

KORESPONDENCIJOS
>.—.....................

PAŠALINO KOMUNISTUS IŠ DRAUGIJŲ 
SĄRYŠIO 

C'

ti šaltimiero “Artistus”, tai į- 
vyks kitas lošimas pirmadienį, 
Aug.-rugp. 5-tą, 6:30 valandą 
vakare. Publika yra nuoširdžiai 
kviečiama atsilankyti. Sp.

“Artistai” Sumušė 
“žvaigždes”

Prie didelio būrio žiūrėtojų 
Marąuctte Parko baseball lau
ke, arti 71-mos ir California 
Avenue, “Eudeikio” žvaigž
dės” ir šaltimiero “Artistai” 
susiėmė lošti softball. Lošė iki 
paskutiniųjų. Laimėjimas teko 
Šaltimiero pusei, bet po sun
kios kovos. Rezultatas buvo 
8-6.

Povilas Šaltimieras buvo ve-

jpyniVU. Ui iimiin. linui » n .nuilsimi u 
BKOLtNAM antMK-ri MORGIČIU |SJ 
•Safety Dėžutės .nuo ,$2.00 i nidtusU 
•Rašome Iiisųratfęe- Visokios ' 

iisies—-F E. PatarnaUjam-prie pir-L 
kimo ir pardavimo .narna. j-Par-J 

duodam Money• Orderius.*? >
j Notarv Public—Modernas •; Ofisas -j 

SIKYS-DOODY 
ANTONISEN, Ine.

32S2 SO. HALSTIil) ,STREI: r 
Tel. CALumet 2520-1 . • ; J?

dejas savo “Artistų”, o Jonas 
Eudeikis savo “žvaigždžių”.1 
Kadangi tos Jono Eudeikio1 
“žvaigždės” dar mano pergalė-!

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAIUIENOSK’

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

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ

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

BRIDGEPOKT ROOFING AND ’ 
SIIEET METAL CO.

121b S. Halsted SL VICtory 49H5
Stogus, rinas. stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas i

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas.

Carr-Moody Lumber Co.

Detroito majoras Jeffries 
paskyrė Montgomery ir Bur- 
leugh į gatvekarių komisiją. 
Pirma tie vyrai tarnavo Michi- 
gan Coach kompanijai. Vadi
nasi, privatiškai įstaigai.

Dar tais laikais, kai majoro 
pareigas ėjo James Couzens 
(jis jau yra miręs), miestas 
gatvekarius išpirko iš privatiš- 
kos kompanijos. Todėl visos 
gatvekarių linijos dabar pri
klauso miestui. Tai reiškia, 
jog tai yra miesto nuosavybė.

Piliečiai privalo būti sargy
boje, kad visokie privatinių 
kompanijų agentai ir vėl nesu
darytų tokių sąlygų, jog mies
tas savo nuosavybę turėtų per
leisti privatinėms kompani
joms.

APSIDŽIAUGĖ

SLA 41-as seimas, kuris į-

MONTI Studios- tKU 
Sutaupinkit 40% 
Išdirbėjai puikių por- 
tretij monumentams— 

Padaryti U. S. A. 
Įkūrėjai 

“MONTIGRAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS I SIEKAI) - NENYK
STANČIO Į ORO NEĮVEIKIAMO

JIh negali nukristi! 

7008 south’ 
PAULINA ST.

PROspeet 126«

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

A N G LYS
Jau laikas . anglimis apsirūpinti. 
Vasarą visuomet anglių kainos 
žemesnės. Todėl dabar yra ge
riausias laikas anglis pirkti— 

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

pašaukite mus telefonu 
PULLMAN 6776

Roseland Coal Co.
343 W. 107 PI.

A. TUMONIS ir SUNAI 
Savininkai

susirinkimo, kad komunaciai 
neatsineštų bent kelių rezoliu
cijų. Štai liepos 28 d. vienas 
komunacis net tris rezoliucijas 
atsinešė. Pasiūlė jis protestuo
ti prieš komunistų persekioji
mą, atleidinėjimą komunistų 
iš WPA darbų ir trukdymą 
rinkti parašų po peticija, kad 
komunistų partija galėtų savo 
kandidatus statyti sekamais 
rinkimais.

žodžiu sakant, komunaciai 
yra pasimoję klubą paversti 
savo purvinos politikos įran
kiu. Nieko tad nėra stebėtino, 
kad klubas pradėjo smarkiai 
į pakalnę riedėti tiek finansiš
kai, tiek ir nariais. Pavyzdžiui, 
per pereitus šešis mėnesius 
klubo turtas sumažėjo.

Komunacių įkyrus šeiminin
kavimas ir politikavimas veda 
prie to, jog senieji nariai pra
deda iš klubo pasitraukti.

Kalbamame susirinkime vie
nas senas žmogelis pasiūlė pa
siųsti pasveikinimą naujai 
Maskvos sudarytai Paleckio 
vyriausybei, kuri teikėsi Lie
tuvą Stalinui padovanoti. Tie
siog susidarė klaikus įspūdis, 
kai tas senis, kuris pirma dė
josi demokratiškų pažvalgų 
žmogumi, stojo už tai, kad 
Lietuvos išdavikai butų pa
sveikinti.

Nieko nepadarysi, kad atsi
randa žmonių, kurie negali 
būti laisvi, o turi kam nors 
vergauti.

PASIŽYMĖJO LIETUVIAI 
BEISBOLININKAI

Liepos 28 d. Detroito lietu
vių beisbolo komanda turėjo 
susirėmimą su Lather’s ko
manda, kuri turi pasižymėju
sių beisbolininkų. Ir vis dėlto 
lietuviai išėjo laimėtojais. Va
dinasi, jie sumušė komandą, 
kuri paeiliui jau buvo laimė
jusi keturis susikirtimus ir 
siekėsi beisbole aukštesnę vie
tą užimti.

DAILĖS CHORO 
EKSKURSIJA.

Dailės choro ekskursija į 
Put-in-Bay laivu įvyks rugpiu
čio 4 d. Laivas išplauks 10 v. 
ryto.

Visi kviečiami toje smagioje 
ekskursijoje dalyvauti. Rep.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

I “NAUJIENOSE'

SCRANTON, Pa. — -Scranto
no mieste 1937 metais liko į- 
teigta įvairių draugysčių sąry

šis, kurio tikslas buvo rūpintis 
ietuviškais reikalais. To sąry
šio dėka buvo surengta kclet is 
Lietuvos Nepriklausomybės Ap- 
vaikščiojimų, kurie pasisekė ga
na gerai. Bet paskutiniai šių 
dienų įvykiai, liečiantys Lietu
vos reikalus, tų draugijų Sąry
šiui pasidarė kaip ir svetimi. 
Dauguma lietuvių buvo tokia 
laikysena nepatenkinti. O to vi
so priežastis buvo ta, kad tų 
draugijų Sąryšiui vadovavo ko
munistai. Matydamos kitos 
draugijos tokią padėtį, sumanė 
nuo to atsikratyti. Buvo su
šauktas 23 dieną liepos mėne
sio vakare tų draugysčių Sąry
šio susirinkimas. Susirinkimas 
įvyko Meškinio svetainėje. Su
sirinkime dalyvavo nuo įvairių 
draugijų 39 delegatai. Susirin
kimas prasidėjo 8 vai. vakare 
ir baigėsi 12 vai. naktį. Komu
nistai darė įvairaus pobūdžio 
obstrukcijas, kas liečia patį su
sirinkimą ir k^is liečia dabarti
nius Lietuvos reikalus. Visgi po 
tų visų karštumų ir betvarkės 
prieita prie rimto darbo ir rim
tų tarimų. Geresnė tvarka pasi
rodė susirinkime, kada llarney 
Mikulis kaipo vice-prezidentas 
tų draugijų sąryšio ėmėsi vado
vauti kaipo to vakaro pirminin
kas, nes buvo pareikalauta, 
Pėstininko, tų draugijų pirmi
ninko, dėl betvarkės užleisti 
vietą Mikuliui. Susirinkime ėmė 
balsą Dr. Sack, Vaičaitis, S. Ga
linis, Kantukevičius, , Kerševi- 
čius, Kubilius, Kun. Valadka, 
Gilbert, Meškunas, Barney Mi
kulis, Šimkuvienė, Živatas. Ži
noma, ir komunistai čia netylė
jo. Bet visa svarba to vakaro 
buvo, — tai priėmimas rezoliu
cijos, kuri reikalauja prašalinti 
iš draugijų sąryšio visus komu
nistus. Tokia rezoliucija buvo 
pravesta ir tuo bildu draugijų 
sąryšis apsivalė nuo “5 kolum- 
nos” narių. Rezoliucija yra se
kančio pobūdžio:

REZOLIUCIJA

Scrantono Lietuviškų Drau
gijų Sąryšis, laikytame susirin
kime liepos 23-čią dieną 1940 
m. apkalbėjo gana opius šių die
nų klausimus, kurie liečia A- 
merikos Jungtinių Valstijų pa
dėtį ir mus Tėvynės Lietuvos 
reikalus, išnešė šią rezoliuciją:

KADANGI dabartiniu karo 
metu Amerikos Jungtinės Vals
tijos daro investigacijas neišti
kimų šiai šaliai piliečių, kurie 
užgiria smurtu ar karu paverg
tas Europos demokratiškas val
stybes ir tokiu budu Amerikos 
Jungtinių Valstijų UetuvAis pa
stato nepageidaujančių piliečių 
tarpe, kas galr reikšti deporta
vimą ar kalėjimą;

KADANGI šiame Scrantono 
Lietuviškų Draugijų Sąryšy yra 
priklausančių draugijų, kurios 
simpatizuoja komunistinei san
tvarkai ir tuo pačiu išeina prieš

Amerikos Jungtinių Valdi jų 
\aidžią ir jos santvarką;

KADANGI šio sąryšio neku 
rios draugijos turi tokio nusi
statymo savo atstovus, kurie 
užgiria dabartinę Lietuvos pa- 
tėtį, tai yra Sovietų Rusijos 
okupavimą ir prijungimą mus 
Lietuvos krašto prie Sovietų 
Rusijos;

LAI BŪNA NUTARTA, kad 
Scrantono Lietuviškų Draugijų 
Sąryšis neužsitrauktų Amerikos 
Jungtinių Valstijų valdžios 
nuožiūrą jai neištikimybės, tai 
būtinai turi but prašalinta iš 
šio Draugijų Sąryšio tarpo to
kios draugijos ir jų atstovai, 
kurie simpatizuoja komunistiš
kai santvarkai ir kurie sutinka 
su palaidojimu Lietuvos Valsty
bės Nepriklausomybės.

•'YV. čerkauskas, 
Barney Mikulis, 
f.

Tokiu budu Scrantono lietu
viai atliko šventą darbą išmes-š 
darni iš lietuviško judėjimo ko
munistinį elementą. Gerai butų,; 
kad ir kitos kolonijos tą patį 
put dalytų. ‘"v»-

Susirinkime dalyvavęs

Norwood, Mass.
Didelis protesto mitingas.

Vietos lietuvių šešios orga
nizacijos, susidėję į daiktą, 
rengia protesto mitingą prieš 
Lietuvos okupantus, geriau sa
kant, prieš Stalino smurtu į- 
vestą diktatūrą Lietuvoje. Pro
testo mitingas įvyks rugpiučio 
9 dieną, penktadienį, Lietuvių 
svetainėje, 13 St. George avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Kal
bės J. V. StilsOnas iš Brookly- 
no, N. Y. “Naujosios Gady
nės” redaktorius, ir inžinierius 
F. B. Simons-Simokaitis iš 
Fitchburg, Mass.

Gerbiamieji Lietuviai! Nu
lindo širdis kiekvieno lietuvioj 
kuris tik myli laisvę, progresą, 
kultūrą, savo tėvelius, brolius, 
seseris, giirZnes ir gimtinę, ka
da jis išgirdo, jog Lietuvoje 
tapo įvestas žiaurusis Stalino 
despotizmas su žiauriąja, vis
ką naikinančia, GPU. Ateikite 
į šias prakalbas! Išgirskite vi
są tiesą apie Stalino diktatū
ros įvedimą Lietuvoje. Kodėl 
raudonoji armija sutrempė 
Lietuvos nepriklausomybę. Iš
girskite tai, kas laukia Lietu
vą ir jos gyventojus ateityje. 
Tarkime mes visi lietuviai pro- 
protesto žodį prieš Lietuvos 
okupantus. Musų kalbėtojai 
plačiai dalykus išaiškins. Kvie
čiame visus ir visas. Įžanga 
nemokama. —Kvieslys.

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS 

Rugpiučio 11 d., 1940 
SUNSET DARŽE 

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

Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na. 
tnams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia {mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

$5,450,000.00
$370,000.0C

Turtas virš
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 2į) mt.

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 1141
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Vasarą Jus Pirksi te Pigiaus. Sutaupysite $30.00Radios

Pirkdami. Pamatykite Visas Naujas 1941 RadijasDabar
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BUDRIKO KRAUTUVĖSE. Pamatykite Tas Naujas 
Zenith Radios su RADIORGAN

Zenith 1941 Gražiame Kabinete su Radiorgan ir Nereikia

Nei Jokių Dratų. Pagauna Tolimas Europos Stotis. Nuo

laida už Seną Radiją ir Tiktai $49.95 Perkant Dabar

Zenith Mažutės Radijos po .. $14.95

Jos. F. Sudrikf

FURNITURE HOUSE
3409-21 S. HALSTED STREET

Tel. YARDS 3088

Budriko žymus radio programas iš WCFL Stoties, 970 k., Nedėlios 
vakare 9 valandą.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS SlOCfl
Išima Už ............. * ■ v.UU
LSMAS.... >50.00
RAUDONGYSLIŲ C OE AH 
Išėmimas ir Ligon. fav«UU 
REUMATIZMAS C O 
Greita Pagelba ...... *C»UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .........  *I«UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi (r 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JJkieriai-Gėrtmai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Sophie 
Barčus
RYTINE ffADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi •‘NAUJIENOSE’*
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The Lithuanian Daily News
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co. Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St„ 
Chicago, 111. Telefonas CanrJ 8500.

Geri draugai
Komisaras Molotovas vakar pasakė sovietų “parla

mentui”, kad Rusijos santykiai su Vokietija yra geri —, 
daug geresni, negu su Anglija. Anglijoje esą. “anti-sovie 
tinių tendencijų”.

Šita SSRS “premjero” kalba turės atidaryti akis 
daugeliui žmonių, kurie iki šiol dar vis įsivaizduodavo, 
kad Stalinas esąs Hitlerio priešas. Ta tuščia iliuzija dar 
vis klaidina ir Anglijos valdžią. Ji paskyrė savo amba
sadorių Maskvai bolševikuojantį “kairiasparnį” Cripps’ą, 
tikėdamasi, kad jisai pakreips sovietų valdžios simpati
jas demokratijų pusėn. Cripps’ui Maskvos komisarai sa
ko komplimentus, bet jų politika, kaip buvo, taip ir te
bėra pro-hitleriška.

Nuo pereitųjų metų rugpiučio 23 d. Stalinas ir Hit
leris pasidarė partneriai, ir tik aklas gali nehiatyti, kad 
jų santykiai tolyn darosi vis draugiškesni.. Kiekvienas 
svarbesnis įvykis per paskutinius vienuoliką mėnesių pa
rodė, kad juodu eina išvien. Pirmiausia juodu pasidalino 
Lenkiją. Kai paskui Stalinas užpuolė Suomiją, tai naciai 
graudeno Norvegiją ir Švediją neiti suomiams į pagalbą.

Kuomet naciai įsiveržė į Daniją ir Norvegiją, sovie
tų spauda apkaltino ne užpuolikus, bet Angliją ir Fran- 
euziją, kad jos tą nacių ataką išprovokavusios. Maskva 
teisino ir Hitlerio įsiveržimą į Holandiją ir Belgiją. O 
kuomet Stalinas nutarė pagrobti Pabaltijo kraštus, tai 
Berlynas pareiškė, jogei Vokietija šituo sovietų žygiu 
“nesidomi”.

Aišku, kad tos dvi plėšikiškos diktatūros eina ranka 
už rankos ir BalkanUDSė/'Sakyeime, :iš Rumunijos bolše
vikai atėmė Besarabiją ir šiaurės Bukoviną; ir'tą pačią 
Rumuniją dabar Berlynas verčia atiduoti dalis savo te
ritorijos Vengrijai ir Bulgarijai.

Vyriausiam Sovietui Maskvoje Molotovas pasigyrė, 
kad Rusija “nedalyvauja kare”. Bet ji dalyvauja grobi
me ! Kol karas tęsis, jos valdovai grobs kiek tik galės ir 
kur tik galės. ,

Tokia yra Stalino sutartis su Hitleriu. Juodu yra’ 
draugai, “broliai razbaininkai”. Vienam arba antram jų 
pataikaudamos, demokratinės valstybės jų neperškirs. 
Juo greičiau tai supras Anglija ir Jungtinės Valstijos, 
juo bus geriau.

Maskvos banditai
Lietuvos Pasiuntinybė Washingtone yra patyrusi, 

kad ne visi “liaudies seimo” mariai Kaune pasisakė už 
Lietuvos įjungimą į SSRS. Dr.. Antanas ^Garmus įkalbėjo 
prieš Lietuvos nepriklausomybes panaikinimą.

Dr. Garmų Paleckis buvo paskyręs Kauno burmis
tru ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininku.-Jisai.su
tiko tas vietas priimti, matyt, patikėdamas, kad naujoji 
“vyriausybė” tikrai eis prie demokratijos atsteigimo Lie
tuvoje, kaip kad ji žadėjo savo pareiškimuose spaudoje 
ir per radio.

Tik prasidėjus “seimo rinkimams”, buvo paskelbtas 
šūkis, kad Lietuva turi “dėtis” prie sovietų Rusijos. Net 
Maskvos parinktiems “kandidatams į seimą” tas sukis 
buvo visai netikėtas.

Kai paaiškėjo, keikią apgavystę sovietų 'komisarai* 
daro, prisidengę “seimo” vardu, tai Antanas Garmjis tu
rėjo pakankamai drąsos pareikšti savo protestą ir bal
suoti prieš Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos. 
Bet daugeliui kitų “atstoviį” tos drąsos stigo. Jie balsa
vo už Lietuvos nepriklausomybės palaidojimą — o pas
kui, parėję namo, verkė!

Ir kur jie neverks, kuomet sąžinė jiems pasakė, kad 
jie iš baimės pardavė savo tėvynę!

Faktas betgi pasilieka, kad tas “liaudies seimas” ne
buvo gavęs iš Lietuvos žmonių mandato ,nei steigti Lie
tuvoje “sovietinę tvarką”, nei atiduoti Lietuvą Maskvai.

Lietuvos prijungimas prie sovietų Rusijos yra begė
diškas agresijos žygis prieš Lietuvos respubliką.

Maskvos komisarai, kurie šitą žygį atliko, pasielgė 
kaip banditai. Amžina gėda bus tiems, kurie sutiko būti 
tų banditų įnagiais.

Užsakymą kaina)
Chicagoje—paštu

Metams--------------------------- $8.01
Pusei metų--------------------- 4.0C
Trims mėnesiams-----------------2.0(
Dviem mėnesiams---------- 1.5
Vienam mėnesiui .......  .71;

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija----------------------- 3
Savaitei ...........................    18
Mėnesiui .........................  75

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

Metams --------  $5.00
Pusei metų ..................... — 22.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams----------- 1.00
Vienam mėnesiui .76
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: , 
Metams ---------   $8.00
Pusei metų __  4.00
Trims mėnesiams >2.50'
Pinigus reikia siųsti -pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

~A P ŽVALGAI
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SOVIETŲ AGENTŪRA
Brooklyno “Laisvė” praneša, 

kad sovietų smurtininkai, pa
grobusieji Lietuvą, paskyrė7 ją 
(“Laisvę”) savo agentu žinioms 
skleisti Am. Jungtinėse Valsti
jose. Bet ar ji užsiregistravo 
valstybės departamente, kaipo 
svetimos valstybės agentas?

KITUS KRITIKUOJA, O 
PATYS KAIP DARO?
Lietuvai patekus po komisa

ro Dekanozovo priežiūra, visi 
.Kauno laikraščiai turėjo pasuk
ti į bolševizmo pusę. Daug me
džiagos jiems, žinoma, suteikė 
buv. Smetonos režimo blogu
mai. Tuos blogumus prisimint 
darni, naujosios krypties atsto
vai galėjo su įkvėpimu rašyti, 
kad Lietuvos žmonės nusikra
tė priespaudos ir korupcijos.

Vienas Kauno dienraštis savo 
vedamajame šitaip kalba apie 
“tautos vado” Smetonos 13 me
tų viešpatavimą:

“A. Smetonos ‘sukurtas’ 
režimas tesirėmė, pagal ofi
cialius duomenis, tiktai 13 
tūkstančių ‘vieningos tautos’, 
kurios didesnė dalis buvo 
prievarta, grasinimais suva
ryta į partiją, arba paperka
ma visos tautos sudedamais 
į valstybės iždą pinigais.

“Tragedija dar didesnė, 
nes tie 13 metų ‘vieningos 
tautos pritarimo savo vadui’ 
liks istorijos atžymėta bai
siais padariniais: kiek per tą 
laiką sukilimų, kiek mirties 
sprendimų ir mirties baus
mių, kiek valstiečių ir darbi
ninkų maištų prieš priespau
dą ir neteisybę, kiek dėl to 
mirties sprendimų ir baus
mių.

“ ... A. Smetona Lietuvos 
žmones lirievartavo, atėmė 
jiems minimales teises, ardė 
bet fkurią .piliečių vienybę, 
pjudė vienus prieš kitus, kad 
tiktai vienas viešpatautų ir 
su nieku nesiskaitytų.

“Tie 13 metų — tai tra- 
ginga lietuvių tautos ir liau
dies epopėja, tai kančių me
tai.”

•čia yra vienas stambus ap- 
silonkimas su tiesa, nes per 
paskutinius mietus su viršum 
laiko (nuo Klaipėdos netekimo) 
Lietuvos valdžia jau buvo ne 
diktatoriška, bet pusiau-koalici- 
>nė. Nors Antanas Smetona dar 
tebesėdėjo jprozidento vietoje, 
bet į vyriausybę buvo įėję opo
zicinių srovių atstovai ir žino
moms Ibuvo grąžinamos įvairios 
pilietinės teisės, kurių jie buvo 
netekę po gruodžio 17 d. 1926 
im. iperversmo. Tokiu bildu tas 
'režimas, kurį sovietų ikomisa- 
-rai Lietuvoje /nuvertė, anaiptol 
ndbuvo toks baisus, kaip tas 

vusi žmona Dolores Costello teisme.

Kauno laikraštis .pieš’a. Net A-. 
merikos komunistai buvo .pra
dėję jį remti. Jie aukodavo į 
Ginklų Fondą, 'kurį 'kontrolia
vo Lietuvos valdžia; jie •kvies
davo į savo .prakalbas Lietuvos 
konsulus ir prašyte prašydavu
si, kad kitos srovės (neišski
riant ir smetoninių •tautininkų) 
priimtų komunistus į talką, vei
kiant Lietuvos ir Vilniaus kraš
to naudai.

Taigi sakyti, 'kad, iki susida
rant Paleckio kabinetui, Lietu
voje buvo liktai .priespaudos ir. 
“kančių melai”., yra melas.

Iki pavasario 1939 m. Lietu
va, tiesa, buvo valdoma mono- 
poliškai, diktatoriškai. Tas 
Smetonos režimas buvo neti
kęs. Jisai engė darbo žmones; 
jisai toleravo tiktai vieną tau
tininkų partiją, o visas kitas 
sroves slopino; jisai valdė kraš
tą prievartos ir žiauraus tero
ro priemonėmis. Bet ar geresnį 
režimą davė Lietuvai Paleckis? 
Nėkiek!

Juslo Paleckio “vyriausybė” 
taipgi įsteigė monopolinį, dikta
torišką režimą, legalizuodama 
tiktai vieną partiją. Ji taip pat 
vartoja’ smurtą ir prievartą. 
Vos išgyvavusi keletą savaičių, 
ji jau suėmė tūkstančius žmo
nių — ir kai kuriuos jau, kaip 
girdėt, sušaudė!

Paleckio “vyriausybė” jokių 
teisių liaudžiai nedavė, bet vi
sai Lietuvai uždėjo svetimą 
jungą, parduodama ją Rusijos 
despotams.

Ta dalis Lietuvos visuome
nės, kuri pradžioje galėjo būti 
patenkinta, kuomet senoji val
džia tapo pašalinta, šiandien 
yra baisiausiai suvilta, nes ji 
dabar mato, kad Maskvos ko
misarai, pasodinusieji Paleckį į 
Smetonos sostą, atnešė Lietu
vai ne laisvę, bet vergiją.

KOKS PASITYČIOJIMAS!
“Lietuvos Aido” birželio 20 

d. numeryje yra aprašytas Lie
tuvos “amnestuotiems politi
niams kaliniams pagerbti ak
tas”, įvykęs Darbo Rūmų salė
je Kaune, dalyvaujant 3,000 
žmonių. Po lininis terių ir kilų 
asmenų kalbų tas susirinkimas 
priėmė rezoliuciją, kurioje tarp 
ko kito sakoma:

“Visa pažangioji Lietuvos 
visuomenė yra įsitikinusi, 
kad -ši vyriausybė yra tikroji 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynėja, liaudies teisių ir rei- 
kalų saugotoja.”
O ta “vyriausybė” (Paleckio) 

kaip tik buvo tam pastatyta, 
kad ji Lietuvą parduotų, — ką 
ji ir atliko. Lietuvos istorijoje 
jos vardas bus žinomas, kaipo 
“j udošių-pardavikų vyriausy- 
'bė”!

•e A U.HENU-aCM E Teiepnofo
•Besarabijos gyventojų ‘masinis bėgimas į Rumuniją. Jie visokiomis priemo

nėmis l)ėgo nuo Stalino raudonosios armijos laisvinimo.

Prieš išvažiuosiant
Musų pergyvenimai ir musų lūkesčiai. — Iš Lietuvos iš

važiuojant. — šių dienų Europa. Viskas galvatrūk
čiais keičiasi. --r- Visko galima laukti ir visko galima 
tikėtis. — Kas bus, — tai galima tik spėlioti.

(Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys)
Sunku, dabar man įsivaizduo

ti kuriais keliais dabar jus gau
site šį mano laišką. Jie iki šiol 
pradėjo reguliariai vaikščioti 
per Italiją, o štai dabar los ga
limybes jau dingsta. Spėju, Š. 
Amerikos laivai jau daugiau 
nesustos Italijos uostuose.

Lieka tik Skandinavija arba 
SSSR.

T^i vis tolimos ir ilgos kelio
nės. Bet* jei U.'S.A. ryšis stoti į 
karą, tai bus dar blogiau. Var
gu tuomet mes laiškais galėsi
me susisiekti. Vokietija spėlioja 
karą greitai baigsianti, bet mes 
nesame linkę šitam tikėti. Per
daug jau pasaulyje įsisiūbavo 
piktos aistros, kad jos taip stai
ga galėtų aprimti.

O be to, iš netolimos praei
ties patirties mes žinome, kad 
stambesniems karo veiksmams 
aprimus vis dar kur nors jo sū
kuriai maudžia. Juk ana perei
tas didysis karas, kaipo toksai, 
baigėsi 1918 metais, bet jo su
keltos audros galutinai aprimo, 
tik 1922 melais, bet ir tai dar 
negalutinai. O per tą dvidešimts 
■tariamai taikos melų mes dar 
keletas karų, kad ir žymiai ma
žesnių įvairiose pasaulio dalyse 
pergyvenome.

Tad tikėti, kad taip staiga 
karas baigsis visai netenka. Juk 
jisai staiga ir neprasidėjo. Prieš 
tai dar turėjome visokių gink
luotų įvykių, kuriuos visai tei
sėtai galime pavadinti karais. 
Na, kad ir Japonijos-Kinijos 
ginkluotas konfliktas, kuris dar 
iki šiai dienai nebaigtas. Tonais 
dar iki šiai dienai eina karo 
veiksmai.

O dar ‘turėkime galvoje Etio
pijos, Ispanijos karus, žodžiu, 
pasaulis visą laiką lyg ir butų 
buvęs karu patvinęs ir tik šiuo 
laiku vulkaniškai jisai Vakarų 
Europoje išsiveržė. Taigi, įsi
siūbavusias pasaulio aistras ne
bus jau taip lengva greitai nu
malšinti.

tO ‘kas žino, gal mes išgyven
sime ilgesnio periodo karus.. 
Anglų atsakingi politikai yra 
,pasisakę, kad jie pasiryžę de-j 
šimčiai metų kariauti. Žinoma,, 
■dabar politikų žodžiai tiek ver
ti, kiek jie fizine .pajėga parem 
ti. Rodos, Britų imperija butų 
pajėgi nors i r. dešimts metų ka
riauti, bet reikia viena turėti 
galvoje, kad Britų imperija yra 
kolonialė valstybė, tai yra to-> 
kia valstybė, kuri valdo daug į- 
vairių tautų tautelių. Tų tautų 
troškimų ir norų mes nežino
me. Tai britų atsakingų politi
kų žodžiai ne vien nuo jų geros 
valios pareina ir ne vien tik 
nuo anglų tautos pastangų.

Prancūzija tokia pat kolonia
lė valstybė, taigi ir ji su dau
geliu nežinomų iksų. Tie neži
nomieji iksai lemiamoje valan
doje visaip gali pasirodyti. Sa
koma, kaip du pešasi trečias 
arba tyko, arba naudojasi.

Štai Airija aiškiai nedraugin
gu veidu žvelgia į britus. Ei- 
giptas — tai pat jau sukelia 
daug abejonių, jo laikysena 
kaip kam labai įtartina atrodo. 
Belgijos, Norvegijos, dalinai O- 
landijos ir Danijos įvykiai ir jų 
elgesena labai daug sako.

Bendrai, pasaulyje tiek daug 
sprogstamos medžiagos išdėlio
ta, kad sunku numatyti kurioje 
vietoje ir kada loji medžiaga 
pradės sproginėti.

Svarbiausia, kad ir SSSR aiš
kiai nėra tarusi savo žodžio. 
Jos karinė pajėga lemiamoje 
valandoje gali daug nusverti ir 
taikos sąlygas vienų ar kitų 
diktuojant SSSR nepasiliks 
•nuošalyje.

Kad ir šiandien SSSR stovi 
Vokietijos pusėje, bet lai dar 
neseka, kad jos pozicijos gali 
nepasikeisti.

šiandien tiktai galima numa
tyti, spėlioti ir nurodinėti, kur 
esama pavojingiausių vietų, bet 
negalima -.tiksliai nusakyti, ka
da ir kur dar nauji karo veiks
mai prasidės ir kokios bus bu
simos taikos sąlygos. Ne visuo
met karą .laimėjusieji tokias pa
diktuoja taikos sąlygas, kurios 
jiems visais požiūriais yra tin
kamos. Juk didžiajam karui už
sibaigus Prancūzijos tų metų 
atsakingi politikai ne tokios 
laikos sąlygų norėta, čia U.S.A. 
jas kita .kryptimi pasuko, o bo
to, .ir Anglija prie viso to pri
sidėjo.

Tad sunku patikėti, jei, saky
sime, Vokietija diktuos taikos 
sąlygas, ’kad tos sąlygos vien 
įtik nuo jos norų ‘pareitų. Juo 
•labiau dabar Italijai į karą įsi- 
velus, jau ne vien lik nuo Vo
kietijos valios gali pareiti lai
kos sąlygos, o jei /turėsime gal 
voje, kad čia dar gali tarti lir 
SSSR savo ržodį, tai dar visko 
gali būti.

Taįp lygiai, jei ir sąjunginin
kai -karą /laimėtų ir jiems butų 
lemta taikos sąlygas diktuoti, 
tai vargu ir šiuo atsitikimu vien 
lik sąjungininkų laisva valia ir 
jų išimtinai norai gali pasi- 
,reikšti, čia taip pat SSSR, rei
kia manyti turės savo žodį, o be 
to, ir- kitos valstybės nepasi
liks nuošalyje.

Tai dar visko gali būti. Mes 
net negalime visu pasitikėjimu 
tvirtinti, kad tai, kas dabar 
vyksta, jau viskas yra aišku. 
Slaptoji diplomatija kaip veikė, 
taip ir tebeveikia. Kas dedasi

tuose užkulisiuose, mes nežino
me. Tik istorijai gerokai pir
myn pažengus, geram laikui 
praslinkus visa tai patirsime, 
bet lai jau bus istorija.

O istorija nieko nei teisina, 
nei teisia,, ji tik atpasakoja, kas 
praeityje yra buvę. O politikai 
iš istorijos tik mooksi, jei jie 
iš viso mokytis nori, bet, deja, 
ne visuomet taip būva.

VI—11.
(GALAS)

AFORIZMAI
Nė viena kosmetikos priemo

nė negali pašalinti tų linijų, ku
rias veide įbrėžia egoizmas, pa
vydas, ir blogos mintys.

Kai nori pasaulyje šį tą at
siekti, tai turi dirbti ir kankin
tis.

Didžiausi žmonijos laimėji
mai pasiekiami ne raumenimis, 
bet didžiausiomis mintimis ir 
jausmais.

Naudokitės “Nau
jieną” Informaciją 
Biuru
Teikia Zuitas Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

[ INSURANCE 1
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

•
Raštini atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
■nuo • ryto iki 1 vai. popiet

V
Garsinkitės “N-nose”
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MANO ĮSPŪDŽIAI PEREITO SEKMADIENIO 
MARIJONU RENDRADARBIU PIKNIKE

Atsirado Du Geri Samariečiai
Kaip jau Chicagos lietuvių; Kai žydai paklausė Kristaus, 

visuomenei yra žinoma, liepos kas yra tavo artimas, tai Kris- 
28 d., Ilinsdale, III. įvyko “Ma-J tus jiems pasakė tokį palygi

nimą. Sykį keliaujantį jų tau
tos žmogų užpuolė 
kai, apiplėšė jį ir 
kruvino, taip kad 
be žado šalia kelio.
šalį Levitas, pasižiurėjo ir nu
ėjo sau. Ėjo taipgi aukštas.

■kunigas. Tas irgi pasižiurėjo 
i ir nuėjo sau. Tačiau, kai pri
važiavo prie to sužeisto sama
rietis, lai nors tas sužeistasis; 
ir nebuvo jo tautybės žmogus,

iijonų bendradarbių” pikni
kas. Kadangi tas išvažiavimas 
buvo labai garsintas per “De
gą” ir įvairiuose radio pro- 
gramuose, Jai sumaniau ir aš 
nuvažiuoti pasimatyti su pa

Nuvykęs radau 
keletą desėtkų balaganų, kur 
prie kiekvieno davatkėlės šau
kė publiką eiti joms biznį 
daryli. Kiekvienas balaganas 
turėjo savo barą su įvairiais 
užkandžiais. Kadangi oras bu
vo labai karštas, tai žmones; 
prie alaus kaip musės prie 
medaus smerkėsi. Žmonių ga
lėjo būti suvirš tūkstantis.

Atvažiuoja Jonas Dimša.

Netrukus išgirdau-, kad atva
žiavo į tą broliukų pikniką 
ir senas veikėjas iš Bridgepor- 
to, Jonas Dimša. Kadangi,
kaip jau minėjau, termomet- siminė tie Kristaus žodžiai, pa
ras siekė suvirš šimto, tai visi,'sakyti žydams fariziejams, 
ir svečiai ir darbininkai, buvo į Pamaniau sau, o kaip istorija 
ištroškę gerti. Suprantama, ir (kartojasi 1 Kaip šios 
musų Dimša, kol 
tai labai perkalto ir buvo iš- čios kunigai užmiršo tuos Kris- 
troškęs. Todėl pirm pradėjęs taus pamokinimus, ‘kas yra ta

vo artimas!” Tik pagalvokite. 
Tas žmogus, Jonas Dimša, per

razbainin- 
baisiai su- 
jis gulėjo 
Ėjo pro

jo ant savo vežimo, nuvežė jį' 
į artimiausių užeigą, nupirko 
jam gyduolių, ir net užmokėjo 
tam kas jį prižiūrės, pakol jis 
pagįs. Tada Kristus paklausė,

pripažinti, tas samarietis pa
sielgė geriausiai ir draugiš
kiausiai.

Todėl, man bežiūrint ir pri-

dienos
atvažiavo' musų Romos katalikų bažny-

dirbti, jisai išlenkė tris ar ke
turis stiklus alaus. Vienas-ki- 
tas jo senas pažįstamas pata
rė jam eiti ir atvėsti.

Nuėjo jis ir niekam čia nei 
į galvą neatėjo, kad kas nors 
gali su juo atsitikti blogo. Tik 
kaip prireikė daugiau pagelbi- 
ninkų, tai pasigęsta senio 
Dimšos. Pradėta ieškoti, kur 
Dimša dingo. Netrukus buvo 
surastas begulįs po medžiu, 
pamėlynavęs ir visas sutinęs. 
Tuojau čia geraširdžiai žmo
nės pradėjo ieškoti daktaro.
linuusio Daktaro Rakausko 

e tPatarimas.

jo romiškų parapijų pikni
kams, bazarams, įvairių kle
bonų pagerbimų vakarienėms, 
išleistuvėms, sulauktuvėms ir 
1.1. Taipgi daug dirbo ir mari
jonų broliukų rėmėjų 
jose.

d ra ugi -

Jonas 
ir per-

čia tokio, kad 
padarė klaidą, 
išgėrė keletą stiklų la-

■ tų pačių marijonų broliukų 
piknike. Tačiau, kai jis susirgo, 
tai neatsirado nei vieno nei iš 
marijonų broliukų suteikti 
jam pagelbos, nei iš kitų ku
nigų. Juk visi kunigai turėjo 
savo mašinas, taipgi turi net 
keletą mašinų, ir patys mari
jonai broliukai, bet nei vieni, ■ 
nei kili nepasisiulė Dimšą nu
vežti į ligoninę, kad jo gy
vastį išgelbėti.

!|
Čia, kai]) ir 1900 melų algai, 

atsirado du geraširdžiai žmo
nės, pp. Rudminas ir Rupaus- ( 

įkas, ir jie nuvežė vargšą Dim
šą į Šv. Kryžiaus ligoninę. Jis 
ten išgulėjo apie tris ar ketu
rias dienas. Ir pasveikęs pa
grįžo. J ačiftu jei nu gera širdis 

I pp. R. dinmo ir Pupaušku lai1 
nėra a'beijonės, kad už 1 ijųl 
dienu Jonas Dimša. butu -nu
važiavęs į šv. Kazimiero kapi
nes.

Tai, matote, mielas skaityto
jau, kaip musų romiečiai ku
nigai pildo seną Kristaus įsa
kymą, mylėk artimą savo, 
kaip patsai save! Taipgi, ne
galima suprasti, kaip tai jie 
nerausta iš gėdos, kada jie 
taip atvirai laužo Kristaus 
įsakymus.

Todėl, kada nueini į tą ro
mišką bažnyčią ir klausai jų 
pamokslų—apie darymą gerų 
darbų, apie artimo meilę, tai 
tiesiog apmaudas ima, kaip 
dideli veidmainiai jie patys 
yra. Jie .liepia žmonėms gerai 
daryli, tačiau patys nei pirš
tu nenori prisiliesti, kad kam je, ir kada kunigai buvo veja-! 

mi laukan, tai mūsiškiai rėkė,! 
žiūrėkite kokie baisus tie re
voliucionieriai. Tačiau, ;kad tie; 
patys romiški kunigai privedė 
tuos kraštus prie revoliucijos, 
tai suprantama, jie nenori nei 
prisiminti.

Tai tokios mintys .man gal
voje ėjo viena po kilos, bežiū
rint į tą vargšą Dimšą, kol tie 
du geri samariečiai pp. Rudmi
nas ir Pupauskas, nuvežė jį į

Parapijonas

liepia artima mylėti, o patys 
niekur neparodo pavyzdžio ar
timo meilės.

Seniai

Jie visur 
darbų ant 
veikėjų,

Ne b e veika l ingi

krauna daugiau 
tų taip vadinamų 

kurie kaip tos bitės
neša medų į avilį, tačiau kai 
jie pasensta ar kokia nelaimė

Dimša 
greitai 
bai šalto alaus? Juk jis buvo 
atvažiavęs gerais norais, jis juos ištinka, tai jie nenori nei
buvo atvažiavęs į padėti dirbti matyti tų buvusių veikėjų, nei' ligoninę.

Maisto Štampų 
Planas

Naiiiienų-Aonv* TpJenboto

NEW YORK. —AI Srnith, 
buvęs demokratų kandida
tas į prezidentus 1928 m, 
dabar remia republikoną 
Willkie.

jiems pagelbos suteikti. Jie !ta-j 
da eina .su tvirtais, su jaunais.:

O jus seniejj, veikėjai, galite, 
sau slypti. Jus jau jiems esate 
nebereikalingi.

O kada ištiko revoliucijos 
audra Meksikoje, ir /Ispanijo-j

Kažkas priminė, juk, sako, 
čia dabar randasi naujas ma
rijonų klerikas daktaras Ra
kauskas. Geri žmonės suieško 
tą buvusį daktarą Rakauską 
ir atveda prie Jono Dimšos. 
Jisai ateina apsivilkęs ilgu ku
nigišku sijonu ir pažiūrėjęs į 
Dimšą, liepė kur nors gauti 
lemono sulčių ir duoti jam 
gerti. Tai pasakęs jis nuėjo sa
vais keliais.

Kadangi visi Dimšos priete- 
liai, kurie buvo apstoję jį, ne
buvo lemono atsivežę, o nie
kas kitas iš marijonų broliukų 
nesirūpino Dimšai pagelbos 
teikti, tai žmonės pradėjo kal
bėti, kad vargšą negalima taip 
palikti po medžiu ir kankytis, 
raitytis sopuliuose. Imta rū
pintis jį vežti į ligoninę, nes' 
visiems jį pamačius, buvo aiš
ku, kad Jonui Dimšai gali ne
betekti grįžti į Bridgcportą.

Tuo tarpu viena geraširdė 
moterėlė, suradusi kokių tai 
naminių gyduolių, atsinešus 
uždavė Jonui, ir jis pradėjo 
jaustis truputį geriau. Tačiau, 

■visiems buvo aišku, kad be Ii 
goninės Jonui bus sunko atsi
kelti.

Atsirado ir Samariečių.

Todėl visi artimi Dimšos 
draugai ėmė ieškoti kas galė
tų nuvesti jį į ligoninę. Kadan
gi marijonai broliukai nei vie
nas nebandė pasiūlyti savo au-i 
tomobilių Dimšai nuvežti į li-( 
goninę, o taipgi stori lietu
viai klebonai* kurie paprastai 
važinėja linkolnais ir dar ge-^ 
iresniais karais, irgi nei vienas 
nepasiūlė savo mašinos, drau
gai vargais-negalais surado 
du samariečius. O tie samarie
čiai buvo paprasti žmoneliai, 
tai p. Rudminas ir Pupauskas. 
Jiedu atliko lygiai taip pat 
tokį prakilnų darbą, kaip kad 
mes skaitome Evangelijose. O 
Evangelijose skaitome Šitaip;

’Kaįp jau praneštą, maisto 
štampų planas pradėjo veikti 
iGlūcagoj rųgpiučio U <d. Maiš
yto štampų jdauas pirmiausia 
turi Jikslą padėti 'suvartoti di- 

Idelį perviršį farmų produktų, 
Ikurie susikrovė dėti <to, ikad ka- 

I cas nukirto eksportus -į (Europą.
Kai musų fanmeniai .netenka 

hekąporto riiikoa, jių pajamos 
žymiai sumažėją. Tačiau jie 

■ įturi itunėti perkamąją pajėgą, 
i kad gailėtų pirkti manufaktū
ros produktus, pagamintus 

i miestuose, Todtd iir pramonės 
darbininkai yra paliečiami kai 
farmęrio pajamos sumažėja.

•Ghieagoje., Ikaiįp iir {kituose 
miestuose, 'yra inemažai žmo- 
•nių, kuriems iterika remtis vi
suomenės pašalpa. ,Musų Chi
cago Relief Administration tu
ri savo sąrašuose (daugiau nei 
86*000 šeimynų, šitos šėimos 
dabar gauna štampas jnaisto 

j reikmenoms krautuvėse pirkti, 
i' Orandžinėmis stampomis gali- 
1 ma pirkti* visas maisto reikme- 
,nas tinkamas žmonėms valgy
ti. Mėlynomis stampomis gali
ma pirkti tik tas maisto reik- 
menas, kurios yra paskelbtos 
ikaipo .perviršio ((suopius.) mai
stas. i

Visi Midwest "Stores Chicagos 
mieste prižadėjo remti musų 
valdžios šitą didelės -svarbos 
planą. ’Midwest Stores ;užsire
gistravo atitinkamoj .adminis-; 
Gracijoj ir priims ir iškeis sa
kytas štampas.

Kadangi 'šeimininkes gali 
vartoti maisto stangas lygiai 
taip, kaip pinigus, Jai jos irgi 
lankys krautuves, užlaikančias

Specialus Išpardavimas!
ŠTAI JUMS PROGA SUTAUPINTI PINIGŲ 

GERIAUSIOS KOKYBES MAISTAS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir ŠEŠT., RUGP. 2 ir 3

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Grynos Smetonos

SVIESTAS z: sv. 28'/2g
No. 1 Kokybės

S švieži Kiaušiniai Tuz.
“MIDVVEST” Puikiausi Rinktini Kartonuose Kiaušiniai tuz. 23^c

“DOLE’S” .Pjaustyti Pineapple 1% ken 2 už 25^ 
‘‘Tropic ‘Gold” Grapcfruit Sunka No. ken. 3 už 250 
“TasteweM” Dideli Minkšti žirniai No. 2 ken. 2 už 150 
“Tastewell” Piaustytos žalios Pupos No. 2 ken. 2 už 19£ 

g ‘USrBY’S” Pork and 1Beans 28 unc. ken. 2 už 190
j “MI'DWEST” Daržovių ar
I TomačiŲ .‘Sriuba Aukš. 21 unc. ken 'g už 19f I
I “ELMDALE’ Toniaitės il)id. 21/, ken. 2 už 19ę į

“WILSON’S” Kiaulių Kojos J 1 unc. 2 už. 29< į
“KOSTO” Dezertai 5 skoniai 4 Pak- 19^

AT AD A ” Rudu Leib,eliu sv- 1 Q0 i
Juoda Arbata maž. 9c pak. ■ w ,

“Sunsweet” Dideli Slyvai 1 sv. pak. 2 už 23*
“Peacock” Visa Kiauliena Lunch Mėsa sv. 230 f

pasirinkimą žemiausiomis ga-l 
Urnomis kainomis. Reikia tik 
paskaityti Midwest Stores skel-s 
bmą šito dienraščio šios die
nos laidoje, norint .patirti, kaip 
daug aukštos kokybes ^prekių 
sakytos stampos nupirks kai 
bus įteiktos Midwest štore.

MIDWEST
STORES

(Chicagos Mieste)

Priims ir Atpirks

ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
Dėl nepalankių ekonominių sąlygų, čia kaip ir 
užsieniuose, prieš musų farmerius stovi agrikul- 
'turos produktų perviršio problema. Ji, taipgi, yra 
rimta nacionalinė problema, nes žemės ūkio pa
jamos šioj šaly tiesiogiai siejasi su bendra visų 
musų gerove.
Tikslu išjudinti šį farmų produktų perviršį musų 
valdžia įsteigė Surplus Marketing Administra- 
tion, kuri kartu su musų Chicago (Relief Adminis
tration ir su maisto pramone šiame mieste teiks 
reikalingiems žmonėms rcikmenas štampų plano 
budu.
Štampų planas yra visai paprastas. Pašalpos kli- 
ijeillai gaus knygelę ouandžinių ir mėlynų štampų

lik tokioms maisto reikmenoms pirkti, kurias 
žmonės suvartoja namie kaipo maistą. Orandži- 
nės stampes bus priimamos kaipo mokestis už v >
visas-šitokias maisto .reikmenas, o mėlynos stam
pos gali būti vartojamos tiktai pirkti maištui, ku
rį Agrikultūros Sekretorius paskelbė esant “Surū
pins Foods”.
Midwcst Stores savininkai prižadėjo savo pilną 
kooperavimą šiam didžiausios svarbos planui. 
Mes esam pilnai prisiruošę suteikti patikėtiną ir 
veiklų patarnavimą turintiems orandžines ir mė
lynas štampas. Musų didelė perkamoji pajėga už
tikrina jums pilną šviežią staką geros kokybės 
prekių, visuomet pigiausiomis galimomis kaino
mis I

Jus galite pasitikėti Midw.est Stores norėdami geriausių vertybių!

MIDWEST STORES

“Davies” Virti Calas Kumpiai 4-6 <sv. sv. 200
.3 ken.

Puikios Calif. Besėklios Vynuogės 2 sv. 110 |
Extra Puikios Calif. Bartlctt Kriaušės 3 sv. 190
Puikus Dideli Georgia Pyčiai 5 sv. 240 ]
“American Family” Muilas did. šm. 4 už 19< I.... . w   » ...... i— ' *■ 1 > ■ ■" ii i /—• 
“American Family” Trupiniai 2 maž. 17c 2 did. pak. 39< f 
‘‘CAMAY” Muilas 3 už 170 j
“0XYD0L” 2 maž. 17c 2 did. pak. 37* I
“I V ORY” Trupiniai maž. 9c did. pak. 2 R
*‘0CTAG0N” Cleansęr 3 už 140
‘‘BIG KERNEL” Paukščių“ Sėklos sv. pak.~17<
“BIG~KERNEL~Uigh-Ball 10 c. mieros 90
Visokiam Valymui Naudokite “WADDELL’S”
REX 10c pak. 2 už 17c • 25c pak. *190
B-" .. ■■ ■■■■J11.'1 ■ ■ —  . , _ , 

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

MIDJESTfflSfORES

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITIIUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS:-

Universal Savings
and

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

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

—VIENAS !W©ZIAUSIŲ

varas 13 u ropoję
Jei norite žinoti apie karą Jr kitus pasaulio 
įvykius, lai skaitykite “Naujienas.”

‘“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
•dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
|yrenumerą(a metams Amerikoje (išimant Chi-

$5(00. (Ghicagdje ir Europoje — $8.00.
Money (Orderį <ar <<hJk}į siųskite:

“NAUJIENOS”
F1739 South Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS
Su^pažinimui kopiją pasiųsime veltui.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., rugpiučio 2, 1940

RUGPIUČIO 27 PRADĖS REGISTRUOTI 
VISUS ATEIVIUS - NEPUIKIUS 

CHICAGOJE
Ims pirštų antspaudas; klaus kelioliką 

klausimų
Chicagos pašto viršininkas 

Ernest J. Kruetgen jau ruo
šiasi ateivių nepiliečių regist
racijai,. kuri prasidės v soj A- 
merikoj rugpiučio 27 d. Buvo 
manyta registraciją pradėti su 
rugsėjo 1 d., bet vėliau kong
resas laiką atkėlė keliomis die
nomis.

Chicagoj, valdžios apskaičia
vimu, ateivių nepiliečių yra 
apie 180,009.

Jie bus registruojami centra- 
linėje pašto stotyje, taipgi vi
suose pašto skyriuose įvairiose 
Chicagos miesto apylinkėse. 
Registruojant po 2,000 žmonių 
kiekvieną deiną registravimo 
darbas užtruks iki gruodžio

485 Žmonės Žuvo 
Per Septynis 
Mėnesius
Automobilių nelaimės Chicagoj 

ir apylinkėj

Cook apskr.čio koroneris ra
portuoja, kad per septynis mė
nesius šiais metais automobi
liai Cook apskričio ribose už
mušė 485 žmones, 18 daugiau 
negu pernai.
Užmušė berniuką Bridgeparte

Vakar ir užvakar auiomobi- 
liai užmušė sekamus žmones:

\ t < i • M • t y

Nacių “Raudonojo kryžiaus” lėktuvai, kurie buvo numušti Anglijos kawle.

VAKAR CHICAGOJE
filmų aktorė Joyce Mattheivs 
ir pulk. Gonzalo Gomez, sūnūs 
buvusio Venezuelos prezidento. 
Gegužės 19, ui 10 dienų, jie 
persiskyrė, o vakar aktorė 
Mattheivs užvedė bylą Chica
gos Čireni l teisme reikalauda
ma divorso.

® Nepilnamečių teisme šian
dien yra teisiamas 12 metų 
berniukas, kuris prisipažino

noj vieloj jis pasivogė 
šimtus doleriu.

kelis

Sab
ui si- 
kaš-

nuo 242 South 13t/i avenue, 
Mayufuod.

O Trys plėšikai pasivogė $50 
maisto krautuvėj adresu 7305 
Vincennes avenue. Ji priklauso 
biznieriui Gene Soice. Ketvir-

resu 433 South Halsted Street, 
ir atėmė $90 nuo savininko 
Thomas Cambouris.

O Už nerūpestingą pareigų 
ėjimą apskričio teisėjas Jarec- 
ki paskyrė po $200 pabaudos 
2 pereitų rinkimų valdinin
kėms. Nuleistosios yra Lucille 
Begner, 1101 South Richmond 
Street, demokratė, ir Dorothy 
Brennan, 1110 N. Franciseo 
avenue, republikonė.

Darbą Chicagoj tvarkys Gus
tave Wenzel, pirmas pašto vir- 
š ninko Kruetge'no asistentas.

Registracijos klausimai
Užsiregistruodami nepilie- 

čiai turės palikti ant registra
cijos kortel ų savo pirštų ant
spaudas, taipgi turės atsakyti 
į kelioliką klausimų.

Jie bus klauisami:
1) Kada atvažiavo ir iš kur;
2) Kiek metų Amerikoj iš

gyveno ir kur gyveno;
3) Ką per gyvenimo Ameri

koj metus nepilietis veikė, t. y. 
kur dirbo, kuo užsiėmė, c-k*.;

4) Prie kokių organizacijų 
nepilietis priklauso;

5) Ar tos organ zacijos yra 
priešingos Jungtinių Valstijų 
tvarkai ir ar tarnauja kitoms 
valstybėms;

6) Ar nepilietis turi krimi- 
nalį rekordą;

7) Ar tarnavo kariuomene 
čia ar kitur;

8) Ar turi giminių Ameriko1’ 
ir kas ie yra, kur gyvena;

Kruetgen vakar aiškino, kad 
informacijos bus konfidenc a- 
lės ir niekam nebus išduoda
mos.

• Bridgeporte, ties 3240 S. 
Morgan street, po automobiliu 
pakliuvo ir žuvo 4 metų ber
niukas, John Wawrzyniak. Jis 
gyveno aukščiau paduotu adre
su. Automobilį vairavo Georgo 
Dombrowski, nuo 3038 Souih 
Morgan streeu, 23 metų j; u- 
nuolis.

O Ties 1810 .S. Kedzie auto- 
niobi! s mirtinai suvažinėjo 55 
metų darbininkų Frank Marchi, 
gyvenusį adresu 3920 West 67 
Street.

® MATVVODD — Lopšely j 
palikių 2 savaičių mergaitė 
Jean Wade įsipainiojo į pata
linę ir nutroško. Ji buvo duktė 
mayivoodietės Gertrude Wade,

Grove Darže.NAUJIENŲ-ACME Tolonhntn
Nacių karo laivas, kuris, kaip giria i Berlynas, numušė šešis anglų lėktuvus.

O Chicagietis Eugene 
liek, 416 E. (V2nd Street, 
mokėjo $50 pabaudos ir 
lūs Stockyards teismo teisėjui
Oscar Caplan ui užpuolimą ir 
s u muš i m ą pol leisto.

e Gaisras padarė apie $6, 
000 nuostolių “džionkjardyj” 
lies 2032 Federal street. Sandė
lis priklauso Abram Moscovitz, 
gyvenančiam ad. 1231 South 
Peoria street.

gėrimų krautuvės adresu 4142 
Armitage avenue. Savininkas, 
kuris buvo krautuvėj apiplėši
mo metu, yra Joseph Scbuman.

O 12-/o.s gatvės papludymyj 
širdies atakų gavo ir mirė 45 
metų pašto (klerkas Albert 
Fuul. Gyveno Bridgeporte, ad
resu 2716 Emerald avenue.

9 Besimaudydama vonioj, 
namie, irgi širdies ataką gavo 
ir mirė 56 motų Mary Spies, 
nuo 3531 5th avenue.

“Field Day” 
“Naujos Gadynės” 
Naudai

nio 10 
prigėrė 
7? o b c r t 4

Baus už neužsiregistravimą
Jeigu nepilietis nėra niekiu 

nūs kaltę.s- šitam kraštui, tai 
jam reg:stracijos nereikia bi
joti. Jie neatims jam jokių te - 
šių, jo m suvaržys. Ateivis ne
pilietis turės tas pačias teisei 
kaip ir p rmiau.

Bet už neužsiregistrav mą ji. 
gali būti nubaustas $1,000 pi
niginės pabaudos arka gali bū
ti nuteistas šešiems mėnesiams 
kalėjimo.

• 24 metų Gary, Ind., gy ven
tojas Louis Nagy, 560 Connec- 
tieut avenue, mirė suvažinėtai 
sunkaus troko prie Robin;' 
Prairie, ant vieškelio U. S. 20

• St. Mary ligoninėje mirė 
68 metų chicag etis George 
Jurša, nuo 1023 N. Ashland 
avenue. Pereitą pirmadienį au- 
'omobilis jį suvažinėjo, kai Jur
ša ėjo skersai gatvę, netoli s 
vo namų.

© 9 mėnesių kūdikis Jessic 
Adams, žuvo prie 46th ir Prai
rie, ka jo dėdės Thomas 
Adams vairuojamas automobi
lis susikūlė su taksi. Adams’ai 
gyvena ad. 846 Hudson avė.

G Ingalls Memorial ligoninė
je, zEarvey, mirė automobilio 
suvažinėtas 30 metų chicagietis 
Holger Hanson, m o 330 
58th Street.

Pagrobė Garažo 
Savininką, A 
Atėmė $727

W.

Lietuvių Sūnūs

Koja Vinim
Gavo žandų suvėrimą

ROSELAND. — Bežaisdamas 
prie savo namų kiek laiko at
gal 11 metų Antanas Papšis, 
užlipo ant aprūdijusios vinies. 
Berniukas nekreipė žaizdai 
daug dėmesio.

Už kelių dienų gavo žandų 
suvėrimo ligą (Tetanus). Buvo 
nugabentas Roselando Commu- 
nity ligoninėj ,bet gyvybės iš
gelbėti nebuvo galima.

Nelaimingas berniukas 
palaidotas šv. Kazimiero 
nėse.

Jo tėvai gyvena ad. 
Edbrooke avenue.

De-
Max-

iš garažo,

Garažo savininkas I ouis 
Bofsky vakar skundė i 
well policijai, kad užvakar po 
pietų jis išvažiavo
1735 W. Roosevelt st., į banką 
deponuoti $727 pinigais ir če
kiais. Prie Roosevelt ir Des- 
plaines jo automobilį sustabdė 
vyrai. Jį pas ėmė į savo auto
mobili, užmovė maišą ant gal
vos ir vežiojo po miestą per ke
lias valandas. Po to sustojo 
kokiam tai bute, atėmė pini
gus, vėl išvežė ir už kiek laiko 
paleido prie 43-čios ir Emerald 
avenue.

Užrekordavo 
Smarkų Žemes 
Drėbė jimą

seis-Vakar 10 valandą ryto 
mografas Lo; ola universitete 
užrekordavo smarkų žemės 
drebėjimą. Mokslininkai spėlio
ja, kad drebėjimas įvyko už 
4,000 mylių nuo Chicagos, grei
čiausia Pacifiko vandenyne. 
Drebėjimas tęsėsi apie pusant
ros valandos.

Numušė Natūralia 
Gaso Kainą Chicago j

gaso bendrovė ta 
aliejaus 

ku- 
ir

ga-

Federal Power Commission 
VVashingtone paskelbė, . kad 
numušė $3,750,000-iais kainą 
naturalio gaso naudojamo Ch - 
cagoj ir apylinkėj.

Chicagos
gasą ima iš Texaso 
laukų, jį sumaišo su gasu, 
rį čia pagamina Chicagoj, 
parūpina vartotojams. Tai 
sas naudojamas virtuvėj.

Tas kainos numušimas
taupys nemažai pinigų Chica
gos gyventojams.

su-

Suėmė Narkotikų 
Gaujos Vadą

New Yorke policija suėmė 
chicagietį Isadore Cohen alias 
Kayne, kurio federaliai agent i 
ieškojo apie metus laiko už 
narkotikus. Jis yra sakitomas 
didžiausios narkotikų gaujos 
Amerikoj vadu.

Nauji Karo
Kontraktai
Chicagos Firmoms

j Apdegė Lietuvio 
Namas Town of 
Lake

Ficld-Day piknikas rugpiu
čio 18 d., Liberty Grove. Per 
8 metus po “field-day” vardu 
yra rengiami piknikai. Likęs 
pelnas visuomet 
mas savaitraščiui 
Gadvnci”. Minimi

Karo departamento ž niomi.i 
kontraktai parūpinti įvairias 
reikmenas kariuomenei buvo 
suteikti sekamoms Chicagos 
firmoms:

$997,807.54 kontraktas Telc- 
type Corporation;

$2,272,500 International Har- 
vester bendoryei pastatydinti 
kar.uomenei 
traktorių;

$8,635,811 
bendrovei — 
motorams.

a

keletą sunkiųjų

Fairbanks Morse
įvairios rūšies

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

9?

Rugpiučio 11 d., 1940

SUNSET DARŽE
ARCHER IR 135-TA GAT.

ra-Visokios visokiausios dovanos: 
dijo aparatas, rašomos plunksnos, 
laikrodžiai, miegamojo kambario 
setas ir tt. žaismės, šokiai ir 
kie pamarginimai. 

BUS GERA MUZIKA!

viso-

T0WN OF LAKE. — Nuo 
degančių šiukšlių užsidegė ir 
geroka1 apdegė medinis name
lis adresu 4924 South Ashland 
avenue, kuriame gyveno lietu
vis J. Junevičius. Nuostoliai 
vidutiniai.

Namas priklauso vienam M. 
Buerlitz’ui.

yra skiria- 
“Naująjai 

“field-day” 
piknikai kasmet įvykdavo ant
roj daly rugpiučio menesio, 
Dambrausko Parmoję, kuri dą 
bar žinoma vardių “Liberty 
Grove”.

Laidoja Mail Order 
House Viršininką

Rosehill kapinės? š andien 
bus palaidotas Emanuel M. 
Schnadig, pirmininkas Chicago 
Mail Order Company direkci
jos. Velionis firmai prezidenta
vo per ilgą laiką ir daug prisi
dėjo prie jos išaugimo. Bendro
vė turi pasamdžiusi nemažai 
lietuvių raštinės tarnautojais 
ir darbininkais.

Neturėjo Pasisekimo 
Agentavime

Laikydamasi to paties nusi
statymo Lietuvių Darbininkų 
draugijos 4 kuopa ir šįmet 
tam pačiam tikslui rengia 
“field-day” pikniką rugpiučio 
18 d. tame pačiame Liberty 
Grove darže.

Rengėjai iš patyrimo žino, 
kad į “field-day” piknikus su
važiuoja linksma graži inteli
gentiška publika ir netik iš 
Chicagos, bet ir iš tolimesnių 
lietuvių kolonijų. Todėl rengė
jai iš savo pusės organizuojasi 
visus tinkamai priimti, pavai
šinti ir palinksminti.

Muzikos, Kalbų, Dainų 
Programas.

Kalbūs “Naujienų“ redakto
rius D r. P. Grigaitis ir kiti kal
bėtojai. Dainuos 
“Naujos Gadynės’
chorai. Yra užkviesta ir dau
giau chorų, bet kol kas dar 
nėra gauta atsakymų.

Beje, kai kas didelį laimikį 
turės. Dalykas. ve koks. Ken
kėjai yra išleidę įžangos tikie- 
tus. Jie tik nuo 1 iki 15 centų, 
bet su tais tikietais galima lai
mėti net iki 25 dolerių “gry
nų” pinigų. Tikietus galite 
gauti pas rengėjus. Prašome!

‘Birutės”, 
ir Vvru

Nusižudė.
Ilgai niekur negavę 

vaus darbo, 34 metų chicagie
tis Douglas Misner, 8158 Ellis 
avenue, pradėjo agentauti vie
nai firmai. Bet jam darbas ne
sisekė. Nustatytos kvotos nie
kad negalėjo išpildyti.

Po rūpesčių ir ilgo krimtimo- 
si Misner užsidarė savo miega- 
mąjain ir nusišovė. Kūną atra- 

| do žmona, Elinore Misner.

pasto-

® Wisconsin upėn 
pėdų uolos nukrito ir 
23 metų chicagietis 
Gleason, nuo 2318 Wesl Roscoe
street. Nelaimė įvyko prie 
Wisconsin Delis, Wis.

o Liepos 9 d., mirė James 
F. Laverty, Amalgamated Meat 
Cutter unijos viršininkas. Pali
ko apie $70,000 turto. Testa
mente paskyrė jį savo žmonai, 
Mrs. Lillian Laverty, 308 So. 
Ridgeland avenue, Oak Park. 
Velionio giminaitis John P. 
MacDonald iš Chicagos Sher- 
inan viešbučio Jolieto teisme

testuodamas. Jis tvirtina, kad 
Mrs. Laverty nėra velionio tei
sėtoji žmona, nes atvažiuoda
mas Amerikon 1921 metais jis 
Anglijoj paliko žmona ir du 
vaikus.

© Chicagos elektros bendro
vė, Commonivealth Edison 
Company skelbia, kad per pir-

pel
inė-

and

padarė $15,754,682 gryno 
no. Pernai per tuos pačius 
nesiūs pelnė $12,171,000.

• Carson Pirie Scott
Company departamen ti nė j 
krautuvėj buvo kilęs gaisras. 
Atvažiavo penki ugniagesių 
trokai, bet ugnį pasisekė užge
sinti su pagalba rankinių pom
pų. Gaisras kilo nuo neatsar
giai numesto degančio cigare
te.

’JACK SVVIFT—Making the Plans Definite By Clifi Farrell and Hal Colson

10561

buvo 
kapi

DeBof.sky gyvena ad. 905 S. 
Independence bulvaras.

pradės
W.

THIS M’AP 5H0W5 MU’S PROBABLS 
OUTLINE. OUR TAS K t S TO PIERCB 
THE ROLAR ICE CAP. THEN — WHO 
KNOVVS WHAT WE SHAL.L FIND.

Netrukus autobusai 
kursuoti Melrose Parke, 
North avenue gatve, tarp Rid
geland avenue ir Wolf Road. 
Linija bus šešių mylių ilgumo.

Autobusai 
Melrose Parke

tHE AURORA’S 
2REW OF FIVE, 
©ATKERS FOR 

A FINAL 
(CONFERENCE 
IN THE SHIP^5 

UI0RARY 
BEPORE TAM- 
I N© OFF FOR 

THE 
ANTARCTIC.

• 29 metų chicagietis James 
Holleran gyveno persiskyręs su 
žmona. Vakar nuėjo į jos bu
tą, ad. 814 Leland avenue, su
sitaikyti. Bet žmona atsisakė 
Holleraną įleisti. Tada jis ban
dė įlipti vidun per verandos 
langą, nukrito tris aukštus kie
man ir persiskėlė galvą.

• Trokų šoferis Edward 
Gray, gyvena adresu 1313 No. 
Oakley bulvaras. Toks buto 
numeris, susidedąs iš dviejų 
nelaimingų skaitlinių “13”, ne
žadėjo jam nieko gero. Taigi, 
prie Laflin ir Flournoy Gray 
vakar įvažiavo į keleivinį au
tomobilį. Daug kam pasitaiko 
toks įvykis, bet Gray’ui išėjo 
daug blogiau negu kitiems. Jo 
įvažiuotas automobilis buvo 
policijos skvadkaris. Vienas 
detektyvas, Arthur Spieck, nuo 
6530 S. Sacramento avenue, bu
vo sužeistas, o Gray atsidūrė 
kalėjime už neatsargų važiavi
mą.

• Ugniagesių departamentas 
tyrinėja gaisrą, kuris užvakar 
naktį padarė apie $7000 nuo
stolių įvairių rūbų krautuvėj, 
Pittel Dry Gaods> Store, adresu 
4348 Milivaukee avenue.
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Cicero Lietuvių
Gyvenimo

Tris dovanas laimėjo patys 
Kareiviai — 1) refrigeratorių 
Joe Pralgausko, anūko R. 
Strenge tikietu no. 9258, 2) — 
skalbiamą mašiną V. Zajausko 
sunūs, no. 6400, 3) — radio J. 
Stankevičiaus sūnūs, no. 1081.

Pasisekė Kareivių Piknikas—

Kilos Žinios

Laimėtojai dovanomis džiau
gėsi, nes 
tos iš p. 
vės.

visos naujutėlės, pirk-
J. J. BUdriko krautu-

Lie-CICERO — Draugystės 
tuvos Kareivių piknikas pavy
ko. Oras gražus, šiltas. Kas 
kaip išmanydamas ieškojo pa
vėsio. Nemažas skaičius lietu-

kur tas Kareivių piknikas įvy
ko. Visi gražiai linksminosi, į 
vakarą susitaisė grupė gerų 
dainininkų, Kultūros ratelio 
nariai. .Jų dainų aidas skam
bėjo po visą plačią apylinkę.

Varde draugijos reiškiu vie
šą padėką rėmėjams: F. Za- 
jauskui, J. Mikuliui, J. Šauliui, 
C. Andrijauskui, E. Stakui, V. 
Gūdžiui, T-. Braziui, L. Stanču- 
kui, A. Ignatavičiui, H. J. Vai
čiūnui, klebonui, F. Sabai, Rau
donos Rožės Kliubui, Unifor- 

Šv. An- 
visiems 
už pa-

c:
t

tano ir Visų šventų. Ir 
kitiems širdingai ačiū 
rainą ir atjautimą. Kareiviai su 
visais sugyvena, jie remia ki
tus ir visi kiti atjaučia 
Taip ir reikia.

Iš R. Rožės Klubo.

juos.

r
PETRAS PAULAUSKIS 

gyv. 10717 S. Albany Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 30 d., 8:45 v. vakaro, 
1940 m., sulaukęs 50 m. amž., 
gimęs Raseinių apskr. ir mie
ste. Amerikoj išgyveno 31 m.

Pąliko dideliame nuliudime 
moterį Kazimierą, po tėvais 
Nedvaraitę, dukterį Eleną ir 
žentą Antaną Rubinus, sūnų 
Vytautą, 3 anukus, LeRoy, 
Linda Louise ir Lorraine, švo- 
gerką Oną Zapustienę, jos šei
myną ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Biblijos Ty
rinėtojų, kurie duos paskaitą 
šį vakarą ir lydint iš koply
čios. Taipgi priklausė prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., rugpiučio 3 d., 1:00 v. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Mount Greenwood ka
pines.

Visi a. a. Petro Paulauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir

Mėnesinis susirinkimas 
donos Rožės Kliubo šį penkta
dienį, antrą dieną rugpiučio, 
Liuosybės svetairtėj. Kliubo na
riai ateikite. Tarp kitko išgirsi
te atskaitą iš įvykusio pikniko. 
Kaip jau visi žinome, piknikas 
buvo visiems dovanai ir dar 
magaričioms buvo $25.00 dova
noms. Tas buvo daroma dėl to, 
kad pernai kliubo nariai sun
kiai dirbo. Atšventė savo 25 
metų jubiliejų ir turėjo tris 
parengimus, kurie davė pelno 
apie 2 tūkstančius dolerių. Ki
tais metais vėl turėsime imtis 
didelio, sunkaus darbo. O visi 
žinome, kad be darbo nieko 
nėra. Kas dirba—tas ir turi.

—K. P. Deveikis

Rau-

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
ii Gimimai

■

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

PAIEŠKAU DARBO ANT PAR
MOS, prižiūrėti namus, galiu melž
ti karvę. Siųskite laišką lietuvių 
kalba. W. V., 616 W. Madison St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

WHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PIRŠTINIŲ DIRBĖJOS
Siuvamos mašinos operuotojos, 

patyrusios prie moteriškų .pirštinių.
EISENDRATH GLOVE CO.
2001 Elston Avė., 5th floor.

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
S veikai os De parlamente)

DAUKSHAS, Baymond, 2217 
W. 23rd Placc, gimė liepos 
14, tėvai: Bruno ir Bernice.

S KIBĄ, Clarence D., 8501 
Crandon avenue, gimė liepos 
18, tėvai: Leo ir Clara.

Grigg, John L., ir GBIGG, 
Ldurel Ann, 1437 East 67th 
Street, gimė liepos 16, tėvai: 
John ir Sally.

KONIS, Beverly, 2314 North 
Lockwood avenue, gimė lie
pos 19, tėvai: Danicl ir Eve- 
lyn.

CEASSIFIED ADS

RE AL ĖST ATE FOK SALK
N amai-Žemė Pardavimui___

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.

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

CUYAHOGA FALLS, 
fes aukos (užmuštieji ir 
nelaimės vietos.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

George Oleshko, 55, 
ra Robinson, 35

Harold Wold, 32, su
Bonzas, 25

Henry Kovvalski, 25,

Shenict, 49

su

NAU.HENŲ-ACME Photo
OHIO. — Traukinių katastro- 
sužeistieji) yra gabenami iš

Prekybos Buto
Ekskursija
I Mihatikee
Kur Galima Tikietus Gauti

Lui

Emilia

su Cc-

48, su Auna

Lietuvių Biznierių
Išvažiavimas

Lilhuanian Chamber of Com- 
merce of Illinois, išvažiavimas 
(Lake Excur$ion) į Mihyaukeė 
įvyksta šį sekmadienį, rugpiu
čio (August)/^4 dieną. Norint

lus sekančioje vietose:

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

NEPAPRASTI 
BARGENAI!

2 flatai po 6 kambarius, Mūras, 
1-me karšto vandens šiluma; 
pečium šildomas. Ant Lowe 
nue, arti 34-tos .......................

2-ras 
Ave- 

$6000.

Mar-3 po 5 kambarius, Mur/s, 
quette Parke. Garo šiluma, moder
nios vonios............... ................  $9,500.

2 po 6 kambąrius, Mūras,\Mar- 
quette Parke. Karšto vandens šilu
ma.

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

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

936-46 W. Chicago Avenue.

Dailus trobėsis. Nebrangiai.
BRIDGEPORT
REALTY CO.

953 Wcst 31 st Street
Phone YARDS 0311.

Antanas Zalagėnas, 7132 So. 
Racine avenue, praneša, kad 
“Lietuvių Biznierių Organiza
cija Cook Apskrity j” rugpiu
čio 6 d., rengia Golfo Išvažia
vimą Pipe o’Peace golfo lau
ke, prie South Halsted slrcct 
ir 131-mos.

Įvyks golfo lošimas, bus ge
ri pietus, programas, taipgi 
bus duodamos dovanos laimė
tojams. Komisija, kurią sudaro

PARDAVIMUI 2 FLATŲ TRO- 
BESIS, du po 6 kambarius, 2 karų 
garažas. Furnace šiluma. 1545 No. 
Bell Avenue.

SPECIALIAI IŠ RESYVERIO.
Marquette Parke, muro namas, 2 
po 5 kambarius, karšto vandens ši
luma. $7000. Lafayette 5407. 4706 
So. Western Avė. S. M.

Pas Sekretorių, John Pakel, 
6816 So. Westcrn Avė. Phone 
Grovehill 0306.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Reikalauja
Perskirų

Bernice Gralcs nuo Edward
Grates

George Josi nuo Nellic Jost

Michael Narvidas, 2 
69th St.

Zalaloris kviečia visus sporto 
(sp.)

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

So. Kilbourn Avė
ūf

SUSIRINKIMAI

n. rast.

Geriausi

Antakalnių

DOVANOS, ŽAISMĖS 
IR PAMARGINIMAI

HalstecV 
atsilan- 
reikalų

4624 
grei-

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

pirmu vy-
Juozą Pa-

DR-JA 
sekmad.,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

TO REN T—VVANTED 
Ieško Renduoti

AUTOS—TRUCKS FOR SALĖ 7 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

’35
’35

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

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

PARDAVIMUI MĖSOS ir grose- 
rio krautuvė. Elektrinis atšaldymas. 
Arti gatvekarių linija. Daromas 
geras biznis. CANAL 7835.

Nuliūdę lieka: Moteris, Duk
tė, Sūnūs, Anūkai, Žentas, 
Švogerka ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARDS 4908.

MES TIESIOG 
TOS

PARDAVIMUI GROSERIO, Ice 
Cream, kandžių, ęigaretų krautu
vė. Kas tuoj pirks, parduos pigiau, 
kaip kad yra verta. 5307 So. Hals
ted St.

Rugpiučio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE

ARCHER IR 135-TA GAT.

PARDAVIMUI TAVERNA su 
kampiniu namu. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. RAY WOJTKIE- 
WICZ, 4224 — 7th Avė., Kenosha, 
Wisconsin.

automobiliai žemiausiomis 
kainomis.

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

in ... PARDAVIMUI MEDINIS Bunga-
1U pėdų ^S10’ I ]ow 6 kambarių. Gera vieta. 5737

per krutinę

U .•»

No. 4484 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16. 18, 20; taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Oną, 
Petrą 
daug 

pažįs-

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

NETURIME VIE- 
V1SIEMS SAVO KARAMS 

TODĖL JUOS 
IŠLEIDŽIAME

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

čd* |dedu 15 centų ir pražau

atsiųsti man pavyzdį No........... ..

Miero®

fl | n A Gėlės Mylintiems ' IJ Ll A Vestuvėms, Ban- 
įJMkietams, Laidotu- 

w 11 ’ vėms, Papuoši-
GĖLININKAS “ams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

R?

THIS DELICIOUS 
CHEESE FOOD 

— digestible as 
milk itself

MARIJONA BOLEN
(Baldauskienė), po tėvais 

Čerapauskaitė 
gyveno 931 E. 44th St.

Persiskyrė su, šiuo pasauliu 
liepos 31 d., 5:30 vai. ryto,
1940 m., sulaukus pusės amž;, 
gimus Lietuvoje, Šiaulių aps- 
krity, Papilės parap. ,Gumba- 
kių kaime. Amerikoj išgyveno 
28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Klemensą, seserį Julijo
ną ir švogerį Franciškų Pa- 
dervinskus ir jų sūnų Alex, 
artimą draugę Marijoną Za- 
vistienę ir jos šeimyną, švo- 
gerką Stefaniją Galinskienę ir 
šeimyną ir kitas gimines A- 
merikoj, o Lietuvoje paliko 
4 seseris: Mortą, Amiliją, Sta
nislavą ir Jogasę, brolį Kazi
mierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 S. Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., rugpiučio 3 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Bolen 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Vyras, Sesuo, švogeris, švo- 

gerka, Draugai ir Giminės.
Laid. Direkt. Antanas M. 

Phillips, Tel. YARDS 4908.

Iki 3-čios Valandos 
Ryto

“Naujienų” Ofise,
Halsted St.

Dan Kuraitis, 806 W. 31 SI.

“Draugo” 0£is;e, 2334 S. Oak

2 Metų Mirties Sukaktuves

JONAS PATUMSIS
GYVENO DĖ KALB, ILLINOIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 2 dieną, 1938 metais, 
sulaukęs 50 metų amžiaus, gimęs Utenos apskrity, 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime moterį Bronisę, po 
r u Baranauskienę, dukterį Virginia Baron, pusbrolį
tumsį, švogerį Feliksą Zikinską ir jo šeimyną ir gimines.

Jau praslinko 2 metai, kaip nemielaširdinga mirtis ištraukė 
tave iš musu tarpo ir .paliko neužgydomas žaizdas, o namuose 
neužpildomą tuštybę. Mes tave, musų 
niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
anksčiau ar vėliau pas tave ateisime.

Nuliūdę lieka:
MOTERIS, DUKTĖ, PUSBROLIS,

brangusis vyre ir tėveli, 
jau nebesugrįši, bet mes 
Lauk mus ateinant.

ŠVOGERIS ir GIMINĖS.

šeštadienį,, Jiepos 27 .(U. Li
berty Grove darže Keistučio 
Kliubas turėjo naktinį pikni-

šeštadienio debesuotas oras 
daugelį ypač senesnio amžiaus 
sulaikė nuo šio pikniko. Ta- 
čiaus jaunimo susirinko apš- 
čiai. Piknikas tęsėsi net iki 3 

s.

MARIJONA PAUKŠTIENE, 
po tėvais Siminaitė 

gyv. 5146 S. California Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 1 d., 7:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Paju- 
rės parap. Amerikoj išgyveno 
37 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Mykolą, 3 dukteris—Jus
tiną Urbikienę, Michaliną 
Ochabą ir žentą Franciškų, ir 
Josephine; 2 sūnūs —Antaną 
ir marčią Jean, Adomą ir 
marčią Joan, 6 anūkes ir 1 
anūką, 2 brolius, Antaną ir 
Vilimą, jo žmoną Karoliną, 
brolienę Oną Siminienę, jų 
šeimynas ir daug kitų giminių 
ir draugų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4695 S. Her- 
mitage Avenue. Laidotuvės 
įvyks šeštad., rugpiučio 3 d., 
8:00 vai. ryto iš ko.pl. į Gimi
mo Pan. šv. Parap. bažnyčią 
Marquette Park, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Pauk
štienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę . liekame: Vyras, 
Dukterys, Sunai, Broliai, Bro
lienė, Žentas, Anūkai ir Gim.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

i Gėles;
i IiI/HK Telegramų į Į L U U £ 1O Visas Pasaulio' 

Dalis
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street 
Tel. VARDS 7308

Gatšinkitės “N-nose

B\ink,

“Marguėio?l ^ofiJe, ' 6755 So. 
Western Avė,..

Metropolitan. ' * Stale 
2201 W. CcrniaU Rd;

Darivt^Git'ėUas ' Me. m oriai 
Hali, 4410 Sol1 Wcstern Avė.

Grant Works Pharmacy
IV. Kareiva, -1614 So. Pau

lina St.

1 Visi esate kviečiami skait
lingai dalyvauti šiame išvažia
vime. Valdyba ir visi direkto
riai deda visas pastangas, kad 
jis butų vienas iš paskemin- 
giausių. Tik pagalvokite! 12 
valandų ant gražaus Micliigan 
Ežero, prie puikios muzikos, o 
nuvažiavus į . Mihvaukee ska 
nus ”sandvičiai”, šaltas alus ir 
kitokie gėrimai 
patį likietą. ;

Tikėtai suaugusiems $2.00, 
vaikams $1.00.

Del informacijų šaukite s< k- 
retorių John Pakol, 6816 So. 
Western Avė., Grovebill 0306.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAš. 
KLIUBO mėn. susirinkimas įvyks 
rug.oiučio 4 d. Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd St., 12 vai. popiet. 
Malonėkite atsilankyti.

—Helen Chapas, rast.
SALDŽIAUSIOS ŠIR-

VIEŠPATIES JĖZAUS laikys 
susirinkimą sekmad., rugpiu- 
d. 1-mą vai. popiet, Chicagos 
Auditorijc/, 3133 So.

STANISLAVA KATKUS 
gyveno 10943 So. Wabash 
Avė., tel. Pullman 7452
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 31 d., 6:30 v. ryto, 1940 
m., sulaukus 17 metų amž., 
gimus Chicago, UI.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Juozapą, pamotę 
brolį Juozapą, 2 dėdes, 
ir Justiną Gaučius, ir 
kitų giminių, draugų ir 
tarnų.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus -kopi., 44 East 108th St. 
Laidotuvės įvyks šeštad., rug
piučio 3 dL, 8;30 vai. ryto iš 
kopi. į Visų šventų para,p. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv, Kazimiero kapines. 

Visi a. a. Stanislavos Kat
kus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti M ląidotūyėse ir 
suteikti1 jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Tėvas, 
Pamotė, Brolis, Dėdė ir (gi
minės. ,x\

Laid. Direkt. Laęhawicz ir 
Sunai, Tel: Pullman 1270 ar
ba CANAL 2515.

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.

VASAROTOJŲ ATYDAI
Praleiskite vakacijas gražioj Twin 

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

REIKALINGI 2 KAMBARIAI 
(furnišiuoti arba nefurnišiuoti) tė
vui ir dukteriai, tarp Western Avė. 
ir Kedzie, ir 5,9-tos gatvės ir 71 
Turi būti rimta šeimyna, kuri ga
lėtų šiek tiek .prižiūrėti mergaitę. 
Norėtum pasinaudoti ir virtuve. 
Rašykit 1739 So. Halsted St., Box 
2400.

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 paS- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

DRS-TĖ 
DIES 
mėn. 
čio 4 
Liet. 
St. Malonėkite visi nariai 
kyti, nes randas svarbių 
aptarti dr-jos labui.

—Franas Bakutis,
SIMANO DAUKANTO 

laikys mėn. susirinkimą 
rugpiučio 4 d., 12 vai. dienos, Chi
cagos Liet. Auditorijos svet., 3133 
So. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kiekvienas draugas 
.privalo būtinai pribūti. Taipgi, ku
rie esate pasilikę su mokestimi, 
būtinai pasirūpinkite apsimokėti.

—P. K., sekr.
Jaunų Lietusių Amerikoje Tau

tiško Kliubo susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugpiučio 2 dieną, 7:30 
valandą vakare Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Susirinkimas labai svarbus, visi na
riai malonėkit atsilankyti.

—S. Kunevičius, rast.

PARSIDUODA FORD EXPRESS 
V*8 trokas, 3 metų senumo, su ex- 
press bizniu. Biznis išdirbtas per 
12 metų tarp Chicagos ir Chicago 
Heights. Pardavimo priežastis — 
mirtis. 1335 Wentworth, Chicago 
Heights, 111.

’35 
'35 
’36 
’36 
’36
’37

I.i. je—................................. .............

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Ford
Olds.
radio ir šildytuvas ........... 295
Plymouth sėd., rad. ir šild. 185 
Olds 4 dr. sėd., rad., šild......  275
Buick 4 dr. sėd., rad., šild. 395 
Olds, cp. rad., šild................ 285

Pontiac, 4 dr. sėd., r., išld. 325 
Studebaker sėd., 4 dr., radio 
šildytuvas. 6 cil................... 345

’37 Lafayette conv. cp., r. ir šild. 425 
’38 Dodge sėd., rad. ir šild....... 495
’38 Packard, 4 dr. sedan ........ 485

Atlankykite mjisų bizniavietę.
Musų gabus ir mandagus sėlsmonai 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Geri mainau lengvi išmokėjimai.

PARKWAY OLDS
5207 W. CERMAK ROAD 

Cicero 1037 — Lawn 4422

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

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