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Ilgai skelbto puolimo nepradeda, nes mato 
anglų pasiryžimą gintis

Visas mėnuo anglų ir italų 
fašistai skelbia, jog netrukus 
pradėsią puolimą ant Anglijos, 
bet ligi šiam metui nedrįso pra
dėti. Nuo pirmos dienos ang
lai buvo pasiruošę gintis nuo 
užpuolimo, bet tuo pačiu metu 
dėjo visas pastangas gynimosi 
priemonėms stiprinti.

Daugelis karo specialistų 
tvirtina, kad Hitleriui labai 
mažai laiko liko puolimui pra
dėti. Netrukus šiaurės juros 
pradėsiančios smarkiai siausti 
ir Angliją apklos ančios tirštos 
miglos. Prasidėjus blogam 
orui, puolimas yra neįmano
mas.

Paskutinėmis dienomis fa
šistų spaudoj vis dažniau kal
bama apie kovos sunkumus. 
Italai pradėjo rašyt', jog puo
limą galės pradėti tiktai po to, 
kai bus išardytas Anglijos su
sisiekimas ir pramonė. Kiti fa
šistai sako, jog skelbtas puo

Hamburgas, išgriau
tas ’... *

LONDONAS, Anglija, rugp. 
2 d. — Anglų karo valdžios 
atstovai praneša, kad Hambur
go uostas, vienas svarbiausių 
strateginių vokiečių punktų, 
visiškai išgriautas. Antras vo
kiečių uostas Bremenas dauge
lį kartų buvo labai taikliai 
bombarduotas. Ant Bremeno 
buvo išmesta tūkstančiai bom
bų. Sugriauti visi Bremeno 
laivams statyti įrengimai. To
kio paties likimo susilaukė ir 
susisiekimo centras Kelnas. 
Paskutiniais dviem mėnesiais 
anglai padarė virš tūkstančio 
gerai planuotų ir smuik ai ap
skaičiuotų oro puolimų. Puoli
mai buvo daromi dieną ir nak
tį, nebuvo apelidžiama nė vie
na šiek tiek svarbesnė strate
ginė vieta.

Sugriauti Krupo 
fabrikai

LONDONAS, Anglija, rugp. 
2 d. — Oro laivyno ministeri
ja praneša, kad pareitą naktį 
ddelis Anglijos bombanešių 
skaičius smarkiai bombardavo 
Krupo fabrikus Essene. Fabri
kai labai smarkiai apgriauti, 
nes bombardavimas labai pa
vyko. Tuo pačiu metu smar
kiai bombarduota benzino san
dėliai, aerodromai ir keturi 
fabrikai sintetiniam žibalu i 
gaminti. Tame pačiame prane
šime mini, kad vakar dienos 
bambardavimu padaryta vo
kiečiams dideli nuostoliai olan

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Mažas debesuotumas; šešta
dienį truputį šilčiau. Saulė te
ka 5:42 v. r., leidžiasi 8:09 v. 
vak.

limas jau prasidėjęs.
O tikrovė yra štai kokia: fa

šistai nedrįso pradėti skelbto 
puolimo, nes negali įveikti ang
lų aviacijos. Net ir labai paty
rę vokiečių lakūnai negali pra
siskverbti pro anglų lėktuvus 
ir padaryti norimus nuosto
lius anglams. Vokiečių lėtuvai 
grįžta t.kslo nepasiekę arba 
visai negrįžtą.

Tuo tarpu anglų lėktuvai 
kasdien vis smarkiau bombar
duoja vokiečių pramonės cent
rus ir karo siekinius. Anglų 
lėktuvai išgriovė ištisus vokie
čių miestus ir išardė didelius 
uostus. Anglai sunaikino daug 
žibalo ir benzino sandėlių. Kas
dien anglų aviacija stiprėja. 
Hitleris tai jaučia. Hitlerio ge
nerolai nėra tikri laimėjimu, 
jie nesitiki palaužti griežto 
anglų nusistatymo tęsti kovą, 
todėl skelbtą puolimą ir atide- 
dinėja.

dų aerodromuose. Britų orlai
viai bombardavo virš šimto 
įvairiose vietose išmėtytų Vo
kieti jos miestų. '

Vokiečiai mėto 
atsišaukimus

LONDONAS, Anglija, rugp. 
2 d. — Vokiečių orlaiviai išmė
tė Anglijoj Hitlerio sakytą kal
bą. Vokiečiai mano, kad Angli
joj, kaip Vokietijoj, spauda yra 
suvaržyta. Beveik visi Angli
jos laikraščiai atspaude svar
besnes kalbos vietas tą pačią 
dieną, kai ji buvo pasakyta,. 
Kiti perspaude visą pačių vo
kiečių paruoštą vertimą. Ang
lai juokiasi iš tokio vokiečių 
elgesio.

Susprogdinti italų 
parako sandėliai

KAIRO, Egyptas, rugp. 2 d. 
— Anglų karo lakūnai labai 
vykusiai šiandien bombardavo 
italų kariuomenės bazę Lybi- 
joj. Lakūnai pataikė į sprogsta
mos medžiagos sandėlius esan
čius Bardia mieste. Gaisras ir 
durnai matėsi 40 mylių atstu
me nuo sandėlių. Sprogimas 
buvo labai didelis ir l epsnos 
kilo virš 500 pėdų. Anglai turi 
žinių apie rengiamą italų puo
limą ant anglų Sudano. Italai 
dykumomis jau siunčia tankus. 
Anglai yra pasiruošę tinkamai 
sutikti šią ekspediciją.

Galimi anglų val
džios pakeitimai

LONDONAS, Anglija, rugp.
2 d. — Politiniuose sluoksniuo
se kalbama, kad Chamberla nui 
padaryta operacija neleis jam 
tuoj grįžti prie valstybės dar
bo. Tuo pačiu metu jis negalės 
eiti ir konservatorių partijos 
pirmininko pare gų. Churchill 
turės pasirinkti kitą žmogų. 
Informacijos ministeris Duff 
Cooper taip pat gali pasitrauk
tu nes tarp jo ir lordo Beaver- 
brooko yra nesutarimų.

S. S. Excalibur laivas, kuris išplaukė iš Lisbono į New Yorką. Tuo laivu plau
kia ir Edward Windsor, buvęs Anglijos karalius.

Maskva vėl pradėjo 
kibti prie suomių
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rugp. 2 d. — Suomių pas imti
nys Maskvoje Dr. Passikivi pa
skubomis išvažaivo j Suomiją. 
Pažymėtina, kad jo išvažiavi
mas įvyko tuo momentu, kai 
visa rusų spauda pradėjo nau
ją kampan ją prieš Suomiją. 
Rusų laikraščiai rašo, kad suo
mių vyriausybė ginkluota jė
ga išsklaidžiusi suomių darbi
ninkų susirinkimą, kuris buvo 
organizuotas Taikai ir Drau
giškumui Palaikyta, su Sovie
tais' Sąjung’d^. Rusai ^pasafeoja, 
kad polic'ja sumušusi senus 
darbininkus, ir darbininkes, ku
rios norėjo dalyvauti mitinge. 
Pasakoja, kad panašus susr’rė- 
mimai įvyko keliose vielose.

Maskva organizuoja 
provokacijas

Suomijoj
HELSINGFORAS, Suomija, 

rugp. 2 d. — Suomijos prezi
dentas šiandien pasirašė dek
retą, kuriuo draudžiama dary
ti viešus susirinkimus be val- 
dž'os leidimo. Suomių socialde
mokratai sako, kad paskutinė
mis dienomis 200—300 asme
nų jaunimo grupės bandė da
ryti provokatoriško turinio de
monstracijas. Demonstracijos 
buvo organizuotos užsien’o 
agentų pagelba. Suomija ofi
cialiai nori paalikyti gerus san
tykius su sovietais, bet ji ne
nori leistis provokuojama.

Besarabijoj jaučia
ma geležinė bolševi

kų ranka
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

rugp. 2 d. — Rumunijon kas
dien atvyksta gyventojai iš 
bolševikų užimtų zonų. Atvy
kusieji pasakoja apie žiaurų 
režimą, kurį ten įvedė rusai. 
Kartu su rusų kariuomene Ru
munijon atvyko daugelis slap
tosios rusų policijos agentų. 
Rrmon eilėn areštavo visus už
imtoj zonoj pasilikusius poli
cininkus ir kitus valstybės val
dininkus. Vėliau atvykusieji 
slapti agentai pradėjo areštus 
visų šiek tiek pasiturinčių gy
ventojų. Naujai atvykusieji po
licininkai turėjo paruoštus so
vietams nepalankių Rumunijos 
gyventojų sąrašus, kuriuos 
tuojau ir areštavo. Suimtus ve
ža į Rusijos gilumas-.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 2 d. — Užsienių reikalų 
komisaras Molotovas, kalbėda
mas vyriausioje sovietų tary
toje, pabrėžė, kad sėkmingai 
vedama Rusijos užsienių poli
tika žymiai praplėtė soveitų 
ter toriją. ir padidino Sovietų 
Sąjungos gyventojų skaičių. 
Kalbėdamas ąpie Pabalčio kraš
tų ir Besarabijos bei Bukovi
nos prijungimą ■’ pasakė, kad 
Rusija Jau turį neužšalamus 
uostus-'.Baltijos), juro j e ir labai 
svarbius strategin’us, punktus 
Juodojoj juroj bei Dunojaus 
pakraščiais, t Į palyginamai 
trumpą laikotarpį, •— mažiau 
negu metus,-—-r rusai padidino 
savo gyventojų skaičių 23 mi
lijonais. Molotovas pas’didžia- 
vo, kad dabar rusai priskaito 
193 milijonus gyventojų. Pa
balčio kraštų ir iš Rumunijos 
atimtų žemių prijungimas bu
vo formalizuotas.

Sovietai steigia Mol
davijos respubliką
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rugp. 2 d. — Sovietų tarybos 
pirmininkas Andrejevas pra
nešė susirinkusiems tarybos 
nariams, kad lame posėdyj da
lyvauja savo krašto nepriklau
somybes Maskvon atvežusieji 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai, šis Andrejevo prane
šimas buvo sutiktas delnų plo
jimu. Pranešama, kad steigia
ma Moldavijos respublika iš 
Besarabijos ir Bukovinos, šią 
respubliką sudarys virš dviejų 
milijonų gyventojų. Moldavi
jos atstovai taip pat dalyvavo 
posėdyj.

Molotovas nepripa
žįsta skelbiamos 

komedijos
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rugp. 2 d. — Spaudoje buvo 
kalbėta apie rinkimus Pabalčio 
kraštuose, apie “liaudies norą” 
prisijungti prie Sovietijos, tuo 
tarpu Molotovas savo kalboje 
visai nekreipė dėmesio į šias 
pasakas, bet štai ką pasakė:— 
Dabartinei sovietų vyšriausybei 
pavyko sugrąžinti tas žemes, 
kurias vakarų Europos impe
rialistai buvo pagrobę iš Rusi
jos, kai jos karo jėga buvo 
silpna.

Rusai legalizuoja į Viską privalės auko 
ti valstybeigrobimo veiksmus

TOKIO, Japon ja, rugp. 2 d. 
— Fašistinės japonų valdžios 
ministeris pirmininkas Konoje 
pareiškė, kad Japonija steng
sis prijungti prie savo polit- 
kos ne tiktai rytų Aziją, bet 
ir teritorijas įeinančias į “di
desnę rytų Aziją”, šių žodž ų 
sąvokon japonai priskiria ne 
tiktai jau ligi šiam metui rei
kalautas žemes, bet olandų ir 
franeuzų kolonijas Azijoje. 
Galimas daiktas, kad bus pri
jungtos ir britų imperijos ko
lonijos'. šibrnš teritorijoms. Už
kariauti žada imtis reikalingų 
pakeit mų vidaus politikoj. 
Bus kreipiama labai didelė 
atyda į auklėjimą. Jaunimas 
bus auklėjamas ta prasme, 
kad viską privalės aukoti vals
tybei. Visas savo energijas ir 
v sus pasiryžimus privalės taip 
tvarkyti, kad iš jų valstybė 
turėtų didžiausią naudą.

Suezo kanale nėra 
jokių pakaitų

ISMALIJA, Egyptas, rugp. 
2 d. — Suezo kanalą tvarkė 
franeuzų ir anglų direktoriai. 
Nežiūrint į pablogėjusius 
franeuzų ir anglų santykius, 
kanalo administracijos reika
lu yra didžiausias sutarimas. 
Visi franeuzų direktoriai ir to
liau tebetęsia savo darbą, ne
atleistas nei vienas franeuzų 
darbininkas. Britų karo jėgos 
kontroliuoja tiktai įėjimus į 
kanalą, visa kita pasiliko ir te
bėra anksčiau buvusios bend
ros administracijos žinioje. Ka
nale dirbantieji franeuzai yra 
nusiteikė prieš italus. Jeigu 
italai nori pasigrobti kanalą, 
sako, tegu ateina ir ' pasiima 
jį. Italų bombardavimai kol 
kas nepadarė kanalui jokių 
nuostolių.

Generolas de Gaulle 
nuteistas mirti

CLERMONT FERRAND, 
Francuzija, rugp. 2 d. — Fran
euzų karo teismas šiandien nu
teisė mirtimi generolą Charles 
de Gaulle, kuris neklauso Pe- 
tain vyriausybės, suorganizavo 
Anglijoj didelį franeuzų ska- 
čių ir tęsia kovą prieš vokie
čius. Petain teismai de Gaulle 
jau buvo nuteisę vieną kartą 
trims metams kalėjimo už ne- 
sugrįžimą Francuzijon, o da
bar jį nuteisė mirti in absentia, 
reiškia, generolui teisme neda
lyvaujant.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
, ......... ,

—Žemės drebėjimo sukelta banga užmušė 10 japonų dar
bininkų.

.—Vokiečiai sakosi paskandinę anglų povandeninį laivą 
Whirlwind.

—Anglų garlaivis “Highlander” numušė du vokiečių lėk
tuvus, kurie jį puolė.

—Francuzijoj pradėjo persekioti žydus. Nicoje sudaužy
tos kelios žydų krautuvės ir išmušti kelių žydų langai.

—Buvusiam belgų karaliui sugrąžinti abu vaikai. Jie buvo 
evakuoti Francuzijon, vėliau pateko Portugalijon. Vokiečiai 
juos atvežė buvusiam karaliui.

—Visa italų spauda labai patenkinta Molotovo sakyta Jcal- 
ba.

—Vokiečiai pakėlė olandams tabako kainas 50%.
—Švedų karalius parlamente pareiškė, kad jis ir toliau lai

kysis tos pačios neutralumo politikos.
—Anglų orlaiviai visiškai išgriovė Leipcigo elektros stotį. 

Fabrikai sustojo, o miestas be šviesos.
—Karo kabineto narių skaičiun Churchill pas ėmė lordą 

Beaverbrook. Jis įeina vieton sergančio Chamberlain.
—Hitleris uždraudė emigruojantiems žydams išsivežti sa

vo drabužius. Leidžia išsivežti labai apribotą kiekį.
—Italų okupacinė kariuomenė įsakė gyvenotjams apleisti 

pietų Francuzijos miestą Mentoną dėl siaučiančio tifo pavojaus.
—Šanchajuje stiprėja japonų organizuota teroro banga 

prieš užsieniškius.
—Irlandijos pasiuntinys Berlyne protestavo prieš vokiečių 

orlaivio karo veiksmus Irlandijos vandenyse.
—Anglų vyriausybė areštavo žymų japonų prekybininką 

Londone. Manoma, jog tai padaryta norint atsilyginti už bepa- 
grindinius anglų areštus Azijoj. Kai kurie anglų bankai at.i- 
.?akė priimti japonų čekius.

—Londone darbiečiai tvirtina, jog Chamberlainas atsista
tydino. Pasakojama, jog jo vieta vyriausybėje gali būti pasiū
lyta Lloyd George.

—Rusų spauda šiandien dar labiau puola suomius.
—Rumunija nedori perleisti vengrams žemių, bet mano 

pasiūlyti pasikeisti gyventojais.

Vokiečiai uždarė 
šveicarų sieną

ŽENEVA, Šveicarija, rugp. 
2 d. — Okupacinė vokiečių ka
riuomenė įsakė uždaryti fran- 
cuzų-šveicarų sieną. Manoma, 
jog taip elgiamasi todėl, kad 
vokiečiai nenori išleisti užsie
nin žinių apie bet kokius kraš
to Viduje daromus pasiruoši
mus. Net laukų darbininkams 
uždrausta siena pereiti. Ūki
ninkai, kurie turi žemių kitoje 
sienos pusėje, negali eiti jų 
prižiūrėti. Panašus suvaržy
mai yra padaryti tarp Francu
zijos ir Alzacijos.

Nušautas baltagvar
diečių lyderis

ŠANCHAJUS, Kin’ja, rugp. 
2 d. — Ginkluoti vyrai nušovė 
Kinijoj veikiantį baltagvardie
čių, caro šalininkų, lyderį Kar
lą Metzlerį. Metzleris buvo ži
nomas, kaip japonų geras drau
gas. Jis piršosi japonams, siū
lydamas .sudaryti ginkluotą ka
riuomenės vienetą kovai preiš 
sovietus. Jis buvo Kinijos bal
tagvardiečių komiteto pirminin
kas ir pasidavęs visiškon ja
ponų įtakon. Tuo pačiu metu 
dingo ir kiti prieš sovietus nu
sistatę kinų veikėjai.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
2’ d. — Lenkų laivas Kroman, 
kuris buvo sustojęs franeuzų 
kolonijose Dakare, paspruko iš 
uosto ir laimingai atplaukė i 
Angliją. Laivo kapitonas, už
girdęs, kad vokieč ų lakūnai 
atskrido į Dakarą ir pradėjo 
organizuoti laivo perėmimą, 
nejučiomis paruošė laivą kelio
nėn ir visai nepastebėtas išva
žiavo iš uosto. Įdomu yra tai, 
kad laivas sugebėjo pasiekti 
Angliją be žemėlapių, kurie jū
rininkystei yra privalomi.

Gestapo turi itakos 
Japonijoj

LONDONAS, Anglija, rugp. 
2 d. — Pranešama, kad Ges
tapo (slapta vokiečių policija) 
turi labai didelės įtakos japonų 
vidaus gyvenime. Japonų vi
daus reikalų ministerija palai
ko ryšius su Gestapo agentu 
Huber, kuris buvo pasiųstas 
Japonijon, kai buvo sudarytas 
prieškominterninis paktas. Jis 
teikė japonams žin ąs apie bol
ševikų veikimą. Pasakojama, 
kad tas pats Gestapo agentas 
nesenai įteikė japonams vokie
čiams nepalankių Anglijos pi
liečių sąrašus. Japonų valdca 
daro areštus sulig Gestapo 
agento paruoštais sąrašais.

Goeringo uniformų 
skaičius nepabai

giamas
BERLYNAS, Vokietija, rug

pjūčio 2 d. — Hitleris, pakėlęs 
Goeringą į naują maršalo 
laipsnį, jam sugalvojo ir nau
ją uniformą. Nesenai Hitleris 
pakėlė dvylika generolų į mar
šalų laipsnius. Goeringas ne
norėjo dėvėti paprastos mar- 
šalb uniformos tuo pačiu me
tu, kai ją dėvėjo kiti genero
lai. Jam reikėjo surasti nau
ją. Hitleris tai padarė, oficia
liai apie tai paskelbdamas val
džios įsakymuose. Be auksi
nių sagų Goeringas dėvės im- 
perialistiško ' erelio ir svasti
kos pažibas. Jo naujon unifor- 
mon yra įvestas ir imperialisti
nę Vokietiją simbolizuojąs skri
tulys.

LIEPOS IR RUGPJŪČIO MtN?
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų.
I Naujienų Administracija. I
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(Tęsinys)

Išląisvinančio socializmo 
srovės.

Praeito šimtmečio vį(|uryj į- 
vairiose Ispanijos vietęsę byvo 
įsikūrusios įvairios sąjungos, 
draugijos ir rateliai, kurių tik
slas buvo jungti to paties ama
lo žmones vienybei! ir bendro-

savo interesus. Pirmojo Darbi
ninkų Internacionalo steigėjai 
žinojo apie šias draugijas, todėl 
jie ir pasirūpino kiek galima 
geriau jas organizuoti ir pasi
kviesti jų delegatus tarptauti
nėm darbininkų atstovybei!. 
1898 m. įvairios ispanų darbi
ninkų sųjungos prisidėjo prie 
tarptautinio darbininkų judėji
mo ir sudarė Ispaniškųjų Dar-

tiniaine kare.
To meto ispanų vyriausybe, 

pramonininkų kurstoma, pra
dėjo persekioti darbininkų ju
dėjimų, kuris turėjo bet kokių 
ryšių su Intęrnapięnaju. Bet 
juo didesnes represijas vartojo 
valdžia, juo gnežtespis buvę 
pasipriešinimas iš darbininkų 
pusės. Vyriausybė paskelbė is- 
papiškąją Įnterpącįonalo sekci
jų nelegalia, na o visus jų su
eigos namus uždarė ir žymes
niuosius veikėjus kalėjimai! į- 
metė, bet tai nė kiek nenusilp
nino darbininkų atsparumo. Jei
gu jiems neleisdavo viešai veik
ti, jie išmoko slaptai visus sa-

geriausia jų kovos priemonių 
buvo streikas.

Praeito šimtmečio pabaigoj ir 
šio pradžioj apie Internacionalo 
sekcijų susibūrę žmones suor-

prasidėjo ginčai tarp Markso ir 
Bakun i no dėl kovos taktikos, 
tai visa ispaniškoji sekcija, kur
tu su šveicarais, prancūzais, 
belgais ir kt. palaikė Bakuninų. 
Nuo to laiko Bakunino skelbtos 
mintys, jo taktika ir jo ideolu* 
gija atsispindi visose ispanų 
darbininkų kovose. Bakunino 
skelbtos idėjos ir jų dvasia tu
rėjo lemiamos reikšmės ispanų 
darbininkų judėjimui ir pasku-

kų, kurie turėjo ne tiktai tau
tinės, bet tartpąutinės reikš
mės. Ypatingai didelės reikš
mės turėjo 1909 organizuota vi-

DR. K. NURKAT
Kvicč'a jumis prisirinkti gerus 
ik.nius. Akys egzaminuojamos 
Jykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIKE
FURNITURE HOl

Krautuvė Su Mėlynu Frontu
3109 So. Halsted Street

Tel. Yards 2151

Keli Ispanijos pramonininkai 
panoro užgrobti kai kurias ge
ležies ir anglių kasyklas Afii- 
koj. Jų finansuojama spaudi 
pradėjo vesti kampaniją šiuę 
reikalu. Ispanijos karininkų 
Kasta, kuri buvo prakišus ka
rus kolonijose, taip pat norėjų 
atitaisyti savo “garbę” ir troš
ko avantiūrų. Vyriausybe ir jai 
ištikima spauda pradėjo kelti 
karo nuotaiką krašte ir ruošti 
ispanus naujam karui. Šis ka
ras turėjo vykti Afrikoj, su 
maurais.

Liaudies sluoksniai, kuriu at
minty dar buvo žiaurus Kubos

kolonijų gęrai pąsipelnycį ta į 
darbininkams yiąai nėra iš jų 
ko laukti.

Kai vyriausybę pąsRęlbč pio- 
bilizacijų ir buvo besirengianti 
kelti į laivus kąręiyįus, Baręe- 
lonoj buvo paskelbtas visuoti
nas streikas, kuris paraiižavo 
visų gyvenimų. Mębięzuę tieji 
naujokai atsisakė lipti į laivus, 
o laivuose dirbusieji jurininkai 
juęs padegė. Kai buvo paskeb- 
tąs apgulos stovis, gatvėse žmo
nės pradėjo statyti Uarikądas. 
Kareiviai buvo ąiunėiapii eiti 
prieš liaudį, bet jie pereidavo 
kiton barikadų pusėn ir kovojo 
kartų s U barikadas statančiais 
barcęlopiečiais. Juk jie patys 
buvę tos paties liaudies vaikai! 
Vyriausybė galėjo pasitikėti 
vien tiktai civiline gvardiją, bet 
pastaroji buvo bejėgė. Ištisų sa
vaitę Barcelpna buvo streiki
ninkų raukome. O. |tąi vienuoly
nuose pasislėpusieji reakcingie
ji Barcelonos sluoksniai pradė
jo į liaudį šaudyti iš užnugario, 
streikininkai pradėjo ir vienuo
lynus pulti. Buvo, padegti vie
nuolynui, iš kųrįiį buvo puola
ma liaudis, šį sąvąitė ispanų is
torijoj yra žinoma Tragiškos 
Savaįtęs vardu.

Tuo pačiu metu kituose Is
panijos miestuose buvo suorga
nizuoti dideli mitingai, kuriuo
se buvo protestuojama prieš 
karų. O Valencijoj, kai mobili
zuotųjų traukinys turėjo išvyk
ti į pietus, savo vyrus ir vaikus 
stotin atlydėj usios moterys su-

NAUJIENOS, Chicago, III

N 4 I '.H E N11 - Ą f’ M E T<-I»*nno lu
LOS ANGELES, CAt. — 

Viygiųia Mąttlięws, 23 metų 
amžiaus ya^ų/mąratyžo au
ką, kuri pagundė kūdikį 
būdama “geležipiuose plau- 
čiųęąc.”

♦

dar tejjeęjėvęjo juodus gedulo 
Irabužius dėl žuvusių brolių irf 
tėvų nelemtuose kolonijų ka
ruose, buyo priešingi bet kokio 
karo idėjai. Persekiojamų orga
nizacijų nariai nutarė (Ietį visas

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima, gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Jie kvietė darbių’n- 
lan karau

visomis priemonėmis,
neiti irkus visai 

priešintis 
jeigu bus siunčiami prievarta, 
šinitmečius besitesiantieji kolo
nijų karai ispanų tautai nieko, 
gero nesą davę, o tiktai nuali
nę kraštą ir nešlaičiai? pavertę 
ištisas kartas. Jeįgu pramoni
ninkai tikisi, — skelbė jie, iš

CRĄJNE ( OAL ( OMPANV 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas FORTŠMOUTB 9022 
POCAHONTAC Mine Run iš geriausių mainu 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ............................ ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
kant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $g.25

Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas

COPJL I9«O, NEEDLCCRAFT S6RV1CU. INC.

CUTVVORK LINENS • PATTERN 2580
No. 2580 — Išsiuvinėjimai baltiniams.

kiniui iš stoties išeiti. Civiline 
gvardija darė visa, kad moteris 
nuo bėgių prašalintų, bet bene 
yra pasaulyj jėga, kuri galėtų 
suvaldyti moteris pasiryžusias 
ligi mirties ginti savo vaikus ir 
mylinius.

Nei traukiniai iš Valencijos 
išvažiavo, nei laivai iš Barcelo
nos išplaukė. Reakcija buvo 
priversta keisti savo planus Ma
roko atžvilgiu, nįa. bet jL jokiu 
judu negalėjo dovanoti streiki
ninkams. Pradėjo^Bgi Tam me
tui negirdėtus persekiojimus. 
Montžuike, Barcelonos tvirto
vėj, desėtkais šaudė suimtuo
sius. Sušaudytųjų tarpe buvo ir 
mokytojas Francisco Ferrcr, 
racionalistinių mokyklų kūrė
jas. Jis buvo kaltinamas, kaip 
vienas vyriausiųjų streiko orga
nizatorių ir įkvėpėjų.

Visas civilizuotas to meto pa
saulis protestavo prieš ispanų 
vyriausybes žiaurumus.

Kariškių kasta, kondai, mar
kizai ir valdantieji sluoksniai 
mane, jog mirties bausmėmis ir 
žiauriais kankinimais jie išnąi- 
kins savo priešus ir prislėgs 
pasipriešinimo dvasią. Gąvosį 
visiškai priešingi rezultatai. Ko
votojų skaičius didėjo, pasiprie
šinimas hugo ir kas karta vis 
vilkosi į naujas formas, daug 
griežtesnes, negu akSjtyvesyęs. 
Už kiekvieną sušaudytą ar kan
kinamą streikininką pradėjo, 
kristi vyriausybės ątstęvai. At
entatai pradėjo dažnėti ne tik
tai prieš atsakinguosius impre
sijų vykdytojus, bet ir prieš 
kreivus tesėjus bei žiaurius 
uirtjytojus. Boikotas ir įvairiau
sios sabotažo fojmos liek išsi
plėtė, kad net patys dešinieji 
pradėjo., prašyti “galinguosius^ 
baigti tarpusavio koyą.

Kova buvo labai didęlc ir ar
ši. Vienoj pusėj buvo turtingie
ji ispanų visuomenes sluoksniai 
— komiai, markizai ir įvairaus 
plauko bajorai, — buvp bažny
čia su tūkstančiais vienuolynų 
ir įvairiausių rųšių pranciško
nų, dominikoną, saleziečių ir 
basiąkojų maltiečių; buvo ką- 
riųonięnė ir visą§ vąlstybes. 
aparatus su jam prikĮąųsaęčiais 
teisėjais, policija, žvalgybinin
kais ir tarptautinio gąrso įgy- 
jusią ciyiįipe gvardija; tęj pa
čioj pusėj buvo visį didieji pra- 
moęinjcai ir baękai sų visa pi
nigo galią.

Tuo ląrpu kitoj pusėj Įiųvo, 
keliolika tūkstantių idealistų, 
kurie norėjo žengti progreso 
keliu, kurie norėjo naujos ben-

ir labai didelėmis darbininkų 
gypėjoinis dėjęsi, nei parla- 
mentarinė koya, iš įcupos vaka
rų Europos darbiniubija daug 
ko tikėjosi.

Ispanijos darbininkija u/.si- 
grudino savotiškoj Iberijos kal
vėj, turėjo ir turi savo kovos 
moralę, kuri paskutiniais de
šimtmečiais kitų Europos kraš
tų darbininkų judčj mę beveik 
visiškai praųyko, iy turėjo sa
votiškus kovos bucįus ir tiems 
būdams bei krašto sąlygoms 
tinkamas organizacijas. Priešas 
su kuriuo reikėjo vesti kovą 
buvo. labai galingus, |odėl ir bu
vę vartojainęs tokios kovos 
priemones, kurios įstengia par
blokšti ir galingą.
CNT

Viena seniausių ir (lidžiausias 
kovos tradįcijąs turinti ęrgani- 
zacija buvo ir yra CNT — Con- 
fedęracįou Nacional dėl Traba- 
jo — Ispanijos Darbo Konfede
racija. Teisybę, šis vaydas buvo 
pripiltas tiktai 1911 metais į- 
yykųsiąipc visuotįnamę šuva- 

: žjaviipe, bę| kęvęs taktika, tik
slai ir priemonės buvo tie pa
tys, kuriuos nustatė pirmasis 
(ĮąrbiųiuKų ĮpternąpięnaĮas, ku
rių prisilaikė kovojančioji Ispa
nijos darbininkija nuo praeito 
šimtmečio vidurio.

Vos tiktai darbininkija atsi
gavo po, 1909 m. reakcijos smū
gių, tuojau vėl pradėjo organi
zuotis ir tęsti savo kovą. Val
dantieji Ispanijos sluoksniai 
buvo beplanuoją ir Ispaniją į- 
velįi į didįjį karą, bet 1909 n:.

siantį, bet pradėsianti karų sa
vame krašte su tais sluoksniais, 
kurie kraštų karau stumia, su
laikė valdovus nuo avantiūros. 
CNT tai pasiekė didžiule ąnti- 
militarisline propaganda, kurių 
išvystė visame krašte.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and M(DWIFE 
3630 S. IVesterji av.

Telefonąs: 
HEMI,OCK 9252 

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

Dr. V. E, SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 Sq. Archer Avę.

TeL LĄFAYĘTTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 46M, SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930 *

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

drp sugyyęųįųio tvarkęs, kurie 
buvo paveldėję senų iberų trą- 
aicija, |)qn Kichę-
te, ir kovojo dęl teisybės ir tei
sėtumo. $ioj barikadų pusėj 
kaip tik ir buvo didžiuliai is
panų darbininkijos sluoksniai, 
kurie buvo įsitikinę, jog tiktai 
kova jie galėsiu pagerinti savo 
būklę. Ta kęva tyrėjo būti ne 
kilų, bet jų pačių vedama. Sa
vus interesus jie pątys gynė ir 
nepųsilikėjo jokiais advokatais.
Jų, dėmesio netraukė nei parti- pamokos ir darbininkijos parti
jos, nežiūrint, kad jos kartais škimai, jog ji jokiai! karau nei-

AKIU SPECIALISTAI
DR. BRUNO J.

ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2808 West 63rd St.
VALAMDOS:2—4 popiet ir 7—8 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 6111

t

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. 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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
iH'li'

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LĄFĄYETTĘ 0727

koplyčios visose

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

Tęl. Officę Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

Di’. Susanna Slakis-
Moterų ‘ ir'vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

Klausykite inusų radi e programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, l«:00 vąl. ryto iš VV. H. I. P. stoties <1480 K.) 

su POVILU MALTIMIERU.• '5

X

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIAI KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

D raugijos Nariai________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SQ. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERL/Y 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 

CHICĄGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Tęlefonas YARDS 0994
Dr. Mąurice Kahn
4631 SOŲTEJ ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsuoki Le Vau

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemloęk 6699

ADVOKATAI

No. 2580

Vardas ir pavardė

Adresą*.

Mięstas ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĖBT.
I 1739 So. HaląUd St, CIUeMO, įų.

Čia įdedu 10 cęntų ir prašau atsiųsti mąn Pavyzd} No

_______ . -....

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

K.P.GUGISI *
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St
Ręom 1230

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

Garsinkitės “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS

5,000 LIETUVIU PROTESTAS DEL LIETU
VOS PAVERGIMO 

f

SLA Kuopų Piknike Priimti Rezoliucija Žada 
Remti Kovą Už Lietuvos Laisvę

Prie Chauncy ežero, neto-|vadovaujama organizacija, ta- 
li nuo Westboro, Mass., perci- čiau piknike matėsi visi žy- 
tą nedėldienį įvyko didelis mesnieji socialistai, buvo ne- 
SLA 2-rojo apskričio piknikas,1 maža komunistų ir katalikų, 
kuriame dalyvavo visos apylin- Nežiūrint šitų skirtumų, pik- 
kės SLA kuopos. Žmonių šuva-'nike visi jautėsi kaip vienos
žiavo apie 5,000, o gal ir dau- šeimynos nariai ir nuoširdžiai 
giau. Skaitlingiausia buvo re- vieni su kitais sveikinosi. Tik 
prezentuojama W o r cesterio kai kurie komunistai laikėsi 
kolonija. Buvo gražus būrys truputį nuošaliau. Išrodo, kad 
lietuvių iš Bostono, Cambrid- 
ge’aus, Lynno, Lavvrence’o, 
Lowellio, Hudsono, Montellos

jie jaučiasi lyg ir nusikaltę 
lietuviams. Matyt, sąžinė jiems 
išmetinėja, kad jų vienminčiai

ir iš kitų kolonijų. Ir buvo vi
sokių partijų bei pažiūrų žmo
nių. Nors 2-ras apskritys yra 
skaitomas lyg ir sandaricčių

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS
KAILIUS Visa Tai už $15.00 

Permodeliavimas 
i Pataisymas 
k Naujas B Pamušalas 
B Valymas
■ Paliavojimas
■ Storage
F Apdrauda______

m ar I Pasiuntinį pa-|
‘ šaukit telefonu
rWwMw1 STATE 7626 1 

[190 NUSTATĖ ST.
FVRRICRS -> Suite 746 

State-Lake Bldg. 
Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

YOUR OLD FURS

į reNEV/ed
FOR ONLY

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 006C

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

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

pašaukite mus telefonu
PULLMAN 6776

Roseland Coal Co.
343 W. 107 PI.

A. TUMONIS ir SUNAI 
Savininkai

Garsinkites “N-nose”

Lietuvoje virto “penktąją ko
lona” ir pardavė ■savo tėvynę 
svetimai valstybei.

Lietuvos nelaimę Amerikos 
lietuviai atjaučia labai giliai. 
Ant pikniko kitokių temų be
veik ir nesigirdėjo, kaip tik 
Lietuva. Buvusią Smetonos val
džią vieni užtaria, kiti džiau
giasi kad jos jau nebėra. Ta
čiau niekas nesidžiaugia, kad 
Lietuva neteko nepriklausomy
bės.

—Man Smetona nepatiko— 
kalbėjo vienas aukštas vyras 
iš Worcesterio. —Bet aš jums 
pasakysiu, kad geriau Smeto
na, negu Stalinas. Aš nebū
čiau priešingas ir bolševikų 
valdžiai, jeigu ji butų lietuvi
ška, pačiu Lietuvos žmonių pa
statyta. Bet aš negaliu pritarti 
tokiai valdžiai, kurią pastatė 
atėję iš Rusijos ginkluoti oku
pantai.

Kitas filozofuoja, kad ma
žoms valstybėms negali būt gy
venimo tarp didžiųjų imperi
jų, taip kaip mažam medeliui 
nėra saulės nei oro tarp dide
lių girių.

—Tas tiesa, — pastebi tre
čias. — Silpnas prieš galingą 
neatsilaikys. Ret tai nereiškia, 
kad silpnas neturi teisės pro
testuoti kuomet galingas jį 
skriaudžia ar žudo. Mes esam 
maža ir silpna tauta. Bet mes 
norim būt laisvi ir gyventi 
kaip mums patinka, o ne kaip 
kiti norėtų. Tautų apsisprendi
mo principą pripažino ir Ru
sijos revoliucija; kada caras 
buvo nuverstas. Ir musų tauta 
apsisprendė būti nepriklauso
ma. Vėliau Sovietų Sąjunga 
Lietuvos nepriklausomybę pri
pažino ir garantavo ją savo 
parašu “visiems amžiams”. O
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jisai tvirtai ir ryžtingai įsitinė- 
jo, jei esą jus taip elgsitės, kaip 
elgiasi pelytė po šluota pakliu
vusi, tai išliksite sveiki ir gyvi, 
supraskite, aš jums nieko ne
darysiu. Kaip kas patikėjo, po 
šluotele palindo ir kaip dera to
kiais atsitikimais lygiai, kaip 
loji pelytė po šluota pakliuvu
si elgėsi. O vienok tasai smar
kuolis vyras ir su tais kaimy
nais taip pasielgė, kaip su pely
te po šluota pakliuvusią, tai yra 

Juos sutriuškino...
Melui patikėjo ir nuo to me

lo skaudžiai nukentėjo. Tai jau 
piktas melas. Gyviems galvas 
jisai nusuka.

Tuodu du melagiai dabar pa
saulyje melo rekordą sumušė 
Tiesa, dar buvo vienas išgarsė 
jęs generolas melagis, bet jisai 
jau mirė. Liko tik du. Juodu 
tuodu rekordsmenai melagiai
dar gyvena ir vis dar meluoja.

ką dabar padare Stalinas? Nu-' 
sispiovč ant Sovietų Sąjungos 
garantijos, nusispiovė ant jos' 

parašo ir atsiuntė raudonąją 
armiją su tankais ir orlaiviais 
sutriuškinti Lietuvą, jeigu ji 
drįstų jo okupantams pasiprie
šinti. Prieš šitokį smurtą ne
galima tylėti!

Taip kalbėjo senas socialis
tas. Visi aplink jį nutilo ir nu
leistomis galvomis klausėsi jo 
žodžių. Kai kurių akyse suži
bo ašaros.

Vėliau prasidėjo oficialios 
pikniko prakalbos. Pirminin
kas A. Kriaučialis pakvietė pu
bliką prie tvarkos ir perstatė 
kalbėti SLA Pildomos Tarybos 
narį S. Mockų, kuris pasakė 
gana gerą kalbą.

Antruoju kalbėtojom buvo 
ŠIA prezidentas adv. Bagočius. 
Jis karštai atsišaukė į tūkstan
tinę publiką, kad šiandien dau
giau negu kada nors mums rei
kalinga vienybė ir solidarumas, 
nes musų tautą ištiko skaudus 
smūgis. Galingas kaimynas už
puolė ir pavergė .. musų tėvų 
žemę. Kalbėtojas perskaitė ir 
rezoliuciją, kuri ten pat ant 
greitųjų buvo pabrėžta. Jos tu
rinys toks:

Rezoliuci ja

MELAGIAI
Seniai, labai seniai, dar tais 

laikais, kuomet jurininkai savo 
rankų raumenų pajėgom s lai
vais vandenimis plaukinėje, sa
ko, tuomet didžiausiais pasau
lyje, melagiais buvę jie, lai yra 
tie patys jurininkai.

Matykite, tuomet be jų ir 
tiems jurininkams artimų žmo
nių, niekas kitas juromis ne
plaukiojo, tolimuose kraštuose 
nebuvojo. Iš tų nežinomų kraš
tu parvykus bep’gu buvo me
luoti, nes buvo kas kitas tas jų 
pasakas patikrins.

Vėliau, kai pasaulis pa.idarė

vo nei spr ūdžio kiliems neuž- 
leisiąs ir jei nors svetima kiau
lė į jo daržą įlįstų, murzinu 
snukiu jo žemę knisti pradėtų, 
tai jisai tą kiaulę be jokio pa- 
si ga i 1 ė j i mo pask ers t ų.

Drąsus vyras!
Ir ištiko taip, kad nei sveti

mi jo žemės panūdo, nei kiaulė 
murzinu snukiu į jo daržą įsi
veržė, o vienok jisai pats pa
ragino savo vyrus svetimus lau
kus užimti, užgrobti ir toje už
grobtoje žemėje elgiasi kaip 
tinkamas.

Kitas toksai politikas pradėjo 
smarkiai skeryčiotis, visiems 
grūmoti ir vis svetimas žemes 
sau savintis. Savo kaimynams

Žinoma, nebūtų taip baisu 
jei kas jų melą išmanytų, daik
tus tikrais vardais pavadintų 
bet pasaulis jų melo klauso ir 
kraują lieja.

Nei jurininkų, nei medžioto
jų melams šiandien niekas ne 
tiki, žiuri tik kaip j savotišką 
melo meną, gyvenimo papuo 
salą. Meluok sveikas, graži pa
saka, mes paklausysime! Juk 
tai savotiška pramoga.

O šių dienų melagiai, tai jau 
visai kas kita!

Jei butų taip galima tuos me
lagius palyginti, tai galėtum 
sakyti,, kad anų, gerų senų lai
kų melagiai buvo šaltu ginklą 
apsišarvavę, niekam blogo jie-

darą, o tik Dnogaus smaką pa
sotiną. Tasai jų melas gražia 
vaizduote buvo gr.ndžiamas, 
vaizdžiai atpasakojamas, o da
bar, dabar šių dienų melagi ..i 
savo pasakojimus šaunamu gin
klu argumentuoja ir kas jų in g
iui netiki, tas galvas praranda. 
Tai jau ne žaismas! Tai jau ne 
pramoga, o tik tikras karas.

Kaip matote melas melui ne
lygu.

O žmogaus jau matyti tok ai 
imdas, kad jisai be melo gy
venti negali. Tiki ir šių dienų 
melagiams, tiki ir net savo gy
vybes to melo aukurui skiria.

Tiesa, sena žmonių išmintis 
sako, kad su melu visą pasau
lį apvažiuosi, bet atgal nesugrį- 
ši.

Gal būt!
Bet matykite, gal visa tai ti

ko tik tiems laikams, kuomet 
buvo tikima, kad pasaulis pa
plokščias, o dabar, dabar, kuo
met įrodyta,,kad žemė apskrita, 
lai jau visai kitas reikalas...

O gal todėl tie šių dienų me
lagiai taip piktai meluoja?

Bet laikai kinta, kinta ir 
žmonių papročiai. Žmones il
gainiui įpranta daiktus tikrais 
vardais pavadinti, gal ir šių die
nų melai liks istorijai tik me
lais ir jau knygose jie nebus 
surašyti, kaipo gražios istorijos, 
bet kaip tikri pikti melai. Vi
saip būva! —Vistaspats
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“Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje 2-rojo Apskričio iš
važiavime, kuris įvyko 1940 
metų liepos 28 dieną, Westbo- 
roje, Mass., 5000 Amerikos pi
liečių, lietuvių kilmės ir tau
tybės, visais balsais prieš 5 nu
tarė pareikšti gilų apgailesta
vimą, kad lietuvių tautos ne
priklausomybė liko galingo 
kaimyno, USSR, sutrempta ir 
musų tautos troškimas kurti 
savo ateitį bei kultūrą buvo 
sutrukdytas,' kartu paneigiant 
demokratiją ir tautų apsispren
dimo principą.

“Konstatuodami šitą įvylkį 
su dideliu skausmu savo širdy
se, mes pasižadam remti kiek
vieną teisėtą pastangą, kad ši
tas sunkus lietuvių tautai smū
gis butų atitaisytas.

“Šito preiškimo kopijos tu
ri būt pasiųstos Jungtinių val
stijų vyriausybei Washingtone, 
dabartinei Lietuvos vyriausy
bei Kaune ir paskelbtos spau
doje.

A. Kriaučialis, pirm.
K. Mereškevičius, sekr.
J. Dvareckas, ižd.”
Rezoliuciją priėmus kalbėjo 

da A. J. Namaksy, SLA 2-ro
jo apskričio organizatorius ir 
jaunuolis Matejaška, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. Pastara
jam kalbant, antram salės ga
le pasidarė neramų. Išsigėręs 
tūlas vyrukas pradėjo sakyti 
kitą “prakalbą”. Publika pra
dėjo jį raminti: “Nutilk, arba 
išeik!” “O kas mane sustab
dys?” atsako jisai. Kažin kas 
bumptelėjo jam krūtinėn, ir 
jis užsivertė kojomis aukštyn. 
Daugiau jis “prakalbos*’ jau 
nesakė.

Pasibaigus programai, buvo 
traukiamos dovanos, o paskui 
sekė muzika, Šokiai ir dainos. 
Piknikas pasibaigė labai gra
žiai. —Reporteris

siauresnis, o žmogaus batai 
ankštesni visai kas kita buvo: 
vienas kitam ant užkuluų pra
dėjo laipioti, nuospaudas už- 
gaudinėti teko net jurininkams 
savo liežuvis labiau prikąsti, ki
taip tarus, kiti^į puospaudas la
biau saugoti,jau ne sveti
mų kojų, tai bent savo liežuvio.

Bet pasaulis be melagių gy-?^ 
venti negali. ■■ Gal nuobodumo BĮ 
dėl, gal įvairumo dūl atsirado'!!

^KEHKKEBKEEKIHEIlKEHHKEBKSKHKaREKKIERHEKF’-'

REIKIA VYRŲ
AEROPLANŲ

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

HMatote, tie žmonės, tai yra 
medžiotojai ištisas dienas po 
’aukus slinkiu^, turi daug 
liuoso laiko, tąi* gali pasvajoti 
ir naujus melus "kurti. Juk me
džioklė, tai ne karas, ištisas dic- ĮJ 
nas nešaudysi. Paukštis, ar žvė- ■ i ■ ris, tai ne žmogus. Paukštis, h 
ar. gyvulys moka pasisaugoti, ĮJ 
šaunamas nepasiduoda, tik ne- m 
tyčia užkluptas medžiotojo nu- Jj 
šaunamas. Kai medžiotojai turi įį 
liuoso laiko iki valiai, gali ką H 
malę, ar nematę kitiems papa-

gražios istorijos pasidaro. Ki
tos net į knygas pakliūva. Ro
manais, ar apysakomis, ar ki
tais įmantriais vardais pavadin
tos knygose surašytos. Jos skai
tomos ir kartais net pamėgtos 
turi žmonių tarpe pasisekimą. X

Ir anie jurininkai, kaip ir šie 
medžiotojai tą savo nuotaikin
gąjį gyvenimą net patys į kny
gas kiti surašė ir tuo budu mes 
turime literatūros geroką krai
tį. Žinote, laikai, kinta,, o kar
tu su jais kinta ir žmonių pa
pročiai. Žmonės išmoksta daik
tus tikrais vardais pavadinti. 
Sako, kad ir meluoji, bet me
luoji gražiai ir meluok sau svei
kas, yra kas paklausyti!

Taip ir plinta pasaulyje me
las, vieni meluoja, kiti klauso; 
vieni rašo, kiti skaito. Niekam 
galvos dėl to neskausta. Juk tai 
nekaltas žmonių žaismas. Dėl 
to žmogaus nuo pečių galva 
nekrinta, pramoga, neabejotina.

Gyvenimas vietoje nestovi, 
jis vis iriasi pirmyn. Dabar ja i 
atsirado kiti melagiai, jų pro
fesionalų po itikų tarpe gali už
tikti. čia bent kiek blogiau, š - 
tas melas jau piktas ir dėl jo 
ne tik gal galvą skausta, bet 
kartais ji net pečių netenka!

Jus, tur būt, visi žinote vie
ną labai išgarsėjusį politiką. Jis M 
iš seno tvirtinte tvirtino, vi- ■ 
siems įrodinėjo, kad svetimos j ■
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Griauja ūkį

SABOTAŽAS BELGIJOJE

Del Lietuvos įvykių

“The 
nacių 
stotis 

pra-

Bolševikų “reformos” Pabaltijo kraštuose labai pa
kenkė jų ekonominiam gyvenimui. Naujos, sovietų komi
sarų kontroliuojamos “vyriausybės” Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje nuolatos rengia masinius mitingus ir para
dus su tikslu parodyti, kad žmonės “džiaugiasi” atnešta 
iš Maskvos “laisve”. Bet tie nuolatiniai mitingavimai ir 
demonstravimai gaišina žmones nuo darbo. Lietuvoje, 
Paleckiui pradėjus “prezidentauti”, pramonės gamyba 
nusmuko 40 iki 60 nuošimčių.

i. O gamybos mažėjimas reiškia prekių trukumą ir kai
nų kilimą. Gyvenimui pabrangus, Lietuvos darbininkai, 
kaip bematant, prakišo tuos 15 ar 20 nuošimčių algų pa
didinimų, kuriuos demagogiškais sumetimais paskelbė 
naujieji krašto valdovai.

Dar blogiaus su žemės ukiu. Iš Švedijos pranešama, 
kad Estijos ūkininkai jau paliovė dirbę savo laukus, kuo
met jie išgirdo, kad išėjo naujas įstatymas, kuris leidžia 
ūkininkui turėti tiktai 30 hektarų (apie 70 akrų) žemės. 
Ūkininkai, kurie turi daugiau, kaip 30 hektarų, nemato 
jokios prasmės dirbti didesnį plotą. Todėl gręsia pavojus, 
kad daug laukų paliks nevalytų, neartų ir nesėtų. Estijos* 
valdžia buvo priversta išleisti dekretą, įsakantį ūkinin
kams dirbti laukus, nekreipiant dėmesio į naująjį žemes 
įstatymą*

Tokia pat suirutė kilo, žinoma, Latvijoje ir Lietuvo
je, ries tenai buvo paskelbtos “reformos”, padarytos pa
gal tą pat} kurpalį, kaip ir Estijoje.

Reikia abejoti, ar tų šalių valstiečius dekretai paska
tins prie darbo. Jie šiandien nebeturi jokio užtikrinimo^ 
kad valdžia paliks jięrps bent tuos 30 hektarų, kuriuos 
pagal naująjį jstatjftri^ jie dar turi teisę valdyti. Žemės 
nuosavybė jau panaikinta. Savo ūkiuose valstiečiai nebė
ra šeimininkai, šeimininkai pasidarė valdžios komisarai, 
kurie gali ūkininką išmesti iš jo žemes arba Uždėti jam 
tokių suvaržymų, kad jisai ir pats nebenorės joje gy
venti.

Pabaltijo ūkininkai žino gerai, kokia valstiečių pa
dėtis sovietų Rusijoje. Tenai privatiniai ūkiai beveik vi
sai išnyko* Ūkininkus Stalinas suvarė į “kol-chozus” (ko
lektyvius ukius). Kurie priešinosi, tie buvo sušaudyti arj 
ba išdeportuoti į Turkestano tyrlaukius ir šiaurės miš
kus. Lietuva, Latvija ir Estija dabar yra prijungiamos 
prie SSRS, todėl koks yra pagrindas tų šalių gyvento
jams tikėtis, kad sovietų valdžia turės jiems daugiau su- 
simylėjimo, negu rusams?

Kai Stalinas ėmė prievarta varyti sovietų Rusijos 
ūkininkus į “kol-chozus”, tai jie išplovė daugumą savo 
gyvulių ir mėsą suvalgė. Nes jie galvojo: kam jie turi 
savo turtą atiduoti valdžiai? Sovietų Sąjunga dar ir 
šiandien nėra atsteigusi savo gyvulių ūkio iki 1928 metų 
lygio.

Panašus dalykas, veikiausia, atsitiks ir Lietuvoje, 
jeigu bolševikai urnai nesukonfiskuos ūkininkų invento
riaus. Jeigu sukonfiskuos, tai ūkininkams neteks nė pa
valgyti savo gyvulių mėsos. Ją suris Stalino armija ir 
žvalgyba.

Lietuva bus ekonominiai sugriauta ir nuteriota ar
šiau, negu kad ji butų patekusi į karo sukutį.

Dabar, kai Maskvos spaudą 
piktai smerkia “sabotažnihkus“ 
ir “kenkėjus*’ Lietuvoje, bus į- 
doinu išgirsti, kad su “sabota
žu” kovoti tenka ir Belgijos už
kariautojams. Kaip rašo 
Manchestet Guardian”, 
kontroliuojama radijo 
Briuselyje pranešė liepos
džioje, kad buvę sabotažo aktą 
prieš telegrafo ir telefono susi
siekimą Belgijoje.

“Buvo paskelbtas įspėji
mas, grasinantis aštriomis 
bausmėmis”, sako laikraštis. 
“Pranešėjas pareiškė, kad 
baudžiami bus tų apygardų 
gyventojai, kur įvyks sabota
žas, jeigu nebus sugauti tik
rieji kaltininkai.”

NERAMUMAI HOLAN-
DIJOJE

Pasipriešinimas okupantams 
darosi vis stipresnis ir Holandi- 
joje.

Pradžioje naciai bandė var
toti lapės politiką toje okupuo
toje šalyje. Bet netrukus jie 
patyrė, kad nepriklausomybes 
dvasia Holandijoje yra nesulau
žoma. Tuomet jie pradėjo gra
sinti.

Holandų žinių agentūra Lon
done praneša, kad Vokietijas 
oro jėgų viršininkas Holandijo
je, Chiristiansen, išleido atsi
šaukimą į Holandijos žmones, 
įspėdamas juos, kad bus aštriai 
baudžiami tie, kurie demonstra
tyviai rodys savo neapykantą 
vokiečiams. Atsišaukime nuro
doma, kad holandų jurininkai 
ir kareiviai dažnai atsisako sa
liutuoti (sveikinti) Vokietijos 
kariuomenę. -

Grasinančiais žodžiais atsi
šaukimas kalba taip pat apie 
tuos, kurie daro demonstra
cijas už ‘buvusiąją Holandi
jos valdžią arba jos narius’, 
kurie įžeidžia vokiečių karei- 
vią garbę arba žemina ją 
prestyžą, rodydami tuo budu 
‘stoką pagarbos Vokietijai’,
ir pagaliau tuos, kurie sti 
Vokiečių kareiviais susimuša; 
šitas nusikaltimas 
baudžiamas mirtim/*
Iš tos vokiečių aviacijos vir

šininko proklamacijos galima 
i numanyti, kad Holandijos žmo- 
: nią neapykanta prieš nacius 
yra labai didelė. Tenka laukti 
todėl, kad nacią “gestapo” 
(slaptoji valstybės policija) 
bandys jiems įkvėpti “lojalu
mą” Žiauriomis teroro priemo
nėmis.

no žodis yra tiek pat, vertas, 
kaip ir Hitlerio. Kada jam rei
kia, jisai iškreipia faktus arba ■ 
pasako gryniausią netiesą, — 1 
žiūrint, kaip reikalauja “aplln- ' 
kybės”*

I

Dar 1939 m. kovo 10 d* Sta
linas savo kalboje Komunistą 
Partijos suvažiavime griežtai 
smerkė Vokietiją, Italiją ir Ja
poniją, kaipo “agresorius^ ir 
reikalavo, kad Didžioji Britani
ja, Francuzija ir Amerikos 
Jungtinės Valstijos su jais ko
votą* Bet tą pačią metą gegu
žės 3 d. Stalinas pašalino užsie
nių reikalų komisarą LitVinovą, 
kuris stojo už sovietų koopera- 
vimą su demokratijomis, — ir 
pasuko SSRS užsienių politikos 
vairą Hitlerio pusėn. Rugpiu
čio 23 d. sovietų valdžia pasira
šė jau “nepuolimo sutartį” su 
Berlynu, ir Stalinas pasidarė 
aršiausiojo pasaulyje agreso
riaus draugas!

Stalino užsienių reikalų ko
misaras (užėmęs Litvinovo vie
tą), Molotov, apie tą sovietų-na- 
cių sutartį pasakė:

“Rugpiučio 23 diena 1939 
m., kuomet buvo, pasirašyta 
sovietų-vokiečių sutartis, ttiri 
būti vertinama, kaipo didelės 
istorinės svarbos data. Ne
puolimo sutartis tarp SSSR 
ir Vokietijos reiškia pasisu- 

’kimo punktą Europos istori
joje, ir ne vien tiktai Euro
pos.”
Iš fašistų ir agresorių priešo 

Stalinas pavirto jų draugu ir 
talkininku. Iš tiesų, tai svarbus 
“pasisukimas istorijoje” — ir 
Stalino prote.

Kaip žmogus be jokių idėji
nių arba moralinių principų, ji
sai nesijaučia padaręs ką nors 
blogo. Jam nėra skirtumo, ar 
kovoti prieš treakciją, ar eiti si 
ja išvien; jisai tik žiuri, ka< 
neišsprūstų iš jo rankų valdžia, 
kad nesusilpnėtų jo diktatūra.

Tokie įsimylėjusieji į savo 
despotai yfd daugiausia nelai
mių atnešę žmonijai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
busiąs

STALINO ŽODŽIAI IR 
DAUBAI

Pilietybes atėmimai
Hitleris atėmė pilietybę tūkstančiams savo priešų, 

kurie pabėgo į Užsienį ir tenai tęsė kovą prieš rudąją 
diktatūrą. Jisai sukonfiskavo ir jų turtus — namus, in
dėlius bankuose, rakandus.

Tą patį dabar daro ir Francuzijos kapituliantai. Pe- 
tain'o vyriausybė paskelbė, kad pilietybės ir savo turtų 
netenka visi tie asmens, kurie “be rimto pamato” pabė
go iš Francuzijos į užsienį tarpe gegužės 10 d. ir birže
lio 30 d., kuomet Prancūzija gyveno “sunkiausias” die
nas. Tarp tų pabėgėlių yra parlamento narių, kariuome
nės generolų ir buv. ministerių.

Pastebėtina, kad ir naujieji Lietuvos valdytojai gra
sina pilietybės atėmimu ir turto konfiskavimu tiems, ku
rie be jų sutikimo pasišalino j užsienį. Bet tai skamba 
juokingai. Kuomet nepriklausoma Lietuva palaidota, tai 
jos pilietybė vistiek palieka be reikšmės. O kai dėl pabė
gėlių turto konfiskavimo, tai juk Lietuvoje dabar visiems 
žmonėms yra atimamas turtas; kitiems atimąma ne tik
tai turtas, bėt ir gyvastis!

Hitleris išdėstė savo pažval- 
gas knygoje “Mein Kampf” 
(Mano Kova), kuri šiandien 
tarnauja Vokietijos naciams, 
kaip biblija* Panašios tųšies 
veikalas dabar išėjo iš spaudos 
apie kitą Europos diktatorių—• 
Staliną.

Veikalas vadinasi “Stalitt’s 
Kampf” (Stalino Kova). Jo tu
rinys susideda iš Rusijos dikta
toriaus žodžių, kuriuos sUrinllo 
vienas Amerikos rašytojas, M. 
R. Werner, iš Stalino straips
nių, brošiūrų, kalbų, pranešimą 
ir pasikalbėjimą sti spaudos at
stovais. Knygoje įdėta ir trum
pų biografinių žinių apie kau
kazietį Josifą Vissarionovičą 
Džugašvilį, kuris, po vardu Jo
sifo Stalino, pasidarė neribotas 
milžiniškos rusų imperijos vab 
dovas.

Skaitant tą knygą, krinta 
akį Stalino idėjinis oportuniz
mas. Jokių moralinių arba Vi
suomeninių principų jisai nėtip 
r i* Tuo pačiu klausimu jisai 
vieną kartą kalba vienaip, kitą 
.kartą — visai priešingai. Stali-

Musą tėvynes Veidas iš karto 
per vieiią naktį pasikeitė ir pa
sirodė naujais dažais nusida-

Rusija, kuri turi daug intere- , 
sų Pabhltėjė kaip strateginiu, 
taip it ekonominių atžvilgiu, 
galutinai Šias valstybes įjungė į 
savo kUhą, ttots Jr palikdama 
savotišką atitotiothiją nežinia 
kuriam laikui*

Šiandien neverta nagrinėti 
klatisimas# klūk tiesos yra rusų 
kaltinimuose dėl tariamų są
mokslų ruošimo prieš rusus 
oendrai ir jų esančią kariuome
nę Lietuvoje, nes jei ir yra šis 
;as tiesos, tai buvo vien prie
žastis savo tikslui pasiekti ir 
visa tai nebūtų patiems rusams 
turėję reikšmės, jei antras mu
sų kaimynas nebūtų galinga 
Vokietija, kuri turėjo neinen- 
keshius link musų apetitus.

Čia jdu Vyko savotiškos lenk
tynes, ktirids laimėjo rusai it 
kurias mes btitume pralaimėję 
visvien.

Vokietijos laimėjimai vaka
ruose vertė rusus skubinti už
baigti savo įsitvirtinimą Pabal
tas valstybėse, lies rusai, nors ir 
sudarė su vokiečiais nepuolimo, 
sutartį, niekad negalėjo jos pa
stovumu tikėti ir kaip vieni, 
taip kiti žinojo, kad tik per
trauka, kuri gali greitai pasi
baigti, jei karas vakaruose už-

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
1 d. — Vokiečių telegramų 
agentūra šiandien praneša, 
kad Petain vyriausybė nutarė 
atimti pilietybę ir turtus vi
siems tiems užsienyj esantiems 
franeuzams, kurie yra priešin
gi Hitlerio vedamai politikai. 
Pažymėtina, kad išpilietintų 
sąrašan įeina daugiausia deši- 
niai nusistatę ir turtingi Fran
cuzijos piliečiai. Atimta pilie
tybė ir nusavintas turtas Rot
šildams, Dreif ūsams, kurie yra 
dideli bankininkai; Levitanui 
radijaus aparatų gamintojui; 
Rošehgartui, automobilių ga- 
mintojtii ir kitiems. Taip pal 
atimta pilietybė ir nusavinti 
turtai dešinifems laikraštinin
kams Madaihe de Tabols
Henry dė Kerillis, Pertinax 
Joseph Kessel ir kitiems. Visi 
šie rašytojai yra dešinaus nu
sistatymo, bet jiė buvo ir yra 
priešingi fašizmui ir prohitle- 
rinei politikai.

5

HAVANA, Kuba, rugp. 1 d.— 
Havanos konf esencijos melu 
Cordell HU11 padarė bendrą gy
nimosi sutartį su Kuba. Jis ve
dė derybas su esamu ir busimu 
Kubos prezidentais. Amerika 
pasižada duoti Kubai 60 milijo
nų dolerių paskolą viešiems 
darbams, žada duoti darbo lai
vų statyboje Kubos bedarbiams. 
Tuo pačiu metu duoda garanti
ją Kubos nepriklausomybei iš
laikyti* Sumažina muitus cuk
rui ir kitiems Kubos gaminiams, 
Kuba leidžia Amerikos orlai
viams naudotis dabar esamo
mis ir žadamomis steigti oro 
bazėmis.

St* MiŠčikas-žiemys | prieš abudu galingus kaimynus, 
gi dabar ji suprasta kaip są
mokslas prieš Rusiją.

Bet šiandien jau nėra ko 
klausti, kas galėjo būti, nes at
sidūrėme prieš įvykusį faktą ir 
turime daugiau žiūrėti į ateitį, 
o ne į praeitį, kur klaidų pada
ryta nemaža.

Viena svarbiausių klaidų, tai 
buvus diktatūra, kuri neleido 
Lietuvos liaudžiai pasisakyti 
kuriuo keliu eiti. Jei butume 

, turėję tinkamą seimą, butų tau
ta turėjus laisvę pasisakyti, bu- 
ttmie galėję su tokia Rusija su
siderėti kitoniškomis sąlygomis, 
gi dabar turime priimti tai, kas 
mums duodama ir žiūrėti, kad 
kiek galint daugiau ga’.ėtunic 
gauti teisių pas save namie.

u.
Šiandien jau įvykęs faktas, 

kad virtome Rusijos dalimi, 
nors ir su šiokia tokia autono-

it užmezgęs artimus santykius 
SU RUsija arba reikalauti tai
kos, taikos ne baisios arba tęs
ti kovą dviem frontais*

Bet žaibo karas šias viltis su
griovė, nepaprastas vokiečių 
mašinos spaudimas fronte ne 
tik kareivius, bet visus gyven
tojus vertė rūpintis vien bėgi
mu arba gyvybes išgelbėjimu.

Ir todėl birželio mėnesio 12 
ar 13 d. “Rravdoje” tilpo laiš
kas vieno komjaunuolio, Pran
cūzijos kariuomenės kareivio, 
kuris sako, jog reikia Prancūzi
ją ginti, bet kartu ir kovoti 
prieš esamą vyriausybę, kuri, 
girdi, nori parduoti Prancūziją

Šito laiško tilpimas “Pravdo-
je” yra reikšmingas tuo, jog šis I mija, kurią galėsime ir toliau 
laiškas ir jame išdėstytos min
tys yra oficialiai užgirtos.

Tokiu budu gaunasi, kad ko-l 
niunistų partijos taktika pakei
sta tuo atžvilgiu, kad šalia re
voliucijos visgi nereikia pamir
šti fronto, okupanto ir visas 
jėgas sukaupti prieš priešą.

Šitą pakeitimą iššaukė nepa-

Rusija eidama į Pabaltos Val
stybes turėjo vieną tikslą: būti 
šalia Vokietijos dėl dviejų gali
mybių: pasisekimo ir pralaimė
jimo metu, kad galėjus vienaip1 
ar artttaip pasinaudoti ir atsi
stoti pačiai tvirčiau ant kojų.

Jei Vokietija laimi, tuomet 
jos įsitvirtinimas Pabaltes val
stybėse šiek tiek jai sustiprina 
padėtį ir jei demokratinės vals
tybės pralaimi ir ten kyla prieš 
ar po pralaimėjimo revoliucija, 
galima butų tai revoliucinei ar
mijai padėti kovoti prieš vokie
čius, jei ta kova žadėtų laimėji
mą, jei ta revoliucinė armija, 
atsiradus demokratinėse Vaistys 
bėse dar butų pakankamai tvir
ta ir pati Vokietija gerokai nuo 
kato nusilpus. Jei Vokietija

litlcija, galima tai revoliucinei 
armijai tiek padėti savo svariu 
žodžiu nusilpUsiems laimėto
jams, kad Vokietija liebutų 
okupuota, bet įterpta į SSSR, 
kaip viena iš respublikų. Bend
rai, pats laikas ir aplinkybės 
parodys, kaip teikia veikti.

Toki samprotavimai buvo 
Rusijos, bet kaip Rusija, taip 
demokratinės Valstybės apsi
skaičiavo ir nežinojo tikros Vo
kietijos ginkluotų jėgų padė
ties.

Rusija tikrai butų neflirtavu
si su Vokietija, jei ji butų nu
mačius, kad Vokietija taip grei
tai ir sparčiai žengs vakarų 
fronte ir dargi prieis per dvi 
kovos savaites iki Prancūzijos 
širdies.

Jei Rusija ir pasirašė nepuo- 
limo sutartį sU Vokietija tuo 
nustumdama ilUo savęs laikinai 
Vokietijos paVOjtb tai tikrai de
mokratinėse valstybėse nebūtų 
vedus grynai aniimilitaristinės 
politikos, kurią pakeitė birželio 
mėnesio viduryje*

Iki birželio vidurio Prancūzi
joje, Anglijoje ir visur buvo 
komunistų obalsis; taika betko- 
kia kąina!

Reikia susitaikyti, nėra ko 
kariauti, Šis karas imperialisti
nis ir t.t.

Bet paskutiniai laimėjimai 
vertė šią taktiką pakeisti dėl 
dviejų sumetimų; Vokietijos 
vedamas žaibo karas, tikrai žai
bo karas, neduoda laiko revo
liuciniam elementui užfrontėje 
sujungti savo jėgas ir pradėti 
revoliuciją ar kaip bepavadin
tume perversmą, kuris turėtų 
perimti valdžią į savo rankas

karuosc, kurie gręsė, kad Vo
kietija gali laimėti per daug 
greitai karą pasilikus dar tiek 
tvirta, kad tuojau su savo są
jungininke Italija gali pradėti 
jei ne tiesioginiai, tai netiesio 
girnai, puldama Balkanus, kas 
hemehkiau Rusijai pavojinga, 
kaip kitiems, šis tiesioginis ar 
netiesioginis puolimas turi įvel
ti Rusiją karau ir šis įvėlimas 
esant Vokiečiams dar tvirtiems, 
gali būti katastrofinis.

Vokietija turėdama vėl vieną 
frontą, gali mesti visas savo jė
gas ir tuo labiau lygumoje, sun
ku bus sulaikyti, nors ir gyni- 
muisi butų pasiruošta gerai.

Tai vertė stiprinti demokra
tinių valstybių priešinimąsi ir 
tuo labiau nualsinti Vokietiją.

Antra klaida, taip pat nenu
matyta, parodo, kad šiandien 
Prancūzijoje nors kiltų revoliu-

I cija, Vargu galėtų jau ką nors 
padaryti, priešingai, ji gal butų 
dargi pavojinga, nes tuomet ne 
tik italai su vokiečiais, bet dar
gi ispanai ją pultų ir jau vargu 
beįstengtų Rusija kuo nors pa
dėti tai revoliucinei armijai, jei 
negalvotų rizikuoti pati savimi 
ir savo kariniu pajėgumu.

Ir jei Vokietija nebūtų to
kiais gigantiniais žingsniais ė- 
jus vakaruose, šiandien Lietu
vos klausimas būt pasilikęs, 
koks buvo po pirmos sutarties 
pasirašymo.

Bet paskutiniai įvykiai ir vo
kiečių pasigyrimas laimėjimais 
vertė rusus įsitvirtinti Lietuvo
je ir kitur kaip galint greičiau, 
ir pirmiausia Lietuvoje, kuii 
arčiausia prie Vokietijos ir kur 
Vokiečiai jdu pradėjo intriguo
ti.

Ar buvo kas nors bendro 
tarp Lietuvos valdžios ir Vokie
tijos paskutiniu laiku?

Labai galėjo būti, nes papra
sta diplomatija sako, kad no- 
tėdamas iš kito ką nors gauti 
arba atsispirti prieš galingesnį, 
turi ieškoti antrą kaimyną, ku
ris galėtų svarstyklčsna mesti 
savo svarą, atsveriantį bent 
kiek daugiau, negu Vienas gali 
atsverti.

Juokinga skaityti kaltinimus, 
kurie gal ir ne be pamato, kad 
Pabaltas valstybės paskutiniu 
laiku nufėjo sudaryti. karo są
jungą, taip sakant, reikia eiti 
medžioti ir tik tuomet prisimi
nė, kad šuties nelakyti.

Kur jie buvo anksčiau, kuo
met visas pasaulis rėkė, o tuo 
labiau visų Pabaltes valstybių 
gyventojai tos sąjungos reika
lavo. Anais laikais, jei ji ir bu
tų paskaityta musų kaimynų 
kaip nedraugiškas aktas, visgi 
nebūt turėję tokių pasekmių, 
kokių susilaukėme dabar.

Anuo metu butų tokia sąjun
ga paskaityta kaip nukreipta

išlaikyti, jei bus mumyse vie
nybe ir sumanumas.

Tiesa, nereikia darytis dide
lių iliuzijų dėl musų ateities, 
nes vokiečių laimėjimai ir va
karų demokratinių valstybių 
pralaimėjimai mums nežada 
greitų pasikeitimų, gi tuo laiku 
įvyks pačioje Lietuvoje tokių 
esminių pasikeitimų, kurie mus 
nuves kitais keliais.

Lietuvos padėtis nepavydėti
na, paskutiniai įvykiai pasauly
je mums nežada nieko gero, 
nes karas greitais žingsniais ar
tinusi prie musų ir ne šiandien 
ryt virsime karo lauku; virsime 
karo lauku ne todėl, kad mus 
vienus norės vokiečiai užimti, 
bet todėl, kad Rusija turės gin
ti savo interesus pasaulyje, kaip

Reikia pripažinti, kad Rusija 
smarkiai apsiskaičiavo su vo
kiečiais ir šiandien daug anks
čiau jaučia pavojų iš vokiečių, 
negu tikėjosi. Maža to, Rusijos

gus į žemėlapį ir galima būti 
tikriems, jog greitu laiku, ateis 
eilė naujų 
suomiams, 
riuomenės 
Norvegijos

sutarčių sudarymui 
nes santarvės ka- 

pasišalinimas iš 
buvo padarytas ne

tiek dėl strateginių sumetimų,

sus blogesnei! padėtin, negu jie

Šiandien visi rusų laimėjimai 
Suomijoje nueina niekais prisi
artinus per Norvegiją vokie
čiams prie Suomijos rubežių ir 
tuo atvirai gręsiant rusams per 
Suomiją pulti jų šiaurinę dalį.

Netenka abejoti, kad suomiai

blogesnė atmenant, kad Pečio
ros upės pakrantėse, už Archan
gelsko, yra didžiausios rusų 
verfės (laivų statybos dirbtu
vės). Jei pirma rusai teisino

niniu, tai dabar Archangelsko 
ir Pečioros gynimas bus antras 
pretekstas pulti suomius, 
nesusiderės dabar, kol dar 
kiečiai galutinai neužbaigė 
ro vakaruose.

Visa tai artina mus prie 
ro susijungus su Ruisja, bet čia 
jau ne dabartinės musų vyriau
sybės kaltė, bet buvusios, kuri 
diktatoriškai valdydama kraštą 
neleido liaudžiai spręsti savo li
kimo.

jei 
vo-

mus privertus susiderėti su ru
sais šiandien, turėdami laisvę ir 
būdami krašto šeimininkais bū
tume galėję tai numatyti ir pa
daryti savu noru, o ne jau pri
statyti prie sienos. Antra, Lie
tuvai esant laisvai, galint spręs
ti savo likimą, kitoniškai butą 
su mumis skaitęsi ir kaimynai.

Šiandien reikia gelbėti tai, 
kas galima ir juo greičiau, juo 
geriau.

u NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

SUNSET DARŽE 
ARCHER IR 135-TA GAT. 
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DOVANOS, ŽAISMfiS 
IR PAMAKGINIMAI
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0 KAS GI TAS “NESENIAI IŠ LIETUVOS 
ATVYKĘS” “RUBINAS MATUSEVIČIUS”?

Vėliausias Komunistų Agentas Amerikoje
Pruseikos, Andriulio ir kitų 

vietinių komunistų veidai chi- 
cagiečiams, galimas daiktas, 
gerokai nusibodo. Vien savo 
pavardėmis negalėdami pri
traukti skaitlingesnio būrio 
žmonių į savo chroniškai ren
giamus mitingus, jie šį kartų 
nutarė parsitraukti naujų vei
dų ir naujų pavardžių.

Toks naujas veidas pasirodė 
užpereito penktadienio pra
kalbose, kurias komunistai su
rengė lietuviškoj pastogėj, kad 
išgirti, į padanges iškelti Sta
lino agentus, kurie Lietuvai 
visų laisvę atėmė ir dabar jų 
valdo kruvinu teroru.

Ta naujoji atrakcija buvo 
“neseniai iš Lietuvos atvykęs” 
“Rubinas Matusevičius.” Reiš
kia, jis tai tikrai pasakys kas 
Lietuvoje dedasi, kaip Lietu
vos žmonės sutinka naujųjį 
režimų, pasakys ir daug kitų 
įdomybių.

Tas “neseniai iš Lietuvos at
vykęs” Rubinas Matusevičius 
ir pakalbėjo...

Tiesa, jis kalbėjo, bet tikre
nybėj jis nieko negali pasakyti 
apie rusų įsiveržimų Lietu
von, nes okupacijai dar neįvy
kus jis jau buvo Amerikoj, 
New Yorke. Antra, tenka la
bai abejoti, ar jis “iš Lietu
vos atvyko”. Savo kalboj pa
rodė labai menkų žinojimų 
Lietuvos gyvenimo. Taip galė
jo kalbėti tik žmogus ne Lietu
voj gyvenęs, bet gal pro Lietu
va pravažiavęs ir kelyj nugir
dęs pluoštų neapgalvotų gan
dų.

* ‘A' ari uom e n ėj Ta rnavo ’ ’

Jis pasakojo, kad yra Lietu
voj gimęs, kalėjime sėdėjęs, 

u net kariuomenėj tarnavęs. 
Lietuvoj ir universitetų baigęs. 
O jeigu ten gyveno, net uni
versitetų baigė ir inteligentu 
skaitėsi, kaip pats pabrėžė, tai 

•žinojo ne tik kas dėjosi viešam 
gyvenime, bet kas dėjosi ir už 
kulisų.

Įrodydamas, kad kariuome
nėj “tikrai tarnavo”, p. Matu
sevičius įdėjo komunistų laik
raščiuose savo fotografija, ku-

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS it
M. KOVARSK1, Sav.

riai pozavo pasirėdęs “Lietu
vos kareivio uniforma.” Ra
šantis šiuos žodžius yra Lietu
vos kariuomenės atsargos lei
tenantas, ir visas Lietuvos uni
formas žino, bet tokios, kokių 
dėvi p. R. M., jis dar niekur 
nėra užtikęs. Gal malonėtų p. 
R. M. paaiškinti kokiai valsty
bei tas jo munduras priklau
so ar iš kokios teatralių kos
tiumų agentūros jis jį išsinuo
mavo? Lietuvos kariuomenėj 
tokios uniformos p. R. M. tik
rai nematė, nes tokių ten ne
buvo.

Toliau R. M. kalbėjo, kad 
būdamas “inteligentu” jis pa
geidavęs būti “junkerių” eilė
se, Karo mokykloj, o ne “ei
liniu”, bet ten nebuvęs pri
imtas. Gal tai tik smulkmena, 
bet Lietuvos terminologijos 
nežinojimas p. R. M. ir vėl iš
duoda. Lietuvoj “junkerių” 
nėra, niekas to termino ne
naudoja. Karo mokyklos na
riai yra vadinami “kariūnais.”

P-s R. M. Lietuvoj buvo “in
teligentų rateliuose,” buvo 
net “žurnalistu,” tad viskų ži
nojo apie viskų, ypač apie 
Kauno gyvenimų. Gaila, kad 
jis nenurodė kokiuose laikraš
čiuose bendradarbiavo. Tų 
savo didelės “darbuotės” Lie
tuvoj periodų jis tik keliais 
neaiškiais žodžiais peršoko.

Tas irgi įtartina. Jei p. R. 
M. taip daug Lietuvai dirbo, 
net laikraščiams bendradar
biaudavo, lai niekas neabejo
ja, jis butų viskuo pilnai pa
sigyręs, butų savo nuopelnus 
pabrėžęs. Tai paprasta žmo
gaus natūra savo darbus kelti. 
Jie buvo labai reikalingi ir jo 
kalbai didesnį efektų duoti.

P-s “Matusevičiau” l
Toliau, tas didelis “Lietu

vos inteligentas ir žurnalis
tas” mitinge pareiškė, kad 
“Lietuvoj paleistiems politi
niams kaliniams pagerbti” bu
vo surengtas milingas, kuria
me “dalyvavo Kipras Petraus
kas ir jo brolis Jurgis Petrau
skas.”

Čia tikrai p. R .M. parodė 
savo didelį “žinojimų”. Beveik 
kiekvienas vaikėzas Kaune, 
nekalbant jau apie “painfor
muotus žmones”, kurie maišo
si “inteligentų rateliuose,” ži
no, kad dainininkas Kipras 
Petrauskas ir Jurgis Petraus
kas, dramos artistas ir komi
kas, nėra broliai. Kipras Pet
rauskas, yra Lietuvoj plačiau
siai išgarsėjęs žmogus ir ten 
visi žino ir mažiausias jo gy
venimo smulkmenas, kaip čia,

NAUJIENU-ACME Telephott
COLORADO SPRINGS, COLO. — Repubiikonų 

kandidato į prezidentus Wendell Willkie žmona (po de
šinei) “pašina.”

Sudriko Radio
Programas
Sekmadienio vakare, iš ga

lingus stoties W\ C. F. L., 970 
k., 9 valandų, vėl bus trans- 
liiiojainas regttilaris

Apsimokėjo Garsintis 
“Naujienose”

Kaip tik tilpo garsinimas 
N-se”, No. 148, kad Jonas 

feudriko Ragauskas, 2611 W. 43rd St.,
tadio programas. Klausytojai pritaiko kabinetus su stalčiais 
Išgirs daug geros lietuviškos prie bet kokios sinkos, ir kad 
muzikos ir Makalų Dramų. tas namų šeimininkėms sutei-

Programas leidžia JosephF. kia daug patogumo ir gražu-
Budrik rakandų ir radio krau- mo savo virtuvėse, tai užsaki- 
luvė, adresu 3409 So. Halsted mai taip padidėjo, kad drg. 
Street. —Pranešėjas. Ragauskas buvo priverstas

samdyti dauginus darbininkų.
Dabar tėmykite skelbimų 

“N-se°, kuris bus iliustruotas 
su paveikslais. Apskaičiavimas

Gražus įvairus
Radio Programas

Kad praleisti smagių ir įdo- jr išaiškinimas jums nieko ne- 
inia valandėlę, priminima už- kainuos. Šaukite Lafayetle 
šistatyti savo tadio rytoj, sek-'5919. —Steponas
madienį, 11:30 valandų prieš-------------------------------------------

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale
4701 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

Tel. VlCTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

MOKTI Siūdins- tiesiogiai

GOLFO IŠVAŽIAVIMAS
Bengia LIET. BIZNIERIŲ ORGANIZACIJA of CUOK COUNT1

At P1PE O’ PEACE GOLF COURSE
SO. HALSTED ST. ir 131st STREET 

VISĄ DIENĄ

Antradienį, August 6 d., 1940
Bus gražus programas ir geri pietus ir bačka alaus ir prizai 

UŽ gerą lošimą. Kviečiam Visus sporto mėgėjus atsilankyti. 
—KOMISIJA

Amerikoj, pa v., visi žino gy
venimų garsiųjų Hollywoodo 
žvaigždžių. Lietuvoj gyvepęs 
žmogus” nepadarys tokios 
klaidos, kai]) p. R. M. padarė 
pasakydamas, kad Kipras ir 
Jurgis Petrauskai yra “bro
liai”.

Nereikia Melų Kaip 
Dramblių.,.

Gal tai smulkmena, bet ji 
parodo ar žmogus teisybę kal
ba. Paprastai, žmogus, kuris 
meluoja, išsiduoda ne leptcr- 
damas melus didelius kaip 
dramblius, bet bandydamas 
savo melus sustiprinti smulk
menomis. , $,tąi pavyzdys. Sa
kysim, Kaunan atvažiuoja ne
žinomas žmogus, ir, norėda
mas kauniškiams užimponuo
ti, pasigiria, kad atvažiavo iš 
Amerikos, gyveno daug metų 
Chicagoj. Norėdamas paro
dyti, kad “tikrai gyveno Chi
cagoj” priduria smulkmenų, 
kad Chicagos miestas randasi 
Ohio valstijoj. Tam nepažįs
tamam taip prasižiojus ir pa
darius tokių klaidų, sunku yra 
betikėti visiems kitiems jo 
pasakojimams. Tai taip ir įsu 
p. R. M.

Pavyzdžiui, • jis sako, kad 
“Lietuvoj neleisdavo steigti 
mokyklų ir vakarinių kursų”, 
kuomet faktas yra, kad nuo 
1930 metų pradžios mokslas 
visoj Lietuvoj buvo privalo
mas, o pati komunistų spauda 
Amerikoj tai ne karta minė
jo. Juk komunistiškoji “Lais
vė” dar tai]) neseniai, š. m. 
liepos mėnesio 25 d., numery j 
rašė, kad Lietuva turi 2,530 
pradinių mokyklų] su apie 300,

kaltinti, akyvaizdoj to, kas Lie
tuvoj darosi. O jeigu kas butų 
pabėgęs, “lėktuvu”, tai komu
nistiškoji spauda Amerikoj 
butų tų dalykų išputusį tiek ir 
tiek. Bet ji to negalėjo pada
ryti, nes tokių pabėgimų ne
buvo.

UŽ Pinigą Viskas Galima

Tas p. Rubinas Matusevičius 
jau nėra tokia svarbi asaba, 
dėl kurio čia tuoj reikia rašy
ti ilgiausius straipsnius. Bet 
komunistų siuntinėjamas po 
kolonijas jis platina melus 
apie Lictuvų, pasakoja viso
kias nesųmoiies. Amerikos lie
tuviai turi būti .painformuoti 
apie tai ir tokio asmens, kaip 
p. Rubinas Matusevičius ,turė
tų neimti už grynų pinigų.

Ne veltui, į,oųiunistai čia jį 
bando persiutyti “neseniai iš 
Lietuvos atvykusiu” pranašu. 
Išvada juk tokia, kad jeigu jis 
Lietuvoj gyveno ir neseniai iš 
ten atvyko, tai viskas kų jis 
šakys, tai bus gryna teisybė. 
Juk ten būdamas jis galėjo vis
kų patirti... Bet ir “iš Lietu
vos atvykęs” žmogus gali labai 
labai drūčiai meluoti, ypač jei 
gauna geraį apmokėti iš komu
nistų iždo, o kilo darbo, kaip 
tas musų p. R. M., neturi.

Bet jo pasiklausius, panag
rinėjus p. Rubino Matusevi
čiaus kalbos tik mažytę dalį, 
pasirodo, kad jis ne koks ten 
“Lietuvos inteligentas”, ne 
“Lietuvos žurnalistas”, kuris 
kai kada gal kų ir parašė. Tik
renybėje jis turbūt yra Vienas 
iš eilinių komunistėlių, kuris 
kada tai gal gyveno Lietuvoj 
ir vėliau greičiausiai Sovietų

piet, ant stoties WGES ir pa
siklausyti gražaus įvairenybių 
programų. Girdėsite smagių 
dailių, gražios muzikos, įdo
mių žinių ir pranešimų. Viskų 
patieks žymus radio talentai, j

Leidėjai šių programų, Pro- 
gress Furniture Company, pa
tieks gerų žinių apie pirkimų 
visokių namams reikmenų, nes, 
mat, šių savaitę Progress Krau
tuvė tęsia didį rugpiučio mene
sio išpardavimų kame ant vi
so ko kainos yra labai suma
žintos. Pasiklausykite.

—Rep. J. Z.

O Apskričiu ligoninėje mirė 
15 mėtų berniukas iš Maywcod, 
Williahi Schcenbeck, 315 South1 
5th avenue. Pereitų trečiadie-! 
nį jis mirtinai susižeidė kai be
simaudydamas nėrė į seklų van
denį.

$495
$225
$315
$365

MES

FINANSUOJAME
WPA 

ŽEMIAUSI ĮMOKŽJIMAI 
RAŠYTOS GARANTUOS

10 Dienų Važinėti 
LaSalle 4 dr. tr. sd. 
Studebaker tr. sėd. 

Ford Trk. Sėd.........
Packard 6 S e dari ... 
Chrysler Royal Sd.....$345'
Ford Sedan ............. $195
PlymOuth Tr. Sėd...... $245
Chev. Sedan ........... $225
Ford Sedan ............. $235

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

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES 

2919 W. MAD1S0N 
CHICAGO, ILL.

*38 
’36 
’38 
’37 
’37 
’36 
’36 
’86 
’37 
*35 
’35
’34 
’34 
*34 
33 

*33 
*32

Sutaupinkit 40% 
išdirbėjai puikių por
tretų m inumeniams— 

Padaryti U. 8. A. 
įkūrėjai 

"MONTIC.RAI’H’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
SIEKAI) - NENYK

STANČIO 
OtlO NEĮVEIKIAMO
JĮIh neKail nukrikti! 

7008 south' 
PAULINA ST.

PROftpect 1206

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS Cf|
Išima Už .............. I w«wU
PRABUVIMAS fifi
Ligoninėje .............. *UU.UU
RAUDONGYSL1Ų $ (1(1
Išėmimas ir Ligon. fcUfcUU 
reumatizmas SO (lt! 
Greita Pagelba ....... *L.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzartiinaei ja C 4 ft fl
ir vaistai .................. *I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedziė Avė. Chicago

r:-!/ . !> . ‘L-a-

^NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies rtstmUš, baidus, ailtoniobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agentu, atbd brokeriu, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chičago Board of Underwritets”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517,1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 ‘ Telefonas CENTRAL 6200
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHICAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & JNSVttANCĖ ČOMPAŪY 
PHOENIK INDEMNITY COMPANY.

000 vaikų. O ar buvo žinoma 
p. R. M. apie Lietuvos liaudies 
universitetus,- kurie specialiai 
buvo skirti suaugusių žmonių 
švietimui? Jeigu p. R. M. buvo 
“Lietuvos inteligentas”, “Lietu
voj ėjo mokslus” ir “buvo žur
nalistas” jis bent šitų bendrų 
faktų apie Lietuvos švietimų 
negalėjo nežinoti.

Beje, prie progos tepasako 
p. R. M. kaip dabar bus su Lie
tuvos švietimu? Atvykusi rau
donoji armija išvaikė moki- 
ilitts iŠ pradžios mokyklų ir 
gimnazijų ir pati jų patalpose 
apsigyveno. Kur dabar susi
rinks mokiniai ir kokia yra 
švietimo ateitis Lietuvoj?

P-s R. M. metė įtarimų, kad 
buvę Lietuvos ministrai pasi
rūpino nusipirkti lėktuvus ir 
su jais skubiai išskrido iš Lie
tuvos. Tai efektingas įtarimas, 
bet nei p. M., nei kas kitas 
neturi kuo jį paremti. Lėktu
vais niekas neskrido ir retas 
kuris valdininkas iš viso pa
bėgo—-už kų juos vargu galima

Rusijoj, kur pripumpuotas so
vietinio raugo atvyko čia. O 
čia kaip neva,lietuvis, jis nedo- 
riai meluodamas varo komu
nistinę propagandų.

O, prie pabaigos, galima pa
abejoti apie p. R. M. lietuviš
kumų pasiklausius ir jo lie
tuviškos kalbos. Žmogus augęs 
Lietuvoj ir baigęs “Lietuvos 
universitetų” nekalba su ryš
kiu nelietuvišku akcentu, ir ne
daro nedovanotinas gramati
kos ir sintaksės klaidas.

Turėdami reikalų su šiuo p. 
R. M., Amerikos lietuviai turėtų 
aiškiai žinoti tikrai stt ktio tu
ri reikalų ir kaip su juo skai
tytis. Tarp tikrų ir nuoširdžių 
lietuvių šis naujas komunistų 
agentas bus nepageidaujamas.

—L L
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COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis. 

NUSIPIRKIT PAKANKAMAI 
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taksų 3% Įeina į Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
distributors

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesb ialis.

5031 W. Roosevelt Rd,
CICERO, ILL.Žemiau paduodamos kainos yra 

už cash, perkant 4 tonus ar 
Daugiau

POCAHONTAS — Third Vein
ar New River. Ne- $"7.75 
rūksta ... Namams ■
WEST VIRGINIA MINE $■».35 
RUN — Extra rupios ■
CHICAGO SOLVAY arba CHI
CAGO COPČERS — $0.35
Pea Coke

ANTHRACiTE Chest- $<0.25 
nut ar Fange Hard Coal

MILLER’S CREEK — Dideli
Šmotai, Genuine $0.35
Consolidation
ATLAS BLOCK — $0.15
Puikios Pečiui Anglys

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.
iLLlNOIS SCREENINGS — ge^ 
resms kieme sijojimas; galima 
stdkeriui vartoti arba $4.70 
rankomis kūrenti
A C E S TO K E R NUT - 1-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—įtinka 
visiems stokerių 
įrengimams ©

royAlstokerMt — mū~- 
sų Vadas. Puiki Štoke- ..$0.05 
riam Anglis
BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch $0.20
rupumo ■
BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
šit magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai $0.65
n-ali n>rkt<

SULAIKYKIT TXkr
PATRUKUSIEJI

Kainos Gal būt Pakeistos Be įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

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

100% garantuoti Fittings 
padaro paraištes 100% 
Apsaugančias ir 100% 
Pataisančias. Sukeliamas 
specialus stimuliantas— 
iNaujų stiprių muskulų ir 
audinių sudarymui viso
se silpnose dalyse. Duo
da pakankamai pageri
nimo, kad paliuosuoti jus 
iš Paraistės Vergijos į 
Trumpą laiką.

Tegul tik specialistas 
daktaras pritaiko jums.

šimtai pasveiko. Ko
dėl ne jus? Žiūrėkit į 
liudymus. Atsilankykite 
norėdami gauti DYKAI 
Fittings ir pamatyti, kaip 
jūsų paties Paraištė ar
ba nauja, taip pigiai

kaip uz $5.00, duoda jums nuosta
bius rezultatus. Rašykite klausdami
informacijų.

Naujienų Spulk

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOANAND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR
VADINSIS

UniversaI Savings
and

Loan Association

MOKA Už VISUS IND4LIUS. Kreipkitės

Šioje Associačijbje Viši indėliai yta apdrausti per 
FederaI Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, £>. C.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

Dr. Peler Schyman, Director 
1869 N. Damen Avė., Chicago, III.

Armitage 8200 
Įėjimas per krautuvę ant kampo į 

2-rą aukštą.

rytinė RadiO
VALANDA

iŠ stoties

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.

, ?į. ‘ v ■

k



6 NAUJIENOS, Chicago, III. šešadien., rugpiučio 3, 1940SPROGIMAS SUŽEIDĖ 16 ŽMONIŲ ARMOURO CHICAGOS DIRBTUVĖJ
Sprogo garo tankas taukų skyriuj

Armour and Coinpany Chi
cagos dirbtuvėje vakar prieš
piet įvyko sprogimas, kuris 
sužeidė 10 darbininkų, ir pas
tatė pavojun apie 50 kitų, dir
busių netoli įvykio vietos.

Sprogimas įvyko dirbtuvės 
taukų skyriuje, prie 43-čios ir 
Cook avenue, pačiam Chica- 
gos skerdyklų viduryje. Ten 
sprogo didelis garinis tankas. 
Jis buvo naudojamas virimui 
ir ėmimui taukų iš kiaulienos.

Sprogimas išnešiojo dirbtu
vės ir kelių aplinkinių triobe- 
sių langus.

Vienas Sužeistas Pavojingai

Sužeistieji buvo daugiausia 
skaudžiai apiplikinti. Firma 
sako, kad tik vienas darbinin
kas buvo pavojingai sužeistas, 
o kitiems pavojaus nėra.

Sužeistieji darbininkai yra:
Albertas Jesunas, 30 m., 

0350 So. Rockwell Street, (sun
kiai sužeistas, stiklų apipiaus- 
tytas, guli Mercy ligoninėje);

Michael Goss, 9308 South 
Euclid avenue;

Isaac Ladson, 40, 5419 So. 
Dearhorn st.;

Cosmore Snoiu, 37, 5305 So. 
State Street;

Julia Chester, 30, 3817 So. 
State Street;

D rudy Johnson, 4753 Lang- 
lev avenue;

Ella Wilson, 56, 1343 W. 14 
Street;

Irma Taylor, 23, 572 E. 35th 
Street, ir

Cornelia Brazton, 41, 4010 
So. Vicennes avenue.

Sunkiai Pašovė 
Merginą ir Save

Abu Kritiškoj Padėtyj

STOCKYARDS —Prie 43- 
čios ir Wallace tovvnoflakietis 
Chester Ostrowski, nuo 4747 
S. Wolcott street, vakar rytų 
laukė savo merginą nuvežti į 
darbą. Ji nepasirodė.

Vėliau pastebėjęs, kad ji va
žiuoja automobilyj su kitu vy
ru, Ostrowski užkilto jiems ke-’ 
lią, sustabdė savo automobilį 
ir į merginą paleido tris šū
vius. Po to suvarė sau kulką 
i galvą.

Ir ()strowski ir mergina buvo 
labai pavoj ngai sužeisti. Jis 
mirė, o mergina dar gyva ir 
guli Evangelical ligoninėje. 
Daktarai spėja, kad ji irgi mirs.

Pašautoji mergina yra 24 
metų Clara Nowicki, nuo 551 
\Vest 43rd street.

Pasišovė Berniukas 
Bridgeporte

BRIDGEPORT — Bežiūrinė
damas tėvo revolverį kairiąją 
ranką pasišovė 14 metų ber
niukas Edvardas Mocny, gyve
nas adresu 821 West 31st street. 
Kaimynai jį nuvežė į šv. Kry
žiaus ligoninę. Pavojaus gyvy
bei nėra.

Berniuko tėvai yra išvažia
vę atostogoms.

Kaltina Tris Pieni-

Išmokėjo $2,911,579 
Senelių Pensijos

Liepos mėnesį Illinois val-
stijos senatvės pensijų fondas 
išmokėjo pensijomis seneliams 
$2,911,579, apie $33,500 dau
giau, negu birželio mėnesį.

Liepos mėnesį valstija pradė
jo mokėti padidintas pensijas 
kurias legislatura neseniai pa
kėlė nuo $30 iki $40. Seneliai 
didžiumoj gauna tik dalį pen
sijų, nes daugelis turi šeimy
nas, kurios juos užlaiko, todėl 
visa pensijų suma pereitą mė
nesį padidėjo tiktai $33-iais 
tukstačiais, o ne daugiau.

Nori Pagerinti 
Susisiekimą Mątte, 
Brighton Parkuose

Alde r manas Siūlo Naujas 
Autobusų Linijas

Jeigu visi 13-to vvardo al- 
dermano, Michael P. Ilogano, 
norai išsipildys, tai Marąuette 
Park ir dalies Brighton Parko 
piliečiai ateityj turės gerą, pa
togų susisiekimą tose vietose, 
kur dabar jo trūksta.

Hogan miesto tarybai siūlo 
įvesti sekamas autobusų lini
jas:

47 th iki Cicero Avenue;
51 s/ iki Archer avenue; 
ooth iki Cicero avenue; 
59/h iki Cicero avenue;
67 th iki Cicero avenue; 
71.s/ iki Pulaski Road; 
Pulaski Road iki 71s/; 
Cicero avenue nuo 67lh iki 

Ogden avenue;
Archer avenue, nuo 63rd iki 

Mariem;
Central avenue, nuo Archer 

iki (VMh, ir
California avenue iki 7\sl.

Prailginimai toms linijoms 
siūlomi nuo tų vietų, kur da
bartinės gatvekarių linijos ar 
autobusų linijos pasibaigia. Pa
vyzdžiui, siūloma autobusų li
nija, 47th iki Cicero; prasidė
tų nuo Kedzie, kur baigiasi 47- 
tos gatvekarių linija.

Apiplėšė Dirbtuvę 
Cicero

CICERO — lo 70 mylių 
'greitumo “lenktynių” Cicero 
’r Chicagjs gatvėmis abiejų 
ų miestų policijos /jkvadka- 

viai vakar po pietų suėmė plė
šikus, kurie apiplėšė Hurley 
Machine Co., dirbtuvę Cicero], 
adresu 1945 S. 54th aevnue. 
Jie ten pasigrobė apie $100.

Areštas buvo padarytas prie 
Keeler ir Madison, kur pikta
dariai pagaliau sukulė savo au- 
tomob.lj, nebagalėdami nuo 
policijos ištrukti. “Lenktynė
se” jie ir policija apsimainė 
šūviais.

Vienas suimtųjų yra 22 mc< 
tų Joseph Kostek, nuo 608 N. 
Paulina street.

KtAUJIENU-ACME TPlephnto
CHICAGO. — Washington Parke įvyks arklių lenktynių spektaklis. Vadina

si, bus parodyta, kaip arklių lenktynės buvo rengiamos praeityje.

Suvažinėjo Du 5 
Metu Berniukus c-

Prie 59th ir Green gatveka- 
ris suvažinėjo penkių metų 
berniuką Henry Goebel, nuo 
5818 S. Green. Jam perskėlė 
galvą ir sukruvino kūną. An
trąjį berniuką, George Izrael, 
1740 M. Park avenue, suvaži
nėjo automobilis, prie Menomi- 
nee ir Slockton Drive. Jam 
taipgi perskėlė galvą.

Abu žaidė gatvėj.

Federaliai Agentai 
Suėmė Lenką — 
Nepilieti

Du federaliai agentai vakar 
Northsidėj suėmė 35 metų chi- 
eagietį Bazil Sheiko, gyvenanti 
ad. 1806 North Wells street. Jis 
yra kamantinėjamas apie įva
žiavimą Amerikon. Atvažiavo 
iš Lenkijos kiek laiko atgal.

Ežeran Įkrito 
Lėktuvas

Vakar apie p'etus i Mkhi- 
gan ežerą, prie North Chicago, 
Įkrito didelis vandeninis lėktu
vas. Liudininkai spėja, kad tai 
buvo karo lėktuyas iš laivyno 
stoties prie ežero.' Dabar ten 
e na bombonešių ir kitokių lėk
tuvų manevrai.

Trijų lakūnų Įgula buvo iš
gelbėta.

Atėmė $6,475 Nuo 
Pasiuntinio

Prie Blackhawk ir Halst.d 
gatvių keturi banditai atėmė 
$6,475 nuo Birk Brothers bra
voro pasiuntin o, kuris vežė pi
nigus bravoran iš National 
Security Banko, vidurmiestyj.

Apiplėštasis buvo 19 metų 
Joseph Binetii. Piktadariai 
sustabdė jo automobilį, jį su
mišė ir p nigus atėmę nuva
žiavo.

Lenkijos Pabėgėlliai 
Į Australiją

Ch cagos lenkų organizacija, 
American Society of Mt. Kos- 
ciuszko, 1200 N. Ashland, pa
skelbė, kad Australijoj apgy
vendins savo tautiečius pabė
gusius iš Lenkijos, kurią da
bar valdo Vokietija ir sovietų 
Rus ja.

Organizacija rinks aukas tų 
atbėgėlių kelionių finansavimui 
taipgi parupinimui jiems p ni- 
gų gyvenimo pradžiai tolimam 
Australijos kontinente.
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NAUJIENŲ 
Radio Programas

Dainuos: .

MIŠRUS KVARTETAS: Aldona Grigonis, Stella 
Rimkus, L. Namavičius ir Jonas Avelis

PRANEŠIMAI Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GYVE
NIMO, IR SAVAITĖS ŽINIŲ SUTRAUKA 

Taipgi dalyvauja:
“NAUJIENŲ” RAŠTINE

. Iš Stoties

>

nes Nesanitraiškumu
Apskričio prokuratūra įteikė 

kaltinimus kriminaliam teis
mui prieš tris Chicagos ir apy
linkės pienines. Jos yra kalti
namos nesanitariškumu ir par
davinėjimu nepasteurizuoto 
pieno. ,

Tos pieninės yra Village 
Dairy Products Corporation, 
1419 Harrison street, Broad- 
view; Modern Milk Stores Cor
poration, 7326 Irving Park Rd., 
ir Montrose Dairy Store, 6414 
Montrose avenue.

aT.iJ I "IiN Ų-aCM IG Telephoto
Winslon Churchill, Angli

jos premjeras,’ "dpžiuri šiau
rinės Anglijos apkasus.

Užsidegė Lietuvio 
Garažas

Nuo karštų pelenų išp.ltų 
ielon vakar rytą užsidegė ga
ražas adresu 3618 S. Wells st., 
priklausantis lietuviui M. Var
kaliui. Nuostoliai nedideli. Ap
degė ir gretimas med nis na
mas ties numeriu 3614.

Nuo neatsargiai naudojamų 
degtukų užsidegė gyvenamas 
namas adresu 7207 S. Camp
bell avenue, kuriame gyvena 
C. Bogue ir šeimyna. Nuosto
liai maži.

Pasivogė $1,700
Iš Viešbučio

Vakar rytą du gražiai pasį- 
| rėdę vyrai atėjo į Buena Park 
viešbutį, adresu 4145 Sheridan 
road. Jie išvalė raštines seifą 
ir pasiėmė $1,300 pinigais ir 
apie $400 brangenybėmis, ku
rias viešbučio svečiai turėjo 
seife pasidėję.

Tai jau kelintas apiplėšimas 
tame viešbutyj šešių-septynių 
mėnesių bėgyj.

Trūksta Vandens;
'J • 

.Natiniai Negali 
Maudytis

---- —
Liūdnos dienos atėjo Jolieto 

ir Stateville (irgi prie Joliet) 
kalėjimų kaliniams. Jie
maudytis kartą savaitėj, 
karščių kalėjimuose pri truko 
vandens. Paprastai maudyda
vosi apie kartą į dieną.

“Medaus Mėnuo” 
Vogtais Pinigais

Fort Bcntone, Montanoj, ke
letą dienų atgal apsivedė Geo. 
ir Shirley Motarie, 24 ir 23 me
tų amžiaus montaniečiai. Jie 
atvyko Chicagon “medaus mė
nesį” praleisti.

Nespėjo atvažiuoti kai pasi
rodė policija ir abu uždarė 
kalėjime. Atvažiuodami Chi
cagon jaunavedžiai papildė tris 
apiplėšimus Montanoj ir Min- 
nesotoj.

Jie prisipažino ir paaiškino 
policijai, kad “medaus mėne
siui” jiems buvo' reikalingi pi
nigai.

© Ne tiek laiminga buvo 15 
metų mergaitė, Frances Gruen- 
wald, 2428 Cortland street. Ji 
nukrito irgi nuo trečio aukšto 
verandos, kai ramstis lūžo, ir, 
nusilaužė nugarkaulį.
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Simfoniniai Koncer
tai Mark White 
Parke

Rengs Ir Kituose Parkuose

BRIDGEPORT — Pradedant 
šia savaitę Bridgcporto Mark

Suėmė Už Netiku
sius Čekius

Policijos rankose randasi 61 
melų chicagietis Herbert S. 
C u mm ings, kaltinamas už ne
tikusių čekių platinimą. Jis 
juokaudamas prisipažino, kad

tegalint nuo 1912 
Del su ta’s čekiai 

'šiam žmogui

varė gerą biznį 
s, bet ir geri nu
kartais pasilaiko

1 suklupti.

Iškraustė Dirbtuvę 
Iš Chicagos

Chain Beit Company metalo 
firma skelbia, kad visiškai už
daro savo dirbtuvę Chicagoj ir 
visus įrengimus perkėlė į West- 
Milvvaukee, kur dabar gamina 
porduktu.s, kuriuos iki šiol ga
mino Chicago].

Darbininkai, kurie norėjo 
pasilikti su firma, taipgi buvo 
perkelti į West Milvvaukee.

Saugokitės Blogų 
Čekių Platintojo!

Policija perspėja Chicagos, 
ypač Northsidės, aludininkus 
ir kambarinių savininkus sau
gotis blogų čekių platintojo. 
Jis pasiūlo išnuomuoti kamb. 
arba pirk gerti, ir nor iš anksto 
mokėti nuomą už kelias die
nas. Moka čekiais paprastai 
apie $50, ir prašo grąžos.

Tie čekiai yra netikę.

Whilc Scpiare parkas vieną j 
vakarą kas savaite duos rekor- 
duotus simfoninės muzikos 
koncertus. Įžanga vis’ems bus 
nemokama.

Panašus koncertai bus ren
giami ir kituose parkuose, ir 
papludymiuose, būtent: Shabo- 
na, D. J. Kennedy, Rivcr, Cha
se. Pahner, Madden, Colum- 

i bus, Seward, Eckhart, Nor- 
wood, Lake Shore, Tuley, 
Humboldt, Pulaski, 102d St., 

i Hamiltcn, Kilbourn, Wcst Pull- 
I man, Edison ir Armour Square 
i parks, ir Montrose-Wilson, 
North Avenue, 12th street, 31st 
street, Jackson (61th street) ir 
Calumct (98th street) papludy
miuose.

Išskrenda Washing- 
tonan Ateivių 
Reikalais

Rytoj keleiviniu lėktuvu į 
Wash ngtoną, D. C., išskren
da ad’v. Charles P. Kai.

Jis aiškino, kad skrenda pa
simatyti su atatinkamais val
džios žmonėmis nepilicč:ų re
gistracijos ir kita s ateivių 
reikalais.

Buvo Labai Svarbu, 
Reikėjo Pinigų 
Merginoms

Keturi jauni high school mo
kiniai, suimti už vagiliavimą, 
aiškino vakar policijai, kad 
labai svarbus reikalas juos 
prie to privertė. Jiems reikė
jo pinigų ir automobilių “dei- 
tams” su merginomis. Kai jų 
neturi, lai kur lengviausia gau
ti? Atimti nuo tų, kurie turi!

Taigi, jie tuo praktišku ke
liu ir pasinaudojo.

Suimtieji yra Eugene Brauty, 
3560 Dickens street, George Pe- 
dersen, 2148 North Kostner 
avenue, Edward Dubiszcz, 
3527 Pahner street, ir Paul 
Shackleford, 1921 N. Central 
Park avenue. Penktasis gaujos 
narys slapstosi.

Bu Cliff Farrell and Hal ColsonJACK SWIFT—Joan Would Think of Hollywood
THE CALIFORNIA C0A5T 
(3 RECEDING RAPIDLY 

BEHIND US.

3TRAT0SPHERE 
/AND ŪKE A 

BLAŽĮ NG 
METEOR 

SPEED5 AWAY 
O N HER .adventure

C/HE AURORA 
RISES WITH A 

ROAR OF 
POCKET TUBES, 

LIFT5 INTO

YEP, WE ’RE 
SPEEDING OVER

THE BLUE
PACIFIC

1369 KILOCYCLES 
11 VALANDĄ RYTO

Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo 
pasiklausyti!

VAKAR CHICAGOJE •
© Iš radio sandėlio, adresu 

6315 South Ashland avenue 
kas tai pavogė keturis radio 
aparatus ir $16.50 pinigais iš 
registerio. Taip raportavo po
licijai sandė io savininkas Ed- 
ward Gubovas, gyv. ad. 6303 
Loomis Street.

O Anglijos konsulas Chiea- 
goj, Levvis Bernays, atsišaukė
į anglus, gyvenančius Chicagos 
distrikte, kviesdamas juos sa
vanoriais į Angli es kaiiuome- 
nę. Ypač reikia technikų, lakū
nų ir k tų patyrusių amatinin
kų.

© United States Junior 
Chamber of Ccmmerce, organi
zacija jaunų Amerikos biznie
rių ir profesionalų, išsiv.n inejo 
laiškus visiems kongreso na
riams, ragindamas juos balsuo
ti už privalomą kareiviavimą.

© Rekrutu i kariuomenę įs
tojo Marųuette Parko “mi’ži- 
nas”, Walter A. Wollgast, nuo 
2740 West 65th street. Jis yra 
18 metų amžiaus ir šešių pėdų 
šešių colių aukščio.

® 47 metų Joseph Gali, 1807 
17th street, ir Vincent Kojs, 
54, nuo 1724 17th street, susi
ginčijo. Vienas jų buvo skolin
gas antrajam sumą pinigų. Ki
lo smarkios muštynės. Rezul
tate Gali buvo mirtinai nudur
tas. Kojs yra po areštu.

o Jsigavęs į butą adresu 
2515 East 77th st., per lange
lį virš durų nežinomas pikta- 
daris išnešė ap'e $500 rūbais 
ir brangenybėmis. Bute gyve
na chicagiečiai Louis L. Ber
gen ir šeimyna.

• Grįžęs namo iš darbo mie
gamajam užsirakino ir nusišovė 
WPA darbininkas John Roach. 
Gyveno ad. 1542 Massasoit avc.

© Prie Terminai National 
Banko, Madison ir Canal, du 
maskuoti banditai atėmė $470 
nuo Fred H. Uzel, užveizdos 
valgyklos North\vestern gelž- 
kelio stotyj. Jis nešė pinigus 
deponavimui banke.

© Nuo trečio aukšto veran
dos savo namuose, 1118 North 
Calilfornia avenue, nukrito, bet 
tik lengvai susižeidė 4 metų 
berniukas Sidney Vengrow. Jis 
krisdamas įsipainiojo į prie 
verandos stovinčio medžio ša
kas ir tokiu budu išsigelbėjo 
nuo mirties.

© Miesto teisėjas Weiss pa
skyrė $50 pabaudą, bet vėliau 
ją pakeitė probacija chicagie- 
čiui Charles Artz, nuo 5524
Kenwood avenue. YMCA vai-
gykloj, ties 1400 E. 53rd street, 
Artz pastebėjo ant sienos iška
bintą parašą: “God Bless Ame
rica”. žodžiai jam labai nepa
liko, nes žmonės aplink* štai* a 
išgirdo Arlz’ą keikiant, “God 
d... America”. Ki!o sumišimas 
ir Artz atsidūrė už grotų.

© Iš antro aukšto langų iš
krito ir ant cementinio šaligat
vio 3 metų berniukas Biilie 
Russell, 6617 S. May street. Ji j 
persiskėlė galvą. Berniukas bu
vo atsirėmęs j., d ratus lange. 
Jie neatlaikė ir su dratais ber
niukas išpuolė.
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BIRUTES CHORAS
šį vakarą turį išvažiavimą į 

Liberty Grove

Birutės choras širdingą! 
kviečia jus atsilankyti į choro 
naktinį pikniką, kuris įvyks 
Liberty Grove, AYįllow Springs, 
Ilk, vugpiučįp-August 3 d., ši 
vakarą; pradžia 8 vai.

Tąjnsta, kaip kųituros 4r me
no rėmėjas, Plhuų tikimės, at
silankysi j šį parengimir su 
teįksi Birutes chorui malonu
mą ir toliau ve kti meno srity
je.

Birutė per 33 metus nepa
liaujamai chicagiečiams dainuo
ja lietuvių 
dabar, kai 
kinti musų 
hngos yra

Kviečia visus choro kasienus 
Eleanora Piatkauskaitė.

dainas. Ypatingai 
pr.ešai užpuolė nai- 
tautą, mums reika- 
kulturinės įstaigos.

NAUJIENŲ-ACNf E Telepho»o

Generalis pašto Viršininkas James A. FarĮėy (po 
kairei) sveikina Edward J. Flynn’ą, ųaujajį deųiokratų

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO RAš. 

KLIUBO mėn. susirinkimas įvyks 
rugpiučio 4 d. Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd St., 12 vai. popiet. 
Malonėkite atsilankyti. ■

—Helęn C^apąs, rast.
DRS-TĖ SALDŽIAUSIOS ŠIR

DIES VIĘšpATIES JĖZAUS laikys 
men. susirinkimą sękmad., rugpjū
čio 4 d. 1-mą vai. popiet, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
St. Malonėkite visi nariai 
kyti, nes randas svarbių 
ptarti dr-jos labui.

—Franas Bakutis,
SIMANO . DAUKANTO 

laikys mėn. susirinkimą sekmad., 
rugpiučio 4 d., 12 vai, dienos, Chi- 
?agos Ljet. Auditorijos svet., 3133

Halsted St. Susirinkimas yra 
virbus,, todėl kiekvienas draugas 
•rjvąlo būtinai pribūti. Taipgi, ku- 
•ie esate pasilikę su mokestimi, 
wtinai ' pasipupipkite apsimokėti.

—P. į., sek*-
praugijos Šv. Petronėlės susirin

kimą? įyyks pirmadienį, rugpiučio 
j dįępą, 7:30 vąl. vakare, parapi- 
os svetainėje. Narės malonėkite 

.oributi.
—A. LAURINAVICHę, rast.

Halsted 
atsilanr 
reikalų

n. rast.
DR-JA

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-žemėPar davimui

LASSIF1 ED /1 D V T.
SITUĄTION VVANTED 

eško Darbp

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-žemė Pardavimui

IEŠKAU DARBO — karpenterio, 
malioriaus, plumberio ar, dženito- 
rio. Turiu patyrimo visuose šiuose 
darbuose. Turiu rekomendacijas. 
3856 So. Union.

VIDURAMŽIS ŽMOGUS ieško už
siėmimo už janitorių. Prie namų vi
sokį darbą suprantantis—ir boilerio 
kūrenimą. Telefonuokite po 6 v. 
vakare. Tel. Hemlock 0707.

HELP VVANTED—FEMALĘ 
_______Darbininkių Reikia

PIRŠTINIŲ DIRBĖJOS 
Siuvamos mašinos operuoto jos, 

patyrusios' prie moteriškų .pirštinių.
EISENDRATH GLOVE CO.

2U01 Ėtston Avė., 5th floor.

NEPAPRASTI 
BARGENAI!

flatai po 6 kambarius, Mūras, 
1-me karšto vandens šiluma; 2-ras
pečium šildomas. Ant Lowe Ave
nue, arti 34-tos ...................... $6000.

2

3 po 5 kambarius, Murip, Mar
ųuette Parke. Garo šiluma, moder
nios vonios.............................. $9,500.

HELp VVANTEp—MALĖ 
uarbimukų Reikia

Automobilių pirkę 
jams naujienos

Gimimai

EXTRA BARGENAS
PARDUOSIU arba mainysiu 80 

akrų Jarmą Michigan valstijoj, ne
toli Grand Rapįds; gyvuliais ir 
mašinęriją.

6 FLATŲ MŪRINIS namas Hyde 
Paęko apylinkėje, namas “firstclass 
condition”. Rendos neša $3,300.00 į 
metus. Lotas 50x158. Trijų karų 
mūrinis garųžas. Parduosiu tik už 
$12,000. įmokėti tik $2,500, likusius 
ant morgičiaus ant -4% nuošimčių. 
Best loęation in Chicago.

PIDŽIAUSIAS BARGENAS Chi- 
cagpje, 8 flatų muro narnąs, lotas 
0bxl25. Aštuoni flatai po 4' kamba
rius. Labai norim parduoti, tik už 
$5,750. Kas turite $1,250 gali nu
pirkti.

Tūkstančiai žmonių šiandien 
ieško automobilių bargenų. 
Tuo tarpu visai mažai yra vie
tų, kuriose galima gauti tik
rus pirkinius.

Vienas * arčiausių dylerių, 
savo bargenais, 
Automobile Sa- 
Madison Street. 
Universal Auto-

Diena Iš Dienos
Šiandien Žepgs
Prie Altoriaus

Šįvakar Suvalkiečių
Naktinis Piknikas

pasižymėjęs 
yra Universal 
les, 2919 W. 
Pcir 10 inetų 
mobile Sales
jams sąžiningai ir patenkinan
čiai. Tūkstančiai žmonių ir vėl 
smagesis tikromis vertybėmis, 
kurias galima rasti čia.

Universal kviečia jus atlan
kyti jų bizniavietes ir patik
rinti jų siūlomas vertybes. Čia 
užlaikomas 
mas. Iš jo 
tokį, kurio 

Jus esate
pageidaujami pas

šiandien, Grace Lutheran 
bažnyčioj įvyks šliubas dviejų 
jaunų lietuvių, p-lės Maryaretį 
Eyman ir p. Edvardo Nai nes.. 
Jiems asistuos “maid of hq- 
nor” p-lė Mary Ann Naines

ieškote.
visuomet maloniai 

Universal.

jaunių.
Liepos 30 d., pp. W. Krę- 

chin, jaunojo tėvai, savo dar
že, prie 4122 South Ar tęsiau 
sti\eet, surengė busimai jauna
jai p-lei Margaret gražias ves
tuvių lauktuves—“bridal sho- 
wer”. Daržas buvo labai gra
žiai išpuoštas. Įteikę p-lei Mar-

Spaičio darže, Archer ave
nue, priešais O’Henry Paęką, 
Willow Springs, III., šįvakar 
įvyks Suvalkiečių Draugijos 
pirmas naktinis piknikas. Pra
sidės apie 6 valandą vak.

Bus įvairių 
taipgi dainuos 
Choras. Įžanga 
Visi suvalkiečiai 
gai yra prašomi

Suvalkiečių 
nemokama, 

ir jų drau- 
ęlalyvauti.

Musų bizniavietels (shovv 
rooms.) ;yra atdaros kas vaka
ras iki 10 valandos. Mums tik
rai malonu priimti lankytojus 
ąpžiurėtojus visuomet.

dovanų svečiai darže smagiai 
linksminosi šeimininkų pp. 
Krechin vaišinami prie labai 
gausaus stalo.

—Onytė.

PRANCIŠKUS NORVAIŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 2 d., 6:00 vai. ryto, 
19*10 m., sulaukęs pusės ariiž., 
gimęs Alsėdžių miestelyje.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 pusbrolius, Stanislovą ir 
Antaną Jarumbauskus ir jų 
šeimynas ir daug draugų ir 
pažįstamų, Lietuvoje — tėvą 
Antaną ir 2 seseris, Oną ir 
Jėvą ir gimines.

Kūnas pašarvotas S. M. 
Skudo koplyčioje, 718 West 
18th St. Laidotuvės įvyks 
pirmad., rugpiučip 5 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Apveizdos 
Dievo parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už veliopio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Sv. Kazi
miero kąpipes.

Visi a. a. Pranciškaus Nor- 
vaišo giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie 
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jam paskutįnį patar
navimą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę liekame: pusbro
liai, Tėvas, Seserys ir Gim.

Laid. Direkt. S. M. Skudas, 
Jei. MQNROE 3377.

Laidotuvėmis rūpinasi pus
brolis Stanislovas Jarumbaus- 
kas, Tel. Lafayette 9869.

Svečiais Iš
Brooklyn, N. Y.

Šiomis dienomis atvažiavo 
atostogoms į Chicago iš Brook- 
lyp, N. Y., Diesel inžinierius, 
Jonas Vaičckonis. Jis apsisto
jo pas savo seserį, Oną Luko
šienę, 2555 W. 43rd S t.

Jis mano čia prabūti apie 
savaitę laiko pas savo gimines 
ir pažįstamus. Vėliaus gris at
gal prie savo darbo į Brook- 
lyną, N. Y. —Steponas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

John Barkauskas, 22 su La

John Blaze, 25, su Violct Ra
kauskas, 27

Michacl Kavaloski, 29, su 
Ann Vasgis, 24

T. Pačiunas, 35, su Ruby 
2clincr, 28

Eugene Klim, 24, su Jeanette

JĮOŲNAIJĘS, Jąne C., 1708 
Ęas| 85th Street, gimė liepos 
8, tėvui: Fpank ir Marjorie.

SpNĘ, Barbara Anų, 5206 
Graęe Street, gimė liepos 23. 
tėvai: Henry ir Cecijią.

VĄSSEL, Barbara June, 3111 
North Natchez avenue, gimė 
liepos 22, tęvai: Edward ir Ca- 
therjne.

PĘTR1CK, Barbara, 910 W. 
19th Place, gimė liepos 16, tę
vai: Henry ir Amelia.

RODEN, Philys A., 4915 
Wo(od|awn avęnųe, gimė liepos 
19, tėvai: Philip ir Jane.
GIEDRAITIS, George P., 628 

West Garfield Boulevard, gimė 
liepos 2'2; mirė; tėvai: George 
ir Frances. ,

MILEJSIS,’ — 3635
Park avenue, gimė liepos 
tėvai: Gust i^f Mary.

RINKUS, Rpbert W., 612 
31.st stręęt,/£įmė 1 epos 2, 
vai: Wultęy. ir Mary.

BVHRĮTIS, Pąų|, 2830
Erperalcį ąvenųę, girpę liepos 
6, tėvai: Paul’-if Valentina.

RĘIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

Paprastas galimumas vyrams am
žiuje nųp 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
gą padaryti daugiau tiems, kurie 
dirba kąvalkų darbą. Turi mėgti 
mekaniko darbą. Reikalingas mažas 
pradinis įmokėjųnas. Nepilnamečiai 
turi ateiti su giminėmis, kitaip ne
kreipsim į juos dėmesio. Atdara 
iki 8 vai. vakaro.
AMERICAN Aircraft INSTITUTE 

936-46 W. Chicago Avenue.

2 po 6 kambąrius, Mūras, Mar- 
ąuette Parke. Karšto vandens šilu- 

Dailus trobėsis. Nebrangiai.
BR1DGEPORT 
REALTY CO.

953 West 31st Street
• Phone YARDS 0311.

ma.

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

No. 4496 — Dviejų šmotų suknelė. 
Sukirptos mieros 11, 12, 14, 15, 16 
ir 17.

REIKALINGAS PATYRĘS dar
bininkas dirbti farmoje. Rašykit 
1739 So. Halsted St., Box 2402.

SPECIALIAI IŠ RESYVERIO.
Marųuette Parke, muro namas, 2 
po 5 kambarius, karšto vandens ši
luma. $7000. Lafayette 5407. 4706 
Sp. Western Av.e. S. M.

EUKinISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

MARQUETTE PARKE — 
don kambarys—su ar be valgio.

2452 W. 69 St.

ren-

RENDON KAMBARYS vyrui ar
ba paotenai, kad ir su vaikučiu. 
Renda nebrangi. Del platesnių žinių 
rašykite laišką 1739 So. Halsted' St., 
Box 2401.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, prie mažos šeimynos—bunga- 
iow. 70<t2 So. Campbell.

GOLŲ MINE— 480 akrų, su ge
riausiom triobom Michigan valstijoj 
ir gcriausĮs stakas 34 raguočių ir 
visokios mašinos, kurios reĮkąlingos 
dėl ųkio. Parduosiu iš priežasties 
man reikalinga išvažiuoti į RUąiją, 
tik $4,500.

PARDAVIMUI MEDINIS Bunga- 
low 6 kambarių. Gera vieta. 5737 
So. Kilbourn Avė.

KAMBARIŲ

3-jų FLATŲ naujas murinįs na
mas, po (J ir 5 kambarius, 2 kąru 
mūrinis garažas. Lotas 35x125 pė
das. Parduosiu iš priežasties turiu 
išvąžiuoti į Lietuvą. Parduosiu už 
$7,500.

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

60 AKRŲ FARMA Indiana vąlst. 
netoli Chicagos, Geros trobos ir ele
ktra, gyvuliai ir visi įrankiai. Far- 
ma yra prie cementinio kelio. Įmai
nysiu arba parduosiu.

33-jų PĖDŲ kampinis lotas geroj 
vietoj, South Sidėj, mainysiu ant 
automobiliaus.

MIKE and JULIUS
3649 S. Halsted St., Chicągo, III.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržovės. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidurnųeščio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. Z 614.

PARSIDUODA MŪRINIS, kampi
nis namas su tavernų ir 2 flatais 
po 4 kambarius. Vienas 5 kamba
rių—ir 5 kambarių cottage užpa-

Lake
21,

W 
tė

bo.

Susirgo Elžbietą 
Alikomenė

Staiga susirgo
Alikonienė, 324 
ųiento Bulvaras, 
nizącijų veikėjo, 
konio. Ji gydytojo priežiūroje 
Sako, didelio pavojaus nėra.

Linkime p. Alikonienei kuo- 
greičiausiai pasveikti.

—Naujienietis.

So. Sacra- 
žmona orga- 
p. J. II. Ali-

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

RENDON KAMBARYS vaikinui. 
Galima ir virtuvę vartoti. Nebrangi 
renda. 819 W. 34th Place.

f6k REN'r—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON 2 KAMBARIŲ beis- 
mantas, naujai išdekoruotas, apšil
domas. 2506 W. 45 St.

KRAUTUVĖ RENDON, 1967 Ca- 
nalport Avė. Didelė krautuvė ir 
gyventi kambariai. $28.00. Kohout 
Bros., Crawford 5800.

TO RENT—VVANTED
Ieško Rcnduoti

REIKALINGI 2 KAMBARIAI 
(furnišiuoti arba nefurnišiupti) 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.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

FARMA PARDAVIMUI — 108 
kaly. Parsiduoda pigiai ?8500-Sa- akra' .^sto kebo 2>A mylių

■ - I nuo miestelio; $500 Įmokėti. Balan
sas $3,533 lengvais išmokė j irpąis. 
Mrs. Priscilla Freese. Route' 2, 
Three Rivers, Michigan

vininkas Normai 4152. 5959 
Carpenter.

So.

BRIGHTON PARK 
Namų Bar genai

Dviejų augštų medinis namas, 
2-6 kambarių flatai, vana, skie
pas, 37 pėdų lotas, 2 karų me
dinis garažas,
Special kaina $3750.00

Keturių kambariu medinė cot- c. c

Bargenas . $2900.00

Dviejų augštų medinis namas, 
cementiniu pamatu, 2-4 kam
barių fialai, vanos, geroj apie-

Specialiai $3800.00

Ir turime daug daugiau įvairių 
bargenų.

Musų Ofisas Uždarytas 
Nedėliojo

B. R. PIETKIEWICZ
2608 W 47th Street

LOVEIKIS"£?=X 

Dalis 
KVIETKININKĄS

N Vestuvėms, Bankietams 
f ir Fagrafeams
ąiQ Sq. Hąls|ęd Street

TęL YARDS 7308 _____

Catiųo Camallieri, 21, su Lu- 
cia Andnikaitis, 18

Stanley Duniec, 30, su Elype
Mažintas, 29

George Bekens, 24, su D’- 
Lįlą pumas, 21

Reikalauja
Pergkirų

Isabelle Sutoris nuo Steve 
Sutorįs

Anne
Kulig

Kulig nuo Kazimiero

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

Gavo
Peyskiras

Ruth Trost nuo John Trost
Evelyn Suleskis nuo Ray- 

lųond Suleskis
Margaret Dikselis nuo Vin- 

cent Dikselis.

150 AKRŲ TYKIOJ Eel River 
Valley, arti Peru, Indiana. Paga
mino pernai apie 200 galionų klevų 
maple syrųpo, taipgi gavo 100 bu
šelių komų iš akro. Du setai gerų 
trobesių fąrmoje. Savininko trobe
siai siejasi su Denver, Indiana, mie
stelio rubežium. Gali padalinti fąr- 
mą. Gera gusiedija toliau nuo mie
sto. Taipgi mažos farmos Illinois 
valstijoje. Box C 818, 1739 South 
Halsted.

RESORTS—MISCELLANEOŲS 
_______ Kurortai—-Bendrai_______
VASAROTOJŲ ATYDĄI

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

VVHOLESALE fukniture • 
Rakandai. ir Įtaisai Pardayiinui

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite' ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6Q51.

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

Teikia Žinias Apie Paren
gimas.

“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 kitaįs pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

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

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

4 flatų namas ir storas. Mūrinis, 
2953 Archer. Mainysim ant farmos 
ar renduosim dėl taverno.

Taipgi turiu kitą namą, 3165 Ar
cher avė., 3 augštų, 4 flatai, štoras 
ir garažas, šaukit vakare po 9:00, 
3309 Archer avė., Lafayette 5095.

AUTUS—TRUCKS FOR SĄLfc 
AųtomobiliaiirTrokaiPardavimui

Mes Tiesiog Neturime 
Vietos Visiems Savo 

Karams

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

2 augštų mūras; štymo šiluma, bi
znio gatvėje. 1 augšte didelė krau
tuvė, 25x100. Antram augšte light 
house keeping apartmentai, suside
du iš 1-2 ir 4 kambarių. 3 voninės, 
ąžuolu trimuotas. 59-tos ir Morgan 
apylinkė. $1,000 įmokėti, išmokėji
mas pagal susitarimą. Englewood 
7236.

PARDAVIMUI GROSER1O, Ice 
Cream, kendžių, cigaretų krautu
vė. Kas tuoj pirks, parduos pigiau, 
kaip kad yra verta. 5307 So. Hals
ted St.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted Stų Chicago, JJL

ČU įdedu 15 centų įr prašau 

atsiųsti man pavyzdį No....... . .

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

TĄVĘRNA PARDAVIMUI. Daro 
bizųį cĮaug mętų. 6844 So. Racine 
Avepųe.

BRIČPORTO VIDURYJ 7 
namas. Visi įrengimai. Pigiai

9 FLATŲ 
procentuoja. 
$2000 įnešti.

4 KAMB. 
$750; įnešti 
5579.

kamb. 
$1300. 
Gerai 
pigiai

MUR. NAMAS.
Geram stovy, 
Kaina $6000. 
MED namas. 
$350. šaukite YARDS

TODĖL JUOS
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai 
Žemiausiomis kainoipis

Ford 4 dr. sėd., rad., šild. $|25
Olds. conv. cp., canary geĮ.
radio ir šildytuvas ....-.... 295
Plymouth sėd., rad. ir šilcj. 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., radįo 
šildytuvas. 6 cil.............. . 345

’37 Lafayette conv. cp., r. ir Šild. 425 
’38 Dod^e sėd., rad. ir šild......  495
’38 Packard, 4 dr. secįąn ....... 485

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

FARKWAY OLDS
5207 W. Cermak Road
Cicero 1037

’35
'35

’35
’35
’36
’36
’36
’37

Kaina

(Vardas ir pavardė)
■■N —......... —.......... '»■ ' ■■■■■■»*■■■■»

(Adresas)

Rugpiučio U d., 1940

ĄRCHER IR 135-TA GAT.

Garsinkitės “N-nose”

Visokios visokiausios dovanos: ra
dijo aparatas, rašomos plunksnos, 
laikrodžiai, miegamojo kambario 
setas ir tt. Žaismės, šokiai ir viso
kie pąmarginimąi.

PARSIDUODA TAVERNO fikče- 
riai su ar be namų ir bizniu ant 
63-čios ir California. Labai pigiai. 
Gali būt Iki spalio 30 d.

Prospect 3078.

KAMPINIS MURO NAMAS, što
ras ir du flatai, tinka dėl bile biz
nio. Parduosiu pigiai arba mainy
siu į .privatišką namą. Atsišaukite 
į Jewelry krautuvę, 3553 S. Halsted 
St. Tel. Yards 5118.

P£Op|ESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

TURITE FISTULĄ arba PILĖS? 
Aš pasakysiu kaip aš tapau išgydy
tas.. Atsiųskite kon vertą su pašto 
ženklų. A. Bergmąn, P. O. Box 641, 
Chicago, III.

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 ęinių rąžyti Bqx Ą 416, 
1739'So. Halsted St.

Ląwn. 4422

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

-OMŠik.



NAUJIENOS, Chicago, III

Augusi

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

SUNSET dar:
Archer ir 135-ta gatvė

(SEKMADIENY)

ioM • dieną
• ll-tą 1940




