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NAUJAS FAŠISTIŠKAS KABINETAS YRA 
PASIRYŽĘS GROBTI PRANCŪZU IR 

OLANDU KOLONIJAS
Geltonas, raudonas ir rudas imperializmas 

turi tuos pačius tikslus
Japonai Azijoje veda tokią 

pačią grobuonišką politiką, kaip 
fašistiški d.ktatoriai Europoje. 
Japonai dar nebaigė karo su 
Kinija, o jau planuoja dar di
desnius grobuoniškus žygius. 
Tam tikslui imperatorius nese
nai valdžion pasodino tokius 
vyrus, kurie pasižymėjo labai 
griežtomis fašistiškomis ten
dencijomis.

Petain vyriausybė padarė 
dideles koncesijas japonaims 
Francuzijai priklausančiose In- 
dokinijos kolonijose. Uždraudė 
gabenti kiniečiams ginklus per 
savo kolonijas ir leido japo
nams kontroliuoti dalį trafiko. 
Prancūzai manė, kad tuo pa
tenkins japonus. Bet šiandien 
japonai dar didesnius reikala
vimus įteikė francuzams. šian
dien japonai reikalauja karo 
bazių savo kariuomenei ir lai
vynui visuose Indokinijos pa
kraščiuose. Tai yra pirmas 
žingsnis visos Indokinijos -pa
grobimui.

Nauji japonų reika
lavimai francuzams

ŠANCHAJUS, Kinija, rugp. 
5 d. — Pranešama, kad japo
nų karo sluoksniai įteikė fran- 
cuzų kolonijų gubernatoriui 
naujus reikalavimus. Šie reika
lavimai tuo tarpu liečia tiktai 
Francuzijos Indokiniją. Japonai 
reikalauja teisių įsteigti karo 
ir juros bazes visame Indoki
nijos pakraštyj. Tai yra p r- 
mas žingsnis kolonijoms pa
grobti. Be to, japonai reika
lauja, kad francuzai leistų nau
dotis Indokinijos geležinkeliu 
karo operacijoms Yunan pro
vincijoj. Nėra žinių ar fran
cuzai sutiko su japonų reikala
vimais. Tokių reikalavimų pa
tenkinimas butų didelis smūgis 
kinams, kovojantiems prieš ja
ponus.

Japonai rengiasi 
grobti olandų 

Indiją
TOKIO, Japonija, rugp. 5 d. 

— Japonų spaudoje vis daž
niau kalbama apie reikalą už
grobti olandų kolonijas Dienia
jam vandenyne. Generolas Ku- 
niaki, geras žinovas ekonomi
nių sąlygų olandų kolonijose, 
japonų vyriausybei turi paruo
šęs planą toms kolonijoms už
grobti. Minėtas generolas tvir
tina, kad kolonijose pagamina-

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

Giedra, truputį vėsiau.
Saulė teka 5:48 v. r., leid

žiasi 8:04 v. v.

Anglų vyriausybė, . negalėda
ma atitraukti karo jėgų iš Eu
ropos, nusileido japonams už
darydama Burma vieškelį trims 
mėnesiams. Japonai ir tuo ne
sitenkina. Ieškodami naujų prie
kabių jie pradėjo areštuoti An
glijos piliečius, neturėdami jo
kio pagrindo tam reikalui.

Amerikai japonų vyriausybė 
prižadėjo neliesti olandų kolo
nijų, bet visa japonų spauda 
reikalauja valdžią imtis žygių 
toms kolonijoms okupuoti. Tu
rint galvoj, jog japonų spauda 
yra valdžios organų kontrolėj, 
reikia manyti, jog tokia yra 
valdžios politika. Jeigu japonai 
stengsis užimti olandų Indiją, 
labai galimas daiktas, kad ir 
Amerika įslvels karan.

Tuo pačiu metu kai vokiečių 
ir rusų imperialistai grobia že
mes Europos žemyne, japonai 
tokių pat tikslų vedami ruošia 
grobuoniškus žygius Azijoj- „

ma 8 milijonai tonų benzino. 
Daugiau negu japonai perka 
Amerikoje. Be to, tose koloni
jose yra tiek geležies, kad jos 
gali pakakti visiems karo rei
kalams. J:s siūlo paprastai už
imti tas kolonijas ir tuo budu 
išlyginti ekonominius truku
mus, sudarytus dėl Roosevelto 
prekių išvežimo suvaržymo. Ja
ponų kabinetas žada susirinkti 
ir tuoj aptarti minėto gene
rolo pasiūlymą.

Išrastas dirbtinas 
kaučukas

TOKIO, Japonija, rugp. 5 d. 
— Japonų informacinė agen
tūra praneša, kad netrukus bus 
pradėta gaminti produktas bū
na. Taip vadina dirbtihą kau- 
čuką, rubber. Japonai tvirtina, 
jog dabar vedamo karo metu 
patirta, kad būna yra tokia pa
tvari, kaip ir tikrasis kauču
kas. Šių metų industrijoj tai 
labai svarbus išradimas, nes be 
kaučuko šiandien negalima nie
ko pradėti. Sakoma, kad būna 
atseis daug pigiau negu kau
čukas.

Bulgarai tikisi gau
ti Dobrudžę

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 5 
d. — Vyriausybės sluoksniuo
se tvirtinama, kad ateinančią 
savaitę bus sutarta Dobrudžės 
atidavimo reikalu. Principe ru
munų vyriausybė yra sut kusi 
atiduoti šią provinciją Bulga
rijai. Tai buvo išaiškinta pasi
kalbėjimo su Hitlerio metu. 
Bulgarijos delegatas rytoj vyks 
į Rumunijos miestelį Grajevą, 
kur ame ketvirtadienį prasidės 
derybos. Tikimasi baigti dery
bas šeštadienį ir gauti Dobru
džę ateinančią savaitę. Pietų 
Dobrudžės provincija priklausė 
Rumunijai 27 metus.

Anglų tankai, kurie yra pasiruošę atremti nacių puo? 
limą.

Smurtininkas tiktai 
kumščio bijosi

LONDONAS. Anglija, rugp. 
5 d. — Vokiečių kurstomi ja
ponai pradėjo areštuoti anglų 
piliečius. Konkrečių, ‘kaltinimų 
negalėjo padaryti; tai apkalti
no įtarimais šnipinėj ime. An
glai kelis kartus protestavo, 
3et nepajėgė atgauti savo pi
ločių laisvės. Vėliau anglai pa
tys pradėjo areštuoti japonų 
piliečius. Kai tiktai prasidėjo 
areštai Anglijoj, japonai tuo
jau paleido kelis areštuotuosius. 
Anglai tęsia areštus savo kolo
nijose. Areštavo kelis japonų 
aikraštininkus Indijoj. Japonų 
spauda kelia didelį triukšmą 
dėl areštų, ?bet šiandien japo
nų vyriausybė jau paleido ki
tus be pagrindo areštuotus an
glus. Anglai mato, kad tiktai 
naujais areštais galima išlais
vinti savo piliečius Japon’joj.

Išrastas vaistas at
minčiai. atgauti

LONDONAS, Anglija, rugp. 
5 d. — Karo metu daugelis ka
reivių netenka atm'nties ir pa
silieka visam gyvenimui inva
lidais. Gydytojai buvo bejėgiai 
atminčiai atgauti. Anglų medi
cinos žurnalai praneša, kad bri
tų daktarams pavyko surasti 
vaistas, kurio pagelba buvo at
gauta vieno kareivio atmintis. 
Vaistas vadinasi cardiazol ir 
savo sudėty turi kamfaro.

... —-------- n—
Ruošta sukilimas - 
prieš diktatorių

ATĖNAI, Graikija, rugp. 5 
d. —' Graikų laikraščiai šian
dien skelb a, kad buvo susek
tas sukilimas nuversti dabarti
nę diktatoriaus Metaksas vy
riausybę. Praeitą sekmadienį 
Metaksas šventė ketvirtas val
dymo .sukaktuves. Laikraščiai 
nepasako kas ruošė tą sukili
mą, bet mini, jog buvo sten
giamasi gauti užsienio valsty
bių parama sukilimui įvykdy
ti. Pranešama,* kad sukilimo 
rengėjai buvo suimti ir išvež
ti į kalėjimus esančius Egėjaus 
juros salose.

Balučiui ir Žadeikiui 
atimtos pilietybes
KAUNAS, Lietuva, rugp. 5 

d. — Iš patikimų šaltinių pra
nešama, kad dabartinė Lietu
vos vyriaujybė nutarė atimti 
pilietybę Lietuvos 'pasiunti
niams Londone ir Washingto- 
ne. Tame pačiame posėd'yj nu
tarė konfiskuoti visus minėtų 
pasiuntinių turtus ir uždrau
sti bet kada jiems įvažiuoti į 
Lietuvą. Londone Lietuvą atsto
vavo Bronius K. Balutis, o Wa- 
shingtone Žadeikis.

Valdžia verčia gy
ventojus dalyvau
ti demonstracijoj
KAUNAS, Lietuva, rugp. 5 

d. — Gauta žinių, kad nauja 
Lietuvos vyriausybė vakar dėjo 
pastangas sušaukti gyventojus 
demonstracijoms. Vyriausybei 
demonstracijas organizuoti pa
dėjo komunistų partija. Orga
nizavo demonstracijas sąryšy] 
su Lietuvos prijungimu prie 
sovietų Rusijos, žmonės neno
ri dalyvauti tokiose demonstra
cijose, bet vyriausybė juos ver
čia prievarta.

Iš Lietuvos bėga 
kas gali

KAUNAS, Lietuva, rugp. 5 
d. — Japonų atstovybė Kau
ne visą dieną yra pilna žmo
nių. Šimtai žydų ir pabėgėliu 
iš Lenkijos stengiasi gauti vi
zas per Japoniją. Jie stengia
si išvažiuoti iš Lietuvos. Sako, 
jog nori patekti į olandų Gvi
nėją, bet jiems svarbu išva
žiuoti iš sovietų valdomos teri
torijos. Daugelis L’etuvos pi
liečių taip pat norėtų išvažiuo
ti, bet dabartinė vyriausybė nė 
vieno neišleidžia į užsienius.

Nustato naujas vo- 
kiečių-rusų sienas
MASKVA, Rusija, rugp. 5 d.

— Pranešama, kad iš Berlyno 
atvyko vokiečių komisijos na
riai, kurie kartu su rusais pri
valės nustatyti naujas rusų ir 
vokiečių sienas. Ta pati komi
sija turės išspręsti formalumus 
surištus su keleivių ir prekių 
pervežimu. Tikimasi, kad ne
trukus bus sutarta šiuo reika
lu ir bus pasirašyta atatinka
ma sutartis.

Lyjo sidabro 
pinigais 

G ...

MASKVA, Rusija, rugp. 5 d.
— Vakar vykusios audros me
tu Meščera kaimely j pradėjo 
lyti sidabrb pinigais. Po griau
smo kaimiečiai rado kelis si
dabro pinigus išmestus iš de
besų. Pinigų žinovai ištyrė pi
nigus ir surado, jog tai buvo 
piniginiai vienetai, kurie buvo 
vartojami Rusijoj 16 šimtme- 
tyj. Manoma, kad audra siaus
dama kur nors surado paslėp
tą pinigų lobį, pakėlė lengves
nius pinigų vienetus ir išmetė 
juos Meščera kaimely j. Komu
nistai pasigedo ieškoti ir liku
sios lobio dalies, nes jie mano, 
kad audra npeajėgė visko iš
kelti į padanges.

Muša uostuose kon
centruotus vokiečius

LONDONAS. Anglija, rugp. 
5 d. — Ang'laį turi žinių, kad 
Hitleris nenustoja koncentra
vęs : :savo: •' kariuomenės kanalo 
pakraščių uostuose. Praeitą nak
tį ir vakar dieną anglai kelis 
kartus bombardavo 'visus žy
mesnius Francuzijos uostus. 
Bologne ir Abėvlle uostuose 
lakūnai mėtė bombas tiesiog 
į vokiečių minias, kurios ten 
buvo suvarytos. Lakūnai matė, 
kaip kareiviai slapstėsi nuo 
granatų. Gravelines ir Dunker- 
kėj anglams pasisekė paskan
dinti kelias baržas su vokiečių 
kareiviais, šių bombardavimų 
melu padaryta labai daug nuo
stolių Hitleriui. Anglai be su
stojimo bombarduoja uostuose 
koncentruojamus vokiečius.

Rusu monarkistai 
šnipinėja komu

nistams
LONDONAS, Anglija, rugp. 

5 d. — Anglų vyriausybė nu
tarė padėti koncentracijos ste- 
vyklon rusų monarkistą N .(ko
las Volkov. Volkov buvo caro 
armijos admirolu ir kurį laiką 
buvo caro karo atache Londo
ne. Jo duktė Anna Volkov bu
vo suimta praeitą savaitę, są
ryšy j su Kent šnipinėjimo by
la.

Rumunams liepia 
prabusti

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 5 d. — Visoj Rumunijoj 
išplatinti atsišaukimai: — Pra
busk, Rumunija. Juose aiškina
ma žmonėms apie karo laimė- 
j ',mo galimybes. Tvirtinama, 
kad karą laimėsiąs ne Hitle
ris, bet Anglija. Siu’oma su
valdyti dabartinius valdovus, 
nes jie, liaudies visai neatsi- 
klausdami, vokiečių rankosna 
visą valstybės turtą atidavė. 
Ąiškina kodėl nė Hitleris, nė 
Mussolini negali laimėti. Atsi
šaukimai buvo labai vykusiai 
išplatinti.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Rumunijos atstovas iškeliavo Vengrijon vesti derybas 

Transilvanijai perleisti.
— Amerikos senato karo reikalų komitetas patvirtino Roo

sevelto reikalautą įstatymą vyrams mobilizuoti.
— Anglai areštavo devynis japonų piliečius. Tokį patį skai

čių anglų turi areštavę japonai.
— Visos Indijos atstovų kongresas pasmerkė anglų nuta

rimą uždaryti Burma vieškelį.
— Vokiečiai praneša bombardavę Skotlandiją ir visas jos 

apylinkes.
— Lloyd George patarė anglų vyriausybei nesigriebti per

daug griežtų priemonių kritikams suvaldyti. Jis bijo, kad ne
būtų pasekti vokiečių metodai.
' — Vyriausias sovietas nutarė priimti Latviją Sovietų Są
jungom

— Mageliano sąsiauryj nuskendo Čilės laivas Moraleda. 
žuvo 76 žmonės. >•J

— Italai skelbia išmušę anglus iš kelių pozicijų Kenya ko
lonijoj.

— Vengrų vyriausybė nutarė išsiųsti Amerikos žurnalistą 
Beach Conger. .

— Aleksandrijoj prasidėjęs didesnis laivų judėjimas, nes 
skaitoma, kad anglai apvalė kelią nuo italų povandeninių laivų.

— Anglai smarkiai bombarduoja žibalo sandėlius Holandi- 
jos ir Belgijos pakraščiais. Sterkrade, Ruhro provincijoj, an
glams pasisekė padegti vieną didžiausių vokiečių benzinos at
sargų.

— Vokiečiai jau kelintas kartas šaudo į pačių vokiečių lėk
tuvus, kurie paklydę skrenda per Berlyną, šiandien Berlyne 
buvo didelis aliarmas.

— Anglų vyriausybė perspėjo visus savo piliečius būti pa- 
siruošiusiais. Ji turinti žinių, k*-~ vokiečiai daro tokius pat pa
siruošimus, kaip darė prieš Norvegijos užpuolimą.

— Anglų orlaiviai nei dieną, nei naktį nesustoja bombar
davę vokiečių uostus bei tas vietas, kur spėja gali būti vokie
čių karo jėgos besiruošiančios’ pulti Angliją.

Hitleris tariasi su 
karo vadais

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
5 d. — Sekmadienio vakare 
Hitleris atvyko Berlynan. Tuo 
pačiu metu Berlynan atvažia
vo ir Bibbentrop, užsienių rei
kalų ministeris. Berlynan at
vyko maršalas Brauchtisch ir 
daugelis kitų karo vyrų. Hitle
ris turėjo su jais pasitarimą 
Manoma, kad buvo tartasi puo
limo reikalu, bet nėra žinių kas 
tuo reikalu nutarta.

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
5 d. — Praeitą naktį Hitleris 
paskyrė Henrichą Abetzą vo
kiečių ambasadorium Francuzi- 
joj. Pažymėt’na, kad tas pats 
Abetz keliomis savaitėmis prieš 
karo pradžią privalėjo bėgti iš 
Francuzijos, nes Daladier vy
riausybė turėjo žinių, jog Abetz 
veda šnipinėjimą Francuzijoj. 
Jis pajėgė papirkti kelis laik
raštininkus, kurie buvo paso
dinti į kalėjimą. Abetz išven
gė teismo už šnipinėjimą laiku 
išsinešdindamas iš Francuzijos. 
Francuzijos karo te’smai ieš
kojo Abetz. Teisino pranešimai 
buvo paskelbti visoje franeuzu 
spaudoje.

VICHY, Francuzija, rugp. 5 
d. — Vyriausybė nutarė suma
žinti žemės ir juros kariuome
nę sulig vokiečių taikos reika
lavimais. Tuo pačiu metu Pe
tain minister’ai nutarė žymiai 
sumažinti likusios kariuomenės 
viršininkų aktingosios tarnybos 
laiką. Joks generolas negalės 
pasilikti kariuomenėj sulaukęs 
62 motų. Vis'ems kitiems tar
nybos laikas žymiai sumažin
tas. Jis neperšoka 60 metų, bet 
daugumoj didesnių kariuomenės 
vienetų viršininkai negalės bū
ti senesni 55 metų. Toki nuta
rimai padaryti pasiremiant pra
lošto karo praktika. Vokiečiai 
neturėjo senų generolų, tuo tar
pu francuzai daugumoj buvo 
praeito karo veteranai.

Puolimas gali būti 
šią savaitę

STOCKHOLMAS, Švedija, 
rugp. 5 d. — Yra pagrindo 
manyti, kad vokieč’ai planuoja 
puolimą šios savaitės bėgyje. 
Turima žinių, kad oras puoli
mui bus labai geras. Vėliau ga
li pablogėti ir iš viso puolimas 
bus neįmanomas. Kasmet pra
ėjus pirmoms rugpjūčio savai
tėmis oras pablogėja ir jura 
nerimsta. Norvegijoj laikomi 
vokiečiai visą laiką darė pra
timus puolimui. Mano pulti ka
valerija. Vokiečiai kasdien da
ro kavalerijos pratimus. Ark
lius moko plaukti, lygiai kaip 
ir raitelius. Pratimai labai sun
kus, pratimu metu buvo už
mušti keli kareiviai. Vokiečiai 
tikisi laivais pervežti raitelius. 
Pakraščiuose turi sutraukę la
bai daug įvairiausios rųšies lai
vų.

Turkai negavo vo
kiečių ultimatumo
ISTANBULAS, Turkija, rugp. 

5 d. — Užsieniuose skleidžia
ma gandai, kad turkų vyriau
sybė gavo iš vokiečių ultima
tumą, kuriame reikalaujama iš 
turkų vyriausybės pasirinkti 
vieną iš dviejų: britus ar vo
kiečius. Kitur pasakojama, kad 
ji jokių ultimatumų nėra ga
vusi, kad tai yra sąmoninga 
blogos valios žmonių propagan
da ir kad ji neklausysianti to
kių ultimatumų, jeigu jie bu
tų ir pasiųsti.

LIEPOS IR RUGPIUČIO MfiN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro, 
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.

U. ...........
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ISPANIJOS LAISVES KOVA
niiiniiiiiiiiiiiiiiimMARTiN jiiimiĮi■■iii
(Tęsinys)

Kadangi respublikonai, meš
keriodami balsus, prižadėjo 
duoti amnestiją, todėl CNT tuo-

amnestiją, todėl nieko’ nelau
kiant reikia ir atidaryti kalėji
mų durys.

atidaryti kalėjimus. Reikalavo 
prižadą be atidėliojimo pildyti. 
Tuo tarpu Asania kabinetas ki
taip žiurėjo į reikalą. Jis sakė, 
jog amnestija bus duota, bet 
reikia palaukti, kol susirinks

oskol valdžia paruoš anjųgs 
įstatymo projektą ir parlaiftėtt-

Ši procedūra mažiausiai butų 
užsitęsusi ben du mėnesius.

Bet bene ispanai sutiks sėdėti 
du mėnesius kalėjime vien dėl

CNT, ilgai nelaukusi, vieto
mis jėga atidarė kai kuriuos 
kalėjimus ir išleido Visus poli
tinius ir socialinius kalinius. O 
vietomis, kur buvo surengti irti- 
tingai laimėtiems rinkimams ’ 
patvirtinti, kalėjimų atidary
mas vyko labai iškilmingai. Kal
bėtojai susirinkusias mimas 
vesdavo prie kalėjimo, prievar
ta atidarydavo kalėjimo vartus 
ir išleisdavo kalinius^ Asania 
nei pats neapsižiurėjo, kaip po 
poros dienų kalėjimai jau buvo

išlaisvinti. Formalumai nebuvo

kanceliariškas, grynai biurokra
tiškas formalumas. Taip pat ir 
laisvėj esantieji suimtųjų drau
gai ir jų šeimų nariai reikala
vo tuojau paleisti suimtuosius.

Asania aiškino, jog nepildant 
nustatytų formalumų nčįųa ga-

dies valia stovi aukščiau visu 
formalumų ir vis 
pagrindų. Liaudis

vo laisvėj. O laisvė tai yra vie
nas svarbiausių formalumų, ku
rį visokių formalumų mylėtojai 
dažniausiai ir užmiršta.

Netrukus tarp respublikonų 
ir CNT kilo ir daugiau konflik
tų, kurie tekėjo iš skirtingų pa
žiūrų į įvairius gyveninio reiš
kinius ir iš skirtingos taktikos.

CNT tikslai, taktika ir 
kovos piremonės.

uz

DR. K. NURKAT
Kvieč'a jumis prisirinkti gerus 
ik. mus. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel.; Yards 2154

suose buvo svarstomas klausi
mas apie tai, kokia santvarka 
yra tinkamiausia, kad didelė 
žmonių dauguma galėtų pa
siekti kiek galima didesnį ma
terialinį ir moralinį patenkini
mą. 1936 m. gegužio mėn. Sa-

Išlaisviųailčio komunizmo 
santvarka skiriasi nuo Lenino 
skelbiamo komunizmo tuo, kad i 
ji nepripažįsta jokios prievar
tos ir visiškai neigia bet kokį 
valstybės įstaigų ar jos siųstų . 
asmenų įsikišimą tarpusavio. 
santykiams reguliuoti. Ispanų 
darbininkija buvo labai gerai 
informuota apie tai, kas dėjosi 
Rusijoj po revoliucijos ir kokia 
ten tvarka buvo paskutiniais 
metaiįr. Rusijos pavyzdys Ispa
nijos darbininkų neviliojo, ir 
jie sieljCė įgyvendinti tokią san
tvarką, kurioj butų prašalinti 
visi tie neigiamieji Rusijos gy
venimo reiškiniai.

CNT buvo įsitknusi, kad da
bartinėj santvarkoj mezgasi pa
grindiniai busimos Santvarkos 
bendravimo organai. Tai ir bu
vo ne kas kitas, kaip, sindikatai, 
vieną ir tą patį amatą turinčių 
darbininkų sąjunga. Dabartinėj 
santvarkoj sindikatai kovoja 
dėl geresnės savo narių būklės, 
na, o ateities santvarkoj jie tu
rės pasidaryti savitarpio visuo
menės bendravimo organais, y . ■ i ’

CNT buvo įsitikinusi, kad da- 
pagalba galima įgyvendinti so
cialistinę ar komunistinę san
tvarką. Valstybės tikslai ir in
teresai yra priešngi socializmo 
tikslams, — tvirtino, — lodė 
negalima laukti, kad valstybės 
pagalba butų įgyvendintas socia
lizmas. Taip pat betikėjo ne 
viena socialistine partija, kuri

prieš- milįį'ą^zm^’J tai savo pači'ų jėgomis, na, o.KoVoj’o
priėš bažnyčią, prieš policiją,1 šitokia vidujinė organizacijos 
pčįeš teismus, kalėjimū's ir vi-1 reikalų tvarkymo forma ir auk
sus kitus valstybės atributus, Jėjo darbininkuose pasitikėji- 
kurie bendroinis jęgomis sunkį-1 hią savomis jėgomis.
no daribninkų kovų <(ėl laives. L Kiekvienu svarbesniu krašto 

Jienis svirnas buvo ir vadu lgyvehilho momentu> organiza.
no daribninkų kovą d,ėl laisvės., 

Jiems svetimas buvo ir vado I
principas tegu tas vadas iškilu normaTkaip
tų iš pačių dačbmmkų fatpo.
Kiekvienas sąmoningas sindįka- * 
to narys'privalo būti pats sau 
vadas, ir neprivalo nieko klau
syti,, nei nieko dafyti*, jeigu jis 
nėta įšitikinęs tų vęiksmų tiks- 
Įingilmu. Tai norma atspausta 
kiekvieno nario knygutėj. Pa
kakdavo kuriam nors sindika-

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

paratą ir per jį įgyvendinti lau
kiamą sugyvenimo formą. Ne
tikėjo jokio plauko politikie
riais, kurie įvairiais laikotar
piais ir besidangstydami įvai
riausiais pretekstais siulydavo- 
si advokatauti ir užtarti jų in
teresus. Ir taip elgėsi ne po Vo
kietijos, Austrijos ir kitų kraš
tų įvykių, bet nuo praeito šimt
mečio vidurio. Socializmo idė
jos vystymosi pradžioj švieses
nieji' protai numatė prie kokių1 
nelemtų rezultatų prives socia
lizmą noras bendradarbiauti su’ 
valstybe, todėl ir siūlė.jš viso1

privalės elgtis vienų ar kitų į- 
vyki*ų eigoj, o smulkmenas ap
tarti palikdavo vietos organiza-Į 

icijai. Provincijų sindikatai nie
kad nieko iš centro neprivalė- 
jdavo kaukti, jie žinodavo patys 
kaip privalės elgtis kiekvienu 
atveju. Tatai atrodo labai ne
patogus dalykas, ypatingai tu
rint galvoj tikslias šių dienų or
ganizacijas ir greitas susisieki
mo priemones;
nutarimai priešo kartais gali! ginti. Vienu svarbiausiu kovos 
būti'labai sąmoningai panaudo- įrankiu buvo streikas. O jeigu 

';ti, bet nežiūrint į nepatogumus streikas neduodavo laukiamų 
kovos valandą jie visuomet bus rezultatų, tuojau pradėdavo 
tikri. Visiems’yra žinoma, kad vartodavo tiktai tais atvejais, 
fašizmas Vokietijoj įsigalėjo to- vertodavo tiktai tais atvejais, 
dėl, kad norintieji prieš jį ko- kai priešas perdaug jau pradė- 
voti laukė iš savo polįtinhį cen- davo savo ragus rodyti. Jeigu 
Įlrų įsakymų kovon mestis ir policija* su ginklu rankose pra- 
nešulaukė, o Asturijoj tie įsa-1 dėdavo pulti streikuojančius, su 
kymai per vėlai buvo duoti.

' > ‘l

Tuo tarpu Ispanijoj niekas tų 
i įsakymų iš vfeo nedavė ir nie
kas jų nelaukė. Nelaukė liepos I Pirkite ,Įose krautuvėse, ku- 

>19 d., nelaukdavo nei anksčiau. | rios garsinasi “NAUJIENOSE
CNT turėjo vieną nutarimą: — 

! Jeigu generolai sukils ir ves ka
riuomenę į gatvę, — mušti juos 
ųelaukiant jokio įsakymo.

Ten kur generolai sukilo, ten 
jiems ir buvo pasipriešinta.
Vietoj vakarų Europoj paplitu
sio centralizmo, ispanai pripa- 

buvo' posakis tvirtinąs, jog dar-'žįsta kuo plačiausią federaliz- 
bininkai galės išsilaisvinti tik-imą. Vietoj diktatūrines organi-

dencijąs, sindikatas tuojau vi- , 
sųotiniame susirinkime jį atsta
tydavo.

CNT nepripažino jokio cent
ro, kuris turėtų galios daryti 
visai organizacijai ptiklauso“ 
mus ir privalomus nutarimus. 
Kad dar mažiau butų jaučiama 
organizacijos centro įtaka, pa- 
naįkįno cefitro komiteto pirmi
ninito vietą. Centro komiteto 
lėįkalfus tvarkė sekretorius, ku- 
ri$ kaip žinome, gali tiktai pa
tiekti reikalas visuotinio susi
rinkimo svarstymai, dhųgiau 
nieko. Sprendimus galį daryti 
tiktai susirinkimaš, įet ne at
skiras asmuo, naudodamasis 
įgaliojimais.

Ispanų sindikalistai tiki, jog 
visi šie nuostatai turi labai di
delės auklėjančios įtakos. Jie 
auklėja tikrąją demokratiją ir 
pratina visus prie savivaldos. 
Pirmojo Internacionalo obalsiu

X

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE .
1739 So. Halsted St.

atstovavo 800,000 CNT narių. 
Po plačių diskusijų šis kongre
sas patvirtino, jog CNT siekia 
įgyvendinti išlaisvinančių ko
munizmo (comimismo liberla- 
no) santvarką. Šios santvarkos 
pagrindu yra produktingas dar
bas. Darbas yra vienintelis įna
šas visoms vertybėms matuo
ti.į Bendruomenė tyr.ę^...teul<įntii 
asmens reikalavimus, o asmuo' 
turės duoti bendruomenei pa
gal savo išgales, ši santvarka 
galės būti įgyvendinta tiktai 
laisvu pačių gyventojų noru. 
Negalima vartoti jokios' prie
vartos — nei iš valstybės apa
rato, nei iš politinių partijų 
pusės. Vyriausias visokių nuo
statų šaltinis lai visuotinas ben- 

| druomenės narių susirinkimas.

nenusi- 
doroves DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

zacijų sistemos, kur viskas bu
vo statoma iš viršaus į apačią, 
ispanai tepripažįsta vieninteį 
organizavimosi būdą: iš apačios 
į viršų.

Organizacija davė didžiausią 
laisvę visiems jos nariams ir 
skatino juose vystyti visus savo 
palinkimus įvairiausiose srityse. 
Jis privalėdavo tiktai 
žengti pagrindiniams
principams, parodyti solidaru- 

I mą sų organizacijos nariais, na 
ir pfi’silaįkyli pagrindinių orga
nizacijos nutarimų.

Visose savo kovose sindika- 
lista’i buvo tiesioginio veiksmo 
šalininkai. Nieko jie neįgalioda- 
yo savo vardu kalbėti ir nie-| 4645 go. Ashland Avė 

toki neaiškus kam nėpavesdavo savo reikalų

(Bus daugiau)

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

arti 47 Street 
"'Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą

Telefonas HEMLOCK 6111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

< "ANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9U22 
POCAHONttąš Mine Run iš geriausių mainų, 
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

lūs krizis kurį šiandien išgyve
na visi dori ir galvoj autieji 
valstybinio socializmo šalinin
kai, stiprina sindikalistų pa
grindines pasaulėžiuras.

Pačioje pradžioje socializmo, 
šalininkai Ispanijoj pasuko vi
sai kita kryptimi negu daugu
ma vakarų Europos socialistų, 
lodei, ir kovos priemonės pas; 
juos buvo kitokios. Kadangi jie 
iš valstybės nieko gero nesitikė
jo, tai į valstybės vietas ne lik- 

r

tai nesiskverbė, bet kovojo su' 
visais valstybės organizmais.

Kovojo prieš višokiariopo 
plauko vyriausybes, nes jos, jei1 
leisime, kad ir geriausių norų1 
butų vedinos, turėjo būtinai’ 
klausyti kapitalą valdančiųjų1

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

KITI LlETUyLM D^
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
_ DIENA IR NAKTĮ

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

telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite inusų radi* programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 11:00 vai. ryto iš VV. H. L P. stoties <1480 K.) 

sn POVILU 8ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Pilone YARDS 7299DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų irhvaikų ligų gydytoja
•■690Š So; Halsted St. «

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

KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

D raugi jos Nariai________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Salos Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas

CROCHETED MEDALLIONS PATTERN 2003 I 
No. 2003 — Mėgsti medalionai.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted St, Chloro, UI.

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd} No.

I Vardas, ir. pavardė............... ..........     —

No. 2003

Adresas.
Miestas ir valstija

nurodymus. Jeigu kuriame nors 
krašte vyriausybė vis dėlto ryž
davosi eiti savu keliu ir klau
syti daugumos balso, mažiau
siai lauktu momentu iš valsty
bės minlantieji elementai, tur
tingųjų pakurstyti, padarydavo 
perversmą ir per 24 valandas 
nė tiktai vyriausybę kalėjimai! 
sukišdavo, bet panaikindavo vi- 
t'.us tuos valstybės Organus, ku
riais neva pasireikšdavo krašto 
daugumos valia.

Kovojo prieš parlamentariz
mą, nės jis, išlaisvinančio socia
lizmo šalininkų nūomone, ati
traukiąs darbininkų vdcmesį nuo 
tikrosios kovos vietos — sifidi- 
kato — ir tuo pačiu sumažinąs 
darbininkų jėgų atsparumą.

Kovojo prieš įstatymus, nės 
netikėjo, kad įstatymai butų 
teisėtumo norma. Ypatingai to 
kiaiš atvejais, kai įstatymai yra 
pravesti interpretuoti ministe
rijų skirtiems teisėjams, kurie 
kiekvienu atveju privalo klau
syti gaunamų instrukcijų. O 
jeigu kartais ir yra tokių įsta
tymų, kurie aiškiai kalba dir
bančiųjų naudai, tai visuomet 
yra kiti įstatymai, kurie panai
kina pirmuosius. Juos gali pri
taikyti besivadovaudami bet 
kokiu pretekstu.

«i n linini n imi ubu iu|mp ui

NARIAI
Chicagos,
Cicero ■
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

h

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos pu o 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk 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

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

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
ResidericijoS Telefonas 

BEVERUY 8244
Jeigu neatsiliępia, šaukite 

BOULĖVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. Charles Segal
. OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Dr. F. Pulsucki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
. . ......... . •

■ - ADVOKATAI

ANTH0NY B. PETKUS
6812 So. Wesfei*n Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIŲLEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Briuiswick 0597

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

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

L J. ZOLP
1646 West 46th Street *' ., Phone YARds 0781

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.

ADVOKATAS
7 So. Dearbom St

Room 1230
Ofiso teL CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395 -------- x------ ;-------- :—T .     —   

Garsinkites “N-nose”
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i Pietų Amerikos
ARGENTINOS LIETUVIS DARBININKAS

Argentinos lietuviai kasdien padirba po 800 kėdžių. — 
Šulnis ir Geigas dabar kasdien turi tiek išlaidų, kiek 
siekė bendras vabalninkėnų sukurto fabriko “Lit” 
kapitalas. — Kryžiaus keliai į savistovumų. — Veng
damas lietuvių, tautietis dvigubai sumokėjo už lietu
vių pagamintus baldus, mat pirko he iš lietuvių. —1 
Kodėl daugiausia lietuvių tapo karpenteriais.

Mažiau negu prieš dešimtį t ir atidarė pirmutinį lietuvių 
metų nė vienas Argentinos;kėdžių fabrikų šie draugai:
lietuvis neturėjo nuosavios bal
dų dirbtuvės. O dabar jų yra 
keletas desėtkų. Vien kėdes 
plačiu mastu fabrikuoja kele
tas lietuviams priklausančių 
fabrikėlių:

Sulinis ir Geigas, 
Aukštikalnis ir Eidukonis, 
Vanagas ir Adomonis, 
Jurgis Morkūnas ir kt. 
Įdomi lietuviška medžio in

dustrijos istorija Argentinoje. 
Ji taip įdomi, kaip -ir visos 
musų kolonijos istorija. Mat, 
lietuviai daugiausia valstiečių 
vaikai, atvyko Argentinon ge
riausia mokėdami vieną ama
tą: nutašyt baslį, reikale pa
vartoti pielą, piuklą, gręžtą, 
oblių ir nostriugą. Dėka tai 
aplinkybei Argentinos lietu
vių didelė dalis perėjo “kar- 
pinterijų akademijas”: dirbo 
vien už maistą, pusdykiai ir 
visiškai veltui, kadangi dau
gelis baldų dirbtuvių savinin
kų italų ir kitokių svetimtau
čių, apsirūpinę juriskonsul
tais bankrutuodavo ir nuneš
davo darbininkų uždirbtas 
kincenas (ąuincena — mokes
tis už penkiolikos dienų dar
bą).

Sunkus lietuvių darbininkų 
kelias į modernišką medžio 
industriją Argentinoje. Pradė
ta iš penkių : pirštų; pieš «nė 
amato kaip reikia nemokėta, 
nė instrumentų, nė lėšų jiems 
nusipirkti iš Lietuvos neatsi- 
vežta. Stacijos nuo dirbtuvės 
vartų iki kitų vartų šios kar
tos atminty neišdils.

Bet lietuvis yra patvarus ir 
sumanus. Išmynė išsikapojo iš 
savo gyvenimo tako labiausia 
durusius erškėčius —nugalėjo 
sunkiausias kliūtis — ir šian
dien turime ne desėtkus, bet 
virš tukstanties lietuvių Ar
gentinoje, kurie medžio indus
trijos srity yra pavyzdingiausi 
specialistai.

Šia proga noriu kalbėti apie 
tai, kaip buvo Bs. Aires mies
te, gatvėje . Camarones 2247, 
1931 metais suorganizuotas 
pirmutinis lietuvių kėdžių fa
brikas, pavadintas “Compania 
Lit”. Išmokę tos srities darbą, 
į kooperatyvą “Lit” susibūrė

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Miką) Inos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00
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Jonas Aukštikalnis, 
Povilas Paliukas, 
Jurgis Morkūnas, 
Antanas Geigas, ir 
Kazimieras Šulnis.
Ar žinote, po kiek kapitalo 

į pirmutinį lietuvių medžio in
dustrijos fabriką Argentinoje 
jie supylė. Nugi viso labo po 
$130 jie tada tesukrapštė. Su
krovę po 130 pezų sudarė ben
drą sumą $650 ir su ja pradė
jo veikimą: Samdė patalpas, 
pirko įrankius ir medžiagą, o 
kadangi visi patys dirbo, tai ir 
pavalgyti iš to kapitalo pen
kioms šeimynoms reikėjo. Vi
si vedę. Po mėnesio darbo lil 
ko po $3.25. Norėta mesti. Pa
liukas ragina dar mėnesį ban
dyti. Sužinota rinkos paslaptys 
ir antrą mėnesį jau atliko po 
6 pezus dienai,—pasakoja Jur
gis Morkūnas. Ne veltui ama
tas išmokta, ne veltui imtasi 
dirbti savistoviai.

Vienok tai buvo labai lai
mingas susibūrimas, šis tų 
penkių vyrų žygis paskątino 
musų karpinterius imtis dirbti 
savistoviai. Ir štai per nepilnus 
dešimtį metų iš tų Biržėnų— 
vabalninkėnų “Lito” išsivystė 
keli lietuvių fabrikai: Apart 
Povilo Paliuko, kuris išvyko 
Lietuvon ir dabar yra vyriau
siu darbo inspektorium Šiau
liuose, visi kiti turi savo fab
rikus :

Sidnis ir Geigas, Sali 64-68, 
Buenos Aires, U. T. 61—3275. 
Aukštikalnis, {pasikvietęs tal
kon Eidukonį), Salta 265, Su
randi, FCS. U. T. 22 — 5461. 
(Aukštikalnis dar prieš “Lito” 
susikūrimą keturis mėnesius 
dirbo kompanijoj su 3 žyde
liais, bet dėl būdų skirtumo 
išsiskyrė). Jurgis Morkūnas 
Hernandarias 1940, Bs. Aires 
U. T. 21—2202.
• AukšMkal'nio ir Eidųkbnio 
fabrike, apart savininkų ir 
vietinių darbininkų, dirba ir 
šie lietuviai:

Viktoras Krikščiūnas, 
Juozas Kudžionis, 
Jurgis Ščerbakovas, 
Petras Krikščiūnas, 
Kazys Jakubka, 
Julius Jakubka, 
Julius Paliulionis, 
Mykolas šlikas, 
Pranas Kislauskas ir 
Povilas Strukatelis,
Iš jau minėto “Lit” pirmojo 

kooperatyvo dalininko, Jurgio 
Morkūno savistoviame fabrike, 
apart vietinių, dirba sekanti 
lietuvįai:

Just. Valaitis (knygv.), 
Juozas Morkūnas, 
Jonas Janušis,

Juozas Katinas,
Juozas Povilavičius,
Hermanas šneideraitis, 
Kazys Petraitis, 
Jurgis Petraitis, 
Kazys Garankštis, 
VI. Gučas (šoferis).
Vincas Luckus ir 
Pranas Stauskas.
Jeigu priskaitytume visus 

lietuvius, dirbančius lietuviš
kose medžio industrijos fir
mose, susidarytų labai graži 
lietuvių darbininkų šeimyna. 
Bet plačiau apsistojome tik 
prie pirmosios tos srities lie
tuviškos firmos kūrėjų.

Be to, susikūrė keli lietuvių 
baldų . ir kėdžių fabrikai be 
tų draugų, kurie “Litą” orga
nizavo. Bet “Litas” visus pas
katino, ko geriausia įrodo tas 
faktas, kad 90 nuošimčių kėd-j 
žiu industrijos savininkų yra 
vabalninknėai.

Padarykime palyginimus. 
Kaip kapitalas, taip ir apyvar
ta yra labai skirtinga tarp 
kūrimosi laiko ir dabarties. 
Tada visa mašinerija buvo 
medinėse skrynelėse, kasa ki
šenėje, apyvarta—-kiek nudro
žta, sukalta, tiek nunešta ir 
parduota.

Dabar vien Šulnio ir Geigo 
kėdžių fabrikas gamina apie 
250 tuzinų kėdžių kas mėnesis. 
Tuziną savo gamybos kėdžių 
parduoda nuo 50 iki 250 pezų. 
Mėnesinė apyvarta siekia $15,- 
000. Įdėtas į mašinas ir bend
ras Šulnio ir Geigo fabriko 
kapitalas $35.000. Nuoma $207 
mėnesiui. Yra telefonas ir 
knygvedis, o prieš dešimtį me
tų apie tai tik svajota. Anais 
laikais daugelis tų energingų 
ir su sveika iniciatyva musų

NAUJIENOS, Chicago, m

duoda naują gražybę kaitros greitumus
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luvė butų vėsesne . .. T ~ kontroUuolojab
duie vienodas temperatu ^n„ ir «OK” ...Šitie
kurie automatiškai pasl plaušo jums kartu su Mo-

dermu Gasnnu i
naujų modeiių dabar.

• ^ngVl Išmokė 
(Į.cmos Kainos

Padėti Pinigai kas Minės) Prieš 11 d., nėš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš - - $370,000.00

LOAN ASSOOATlONofChicago
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žmonių, kurių pavardes šian
dien žymi kelis šimtus adre
sų 952 puslapių didumo Bue
nos Aires telefonų knygoj, dar 
visiškai nebuvo susipažinę su 
telefonu kalbėjimo menu.

Tokios buvo gyvenimo ap
linkybės gimtinėje. O dabar 
telefonas nuolat čirškia lietu
vių įstaigose. Reikalų reikalai. 
Šulnio ir Geigo kiekvienos die
nos išlaidos yra didesnės, negu 
visų vabalninkėnų savu laiku 
sukurto “Lito” kapitalas. O 
kur kiti dabar smarkiai vei
kianti lietuvių medžio indus
trijos fabrikai. Visi bendrai 
paėmus jau daro milžinišką 
apyvartą. O jeigu paimsime 
omenėn tuos lietuvius, kurie 
dirba ne vien lietuviškuose kė
džių ir baldų fabrikuose, tai 
išeis, kad lietuvių rankomis 
kas įnėnesis pagaminama pora 
tūkstančių tuzinų kėdžių.

Ne vien kėdžių ir bendrai 
baldų statybos dirbtuves Ar
gentinos lietuviai kuria ir ku
ria, bet ir vitrinų gamyboje ži
nome J. čikšto, K. Kaminsko 
ir kt. fabrikus. Prie jų pri
dėjus Juozo Grigaičio, Vytau
to čekaičio su kompanija, Va
nago ir Adamonio, Skrand- 
žiaus ir kitas lietuvių medžio 
srities dirbtuves, jau gausime 
tikrai rimtą ir didelį objektą.

Šulnis ir Geigas mane in
formavo į savo fabriką pasi
kvietę. Jų pastogėje visuomet 
jauku ir linksma. Darbui pa
sibaigus, ateina vizituotojai. Ir 
laike darbo ateina klijentai. 
Del to Šulnis veda administra- 
tyvę biznio pusę, o Geigas yra 
techniškas direktorius. Iš ketu- 
Hų desėtkų jų fabriko perso
nalo narių, apart Šulnių ir 
Geigų, fabriko viduj dirba dar

Antanas Baronas,
Stasys šulnis,
Kazys Maslionis,
Andrius Gudynas, 
Kazys Krikščiūnas 
Stasys Antanaitis, 
Alfonsas Antanaitis, 
Jonas Vasiliauskas.
Tai visi rimti, atstakomin- 

gas pareigas einą pareigūnai. 
Pas lietuvius -saviškiams yra 
lengviau darbas gauti ir kvali
fikacijas įsigyti. Savose dirbtu
vėse niekas nešaukia skubėti. 
Dirbt reikia, kaip ir visur, bet

JŪSŲ BASINIO
(sį skelbimą gasinių pečių 

Company o f

su savais geriau *— aiškina ofi- 
cialas. j J X"

—-Kooperatyvui Cangallo da
vėme 90 dienų kredito. Išduota 
baldų krautuvėn kreditan $5,- 
000 sumai, štai šiandien gau
tas čekis iš vienos krautuvės. 
Turi savo juriskonsultą ir ve
dėjo pasirodymas įstaigose lie
tuviams gėdos nedaro.

. Ten pat vienas tautietis’pa
pasakojo tokį atsitikimą.

—Neseniai buvau vestuvėse. 
Žiuri tik ką atvežtas tuzinas 
mano darbo kėdžių. Fabrike 
mes jas parduodame po $75 
tuziną, o jaunavedžiai, pirkda
mi krautuvėje Corrientes gat
vėje už jas sumokėjo $155. 
Taip yra su visais baldais: 
Nenorinti su lietuviais nieko 
bendra turėti musų gudragal
viai perka ne pas lietuvius, bet 
didžiulėse krautuvėse. Bet to
ki pirkėjai nežino, kad jie 
mažiausia dubeltavai permo
ka, gauna gaminius su vini
mis ir kito užkamšymais, vie
ton kad už pusę kainos pirkti 
tiesioginiai iš savo brolių dirb
tuvių tuos pačius baldus, {ik 
be sukalimų ir be kitų lopų. 
Mat, vergiškumo dvasia kai 
kuriuos musų tautiečius pri
verčia mokėti už unarą ir sta
tyti save ant juoko.

Dėl baldų rinkos šių žodžių 
autoriui įdomius davinius pa
tiekė gerb. J. Rakunas, senas 
A. L. Balso skaitytojas Bėrisė: 
Punta Arenas 4421-25 U. T. 212 
Berisso. Nuosaviuose muro na
muose seniai veikia didelė 
Muebleria “Rakunas”. Daro di
delę apyvartą. Jisai stebisi, 
kad lietuviai baldų fabrikan
tai dirba tik centro krautu
vėms, kurios pratę išnaudoti 
gamintojus. Daug geriau apsi
moka dirbti provincijų rin
koms, nors tam reikalingas 
platesnis administracinis apa
ratas, savos trąnsporto prie
monės, etc. •

Visi čia minėti yra pokari-

3

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ

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

SKOLINAM ant dMORG1ČIŲ | —
Safcty Dėžutės nuo S2.00 i metus, 1 
Kasome Insurance Visokios Rų- 
Šies- -R E. Patarnaujant prie pir
kinio ir pardavimo narna Par

duodam Money Orderius,
Notary Public—Modernas Ofisas

SUKYS-DOODY
ANTONISEN, Ine. '

• 3252 SO. HALSTED STRĘET į 
Tel. CALumet 2520?I ■
.... .................. •

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas.

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

pečiaus dyleris
fenams platina Public Service 
Northern Illinois)

niai -Lietuvos išeiviai, bet jie 
yra pirmutiniai kėdžių fabri
kantai lietuviai Argentinoje. 
<ol pasiekė dabartinio stovio/ 
dirbdavo po kelioliką valandų 
kasdien jiedu ir jodvi: ponia 

omą Jotautytė—Šilinienė ir 
ponia Marta Mazarytė_ Gei-
gienė. Jos yra puikios “tapice- 
ros” —padėngėjos kėdžių oda. 
Dabar šeimininkėm pakanka 
darbo savo šeimų židiniuose. 
Mat, šulniai augina pusantrų 
metų amžiaus sūnų Juozuką, 
° Geigai augina kelių savaičių 
amžiaus pirinaginę dukterį 
Adolfiną Martą. Esant didelei 
apyvartai fabrike ir namų dar
bas padidėja.

Visi kalba apie Argentinos 
lietuvius “karpinterius”, sta
lius ir kitokius medžio indust
rijos darbininkus. Ir štai ačiū 
musų laikraščio draugų malo
niai informacijai turime tre
čią iš eilės straipsnį. Argenti
nos Lietuvis Darbininkas. Lai 
jis suteikia šios darbo srities

tąsiu BartnikaiČiu ir padidi
no produkciją. Jų fabrike dir- 

, a keliolika tos srities specia- 
■ lsty> jų tarpe šie lietuviai:

Albinas Žukas,
3 omas Gladutis,
Kazimieras Sabaleviči us,
Jonas Sanatavičius,
Jonas Gudonis,
Bronius Drukteinis, 
Aleksandras Norvaiša, 
Jonas Panižauskas.
Stasys Bartnikaitis, drauge 

su B. Žirkliu atidaręs Monte- 
video centre (Juncal 1418; T. 
T. E. 9.02.56) meniškų baldų 
didelę parduotuvę “Muelble- 
ria dėl Arte.” Tai tikrai rimtas 
ir plačios skalės biznis, paten
kinantis ir labiau išlepintus 
urugvajiečių skonius.

Kazys Cipas, kupiškėnas, U- 
rugvajaus lietuvių ateivi jos 
veteranas, 10 metų pasekmin
gai verčiasi nuosava baldų 
dirbtuve, Capuro 660, Monte- 
video.

Bukit Malonus
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

MADOS

vaizdą ne vien Argentinos lie
tuviams, bet ir bendrai lai 
nors mažu informocijos šalti
niu tampa musų kolonijos is
torijos busiančiam autoriui.
Lietuviai Baldų Fabrikantai 

Urugvajuje.
“A. L. Balso” leidėjas Pra

nas Ožinskas, lankydamasis 
Urugvajuje prieš porą savai
čių, tarp kita, parvežė datų 
apie mūsiškius baldų fabri
kantus. Pastebėtina, kad kau
nietis Antanas Dambrauskas 
turi puikiai veikiantį pianų 
statybos ir-remonto fabriką. O 
baldų industrijoje pažymėtini 
taipgi montevidejiečiai:

Balys Zuklis, rokiškėnas, pa
sekmingai progresuoja meniš
kų baldų ir skulptūros išdirbi
nių srity. Jo fabrikas randasi 
gatvėje Bartolome Mitre 1216, 
Montevideo. Jis sudarė kom
paniją- su žinomu meniškos 
fotografijos “Esba” savininku

Romas Valionis jau 8 metai 
turi savo baldų dirbtuvę, Ca
puro 662. Jis taipgi susikūręs 
gražų savistovų gyvenimą.

Pirmutinis Lietuvių Baldų 
Fabrikas Paragvajuje

K. ir E. Valioniai, prieš po
rą metų atvykę iš Lietuvos 
Paragvajaus sostinėje Asuncio 
ne, Puerto Sajonia rajone, nu
sipirko nuosavius namus ir 
įsisteigė baldų fabriką, kuris 
vietine gamyba aprūpinta Pa
ragvajaus sostinės įstaigas ir 
šeimas. Musų laikraščio bend
radarbiams Valioniams reika
laujant, esame pasiuntę jiems 
baldų gamybos žurnalus, pro
jektus, braižinius ir katalo
gus.

Ne taip jau lengva buvo 
surinkti visos šios žinios, ku
riomis maloniai pasidaliname 
su gerb. “A. L. Balso” skaity
tojais.

Bk K. Algimantas.

No. 4491 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20; taipgi 
32, 34,36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti tavo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu tfu užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L
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patekusi po komunistų kontrole. Komunistai delegatai 
konvencijoje smarkiai priešinosi Rusijos paminėjipiui 
tarpe agresorių, bet jie prakišo.

Įdomu yra taip pat, kąd unijos konvencija pasisakė 
už Naująją Dalybą ir Roosevelto kandidatūrą į J. V. pre
zidentus, nepaisant to, kad C.LO. vadas, John L. Įuewįs, 
pranašavo Rooseveltui “negarbingą pralaimėjimą”, jeigu 
jisai kandidatuosiąs trečiam terminui.

Reikia pastebėti, kad Lewiso politikai priešinasi ir 
plieno darbininkų vajas Murray, kurjs yra pirmas C.LO. 
vice-prezidentąs.

St. Miščikas-žiemys

Rusija ruošiasi skubiai karui KORESPONDENCIJA

Glušų darbas
Viena Amerikos žinių agentūra pranešą iš Kauno, 

kad Lietuvos “ministerių kabinetas” nutarė atimti pilie
tybę Lietuvos pasiuntiniams Londone ir yVashingtppe, 
sukonfiskuoti jų turtų ir visam laikui ištremti iš Lietu
vos. Tie pasiuntiniai yra: Bronius Balutis Londone ir Po
vilas Žadeikis Washingtone.

Atimti pilietybę. Kokią — Lietuvos? Bet Lietuvos 
pilietybė yra atimta visiems Lietuvos žmopeĮns. Maskva 
panaikino Lietuvos valstybę, taigi Maskvos komisarų ar
ba jų pastumdėlių akyse jokių Lietuvos piliečių nebėra.

Paleckio ‘‘kabinetas” nutarė sukonfiskuoti Lietuvos 
pasiuntinių užsienyje turtą. Bet jisai jau sukonfiskavo 
visų Lietuvos žmonių turtą. Ūkininkų žemės yra paskelb
tas valdžios savastim; bankai ir pramonės yra paimti į 
komisarų rankas. Sovietų komisarai Lietuvoje rekvizuo
ja privatinių žmonių butus ir rakandus. Tai ką dabar 
Paleckis nori nugąsdinti, grasindamas “turto konfiska
vimu”?

Jisai nutarė Lietuvos pasiuntinius Anglijai ir Jung
tinėms Valstijoms ištremti iš Lietuvos, ir tai “visam lai
kui”. Bet jie į Lietuvą ir neketina važiuoti, kol Lietuva 
yra “keturioliktoji sovietų respublika”. Į tokią Lietuvą 
niekas nenorės grįžti, kas iš jos yra pasprukęs.
, Ar taip bus “visą laiką’", tai jau kitas klausimas. 
Pats Paleckis ir jo “ministeriai” gali, neilgai trukus, at
sidurti tokioje vietoje, apie kurią jie ir nesapnavo. Pur
viną Lietuvos pardavimo darbą jie jau atliko, tai kam 
jų dabar reikia?

O betgi jie atiminėja “pilietybę”, konfiskuoja turtus 
ir tremia. Tikri glušai. ’

> *'•   ——?—M---------------------------- -

Mizerija “taikos” demonstracija
\ Užvakar Chipagoje bandė padaryti ęĮidelę “dęmons- 

|raždją prieš karą” įvairus elementai, kurie priešinasi 
Rč>wvelto užsienių politikai. Jie sušaukė mitingą milži
niškame “Kareivių Lauke” (Soldiers’ Field) ir pakvietė 
kalbėti pagarsėjusį lakūną Lindberghą, senatorių Clark 
iš Missoųri įr kongręsinaną Van Zandt iš Pennsylvani- 
jos. Mitingą reklarnąvų Hearsto “American^, o dar la: 
bjaų “Tribūne”. Sekmadienio “Tribūne” laidoje buvo nę 
tiktai įdėtaSlga žinia pirmame puslapyje apie “taikos su
sirinkimą”, bet ir specialiai McCutcheon’o nupieštas pa
veikslas.

Be to, tą susirinkimą uolįai reklamavo spaudoje ir 
per radio vokiečių naciai ir visų tautų komunistai, pintu
vių komu-nacių organas jį irgi skelbė, pranešdamas, kad 
tą mitingą rengia *‘300 organizacijų”, pasiryžusių išlai
kyti Ameriką nuo europinio karo. Įžanga buvo nemoka
ma.

Šitokia didelė peklama ir garsus kalbėtojų vardai tu
pėjo, rodos, sutraukti milžinišką minią į tą “taikos de- 
rponstraciją”. Bet išėjo visąi kitaip. Atvyko tiktai keli 
pūkštančiai žmonių —- sako, mažįąu kaip ĮO,O0Q. Net 
“Tribunę”, kuri daugiausiai jį garsina, rašo, kad buvę 
•■tarpe $5,000 ir 40,000”. Tuo gi tarpu “Kareivių Lauke’* 
Sutelpa apie 110,000 žmonių! Eilių eilės sėdynių buvo vi
sai tuščios.

žodžiu, demonstracija išėjo mizerna. Senatorius 
Clark iš Missouri visai neatvyko (pasiteisinęs tuo, kad 
jisai apšlubęs). Kitas jo vieton atgabentas senatorius, 
MęCarrąn iš Nevadas, savo kalba nepadarė jokio įspū
džio. Jei nę lakūnas Lindberghas, kurį publika dar vįs 
poyi pąmątyti, tąi piitipgp Teigėjai butų visai pastatę sa
ve ant juoko.

ęĮncąąqje gyvena netoli pusketvirto miliopo žmonių. 
Bet labai nedidelis skaičius jų pptąrįą tįęnis “taikos” 
apaštalams, Įcųrie sĮulo Amerikai “kopperuptį” su Hitle
riu, Stalinu arba Mussoliniu.

Automobilių uniją pasmerkė Maskvą
♦ • * _

Automobilių darbininkų unijos konvencija St. Louis’e 
priėmė rezoliuciją, pasmerkiančią agresingas valstybes, 
kurios ardo pasaulio taiką ir plėšia ramias tautas. KąL 
po agresorius, konvencijęs rezoliucija įvardiją nę piktai 
fašistiškas diktatūras, bet ir sovietų Rusiją.

KOOPERAVIMAS SU

Pęręįtą selęmadienį Chicągę- 
je, vąJipąnĮąine “tąįkos mitin
ge”, kuris, beje, buvo visiškas 
fiąspo, j<aibėjo garsusis Paku
lias, pulk. Charles Ą. Lind- 
bergji, ‘įpodiąedamąs, kad Jung
tines Valstijos ųepriyalp kįštis į 
Europos kiyįrčus. Jisai sakė, 
kad Amerikai nesvarbu, kas lai- 
mes |<ąrą, Britanija ar Vokieti
ja. Jeigu" Hitleris lužkąriautų vi
są Ęuropą, tai Amerika turė
sianti su Hitleriu kooperuoti, 
kad butų išgelbėta vakarų ci
vilizacija.

‘‘Bet”, tęsė lakūnas, “mes 
dažnai girdime, kad, jeigu 
Vokietija laimės karą, tai 
kooperavimas su ją nebus 
galimas ir sutartys bus tiktai 
popiergaliai. Aš atsakau, kad 
kooperavimas niekuomet nė
ra negalimas, kuomet iš jo 
turi pakankamai naudos abi 
pusės, o sutartys retai būna 
sudraskomos, kuomet j.os nu
dengia silpnos tautos.”
Najvus žmogus tasai ĮJn(l- 

berghas. Ar Hitleris sudraskė 
sutartis tiktai su silpnomis tau
tomis? Jisai sudraskė Kęlloggo- 
Ępando amžinos taikęs sutartį, 
kurią buvo pasirašiusios dau
giau, kaipvalstybių,’ jų tar
pe ir Am. Jungtinės- Valstijos. 
Jisai' sudraskė: į Miuncheno > su
tartį, pę kurįa buvo padėjusios 
savo parašąs Frąncųziją, Italija, 
ir Pįd. Britanija.

Q kaip hįtlepškoji V°Lie|ija 
“|<oopertĮęją” su kitęmįs tauto
mis, tai paroję jos žygiai ppęš 
visą eilę neutraliu šalių, kurios 
niękųęmet jai nebuvo padąriu- 
Sįęs ir uesirpngė daryti nieko 
blogo: Norvegiją, Danija, Ho- 
ląpflįją ir pplgiją.

Pulk. Lindpęrghas, gal būt, 
to nęsupraętą, bet savo 

paikomis kąlbomiš apie “koo- 
pęrąvirąą” su nacių diktąturą, 
jisąį tarnauja ne Amerikos de- 
mokrątijai, o jos priešams.

Tąę$ę “tąikps” susirinkime, 
kuriame jisai b.ųvę vyriausias 
kalbėtojas, žymi (palis publikos 
susidėjo iš “penktosios kolo
nos” gaivalų — nacių ir komu
nistų. O jį garsino' atžagareiviš- 
kiausi Chicagos laikraščiai, 
“Tribūne” ir “American”, ir 
vistiek į jį atsilankė pastebėti
nai mažai publikos. Milžiniška
me Soldiers’ Field” daugiaus 
kaip keturi penktadaliai vietų 
buVo tuščios.

ŽIAURIAUSI DESPOTAI 
PAVERGĖ LIETUVĄ

$LĄ. organe redaktorius K. 
Jurgelionis vč] išreiškė aštriau
sią pasmerkimą Busijos bolšp- 
vikams, kurie sutrempė Lietu: 
vos nepriklausomybę.

Savąitė laiko prieš tai, kuo
met Kauno “liatiJies seįpųąs” 
nubalsavo parduoti Lietuvą Ma
skvai, ‘.‘Tėvynė” šitaip apibudi
no komunistus, kurie ‘‘loja už 
Maskvą”, agituodami prieš Lie
tuvos nepriklausomybę:

“Tie šuneliai^ kurie vis lo
jo už Maskvą, atsiekė ko jie 
taip labai norėjo.

“Amžiną gėda tebūnie jų 
vardams ir visai jų šuniškai 
gimiiiei.”

Šitokie ^ędžiąi K. Jurgeliopio

šmiugi, kadangi Chicagęs sei
me koinųpistas Juozas Milįaus- 
kąs jį nopiinavo į SLA. organo 
redąktorįus, ir “šuneliai” iš 
Chicagos ir Brooklyno komu- 
mstlškų lizdų labai didžiavosi 
Jurgelięnio išrinkimu.

Dabar nepriklausoma Lietu
va jau galutinai sutrempta, ir 
“Jevynės”;; redaktorius pasakę, 
ką jiąai mano apie despotus, 
kurie šitą tautos nužudyino 
dąrbą atliko. Jisai rašo, kad 
kių fanatikų, tokių inkvizitprių, 
tokių žiaurių tironų, kaip Rusi
jos bolševikai, žmonijos istori
joje dar nėra buvę. Lietuvai pa
tekus po jų valdžia, gręsią pa
vojus, kad geriausi lietuvių tau
tos žmonės bus išnaikinti.

“Tokių inkvizitorių”, skai
tome SLA. organe, “tpkių te
roro mėgėjų ir specialistų, 
kokiais yra valdančioji Rusi
jos komuhistų klika, dar pa
saulis nėra matęs nuo žiau
riausio barbarizmo laikų. 
Žmogaus gyvastis jiems ma
žiau reiškia negu kanibalui. 
Jie ciniškai juokiasi iš Žųio- 
nįškumo įr nudeda žpioųes, 
kaip Drakulos. Jie galį paty
lomis nušauti vieną žrųogų ir 
taip pat patylomis sušaudyti 
milionus įmonių. Per 20 me
tų jie tą darė ir tebedąro pa- 

' kartotinai *ir sistematingai. 
Savo'krašto tetoru? jie užda
rė burbas visiems Rusijos 
žmonėms,; visoj dvylikoj so
vietinių ‘respublikų’. Visa 
Rusiją gyveną arba kerštu, 
arba baime keršio. Kitų jaųs- 

į inų žmonėse ten neliko. Pro
letariato (?—“N.” Red.) dik
tatorių uždavinys dabar bus 
tokius pat jausmus įskiepyti 
ir Lietuvos žmonėms.

“Rusijos Šnipų organiząci- 
ja yra baisi ir veikia be jokio 
pasigailėjimo. Ji jau pradėjo 
veikti Lietuvoj...

“Rusų i armijai užimant 
Lietuvą, Rusijos šnipai atsi
vežė čia dar didesnius sąra
šus įtariamų ar nepageidau
jamų lietuvių, paskirtų dip- 
gimuį. Jų dingimai dabąr eis 
įlga bąisia eile, kol kiekvie
nas daugiau apšviestas žipp- 
gps bus dingęs.”

f

ApgailcytamĮama pasibaisėti
ną Lietuvos likimą, patekus jai 
po komunistišku kraugerių jun
gų, ‘‘Tėvynė” betgi nėkiek ne
pasigenda Smetonos ir jo “tvar
kos”.

(Tęsinys)
Bet čia tąi paprastas sampro

tavimas gali padiktuoti, jog ge
riau nelaimę nustumti nuo sa
vęs ant kitų, negu pirmam 
griebtis karštų žarijų. Bet t po 
labiau, jei rusai žinojo karįnį 
pajėgumą vokiečių, kodėl nie
ko nedarė jo sumažinimui ir 
tuo nelaimės nuo savęs nustu- 
mimuį ilgesniam laikui?

Tai tik aiškiai pąsako, jog 
rusai taip pat nežinojo tiaros 
vokiečių galybės, peš žipodami 
ją, niekuomet negalėjo tokios 
pragaištingos politikos vesti 
šiame kare, jau nekalbant apie 
darbininkiškus, bet grynai vals
tybinius interesus.

Jei rusai nebūtų dąvę tokių 
garantijų vokieeiąms, kaj ne 
lik nepulk vokiečių, bet ir dar 
padės,. vokiečiai niekuomet ne
būtų drįsę atitraukti visą ka
riuomenę nuo rusų pasienio, 
kas butų palengvinę prancū
zams. Vokiečiai turėdami lai
kyti apie* penkiasdešimt divizi
jų rusų pasienyje, nebūtų ga-

abejų kariaujančių valstybių 
karinis pajėgumas butų maž
daug toks pat. Bet esant vienai 
pusei nepaprastoje persvaroje 
visi šię planai netenka reikš
mės įr dargi pavojingi.

Ir tai parodo, kad ir rusai, 
kaip ir visas pasaulis, nežinojo
tikro karinio vokiečių pajėgu
mo ir jeigu Santarvės valstybės 
nežinojo, tai bent nieko tokio 
nepadarė, kad pralaimėti, gi ru
sai, nežinodami šio pajėgumo 
dąug sąvo politika pakepkę.

Vi$ų pirma, jieips nereikėjo 
leisti vpkięčiąms perdaug jais 
pasitikėti ir pąsistepgti, karui 
jau kilus, kuomet jiems pa
tiems jokis pavojus negręsė, su
laikyti savo pasienyje daugiau 
kariuomenės padarius kelias ka
rines demonstracijas, kaip tai

ti liniją prikląpso prie C.LO. ir vienu laiku ji buvo strąipspyję buvo ypatingai reik

MUMS GAILA NE 
SMETONOS

“.^upraųtaniąs dalykus”, 
sako SLA. orgąnp redakcija, 
“irpįms nę Smęlpnps gaila, 
ne jo ręžimp gaila ir ne jo 
atstovų gąila. Nę tik pęgailą, 
bet mpS uiękad pegalimę ve
lyti, kad, Lietuvą! atsikračius 
syętiipo jungp, kada nors at
eityje tep hutų panašus reži- 
mą§, kaip buvo Smetonos. 
Tik dabar, Smetonai pabėgus 
iš Lietuvos, mes pradedame 
sužinoti iš pačių Smetonos 
režimo tarnautojų, kaip tas 
režimas buvo geras Smeto
nai, kąip. jis buvo geras jo 
giminėms, jo armijos gene
rolams, kurie jį saugojo ir 
palaikė, ii' didiemsiems val
dininkams, bet kaip jis liuvo 
nesvietiškai, blogas papras
tiems tarnautojams, ukinin-

Detroit, Mich

pusantro šimto.
Juk rusų, kaip valstybės in

teresas buvo, kad kajas prasi
dėtų kitur, o ne prieš ją, 
kąrlu buvo jos valstybės intere
sai, kad šis karas nepasibaigtų 
didžiuliu laimėjimu vienos pu
sės, nes tuomet pavojus vėl su
grįžta prie jos pačios vartų.

Rusijos prieškaripė politika 
buvo: sukiršinti kapitalistines 
valstybes, kad jos pradėtų ka
rą, o karui prasidėjus žiūrėti 
pasinaudoti. Pasinaudojimo ga
limybes buvo kelios:

1) tikėtis, jog kariaujančios 
valstybės tiek nusilpnės, kad 
ten turės kilti revoliucija, ku
ri kokia bebūtų sumažina karo, 
pavojų pačiai Rusijai;

2) jei >,persvara vokiečių pu
sėje ir demokratines valstybės 
eina prie katastrofos, sukeltį 
revoliuciją pralaiminčiose vals
tybėse ir ten esančiomis dar re
voliucinėmis kariuomenėmis 
pradėti karą prieš vokiečius įr 
juos pribaigti sukeliant pas 
juos pačius revoliuciją;

3) jei laimi santarvininkai, 
Vokietijoje revoliucija neišven
giama ir tuomet veržtis į revo
liucinę Vokietiją ir neleisti pą- 
glemžti jos santarvininkams ir 
tuo praplėsti SSSR ribas iki 
Reino pakrančių.

Tuo tikslu Rusija pasistengę 
įsitvirtinti Pabaltoje ir bendrai, 
būti šalia Vokietijos, kad galė
jus įsikišti.

Bet visa šita buvo galima, jei

kams ir darbininkams, ir

tikrą pražūtį. Su didžiausia 
gėda savo tautai mes dabar 
patiriame, kad Lietuvos val
džioj nuo Lietuvos respubli- 

' kos Įsikūrimo iki jos žuviipo 
dienos nebuvo nė vieno sąži
ningo žmogaus (tai jau per
dėta! — “N.” Red.), ir kad 
lygiai nesąžiningų žmonių 
Lietuva tapo klastingai ati
duota svetimon nelaisvėn. 
Tie, kuriems iki šiol buvo 
uždarytos burnos, dabar pra
deda kalbėti, ir iš jų paduo-

kokia begėdiška korupcija 
viešpatavo ir viską valdė Lie
tuvoj. Lietuvos žmonės, visai 
nebūdami bolševikais,, mal
davo Dievo, kąd atsiųstų Lie
tuvai kokią nęps revoliuciją. 
Lietuvoj pevęjįpęįją arba vi
siškas valdžios pąbęitįmąs 
buvo Įiąlšvęngjapias dąlykas. 
Gal būt, Lietuvos žmpnės ne
užilgo bptU įstengę atsikra
tyti Smetonos ir jo režimo.’’
Bet bolševikams Lietuvą pa

vergus, (Įabąr visokią pagerėji
mo viltis išnyko. Lietuvos žmo
nėms Maskvos despatąi atėmė 
ne tiktai geresnės ateities viltį, 
o ir “gyvasties viltį”.

žuvo Vitoldas Dirmat s
Buvęs Detroito Dailės choro 

mokytojas Vitoldas Dirmaitis 
prigėrė Port Colbourne, Ont., 
Kanadoj, 22 įnylios nuo Bu-

Maža to, Rusija geriau, negu 
kas kitas galėjo suprasti, kad 
karo metu, ypač vykstant žaibo 
karui, jokia revoliucija neįma
noma, nes reikia žiūrėti kaip 
gyvybę išgelbėti ir ne mitinguo
ti, kuomet priešas 
mina. I dėl visuomenės padaryti, bet

Dar savo laiku, bendradar- jo gyvasties gija nutruko ir 
biaujant “Lietuvos Žiniose” pa- mes juo daugiau nesidžiaugsi- 
stebėjau, jog šiais laikais, netu- mc.
rint savo rankose aviacijos, jo- Vitoldas Dirmaitis buvo vic- 
kia revoliucija neįmanoma. Tai nintelis suims Stefanijos ir Jo- 
parode Čilės karo laivyno su- no Dirmaicių. Motinos buvo 
kibinąs, tai patvirtino Brazili- viltis ir džiaugsmas Jei gražiai 
jos ir Urugvajaus revoliucijos, išauklėto sūnelio.
kurios nepasisekė, tai parodė Sužinojus apie skaudžiąją 
taip pat Rifkabilų Marokoje, nelaimę, motina apalpo ir da- 
druzų Siryjoje sukilimas, kurie bar kovoja su savo likimu. Te
buvo numalšinti. Niekam nepa- velis negali rasti sau ramybės, 
slatpis, o tuo labiau rusams, Skaudžiai palietė tą nelaimė 
kad kariuomenės technikinėse Detroito jaunimą, su kurįuo 
dalyse būna sukoncentruota įš-| Dirųiaitis dirbo Dailės chore, 
tikimiausias elementas valdžiai, 
kad galėjus jį 
nepatenkintus.

Revoliucijos 
bai menki, dėl 
balinės prancūzai pirmi nepra- 

fronte didesniu maš- 
nekalbant apie ka- 

neparuošimą tam

maitį rugpįųčio 3 d. vakare.
Erie ežeras surijo gabaus 

jaunuolio gyvastį. Jisai ten bai
gė savo planus ateičiai.

Dirmaitis buvo gabus muzi- 
ant kulnų įkas menininkas. Galėjo 

dėl visuomenės padaryti 
laiku, bendradar- jo

panaudoti prieš

šansai buvo la- 
tos revoliucijos

Vitoldas Dirmaitis buvo visų 
mylimas ir jo netikėta mirtis 
užgavo visų jausmus. Vįtoldo 
kūnas bus parvežtas iš Port 
Colbourne, Ont., ir pašarvotas 
tėvų namuose, 2252 — 24 St.

dėjo pulti 
tabu, jau 
riuomenės 
tikslui.

Maža to, šis karas niekur ne
buvo populiarus ir kiekvienas į 
jį ėjo be entuziazmo, niekur 
neįvyko demonstracijų, mani
festacijų, kurias mes matėme 
1914 m.

Karinė dvasia santarvės ka
riuomenėje buvo labai menka 
ir rusai, vieton ją sustiprinti, 
ją dar silpnino varydami agita
ciją, kad šis karas nereikalin
gas, reikia taikintis bclkokii 
kaina.

Kuomet birželio mėnesį buvo 
pakeista komunistų taktika 
Prancuzįjęje, buvo pervėlų. 
Birželio niępesię pradžioje bų-

jog nuo vpĮiięcių reikia gintis, 
bet kartu, kad tą gyninią tinka
mai pastatyti reikia pakeisti 
valdžia, t. y. įvesti darbinipkiš- 
ką valdžią. Tos pat programos 
šiandien )aį|<os Anglijos komu
nistų i>artijęs po paskutinio su
važiavimo. Rusija pamačius bę- 
dylantį franeuzų frontą, turėjo 
suprasti, kad ten jau picpka 
viltis revoliucijai, nes jai kilus, 
tomis revoliucinėmis jėgomis

ti, nes jas butų užslopinę ne 
tik vokiečiai, bet ir italąi su 
ispanais.

Gi taip atsitikus Rusija nega
lėtų kibtis, nes gręstų jai visas 
vokiškas pąjęgųmąs, gi su 
Prancpzįja jąu gąlętų apsidirbti 
vieni italai su ispanais.

Maža (o, rųsąi jau iš sąvo 
praeities galėjo pasimokyti, jog 
Prancūzijos dešiniosios pajėgos, 
pąjųtusios revoliucinį pavojų, 
greičiau pasiduos vokiečiams, 
nęgu lejs Jąrbininkams laimėti.

Reikia prisiminti Kornilo-
vq £ygį įš fronto prieš Petro
gradą, bendrai fronto atidary
mą vokiečįąms revoliucijai ki
lus, kad suprasti, jog panašiai 
gali įvykti ir Prancūzijoje.

(Bus daugiau)

pietų. Laidotuvėmis rūpinasi 
laidotuvių direktorius D. B. 
Brazis.

Tėvai prašo visus dalyvauti 
šermenyse ir laidotuvėse.

M- J. Kemešienė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Gestapo Įtaka stip

rėja Turkijoj
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

4 d. — Bevieliu telegrafu gau
ta žinių, kad turkų policijos 
'viršininkas, kuris vedė tardy
mą dėl vokiečių veiklos Tur
kijoj ir Įsakė ąreštuoti tris ąk- 
tyvius nacių agentus, paleistas 
įš užimamųjų pąręigų. Mano
ma, jog tai yra padaryta vo
kiečiams reikalaujant.

Komunistai jau ne
gali apgaudinėti

SANTIAGO, Čilė, rugp. 4 d. 
— Visa Čilės spauda, komen
tuodama Molotovo kalbą, pabrė
žia, kad net įr darbininkai jąu 
nchętiki kuipuąistų skelbiarbų 
idealų “nuoširdumu”. Tariaipa 
Ijomųnįstų kovą $ų nącįąįą ir 
fašistais yra ne kas kitas, kaip 
blufas kvailiukams mulkint1. 
Visi komunistų obalsiai prieš* 
karą, imperiaĮi?iną ir kitus pa
našius dalykus buvo vartojami 
tiktai darbo žmonėms apgau
dinėti, daugiau nieko.

a NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940

SUNSET DARŽE
IR PAMARGINIMAI 

DOVANOS, ŽAISMĖS
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CHIGAGOS UET0VIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtipių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Caną) 0117
VALDYBA

K. KAIRAS, prezideųm ‘ K. AUGUSTAS, įždip|nkas
P. GALSKIS, viėė-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V MA N K. LIS, sekretorius R. MlLĄŠEVICIUS, trustišaą

P. MĮLL^R, finąpsų sekrptorįuą
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,
.... p VARKALA, "Draugijos Auditorius

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
VEIKIMO

KARŠČIAI
Šis skyrius per pereitą mėpe- 

sį buvo sulaikytas.
Vasara yra tokis laikąs, |<ad 

žmonęs labai nenoriąį veikia. 
O ypač kai kaiščiai prasideda.

Kąrštojųįs dįenoipįs kįekvie-

išįrukęs. |$ur nors pąuksipėje 
arįja prie vandens atliekamą 
ląįką miestietis stengiasi pralei
st}. Energijos yi^uomeni§|<am 
darbui mąžaį tėra.

Kai jau atrodė, jog šiais me
tai^ per yasąrą nereikės prąkai- 
tppti, staiga ĮĮzĮilųpo dįdeli 
karščiai, kūne be paliovos dicr 
pą iš dienos ėmė kamuoti žino- 
nps.

Per ištisas dvi savaites be pa
sigailėjimo saulės spinduliai 
tarsi iš įkaitinto pepiaūs vargi- 
po žmones.

Aiškus daiktas, jog tokiomis 
aplinkybėmis ir musų draugi
jos veikimus buvo kiek ąpmi-

EKSKURSIJA
Vienok ir per vasarą vis dpl- 

|o šįis tąs buvo darpipa« Kaip 
jy gąlimą tikėtis, įĮąųgjausią pą- 
sižyųmj° pnusų jąųnųolįaį. Mat, 
pas juos, šiai ar taip, daugiau 
ęneygįjos yra.

4ąųųup|ių veįklos komitptąs 
įjųvo surengęs ekskursiją lai
vų į Milwaųkee. Jaunuoliai pa
tys viską tvarkė: pardavinėjo 
bilietus, prižiūrėjo ir vaišino 
ekskursantus. Ekskursantų su
sidarė šimtas su kaupu. Kadan
gi diena pasitailpe graži, taį vi
siems buvo malonu keletą va
landų an| vandens praleisti.

Rengėjai ne tik pasirūpino 
tinkamai sutvarkyti kelionę, 
bet ir pavaišino ekskursantus. 
Žinote, Milwaukee yra išgarsė
jęs alaus miestas, tad ten Chi-

to alučio paragauti. Tos vaišes 
buvo suteiktos nemokamai.

Musų jaunuoliams tenka di
delis kreditas: pavasarį jie su
rengė visai sėkmingus šokius, o 
dabar gražiai nusisekė ir jų su
rengta ekskursija.

Netrukus, kiek tpko patirti, 
jie ir vėl kažką rengs. Laukia 
tik kiek vėsesnio oro.

NAUJI NARIAI
Karščiai ar šalčiai, o naujų 

narių prirašinėjimas nesiliauja. 
Štai per pereitą menesį buvo į- 
rašyti dvidešimt trys nauji na
riai.

Kreditas pž naujų nąrių ga
vimą daugiausia priklauso mu- 
^y senieips yėtefąnąpis, butent, 
Adpmpi Sjayįuppi ir B. Vaite
kūnui. Smaili pažymėti, jog ir 
J. J. Žukas staiga išbudo ir du 
naujus narius įrašė.

Jei Žukas nori, tai jis ir pa
daro. Tik Y^a beda sų juo yra 
ta, kad pas jį tas poras dirbti 
draugijai — tai tik retas sve-

Reikia vilties, kad netrukus 
jis labiau išsijudins ir pradės 
smarkiau veiktu

NAUJIENOS, Chicago, III

Cilca^o

$

j

laikysime klubo

O

NuosfąM Koy^Aph
Dusuli—DYKAI

Dykai £nyga. ' tilč ką iMjusl, IMcelia labai 
svarbių "žinių dusulio bei briancialio kosulio 
aukoms. Prafiykito kopijos Šiandien, jei du
sulio apipuoliai trugdp miegą, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir SnlokSti. Net ir 
jei butum per metus kankinęsis ir bevlltics 
iSgyti. Įsigykite Šią knygą. Ji atidarC palai
mos dur|» tūkstančiams—ji gali tai padaryt! 
ir jųmąl Nesiųskjt pinigų. N6ra prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks jums visiSkai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni. raSyk Šiandien. 
NĄCOR 8319-G State Life Bldg., 
fncįiąiiapplię, Įntfiapa.

— SAVAITRAŠTIS —

konferencija bus 
sušaukta, kad iš

konferenciją 
patalpose.

Greičiausiai 
kiek anksčiau 
kitų miestų bptų parankiau ąų-
tpinobilĮais pųvaždųpti.

Ąųtrą, šįais metais ir pati 
konferenciją vyks visai kitokio
mis sąlygpipis, kaip praeityje. 
§ayo laiku jęulturos drauSii°^ 
buvo nutarusios atsi|<yiesti iš 
Lietuvos kokį žipgmą vpikpją. 
|<ųris galėtų pjačiau mus inftjr- 
piuoti apie |ai, kas vyksta |pųr 
SU tėyyųpjp.

Tas sumąpymas nebuvo gąli- 
rpa gyveniman prąyęstjj kadąp- 
gį Eurpppje prasįdėjp kapąs.

Tąs karas Europos vpide pa? 
dąrė tokių atiųąjny, apie ku
rias niekas ir negalvojo. ^P La
ro pasėkoje ir Lietuva nebete
ko savo nepriklausomybės.

štai kodėl šių metų konferen
cijos nuotaika bus prislėgta.

Keijosha, Wis
drąųgįjos sųsįpp- 
kiiw-

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugp. 7 d., p-ios Po- 
teliunienės namuose. Pradžia 7 
vai. vakaro.

Visi nariai malonėkite susi- 
rinkipie dalyvauti. Išgirsite ra
portą iŠ pereito pikniko.

Be tp, bus aptariami žiemos 
paręngjmai. Žinote, netrukus 
yąsąrps sezppąs pasibaigs, tad 
jąų metas pągalypfi apie tai, ką 
darybinio orpi ątyėsųs.

K- Ępdoyįčiępę, pąąt

NAUJI NARIAI
Liepos mėnesį įsirašė į Qhį- 

cagps Liptųvių Qyąygiją šip 
rjąį:

Julius Jiuzmįnski 
Jp^ęphine 
Jpsęphipe Yuskęn 
Paulina Dulinskas 
Vįętor Ufbop 
lyirs. Ąlexandra Urtyon 
Ąntanąs Pętrokąs 
Į’eter Ųilitauski 
Uršulė Gestautąs 
Bruno Stonkus 
Leonas Termenas 
Antanas Vaicekauskas 
Helen A. Marshall 
Uršulė Doyhon 
Antanina Kupris 
Lawrence Ruben 
Else Gendrolis 
John Butkus
William J. LeVegve 
W ĮSorkųs 
Leo S. Yarutis 
Marie B. Mazonas 
Jose p h John Mazonas

na-

NAUJIENŲ"
PIKNIKAS

Rugpiučio, 11 d., Į94Q

fiPBORAPp fiplp: - k WiUMe sų F^Įitapy pąptį-

CICERO RAUDONOS R0» KLIUBO 
PROTESTO PAREIŠKIMAS

Smerkia Sovietų Rusiją; (lekoja U? S. yajcj^įai 
už Lietuvos užtarimą

Diena Iš Dienos
. ....................................... I I I I n 

«Mii............................ < aa m 1 *■!«■ iiiirb

BRIDGEPOET R0OFING AND
SREET METH8216 S. fialsiea -h. i įduiy 4965 

Stogus, pinas. s|oa|ąngius ir 
sienų apmušpnps.

Taisome bei k^. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.,

Remkįte Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

“Argentinos 
Uetuviii Balsas

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUS Visa Tai už S15-™ 

Permodeliavimas 
L Pataisymas 
k Naujas 

i Pamušalas 
I Valymas 
Paliavojimas 
Storage 

Apdrauda
Pasiuntinį paV 

šaukit telefonu 
STATE 7626 

190 N, STATE ST. 
Suite 746

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

YCUR OLD KIRS

reNEVVed
FOR ONLY

U. S. Ą. metams kainuoją 
Ųusanfrp Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tįesĮoginiąi, 

adresuojant.

ĘONFERENCUA
Lįętųvįų kultūros ^rąųgij^ 

konferencija šiais metąis, tųę 
būt, įvyks Rockfarde. Įįętękfor: 
diečiai pernai pądąpf pasįiylynąą 
ir, manpme, tąs pąsiųlymas te
bėra galioje. Jeigu t^ip, I?1

8UN8ET DARŽE
ĮR J35-TA GĄT.

kiė pamarginhnai. 
v BUS gSkA

Lietuvių Raudonos Rožės i 
Kliubas Cicero j, III nois, sa'vo 
mėnesiniame susirinkime, rug
piučio mėnesio antrą dieną, 
1940 metais, ląikytame Lietu
vių Lįuosyhės svetainėje, 1401 
South 49tĮ) Coųrt, Cicero, Illi- 
no's, apsvarstę vėliausius įvy
kius reikale1 Sovietų Rusijos 
užgrohiiųo pabalfijos valstybių, 
ypatingai praradimų Lietuvos 
nepyikįąusomybes, kuri buvo 
išl^ovpta pačių Lietuv-įų l$rąų- 
ju, ir priešindamiesi prieš sve
timų grobikų priespaudą, 'vien
balsiai nutarę padaryti sekan
tį pareiškimą:

Ką4angi Sovietų Rusija 
ątsiųntė savo okupąvįm0 Ka
riuomenę užimti Lietuvos že
mę;

Kadangi Sovietų Rusija 
neteisėtu bųdu paskyrė So
vietams—pritariančius kąn- 
didąfus vadinamiems balsąyi- 
mams, kuriuose Lietuvos žmo
nės neturėjo demokratiškų 
teisių rinkti savo kandida
tus; ir

Kadangi taip neteisingai 
išrinkta valdžia ir neteisin
gai išrinktas seimas, savo po
sėdyje nutarė pavergti Lie
tuvos respubliką prijungiant 
ją prie Sovietų Sąjungos, tai 

Lai būna žinomas šis musų nu- 
sistatymąs tame svarbiame rei
kale:

Mes esame dėkingi Suvie
nytų Amerikps Valstijų Pre
zidentui, Franklin D. Roose- 
vclt, ir Amerikos valdžiai už 
pasmerkimą šio Rusijos dik- 
taturiško priespaudos žygio; 
už užšaldymą Lietuvos tur
to, kad neleidus užgrobikams 
įr tą pasisavinti; už pritari
mą Lietuvių demgkratiniems 
principams, nepripažįstant 
naujos yąĮęĮžips.

Prašydami Amerikos vald
žios ir tolesnio prisilaikymo 
savo nusistatymo, turime 'vil
ties, kad su jos pagelba ir 
musų troškimu Lietuva vėl 
liks laisvą, nepriklausoma, 
pačių žmonių valdpma-

Taipgi užgiriame nusista- 
tyrpą Lietuves mįnistcrip 
Washingtonui, gerbiamo Po
vilo žadeikio. Nei vienas lie
tuvis neturi pripažinti sve
timų grobikų, raudonų, rudų 
ąrŲą jdoęĮų. Visos tąpįps tų^ 
ri Įąkyps, pęprjKląųso.- 
ffios.

mn Rg’pii^io s <į-
Jasutis, Piriflfofokąą 

b. 8^1^ Ę^tinlRkąs
Visų Ką^nijų LįętUYiąj,

B. $įs paštas, išvęrstąs

1 ppę^iįieptyį B^oąęveltyį, yąlsty- 
• įife vęik|^iąip

\Velles įr ministeriui

P. žądeįkįui. Visų kpliopijų lie- 
tųyiąį darykite pąpašius pro
testus. K. P. D. .

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

—Z

Atidarė Meąt 
Mąrket

Mr. ir Mrs. Joc Banas atida
rė naują, švarų ir tinkamoj 
vietoj biznį: New Life Meat 
Market, 3302 S. Union Avė.

Seniau jie ,užlaikė groserne 
prie 34-tos ir Lowe Avė., bet 
panaikinus bučernę ant kam
po 33rd St. iri Union avė., Joe 
Banas nusipirko bizniavą na
mą šalę John Daučiuno ir ati- 
dąpp liaują “meąt niąrl$et”.

Kaimynai yra patenkinti, nes 
apylinkėj tos rūšies biznio ręi-

Išsiėmė Leidijpųs
Vedyboms

(Chicagįj)
Bruno Venckus, 22, SH MafY 

Day, 24
S. Katsalis, 26, su Antoinette 

Stephens, 25
Joseph Bell, 28, su Mary 

Pentis, 26
Raymond Balanda, 21, su 

Mary McLaughlin, 20
’ Theaphil Sankey, 26, su Me- 

Theophil Sankey, 26, su Me- 
Jęhp Kpsnpy, 24, su Dprpthy

Bru?ą? 20
Ęrpest ScĮiųl z, 26, su Mąry 

Zwąll, 26
Gporge Yąunąkis? 4P> su 

Ęlpapoy Becspn, 25
Jolįp Kape, Ėį2? sp Jpsspb'pe 

lYĮĮI|ęr, 55

’eil^aĮąųją
Perskirų

Daniel Byrd nuo Mary Bird.

Casillą <jP ęp'Teo 303, 
Ęuęnos Ajį^. Argentiną.

NJONTI Slydįos-
Sutaupinkit 40% 
IMirbčjai puikių por
tretų m inuinentams— 

Padaryti U. S. A.
Įkūrėjai 

"MONTIGKAI’H’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
NIEKAD - NENYK

STANČIO
ORO NEĮVEIKIAMO 
Jis negali nukristi!

7008 south' 
PAULINA ST.

1‘ROspect 1260

♦ FOTOGPAFAS

a

pasislėpę jį 
savo parapi

jų i rankas

J. Meškausko Bučernė 
Naujoj Viętoj

Jonh Meškauskas yra žino
mas bučernes savininkas. Už
laikė biznį prie 36th S t. ir Eme- 
rald avė.

Praeitą nipnesį Meš|<4UsLąi 
pefkrauytė savp “meat iparket” 
į naųjąi įtaisytą bizniui vietą, 
360Q So. Emerąld avė. (skersąi

Biznio pataĮpos nąųjai įr 
švąpai įreųgtos iy priįyrautųs 
šviežiais produktais. Pilpai ata- 
tinka šių dienų reikalavimams.

Dainuos Sabonių 
Duetas, Šaupi Muziką, 
įdoniy|>ės, t, t, *

Badip kiaušytpj ąį gulės pą- 
sidžiuugti tikyąį gražių iy įdo
miu radip programų, kųyis 
bus transliupjąpiąą regųLariu 
laikų šiąndįen, ąntraęĮięųį, 7 v. 
vakare įš stoties WGES. TaFP 
gerų |ąlen|ų !<Įad§ytPjams fc>us 
smggų išgiystį popus Sįąbo.nįus, 
kurįe paęląįųįiųs ęplo įy due
tais — kaip gražių liaudies 
dąineŲų, taip ir rinktinų lępm- 
pozięijų. Prie tp, bus smagios 
muzikos ir svarbių pranešimų. 
Peoples krautuvė patieks gerų 
žįpįų iy ' primįųiniųpąsiy^ti 
prie rudens sezono/ nes. šiomis 
cjippdmh liFautRVę fe- 
sia yųflens sutikimo išparįftY? 
m& SU pasiūlymų §įp sezųpo 
ųąųjąųsiiį prekių nepapyystai 
SimiažįŲtomis kąinpįpįs. Nąų= 
dingą YisįęųiS pąsjkįąųsyti. Ne-

gkelMmai Naw»©ge
kad ©ąO§ Naujienos
.yrą naudingos.

NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS 
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Ali ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?"
Ar žinai, kodėl vienį jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kacl jis niekam nepataikau
ja ir nysijųjo teisybę skelbti.

Žnymių mu||<intojųs ir apga 
vikus jisai Įųpą be jokio pasi
gailėjimo.

Be tp. jame rasi visokių pa 
tarimų, parp°kinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio

Kainuoja tik $2.00 metama
► . . .r r’*

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON. MASS.

šusįyįenijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių prganizacija. Tai lietuvių 
ąpdpąiĮdos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
hrpĮyhps fraterrialė organizacija. SLA- trokš
ta dar dlaiigįau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion Šcimy- 
lįpų. pabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jienas nariams priimti.

Susivienijimas iš apdfąudos nedaro sau pel
no, todėl Šusivienijime apdrauda yra pigesnė, 
pet Sų^ivįenijimas teikia lietuviams daugiaus, 
pėgų apdrąudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lie|)|Yįi| ypikaląis.

pabar visose įie|ųvįu kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas 'tų organizatorių atsilankys i jūsų namus, pa
klauskite jp: pątayįųiprrTprįsiyąsykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West SOth Street, New York, N. Y.

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
YĮĘTQJ ĮJTĘUĄNIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOGIATION, DABAR

VADINSIS

Univęrsal Savings
'! >' . i* , ‘ » 4 r * •

ąnd
Uoan As§Qciation
Šioje Ąssopiacįjoje vi§| ipdėl|ai yra apdrausti per 
Fedoyąį Sąvįligs aųd Loap Insurance Corporation 
Wąąhixįtpii, p. P.

MQKĄ VIŠŲŠ Į^bfiįįŪŠ. Kreipkitės
r:

1739 SOUTH HALSTED STREET

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS C
Išima Už .............. *IO.UU
PRARUVIMAS $Cf| nfl 
Ligoninėje .............. VUU.UU
RAUDONG1SL1Ų $,OC fin 
Išėmimas ir Ligon. fcwaUU 
Reumatizmas co n n 
Greita Pagelba ....... C«UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C1 A A
ir vaistai .................. TI.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTOKS

Parduodam geriausi Ir 
stipriausiFOX HEAD ALŲ 

Vynai-Likieriąi-Gėrimąi 
į visas miesto 4alis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

uarcus
RYTINE RADIO 

VALANDĄ
— įš stoties —

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vaL ryto. 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

prąpęšipius.

Garsinkitės “N-nose”
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ATEIVIŲ NEPILIEČIŲ REGISTRAVIMAS 
PRASIDĖS RUGPIUCIO 27 DIENA

Oficialis Valdžios Pranešimas Lietuviams

“LIŪDNIAUSIAS LAIŠKAS KURĮ SAVO 
GYVENIME ESU RAŠĘS”

Laiškas Nuo Lietuvio iš Londono, Anglijos

Earl G. Harrison, Jungt. Val
stijų Teisingumo Departamen
to Aateivių Registravimo Di
rektorius, ką tik pranešė, kad 
nepiliečių registravimas ir pirš
tų antspaudų nuėmimas prasi
dės antradienį, rugpiueio 27 
dieną ir baigsis gruodžio 2 d. 
1910 m.

Bėgyje keturių mėnesių visi 
ateiviai Jungt. Valstijose, 14 
metų amžiaus ir daugiau* pri
valo registruotis ir pasiduoti 
pirštų antspaudos nuėmimui. 
Tėvai ir legaliai globėjai nepi
liečių, jaunesnių kaip 14 metų 
amžiaus, turės nueiti paštan už
siregistruoti savo globojamus 
asmenis, šių jaunų nepiliečių 
pirštų antspaudos nebus ima
mos. Bet sulaukę 14 metų am
žiaus jie patys turės nueiti į 
paštą užsiregistravimui ir pirš
tų antspaudos nuėmimui. Atei
vių Registravimo Įstatymas už
deda bausmę iš $1,000 ir še
šių mėnesių kalėjimo ant tų 
kurie neužsiregistruos.

Kas registravimą atliks

Registravimą atliks pirmos 
ir antros klasės paštai, kaip ir 
apskrities svarbiausio mieto 
paštai, nepaisant klasės. Už 
dviejų savaičių bus galima gau
ti blankų pavyzdžius su klau
simais, kokie bus statomi re 
gistruojamiems nepiliečiams. 
Tos formos taipgi turės smulk
meniškas informacijas apie re
gi.1 t ravimą.

Direktorius Harrison prime
na ateiviams, kad nereikia mo
kėti jokių pin gų už ši a 
“sample forrns”, pereik a mo
kėti nei už užs reg’stravimą, 
nei už pirštų antsapudos nuė
mimą. “Jau gavome praneš - 
mų”, sako, “kad apgavikai pra 
dėjo lupti pinigus nuo ateivių’ .

Saugokitės apgavikų

Jie siūlo už mok stį nu m i 
ateivi ųJrrMHį ąji t s pa ūdas. Al 
siminkimer*^Kad tik tinkamis 
pašto darbininkas galės nuim
ti pirštų antspaudas ir tą da
rys tik kuomet ateivis ateis re- *
gistruotis. Antroj vietoj, nerei
kia už tai mokėti jokių pinigų. 
Toliau, registravimas dar ne
pradėtas >r tik prasidės su rug
pjūčio 27 diena. Mes tik prašo
me, kad visi kuo pilniausiai su 
mumis kooperuotų šiame da'y- 
ke.

Kodėl imamos p rštų 
antspaudos

Direktorius Harrison sako: 
“Šitas registravimas ir pirštų 
antspaudų nuėmimus neneša 
jokios gėdos. Tūkstančiai p i e- 
čių kasmet pasiduoda pirštų 
antspaudų nuėmimui. Visų 
Jungt. Valstijų armijos ir lai
vyno narių pirštų antspaudos 
imamos. Kadangi pirštų ant
spaudos nuėmimas yra vienin
telis tikro identifikavimo bū
das, tai Jungt. Valstijos prlėtne 
jį kaipo dalį registravimo pro- 
gramo. Ateivių Regis t ra v ino 
Įstatymas buvo priimtas, kad 
JungtzValstijos galėtų spręsti 
kiek iš tikro yra ateivių šioj 
šalyj, kokie jie yra ir kur jie 
randasi. Registravimas su pirš- 

yra ištikimi šios šalies princi
pams. Jis sakė, kad dauguma 
šios šalies ateivių yra asmenys, 
kurie atvyko čion todėl, kad jie 
tikėjo į Amerikos demokrati
jos principus, jiems priklauso 
ir jie gaus pilną įstatymo ap
saugą.

“Mes visi imigrantai”

Direktorius Harrison tuo pa
čiu laiku paduoda paragrafą iš 
generalinio prokuroro Francis 
Biddle radio kalbos — “atsi
minkime, kad visi amerikiečiai 
kada nors buvo imigrantai iš 
kitų šalių. Gabumai žmonių iš 
įvairių šalių, senoviški troški
mai įvairių tautų — tie prisi
dėjo prie to, kas šiandien yra 
Amerika. Gaila, kad kai kurie 
svetimtaučiai šiai šaliai neištiki
mi, jie nenori priimti musų gy
venimo kelius, jie vartoja mu
sų žodžio ir spaudos laisvę kur- 
stijimui nesutikimų ir sukilimų. 
Tokius mes suseksime, su to
kiais bus elgiamasi aštriai, bet 
tuo pačiu laiku, žiūrėkime, kad 
ištikimi Amerikos ateiviai ne
būtų kaltinami už kitų neištiki
mumą. Musų registravimas bus 
jų apsauga.”

U. A. W. už Trečią 
Terminą

t

Rooseveltui
Laiko konvenciją St. Louise

United Automobile Workers 
of America, viena didžiausių
C. I. O. unijų, savo konvenci
joj išnešė rezoliuciją pasisaky
dama pilnai ir besąlyginiai už 
trečią terminą prezidentui F.
D. Rooseveltui.

Unija pare ške, kad ji “ne
vyruodama pilnai rems ir vi

suomet paliks ištikima Naują
ja! Dalybai ir vi omis spėko
mis kovos už Roosevelto išrin
kimą.”

Rooseveltas, sako, turi Ame
rikos žmonių pasitikėjimą ir 
turi prakilnias ypatybes, ku
rioms visi kiti kandidatai toii 
gražu negali prilygti.

Automob lių unija dabar lai
ko savo konvenciją St. Louise, 
Missouri.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

žuvo keli ch’cigiečlai ir 
ūkininkai

Cbicagoj ir apylinkėj auto
mobilių nelaimėse žuvo sekami 
žmonės:

Herman Rotemund, 78, prie 
namų, adresu Bryn Mawr avė. 
ir River Road;

Henry Moore, 45 metų ūki
ninkas, iš Algonųuin, ant vieš
kelio 111. 62, kuriuo jis ėjo;

Lloyd Stewart, 60, ūkininkas, 
netoli McKenry, 111.

Everett Springer, 34, nuo 
901 Dakin, prie 123rd ir Hals- 
ted street, ir

Claude Webb, 2041 Farragut 
avenue, prie Madison, Wis.
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Anglija pasirengusi pasitikti nacius. Ginkluota sargyba dieną ir naktį budi.

Tragingas Šeimos 
Nesusipratimo 
Finalas
Tėvas nutroškino du sūnūs ir 

pats nusižudė

RAGINE, Wis. -— Tragingai 
pasibaigė šeimyninis nesusipra
timas raciniečių B. Grant šei
moje.

Ben Grant, mechan kas, ir 
žmona, sekmadienį išvažiavo 
pasivažinėti. Aplankė kelias 
alines. Bevažinėdami jie susi
ginčijo. Po aštrių žodžių žmo
na išlipo iš automobilio ir pa
liko vyrą vieną. Jis tada sku
biai nuvažiavo namo, pasiėmė 
savo du sūnūs, Richardą, .3 
metų, ir Donaldą, 5-ių, ir kur 
tai išvažiavo.

Už kelių valandų visus tris 
atrado negyvus netoli vietos, 
kur Grant dirbo. Jis prileido 
automobilį pilną nuodingų ga- 
solino dujų, suims nutroškinda
mas ir atimdamas gyvybę ir 
sau. Jis paliko automobilyj raš
telį su žodžiais: “Aš nenoriu, 
kad tu skriaustum mano vai
kus.”

Gaisras Westsidės 
Krautuvėj

NVESTSIDE — Nuo prasi- 
trynusių elektros dratų užsi
degė maisto krautuvė ir butas 
adresu 2138 Coulter street. 
Nuostoliai nedideli. Bute gyve
na ir krautuvę užlaiko L. 
Pearlmutter, o namas priklau
so lietuviui F. Demikiui.

Suėmė Du Jaunus 
Brightonparkiečius

BRIGHTON PARK — Du 
jauni brightonparkiečiai buvo 
suimti ir apkaltinti vagiliavi
mu. Vienas yra 17 metų Ed- 
ward Zimman, nuo 4020 So. 
Richmond street, o antrasis, 
Joseph Konrad, 18 metų am
žiaus.

Areštas buvo padarytas prie 
Marshfield avenue, kur abu 
važiavo vogtam automobilyj.

VAKAR CHICAGOJE
e Dviejų savaičių bėgyj pik

tadariai du kartu apiip ėše 
Malkov Lumber Compiny san
delį, adresu 1201 S. CampLe 1 
av.unue. Abiejuose ap p ėšimuo 
se jie gerokai apkūlė saigą 
Max To’stoy’u. Jis nusprendė, 
kad jam jau užteko, ir darbą 
metė. Pereitos sa^a t7s pabai
goj sargo vietą sande yj užėmė 
italas Niek Jicenįenica. Bit ir 
jis turbut neilgai dirbs. Vakar 
anksti rytą gal tie patys, gal 
kiti piktadar’ai vėl sandėly j 
pasirodė, naują sargą apkūlė, 
seifą atplėšė ir pas ėmė visus 
jame buvusius pinigus.

@ Savo namo garažiuje, tęs 
11448 Forrestvdle avenue, gą
sdino dujomis nusitroškino 45 
metų chicagieli$ Richard Ba- 
ron.

® Prie va’stinės adresu 1000 
Belmont avenue policija nušo
vė plėšiką, kuris bandė vaisti
nę apiplėšti. Jų ,du draugai pa
bėgo. Piktadarius užk'upo pro 
šalį važiuojantis skvadkaiis. 
Nušautasis buvo apie 35 metų 
amžiaus ir apdriskęs. Pavardė 
nežinoma.

9 Parašiutin'nkas George 
Wa!tz iš Cincinnati, Ohio, skel
bia, kad pereitą sekmadienį 
Wes£ches.er airporte, prie 
Mannheim ir Roosevelt vieške
lių, jis padarė 38 parašiutų šo
kimus. Jis vykino vienos bend
rovės parašiutų demons'rac'ją, 
įrodinėdamas jų saugumą. Sa
ko, 38 šokimai į vieną dieną 
yra rekordas.

O Evanstono papludymyj 
saigai kelis kartus perspėjo 41 
metų Ottmar Stotz’ą, 1150 Ash
land avenue, neplaukti perdaug 
toli nuo kranto. Bet Stotz jų 
neklausė. “Čia laisva šalis ir 
galiu daryti kaip noriu”. Bet 
Stotz dabar nebėra laisvas. Sar
gai pagaliau pašaukė policiją 
ir toji jį įkalino.

• Dalinai nuo š rdies ligos, 
dalinai nuo perdidelės dozos 
miego miltelių namie sukrito ir 
mirė 33 metų Maria Christ an, 
nuo 500 West 82nd street.

O Piktadariai atėmė $50 pi

(P-s J. P. V ar kala, žymus 
Chicagos lietuvių veikėjas ir 
auditorius, 3241 S. Halsied st., 
šiomis dienomis gavo labai į- 
domų laišką nuo savo giminai
čio, dabar gyvenančio Londo
ne, Anglijoj.

turinio sakinius:)

Londonas, Anglija 
15th July, 1940

Mylimas Dėde:

Šis mano laiškas turbūt b^s 
liūdniausias, kurį aš savo gy
venime esu rašęs. Neabejoti
nai jus sekate įvykius Europo
je ir žinote 'kokioje sunkioje 
padėtyje mums tenka gyventi. 
Tas liečia visą Europą. žinoma, 
didesnės tautos, kokioje padė
tyje bebūtų, vistiek dar turi

nigais ir žiedus nuo dviejų jau
nų žmonių, sėdėjusių automo
bilyj prie Arthington ir Lawn- 
dale avenue. Apiplėštieji buvo 
Roger Scher, 23, 1500 Milward 
avenue, ir Phylis E senberg, 
6J49 Pa x to n avenue.

© Dvi jaunos moteriškės bu
vo sužeistos sprogime ir gai>, 
re, kuris ištiko medinį namą Į 
adresu 1116 Ckveland avenue. 
Jas užgriuvo dalis lubų. Spro
gimas kilo iš sugedusio gas.nlo 
pečiaus viituvėj. Sužeistosios 
yra Geane Calamia, 19, 2909 
Clybourn, ir Elcanor Plsc tello, 
1117 Cleveland.

© Gasolino dujomis savo ga- 
raižuje nusinuodijo 53 metų 
stalius Henry Schlayer, gyve
nęs adresu 1137 Schneider avė., 
Oak Park. Priežastis nežinoma.

0 Du jauni banditai atėjo į 
Joanna Kubiczevvskos ežia ko
mą maisto krautuvę, adresu 
3116 Cermak Road, savininkę 
uždarė šaldytuve, susirankiojo 
$147 ir pabėgo ją šaldytuve 
palikę.

© Penki žmonės buvo su
žeisti kai cicerietis Raymond 
Gc-odiman, nuo 1213 S. 49th 
Court, vakar rytą įvažiavo į su
gedusį automobilį prie Outer 
Drive ir 8-tos gatvės. Antrasis 
automobilis priklausė vienam 
Dewrie Teague, nuo 256 No. 
Maplewood avenue.

0 Ugniagesiai buvo pašauk
ti gesinti “gaisrą” Randolph 
vaisių sandelyj, 906 Davis st., 
Evanstone. Jau jie buvo pasi
ruošę leisti vidun vandenį, kai 
pastebėjo, kad tie “durnai”, ku
rie veržėsi iš sandėlio buvo ne
panašus dūmams. Išsiaiškino, 
kad tai buvo dujos naudojamos 
vambzdžiams naikinti.

0 Prie Cermak ir Halsted 
gatvių vakar po pietų apvirto 
didžiulis 12-tonų trekas. . Kris
damas aplamdė keleivinį auto
mobilį ir sužeidė jame važia 
vusį Dr. M. H. Herzmaną, nuo 
1034 W. 18th street. Susisieki
mas buvo suparaližuotas visai 
valandai ir reikėjo kelių gat- 
vekarių ir trokų jėgos apvirtu- 
sį treką pastatyti ant ratų. 

Garsinkitės “N-nose”

Žemiau paduodam jį beveikei ir saugoti 
ištisai, išėmę lik kelis asmenio klausomybę.

politinį gyvenimą, pagal tą 
modelį, kurį Maskvos viešpa
čiai malonės patiekti. O Mask
vos tvarka mums žinoma, to
dėl gero netenka laukti. Ypa
tingai tiems, kurie mėgo šva
riau gyventi, geriau apsireng-

Lietuvos nepri- 
Taip begalvojant

mano mintys nukrypsta į ma
no tėvus, kurie pasiekę tokio 
amžiaus ir taip daug ir sun
kiai dirbę savo senatvėje tu- 
ė; at -įdurti gatvėje, be svei

katos ir be lėšų.

Man irgi netrukus reikės ap
sispręsti ar grįžti į sovietizuo- 
tą Lietuvą ir priiminėti įsaky
mus iš Maskvos, ar, gal būt, 
stoti prieš teismą kaipo “liau
dies priešui”, arba nustoti tei
sės būti sovietų piliečiu ir ieš
koti prieglobsčio kurioje nors 

kiek šviesesnę ateitį, nes gi 
Europos diktatoriai negalės 
laikyti visų tautų koncentra
cijos stovyklose. Volensnolens 
tos didžiosios tautos gaus tam J 
tikrą nepriklausomumą. Ta
čiau mažoms tautoms ateitis 
daug tamsesnė. Šios tautos bus 
paskandintos didžiųjų tautų 
jurose ir jų laisvė vėl taps tik 
svajone, sapnu.

Nors jau daugiau nei du mė
nesiai kaip neturėjau jokių as
meniškų žinių iš Lietuvos ir 
beveik nieko nežinau kaip yra 
su mano namiškiais, tačiau iš 
spaudos ir kitokių šaltinių 
tenka susidaryti įspūdį, kad 
Lietuvoje padėtis nepaprastai 
kritiška. Rusai įvedę į Lietu
vą savo armiją, įvedė kartu ir 
komunizmą, kuris per keturias 
savaites pasiekė tokio laips 
nio, kad anot Maskvos radio 
vakar (liepos 14) įvykusioj i 
rinkimai į Lietuvos “seimą” 
davė apiė “80% daugumą” ko
munistų partijai. Todėl neten
ka abejoti, kad ateinantį šeš
tadienį (liep. 20) susirinkęs 
seimas pareikalaus Lietuvos 
prijungimo prie sovietų sąjun
gos, kaipo 13-tos ar 14-tos res
publikos. Tad, atrodo, kad Lie
tuvos, kaipo nepriklausomos 
valstybės, likimas jau yra iš
spręstas. Vos 22 metų pagyve
nę kaipo nepriklausomos val
stybes piliečiai mes vėl turė
sime vergauti svetimiesiems. 
Liūdna ir skaudu, tačiau, deja, 
šiame Europos sumišime mes 
nieko negalime padaryti ir 
niekas mus negali išgelbėti. 
Mes lietuviai dėl to esame ne
kalti —kaltinti galime tik 
tuos, kurie privedė Europą 
prie šios tragiškos katastrofos. 
Deja, vargu ar galima tikėtis, 
kad greitai galėsime susilauk
ti momento, kada vėl Lietuva 
galės pasijausti laisva ir ne
priklausoma. Dabartinė Euro
pos padėtis ir ateities perspek
tyvos nieko nežada, kad Euro
poje galėtų būti tvarka ir tole
rancija, tuo labiau toms val
stybėms, kurios yra sovietų 
Rusijos orbitoje.

Gatvėj Be Sveikatos, Be Lėšų

“Lietuva, tapusi sovietų res
publika, žihoma, turės revoliu
ciniai pakeisti savo vidujinę 
santvarką ir visą socialinį bei

pasaulio dalyje. Šitoks apsi
sprendimas yra labai sunkus, 
ir žinoma, labai rizikingas, nes 
nei vienas nei antras kelias 
nežada nieko gero.

Sprendžiant šitą grįžimo į 
Lietuvą klausimą, kyla tam 
tikrų abejonių. Pirmiausiai, as
meniško saugumo klausimas, 
tačiau aš tam nepriduodu di
delės reikšmės, nes nebijau ir 
blogiausių gyvenimo sąlygų. 
Tačiau tenka pagalvoti ir apie 
Lietuvos ateitį, kuri, galbūt, 
prie tam tikrų sąlygų pareika
laus žmonių, kurie galėtų bū
ti laisvi ir nepriklausomi ko
voti už Lietuvos nepriklauso
mybę. Tad, šitas klausimas, 
kurį mes čia, maža grupė lie
tuvių atydžiai svarstome, ver
čia pagalvoti ar nevertėtų pa
silikti užsienyje, kad progai 
pasitaikius vėl butų galima 
kovoti už Lietuvos laisvės at
statymą. Kaip ir prieš praėju
sį karą, taip ir dabar tikriau
siai visas veikimas už Lietu
vos atstatymą bus Amerikoj, 
todėl gal ten ir reikėtų apsigy
venti ...

Anglija Laukia Hitlerio—

Tad tiek tų liūdnų žinių. De
ja, nieko linksmesnio parašyti 
jums negaliu, nes visas gyve
nimas labai tamsus ir nepavy
dėtinas, net ir didelėms im
perijoms kai Anglijai. Čia irgi 
laukiama rytojaus nors ir su 
dideliu pasiryžimu, tačiau la
bai neaiškaus ir migloto. An
glai tiki savo laimėjimu ir tam 
su milžiniška energija ruošia
si. Visasi gyvenimas ir visa An
glija dabar yra lyg tai pirmoje 
apkasų linijoje, kur kiekvie
nu momentu gali prasidėti at
aka. Tačiau piliečių ramumas 
ir pasitikėjimas tikrai vertas 
pasigerėjimo. Reikia tikėtis, 
kad Hitleris nesugebės įsiverž
ti į šią salą, o jeigu pabandy
tų, tai susilauks nepaprasto 
pasipriešinimo ...

Jūsų—

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE

ARCHER IR 135-TA GAT.

tų antspaudos nuėmimu apsau
gos įstatymus, užlaikančius at
eivius. Visi rekordai bus laiko
mi slaptybėj ir konfidenciališ- 
kai, ir be žinios ir sutikimo 
komisionieriaus ir generalinio 
prokuroro niekas negalės juos 
matyti.”

Prezidento pareiškimas
Kuomet prezidentas pasirašė 

po įstatymu, p. Harrison sako, 
jis padarė pareiškimą, kuriame 
jis prašė visų kuo pilniausiai 
kooperuoti su nepiliečių regis- 
truotojais. Įstatymo tikslas 
esąs apsaugoti tuos nepiliečius 
gyvenančius šioj šalyj, kurie

JACK SW1FT
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JAU NESEKA “NELAIMINGOSIOS” 
CHICAGOS ŠEIMYNOS

Žuvo Jos Paskutinis Narys
“Nelaimingiausia” Chicagos 

šeimyna buvo vadinami chica- 
giečiai Sol Bloch, jo žmona ir 
duktė.

Keisti ir nelaifningi įvykiai 
turbūt nei vielos kitos šeimy
nos taip nepersekiojo kaip 
juos.

Viskas prasidėjo 2’0-tais me
tais. Bloch spekuliavo nejudi
namu turtu Maywoode. Buvo 
įsivaręs iki suvirš $1,000,000, 
bet nespėjo turto likviduoti, 
užėjo depresija ir viskas žlu
go.

žuvo Žmona
Kracho laikais, Bloch važia

vo automobiliu prie Kenoshos. 
Vienoj vietoj jam reikėjo stai
giai stoti. Sustojo laimingai, 
bet išlėkė durys, į kurias bu
vo atsirėmusi jo žmona, ji iš
krito ant kelio ir mirtinai su
sižeidė.

nelaimės, kurioj jos tėvas buvo 
sužeistas, ir ji važiavo automo
biliu, vieškeliu 45, prie Kanka- 
kee. Su ja važiavo Mrs. Bachall, 
motutė, ir drąuge Elaine Seru
me! iš Cairo, ii.

Privažiavus aštrųjį užsisuki
mą Bloch’aitė priminė savo ben
drakeleivėms, kad “čia mano 
tėvas buvo sužeistas, čia jis 
apvirto.”

Nespėjo ji tuos žodžius iš
tarti kaip automobilis, kuriame 
ji važiavo, irgi apvirto, beveik 
toj pačioj vietoj, kur žuvo tė
vas. Bloch’aitė buvo sunkiai 
sužeista ir už kelių valandų mi
rė. Mirė lygiai savaitei praėjite 
po savo tėvo mirties'. Kitos dvi 
keleivės išliko nesunkiai sužeis
tos.

Taigi, “nelaimingiausios” Chi
cagos šeimynos — Bloch’ų — 
jau nebėra. Tragingai žuvo ir 
paskutinis jos narys.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Masinis “Taikos”
Mitingas Soldier’s
Lauke

Šiandien Laidoja 
Unijų Vadą 
Mike Carrozzo

Liet. Konsulato

Asmenys
CEASSIFIED ADS

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

veteranų organi- 
kap. Wilham

Rengėjai”

J.

Dėl įvykių Bloch pamišo. 
Bandė nusižudyti, bet nepasi
sekė. Negana to, atsižvelgda
mas į jo nenormalį protų teis
mas atėmė jam dukterį Shir- 
ley ir atidavė ją auklėti žuvu
sios žmonos tėvams, S. Bah- 
call’ams, kurie dar ir dabar te
begyvena Maywoode

Per kelis metus apie Bloch’ą 
nieko nebuvo girdėti.

Bet lygiai metai atgal, Bloch 
ir keli kiti žmonės važ.avo au
tomobiliu, vieškeliu 45, prie 
Kankakec. Prie aštraus užsisu
kimo automobilis apvirto. Bloch 
buvo sunkiai sužeistas, kanki
nosi ilgą laiką — ir užpereitą 
sekmadienį pasimirė.

Keistas šeimos Finalas
Taigi, Blochienė ir Bloch’as 

užbaigė savo vargingą gyveni
mo kelionę. Beliko gyvą tik jų 
duktė Shirley, Ir. štai kas. su 

atsįt^Pi /i .junv . ■-
Sekmadienį, lygiai metai po

Senas Ligos 
Suvargintas 
Pakruojietis

!
A. "J1 Ae

AGOTA SABECKIENĖ, 
po tėvais Semdkaitė

Gyveno adresu 4634 South 
Paulina St. Persiskyrė su 
šiuo pasauliu rugp. 3 d., 8:10 
vai. vakaro 1940 m., sulau
kus 44 metų amžiaus; gimus 
Lietuvoje, Raseinių apskr,, 
.Jurbarko parap. Trečių kai
me. Amerikoj išgyveno 31 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime dukterį Dorothy Pet
kus ir žentą Konstantą, du 
anuku Patricia ir Kenneth; 
sūnų Antaną; po antro vyro 
Galašausko .paliko dukterį 
Eleanor Barnes, žentą Ro- 
bert ir anūką Robert; taipgi 
sūnų Richard, seserį Oną 
Klombis, švogerį Stanislovą ir 
jo vaikus Irene ir Eleanor; 
sesers vaikus Marcella ir 
Bruno Schultz. Lietuvoj pali
ko brolį ir kitas gimines, Kū
nas pašarvotas randasi Ąlbert 
V. Petkuj koplyčioj, 4704 So; 
Westrn Avė. ,•

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugp. 7 d. 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos .pamaldos už 

, velionės sielą, o iŠ ten bus 
I nulydėta į šv. Kazimiero ka

pines.
Visi a. a. Agotos Sabeckie- 

nės giminė®, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Duktefys, Sunai, Seserys, 
žentai, švogeriai ir kltOŠ 
giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Alberta 
Petkus. Tel. Lafayettė 8024.

Draugų ir giminių užmirštas
BRIDGEPORT. — Antanas 

Jaraminas, seniai jau atvyko į 
Ameriką iš Lietuvos, Pakruo- 
jaus apylinkės.

Praeityj jis Chicago j turėjo 
pastovų darbą ir buvo progės 
normaliai gyventi. A. Jarami
nas turi draugų ir giminaičių 
Amerikoje, daugiausiai pakruo- 
jiečių, su kuriais sveikas būda
mas susieidavęs ir laiškais su
si ras i nedavęs.

Bet A. Jariminas sunkiai ap
sirgo reumatizmu ir jau per 6 
metus negali darbo dirbti, nors 
jo darbdavys tikrinęs, kad pa
sveikęs bus priimtas atgąl1. Bet 
rcmatizmas jam labai susilpni
no kojas, todėl vis dar negali 
dirbti.

Niekas neatlanko
Per tuos 6 metus jo buvę 

draugai ir giminaičiai jį, tur 
būt, primiršo, nes niekas jo 
neatlanko ir nei laiško nepara
šo.

Antanas Jaraminas maho, 
kad atsiras kas nors iš jo se
nųjų draugų, paskaitys šią ži
nią apie jį “Naujienose” ir gal 
vėl panorės sueiti arba nors 
laiškų parašys. Antanas Jara- 
minos gyvena adresu 31z|4 So. 
Lituanica Avė., Chicago, III.

J. A. S.

Smūgis Rehgėjįartis
Sekmadienį po pietų' milži

niškam Chicagos Stadione įvy
ko masinis mitingas “už tai
kų”. Ji šaukė įvairiausio plau
ko žmonių sudarytas “komite
tas”, kurio priekyj stovėjo 
Avery Brundage, Chicagos kon- 
traktorius, ir 
zacijos narys, 
Grace.

“Margi
Už mitingą per keletą .savai

čių plačiai agitavo dienraštis 
“Tribure” ir Hearsto laikraštis 
“Herald American”. Paskutinė
mis dienomis tūrėjo ilgus straip
snius pirmuose puslapiuose. Ki
ti laikraščiai buvo įdėję ren
gėjų apmokėtus skelbimus.

Už mitingą agitavo ir savo 
nariams įsakė masiniai daly
vauti Chicagos nacių organiza
ciją per savo radio prOgrūtpų 
iš stoties WHIP. Už initiųgą 
agitavo ir komunistai, kartu ir 
lietuviški. Visiems nariams čia 
irgi buvo duotos instrukcijos 
skaitlingai dalyvauti.

Prie tos kompanijos 
jo ir vienas lietuviškų 
nių programų leidėjas.

Prisidėjo ir kelios 
nuoširdžių pacifistų.

Bet visos tos margos ir, d- 
dėlės pastangoj mitingą pada
ryti labai skaitlingu pasibaigė* .. 1 ’l ,
labai menkais rezultatais. Sta
dionas buvo beveik tuščias. Tik 
vienam gale, kur buvo kalbė
tojų platforma, susirinko keli 
tūkstančiai žmonių. Vieni sako 
5,000, kiti — 20,000, o “Tri
būne” sako — 35,000.

Siūlo Taikytis Su Hitleriu

pr'sidė- 
vakąri-

grupes

Buvo Gatvių Darbininkų Uųijų 
Vįršininkąs

šiandien, 10 valandų ryto, 
Calvary kapinėse bus palaido
tas Mike Carrozzo, neturtingų 
tėvų, italų kilmės chicagiet s, 
kuris dasivarė milįonįnio turto 
ir buvo visų Chicagos gatvių 
darbininkų unijų “bosas”. Jis 
vaĮdė Chicago Street Sweepers 
u h ją, International Hod Čar- 
riers, BuiĮding and Common 
L^'borers Union, International 
Uhion of Pavers and Road 
Bųilders, ir keletą kitų.

Carrozzo mirę sekmadienį, 
po nepasekmingos inkstų ope
racijos Presbyterian ligoninėje. 
Jis buvo 45 metų amžiaus.

VeLonis bus palaidotas bron
ziniam, $10,000 vertės grabe. 
Kūnas yra .pašarvotas koply
čioj, adresu 624 N. Western 
avėnue.

Galimas '4ail<tas, kad prie 
mirties prisidėjo įr nemalonu
mai, kuriuos Carfozzo turėjo 
su valdžia dėl nemokėtų income 
taksų. Jam mirus tie 
dar nebuvo sutvarkyti, 
turbut perims didesnę 
turto. - >

Dabar tarp velionio
unijų eina visokiausi gandai ir 
spėliojimai apie tai, kas užims 
vietą. Kandidatų yra daug.

Sąrašas Nr. 112

Myko-

reikalai 
Valdžia 
dalį jo

valdytų

SLA. 226 Kuopos 
Mėnesinis 
Susirinkimas

Mitingo tikrasis tikslas iš
lindo iš maišo, kai prakalbėjo 
lagūnas ęharĮęs E,\LĮi)dbergh, 
vyriausias rępgimo kalbėtojas. 
Jo kalbos tema buvo sekama: 
“Amerika neprivalo gelbėti nei 
Anglijai, nei kitoms demokra
tijoms. Apierika turi pripažin
ti faktą, kąd Vokietija karą 
laimės. Amerika privalo ne Vo
kietijai priešintis, bet bandyti 
su ja susitaikyti...”

Mitingų gal sumanė rengti 
nuoširdus taikos šalininkai, bet 
naciai, komunistai ir jų prita
rėjai panaudojo jį savo propa
gandai ir paskleidimui obalsio, 
kad ir Amerika, paskutinė de
mokratijos tvirtovė pasaulyj, 
privalo nusilenkti diktatūroms 
ir skubėti’ su jomis daryti tai-

Motina Simui, “Aš 
Išgėriau Nuodų”

Šiandien Laidoja
Mt. Greenwoodieti
Steponą Letufcą

Mirė, šeštadienį
' h! .'d. * •

BRIDGEPORT — Šįryt, 10 
valandą, iš laidotuvių direkto
riais Antano1 M- Phillips kop
lyčios, 3307 Lit’uūh’i'ca, į Tau
tiškas kapines bus išlydėtas* 
Stepoųas petukas.■<

Velionis bįiVo mountgrech- 
woodietis. Jįš mirė pereitų šeš- 
tadi'ėnj po fabąi ilgos ligos. Gy
veno adresu ŠŽ36 Wešt UOth 
stręet.

,Pąlikp žmonų Sofijų, ' sūnų 
Joseph, brolį Petrų ir daug 
kitų giminių. Priklausė prie 
Simano Daukanto ir Teisybes 
Mylėtojų Draugijos.

1. ABRAMAVIČIUS, 
las, kilęs iš Panevėžio miesto, 
su žmona Liudvika Malinaus
kaite išvažiavęs į Amerikų 
prieš 1920 m. Gyvenęs 2030 W. 
Plainfield St., Chicagoje. Jam 
yra laiškas iš Prancūzijos.

2. ALENCIKAS, Bronius, ki
lęs iš Panevėžio apskr., Ūtos 
km. Jam yra laiškas iš Prancū
zijos.

3. BERNOTAS, Jurgis, kilęs 
iš Utenos apskr. Amerikon iš
vykęs prieš Didįjį Karų, gyve
nęs 1614—34th Avė., Melrose 
Park, 1(1.

4. ČIALKEVIČIENĖ — GOŠ- 
TAUTAITĖ, Viktorija, spėja
ma, kad kilusi iš Kėdainių ap- 
ylin. ir gyvenusi Clevelandc.

5. GOŠTAUTAS, Boleslovas, 
kilęs iš Kėdainių apyl., gyvenęs 
Clevelande.

6. JOFF-E, Bencijanas, Abra- 
mo Simono sun., kilęs iš Vil
niaus, Amerikon išvyko 1918, 
m. Spėjama kad gyveno Win- 
nėbago, AVisconsin.

7. KAMINSKAI, Jaroslavas 
ir Antanas, sūnūs Jono ir Bug- 
milos, kilę iš Dotnuvos parap., 
Kėdainių apskr., Amerikon iš
vyko prieš Didįjį Karų. Ligi 
1925 m. gyveno: Jaroslavas 
Johnst.on City, III., o Antanas, 
West Frankfort, III.

8. KLEIVA, Pranciškus, kilęs 
iš Šauklių km., Šimkaičių vals., 
Raseinių apskr. 1937 m. gyve
nęs 1810 S. Jefferson St., Chi
cago, III. .

9. KULIKAUSKAS, Jonas, ki
lęs iš Mažučių km., Žeimelio 
valse., vienturtis sūnūs, dešines 
rankos nukirsti du pirštai.

10. KURTAUTAS, Juozas 
(Kurtoftas), spėjama kad kilęs 
iš Kretingos.

11. LIPI^jjSKAS, y.įųcas, sū
nūs Vinco ir Onos žilionytės, 
kilęs iš Marijampolės apylin
kes.

REIKALINGOS MOTERYS .paty
rusios skudurus sortuoti skudurų 
laundrėje. Kreipkitės 1001 V/est 
North Avenue.

OFF and SEAM PRESSERS prie 
vyriškų kautų. 227 W. Van Buren, 
Room 603.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka Pershing Road Restaurante. 
šventadieniais nereikia dirbti. Ge
ra mokestis. 506 W. 39 St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Indianos Gražuolės 
Chicago j .

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

Turiu rekomendacijas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

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

936-46 W. Chicago Avenue.

Pardavimui groserių krautuvė su 
staku. Visi nauji fikčeriai. Del in
formacijų šaukit Victory 6847.

REAJL ESTATE FOK SALE 
N amai-2 ėmė Pardavimui

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak ParK, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulKesmų žinių rašyti Box A 416, 
1739 So. Halsted St.PUSĖS AMŽIAUS vyras paj ieško 

darbo už janitorių ar prie namų. 
Supranta visą .namų darbą, šauki
te t HJėtnlock 0707—'bite kada. A. 
Smith.

REIKALINGAS BUČERIUS, pa
tyręs savo darbe. 1907 So. Halsted 
Street.

SPECIAL KAMPINIS Bungalow 
daktarui, advokatui ar kitokiam 
profesionalui, žema kaina. Asmuo, 
Kuris pamatys šitą bungalovvą, tu
rės malonumo pirkti jį.
Malonėkit pašaukti arba atsilanky

ti. Lafayette 5407. 4706 So. Western 
Avė. S. M.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

7 kambarių kampinis bungalow. 
Mūrinis. Tailo sienos vonineje. 2 
karų garažas. $7900. 7201 So. Rock- 
well.

RENDON 2 po 5 kamb. pečium 
šildomi f tatai. Naujai .permodeliuo- 
ti. Dideli porčiai. Karštaę vanduo. 
$20 kiekvienas. Canal 2183.

SUSIRINKIMAI

BIZNIAVAS NAMAS PARDAVI- 
MUI — SOUTH SIDE

Už mažą įmokėjimą mes galime 
parduoti jums bizniavą namą, ku
riame jus galit įsteigti A savą biznį 
ir būti nepriklausomu. Arti 35-tos 
ir Halsted. Ištirkite tuojau.

GORDON REALTY COMPANY 
809 West 35th Street 

Yards 4329
SLA 238 kuopos Brighton Parke 

mėnesinis susirinkimas įvyks rug
piučio 6 d., antradienio vakare kaip 
7:30 K. Gramonto svet., 4535 So. 
Rockwell St. Visi nariai-rės susi- 
rinkitę, .nes naujų narių pagerbimo 
vakaro rengimo komitetas 
raport’4 ir pamatysite SLA 
mo delegatų paveikslą.

—JT. J. PULEIKIS, 
4629 S. Washtenaw

išduos
41 sei-

tęs iš Kvasnasėlio km., Žiež
marių valsč., Trakų apskr. Pa
skutine gyven. vieta: 4321 S. 
Maplewood avė., Chicago, III.

13. PODRIBONIS, Bronislo
vas, Amerikon atvyko apie 
1910 m., kokį laika gyveno 
Garden Avė., Hamilton, Ohio.

14. PŪKIS, Jonas, sun. Jono, 
Amerikon atvyko 1909 
veno Coles, III.

15. RIMKEVIČIUS, 
spėjama, kad kilęs iš 
gos.

16. Stankus, Kazys ir Anta
nas, abu kilę iš Tytuvėnų vals., 
Raseinių apskr., Amerikon at
vykę prieš pasaulinį karų.

17. VALUCKAS, Pranas, ki-

sekr.
Avė.

Association of Lithuanian Pro- 
perty Owners of Bridgeport mėne
sinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugpiučio 7 dieną, 7:30 valandą va
kare, Chicagos Lietuyių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Susirinkimas la
bai svarbus. Visi savininkai malo
nėkit atsilankytu ir atsiveskit nau
jų narių prisirašyti.

—S. KUNEVIČIUS, rast.

KAS NORITE PIRKTI AR 
MAINYTI?

Marąuette Parke ir apielinkėj 87 
namai. Kainos nuo $2300.00 iki 
$65,000.00. Taipgi statome naujus 
namus ir taisome seiius. Turime ke
letą namų pastatytų — parsiduoda 
^(irtomis* ’ kainomis. Telefonuokite 
arba atvažiuokite.

C. P. SUROMSKIS
6921 So. Western Avė.

Tel. Republic 3713

FAKMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

m., gy-

Juozas,
Krctin-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
108

NORTHSIDE. — SLA 
kuopos mėnesinis mįtingąs 
iyyks sekamų trcčladicniį 
(Aug. 7) 7:30 vai. vakare, Gri
gaičio svetainėje, 3804 Armi- 
tage avė.

Gerbiami nariai ir narės, ne
patingėkime pribūti į šį susirin
kimų, nes turime svarbių rei
kalų apkalbėjimui.

J. Naujalis, užr. sekr.

Mirę M. Balan- 
Baldauskiene

BOSELANDE. — Staigiai mi
rė vietos lietuvė, Marijona Ba- 
lan-Baldauskienė, Rugpiučio 3 
d., ji buvo palaidota šv. Kazi
miero kapinėse. Velionė gimė 
Lietuvoj, Papilės: parapijos, 
Gumbarkių kaime. Mažai buvo 
žinoma tarp lietuvių, nes nuo
šaliai gyveno. Per ilgą laiką už
laikė kambarinę (“rooming 
house”).

Paliko vyrą ir daug liūdin
čių giminių.

Viena Draugių.

39 metų Julia Maskovich, 
East Chicago gyventoja 
3819 Evergreen st., vakar 
tą pažadino savo 15 metų 
nų Walter, ir tarė:

“Aš išgėriau nuodų”.
Sūnūs tuojau pašaukė ambu- 

lansą ir nuvežė motiną ligoni
nėn, bet jos išgelbėti nebuvo 
galima. NtiTė kelioms valandoms 
praėjus. ’■

nuo 
ry- 
sįi-

Suėmė Dvi Jaunas 
“Melages”

44 metų Dina Bohl, 3361 
Milwaukee, ir 15 metų Eleanor 
Walske, 4026 Kilpatrick ave
nue, mėgo šposus krėsti su po- 
licistais. Pašaukia nuovadą ir 
raportuoja nelaimę. Joms di
delis smagumas žiu/ėti, kai 
tuojau atvažiuoja stvadkaris, 
nelaimės ieško i? neranda.

Tokių nebuvusių “nelaimių” 
jos raportavo apie 100. Vakar, 
galiau policija abi suėmė vai
stinėj prie Milwaukee ir Craw- 
ford, iš kur jos telefonavo dar 
vieną “nelaimę”, bet nepaspės 
jo pasprukti.

Vakar ir užvakar Chicagoj 
lankėsi šešios Indianos valsti
jos gražuolės, išrinktos vietos 
kinomatografuosc surengtam 
konkurse. Atrodo, kad viena 
ar dvi jų yra lietuvaitės.

Gražuolės yra: 17 melų Evc- 
lyn Savagc, iš Indiana Harbor; 
16 metų Catherine Kundrat iš 
Whiting; Marilyn Makin, 16 
m., iš LaPortė; 16 metų Lolita 
Kane iš Elkhart; Virginia Tin- 
slcy, 16, iš Goshen ir Virginia 
Pastwa, taipgi 16, iš East Chi
cago.

apskr., gyvenę Chicagoje.
Ieškomieji asmenys arba 

apie juos žinantieji prašomi 
tuoj aus atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 E. Bellcvue Place

Chicago, Illinois

Lietuvis Pasikorė
Anglių Sandelyj

John Fleming Coal Company 
sandelyj, 300 East South Water 
street, nuo balkio pasikorė dar
bininkas, Antanas Karpią. Jis 
buvo 65 metų' amžiaus i^ gy
veno adresu 205 (ago avenue. 
Sandėlyj dirbo apie penkis me
tus laikb.

Velionio kolegos dąrbe sako, 
kad nežino kas.galėjo jį paska
tinti sau gyvybę atimti.

- 31 i— «■ 7' ' įf.. i..... .

SkelbimaiNaujienose 
4uoda naudą dėlto, 
kad pačios ’ Naujienos 
yra naudingos.

T

Tai Bent Galės 
Rūkyti!

Keturi vyrai vakar anksti 
rytų įsilaužė j Poterek Bro
thers, Ine., sandėlį, adfesu 
5237 Fullerton avenue, ir pasi
vogė cigaretų už $700. Netolie
se huvęs sargas bandė pašauk
ti policijų, bet jis buvo priver
stas tylėti, kai piktadariai pa- 
grąsino jį nušauti.

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 di, 1940
SUNSET DARŽE

ARCHER IR 135-TA GAT.
DO VANOS, ŽAISMĖS
IR PAMARGINIMAI

•: • • .'i - i c »• '.. « »«

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME- 
TAMŠ: Pirm.—Antanas Povjlonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rast.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas, 
4415 i So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370.. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rast., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rast., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dūle vi ch — Kontr. rast. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lo\ve Avė.; Martinas Pienis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Erne* 
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme- 
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas 
3327 Le Moyne St.;
sekr. — Anton 
Wabansia 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—-John Kuprevičius, 3446 W. 
Pįerce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

FARMA PARDAVIMUI 
akrai .prie grįsto kelio, 2^ mylių 
nuo miestelio; $500 įmokėti. Balan
sas $3,533 lengvais išmokėjimais. 
Mrs. Priscilla Freese. Route 2, 
Three Rivers, Michigan

VVUOLESALE FUKNITURE 
Ra kandai ir Į ta isai Parda vi m ui
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, J III. Phone Republic 6051.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutomobiiiaiirTrokaiPardavimui

Mes Tiesiog Neturime 
Vietos Visiems Savo 

Karams
TODĖL JUOS 
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai 
žemiausiomis kainomis

Ford 4 dr. sėd., rad., šild. $125 
Olds. conv. cp., canary gel. 
radio ir šildytuvas .......... 295
Plymouth sėd., rad. ir šild. 185 
Olds 4 dr. sėd., rad., šild...... 275
Buick 4 dr. sėd., rad., šild. 395 
Olds, cp. rad., šild............... 285
Pontiac, 4 dr. sėd., r., išld. 325 
Studebaker sėd., 4 dr., radio 
šildytuvas. 6 cil................. 345

Lafayette conv. cp., r. ir šild. 425 
Dodge Sėd., rad. ir šild..... 495
Packard, 4 dr. sedan ...... 485

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

PARKWAY OLDS 
5207 W. Cermak Road 
Cicero 1037

’35
’35

’35 
’35 
’36 
’36 
’36 
’37

’37
’38
’38

Mike čepulevičius, 
Protokolų 

Lungevicz, 1814 
Avė., tel. Humboldt

Lawp. 4422
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Augusi

SUNSETDARŽE
. Archer ir 135-ta g'atvė

Visokios visokiausios DOVANOS: radijo f
aparatas, rašomos plunksnos, laikrodžiai, 
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miegamojo kambario setas ir 1.1. - - - -
- - žaismės, šokiai ir visokie pamarginimai

•wt.vj.yj.'

(SEKMADIENY)
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