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No. 188

ŽYMIAI SUSTIPRINTOS BRITU IMPERIJOS!
APSIGYNIMO GALIMYBES

Mediterranean Sea ■/f BRITISH NAVAL UNlTS BELIEVED
0N PATROL HERE READY TO SHELL 

jjffl ITALAS AOVANęiNG NEAR SEA 
SUEZ CANAL *****. '

Indija padės suvaldyti italus ir apram- 
dyti japonus

Anglu parlamento rūmuose 
šiandien buvo padartyi labai 
dideles svarbos pareiškimai. 
Vyrhm/ybčs vardu šiandien 
buvo padarytas pažadas duoti 
Indijai la'svę, leisti jos pačios 
atstovams išsidirbti konstitu
ciją ir pareikšta vilties, kad 
Indija ir toliau laisvai bendra
darbiausianti su kitomis britų 
imperiją sudarančiomis tauto
mis.

šie pareiškimai turi labai di- 
delAOeikšmės, nes jie padarys 
galą toms ilgametėms indų ko
voms dėl nepriklausomybės. 
Reikia žinoti, kad Indija yra 
viena tirščiausiai apgyventų 
Azijos kraštų. Jos plotas apima 
beveik du milijonus kvadrati
nių mylių, o gyventojų skai
čius siekia virš pusketvirto mi
lijono.

Britų vyriausybės atstovas

pareiškė, kad indai yra daug 
prisidėję šiam karui laimėli, 
bet anglai tik’si iš indų gauti 
dar didesnę paramą kasdien vis 
labiau besiplečiančiam Mussoli- 
ni fašizmui suvaldyti ir japo
nų imperialistinėm užgaidom 
sutrukdyti. Indai žino, kad ja
ponai stengsis pavergti Indiją, 
kaip dabar stengiasi pavergti 
Kiniją.

Pažymėtina, kad Indijai su
teikiama laisvė kada darbiečių 
įtaka Anglijos vyriausybėje yra 
labai didelė, nežiūrint į mažu
mą parlamente. Anglijos dar- 
biečiai visą laiką palaikė indų 
kovą dėl laisvės.

Kanadoj, Australijoj, Pietų 
Afrikoje ir kituose kraštuose 
šitoks britų nutarimas yra su
tiktas su didžiausiu džiaug
smu.
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Italijos kariuomenė Afrikoje pradėjo atakuoti anglų 
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Liepos mėnesi užmu
šta 258 gyventojai

Dideli Bulgarijos 
reikalavimai

Indija pati nustatys 
savo konstituciją

LONDONAS, -Anglija, rugp. 
8 d. — Britų vyriausybė š’an- 
dien pareiškė, kad Anglija leis 
Indijai pačiai apsispręsti kokios 
konstitucinės santvarkos ji no
rės karui pasibaigus. Vyriau
sybė pareiškė viltį, kad indai 
nutars ir toliau bendradarbiau
ti su britais, kaip tai daro ir 
kitos tautos. Tuo pačiu metu 
lordų rumus informavo vald
žios atstovas, kad Anglija, su
teikdama indams laisvę sav3 
tvarkai apsispręsti, gali tikėtis 
iš jų didelės paramos italų iė- 
gpms sunaikinti Afrikoje. Tu
rint galvoje japonų užgaidas 
iš v:enos pusės ir italu reika
lavimus iš antros, Indijos pa
rama anglams šiame reikale tu
rės labai didelės reikšmės.

Neleidžia ispanų 
Gibraltaran

ALGESIRAS. Ispanija, rugp. 
8 d. — Gibraltare nuolat dir
bo labai didelis skaičius ispa
nų darbininkų. Kiekviena nak
tį jie turėdavo grįžti Ispani
jon, nes įstatymai neleidžia 
nakvoti svetimšaliams anglų 
zonoje. Karo vyriausybė kas
dien mažina Ispanijos darbinin
ku skaičių. Juos pakeičia atvež
tais kareiviais. Dėl nuolatinių 
bombardavimų Gibraltaro gy
venimas žymiai pasikeitęs. Pa
viršiuje jau nebeliko nei ben
zino, nei kitų sandėlių. Visus 
juos įtraukė į gilius uolose pa
darytus urvus. Tok u budu or
laiviu metamos bombos negali 
pasiekti nei parako, nei benzi- 
nos sandėlių.

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

Debesuota, truputį šilčiau.
Saulė teka 5:50 v. r., leid

žiasi 8:01 v. v.

Anglai laimėjo 
didelį muši

LONDONAS, - Anglija, rugp5 
8 d. — Karo pranešimas sako, 
kad anglams pavyko numušti 
devynis vokiečių lėktuvus di
delėje orlaivių kovoje, kuri 
šiand:en vyko Anglijos pakraš
čiuose. Numušta 6 neriamieji 
vokiečių bombanešiai ir trys 
naikintuvai, šiandien po pietų 
vokiečiai bandė daryti dar vie
ną oro puolimą prieš anglų kai
melį, bet ir šį kartą vokiečiams 
nepasisekė. Orlaivio pilotas bu
vo užmuštas, o kitas vokietis 
nusileido parašiutu. Jis buvo 
;uoj suimtas. Abiejuose mū
šiuose britai neteko dviejų lėk
tuvų. Mūšiuose dalyvavo apie 
50 vokiečių lėktuvu, o iš anglų 
pusės buvo tiktai 12 greitų 
naikintuvų. Anglai didžiuojasi 
savo lėktuvais, kurie yra daug 
geresni už vokiškuosius.

Anglai padidino ka
reivių algas

LONDONAS, Anglija, rugp. 
8 d. — Vyriausybė nutarė pa
didinti kareiviams, jurininkams 
ir lakūnams algas vienu siks- 
pensu (apie 10 centų). Ligi 
šiam mejui anglų kareiviai gau
davo du šilingus į dieną (apie 
40 c.) Tai nedidelė suma, bet 
anglų kareiviai buvo geriau
siai apmokami visoje Europo
je. Nutarta pakelti algas, nes 
viskas žymiai pabrango Angli
joj.

Italijoj įvyko didelis 
sprogimas

ROMA, Italija, rugp. 8 d. — 
Tistenza sprogstamos medžia
gos fabrikuose įvyko du dide
li sprogimai. Sprogimų metu 
žuvo 39 darbininkai. Keli šim
tai labai smarkiai sužeisti. Nie
ko neminima apie sprogimo 
priežastis. Buvo sugriautos ka
reivinės, kurios stovėjo netoli 
sprogimo vietos. Įvyk’ui ištir
ti iš Romos išvyko aukšti ka
ro ministerijos valdininkai.

LONDONAS, Anglija, rugį’. 
8 d. — Karo ministerija yra 
nutarusi neskelbti užmuštųjų 
skaičiaus po kiekvieno vokie- 
č ’ ų orlaivių ’ bomMYdavimo;’’Tč> 
'd skelbimai priešui kartais 
gali būti labai naudingi. Vy
riausybė nutarė kiekvieną mė
nesį aukų skaičių paskelbti par
lamentui. Vakar parlamentui 
pranešė, kad nuo pr eso bom
bardavimų liepos mėnesį An
glijoj buvo užmušta 2’58 gy
ventojai. 321 smarkiai sužei
sti.

Areštuoti sukilimo 
rengėjai

MEKSIKA, sostinė, rugp. 8 
d. — Teismo organų įsakymu 
areštuota 35 Tautinės Vieny
bės partijos veikėjui. Jie yra 
maitinami sukilimo rengimu. 
Fraeitų prezidento rinkimų me- 
;u kandidatu į prez’dentus bu
vo dešinus politikierius Alma- 
zan. Jis išleido daug pinigo pro
pagandai, bet rinkimus pralai
mėjo. Prezidentu tapo išrinktas 
Camacho. Almazan ir jo par
tija pradėjo kelti krašte neri
mą. Pirmiausia grasino sušauk
ti naują seimą, kurian atvyks 
visi jo paskirti kandidatai; 
skelbė, kad rinkimai vyko ne
teisėtai ir t kruoju prezidentu 
bus Almazan, o ne Camacho. 
Vėliau pradėjo organizuoti per
versmą, kad neleistų užimti 
prezidentūros naujai išrinktam 
prezidentui. Cardeno vyriausy
bė sustabdė neramių elementų 
veikimą, atiduodama juos teis
mui. Suimta 35 Almazan par
tijos šalininkai.

Viduržemių juroje 
vyksta mūšiai

VALENCIJA, Ispanija, rugp. 
8 d. — Pranešama, kad Va- 
lencijoj šiandien girdėti smar
kus kanuolių šūviai juroje. Nie
kas neabejoja, jog vyksta smar
kus mūšiai tarp Formentera 
salų ir Alžyro. Neturima žinių 
kas tuose mūšiuose dalyvauja, 
bet spėjama, kad britų laivy
nas puola italų laivus.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 8 d. — Kraijova mieste
lyj prasidėjo derybos tarp ru
munų ir bulgarų Dobrudžei per
leisti. Pasirodo, kad bulgarai 
pareikalavo daug daugiau, ne
gu spaudoje ligi šiam metu 
apie tai kalbėjo. Rumunija ne
nori nusileisti. Ypatingai ru
munai nenori perleisti Bulga
rijai Blaciko m esto, kurį, sa
ko, labai mylėjusi buvusi ru
munų karalienė. Be to, rusams 
okupavus Besarabiją, tas mie
stas yra labai reikalingas pa
kraščių apsaugai.

Valstiečių lyderis Maniu ve
da smarkią propagandą, kv ės
damas iš viso niekam Rumu
nijos žemių neduoti.

Senatas leido šaukti 
nacionalinę gvardiją

WASHINGTON, rugp. 8 d.
— Senatas šiandien davė su
tikimą šaukti nacionalinę gvar
diją mankštyrhui. Buvo pasiu- 
ymas le’sti nacionalinės gvar

dijos kareiviams atsisakyti iš 
gvardijos jeigu jie nenorės ei
ti mankštintis, bet šis pasiūly
mas buvo atmestas. Kitas pa
siūlymas buvo leisti nacionali
nes gvardijos kariams pabūti 
namie apie 20 dienų po įsta
tymo priėmimo, bet ir šis pa
siūlymas buvo atmestas. Buvo 
ir kitokių pasiūlymų šaukimu: 
sutrukdyti, bet didelės senato
rių balsų daugumos buvo at
mesti.

Nacionalinė gvardija nutarta 
šaukti mankštymui. Bus šau
kiami karininkai ir kareiviai.

Stiprinama neapy
kanta prieš anglus
TOKIO, Japonija, rugp. 8 d.

— 126 japonų parlamento at
stovai šiandien priėmė rezoliu
ciją, kurioje reikalauja vyriau
sybės neatidėliojant imtis visų 
reikalingų priemonių britų įta
kai sumažinti rytų Azijoje. 
Parlamento atstovai sako, 'kad 
anglų daromi Japon'jos pilie
čių areštai yra “nedovanotinas 
žiaurumas”.<

Lietuvos įstaigose 
galimos tiktai ru

sų vėliavos
HELSINKIS, Suomija, rugp. 

8 d. — Vakar buvo nuimtos nuo 
visų viešųjų įstaigų tautinės 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vėliavos visose trijose Pabalčio 
valstybėse. Jų vietoje iškelta 
komunistinė vėliava. Taip pa
sielgta po to, kai visos trys 
Pabalčio valstybės oficialiai bu
vo priimtos į So.ietų Sąjungą. 
Panaikinus nepriklausomybę, 
Maskva įvedė taip vadinamus 
“liaudies teismus”. Sulig nau
jais parėdymais kiekvienas pi
lietis gali būti suimtas ir 24 
valandų laikotarpy j nuteistas, 
šie įstatymai leidžia slaptai 
Maskvos policijai areštuoti ir 
sušaudyti bet kokį bolševikų 
priešą.

Nauji dekretai prieš 
Lietuvos liaudį

HELSINKIS, Suomija, rugp. 
8 d. — Naujai išleisti dekre
tai leidžia “liaudies teismams” 
nuteisti visus tuos piliečius, 
kurie drįs pasipriešinti Mask
vos paskirtai krašto vyriausy
bei, trims metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo arba didele pini
gine pabauda, kuri viršyja 1009 
dolerių. Nuteistųjų giminės taip 
pat gali būti nubaustos, jeigu 
drįs rūpintis nuteistuoju1 ir no
rės jam padėti. Visi tie asme
nys, kurie priešinasi komunis
tų užgaidoms Pabalčio valsty
bėse yra apšaukiami trotskinin- 
kais.

Atskrenda Amerikos 
atstovas Lietuvai
ŽENEVA, Šveicarija, rugp. 

8 d. — čia atvyko Amerikos 
pasiuntinys L'etuvai p. Owen 
J. Norem. Rusams užėjus Lie
tuvą, Amerikos vyriausybė nu
tarė pakviesti savo pasiuntinį 
'Kaune “pasitarimui”. Norem 
tuojau išvyksta į Lisaboną, o 
iš ten transatlantiniu lėktuvu 
mano pasiekti Washingtoną.

Francuzijoj kovėsi 
geriau negu Len

kijoj
BERNAS, Šveicarija, rugp. 

8 d. — Karo metu Šveicarijon 
atvyko labai didelės franeuzų 
kariuomenės skaičius. Dauguma 
jų visai nenorėjo toliau tęsti 
kovos.

Besitraukiant atgal atvyko 
ir 18,000 lenkų. Jie negalėjo 
trauktis atgal į pietų Francu- 
ziją, nes vokiečiai buvo jau už- 
kirtę kelią. Lenkai atvyko su 
artilerija, gerai organizuoti ir 
su dideliu amunicijos kiekiu. 
Lenkų karininkas, sužinojęs, 
kad šveicarai atims iš jų vi
sus ginklus ir amuniciją, įsa
kė , savo daliai grįžti į pirmas 
linijas ir tol šaudyti prieš vo- 
kieč us, kol buvo iššautas pa
skutinis artilerijos šūvis. Len
kai padarė labai daug vokie
čiams nuostolių. Lenkų tarpe 
taip pat žuvo daugelis, bet jie 
įžengė Šveicarijon be šovinių. 
Ši lenkų dalis pasirodė karin
gesnė už franeuzus.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Argentinos policija pradėjo kratas pas “penktos kolo

nos” agentus. Viename miestelyj netoli Brazilijęs sienos su
rasta 'virš 50 vokiškų kulkosvaidžių, daug propagandos ir dide
lė daugybe Hitlerio bei Goeringo paveikslų.

— Argentinos vyriausybė šiandien areštavo 16 vokiečių 
pas kuriuos rasta daug kaltinamos medžiagos. Konsulas ne
areštuotas dėl privilegijuotos jo padėties. Jis smarkiai polici
jos kaltinamas.

— Anglijos kanale šiandien vyko patys smarkiausi oro 
mūšiai. Buvo trys didelės kautynės. Dalyvavo 350 vokiečių or
laivių. Paskand nti trys anglų laivai.

— Vokiečiai skelbia numušę šiandien 34 anglų lėktuvus. 
Tuo tarpu anglai sako, jog žuvo -tiktai 16 angliškųjų naikin
tuvų.

— Anglai skelbia numušę iš viso šiandien 53 vokiškuo
sius.

— Anglų orlaiviai smarkiai bombardavo Esseną. Hitleris 
vos spėjo iš to miesto išvažiuoti, kai prasidėjo bombardavimas. 
Jis buvo atvažiavęs apdovanoti Kruppą medaliu.

— Anglų Admiralitetas paskelbė, jog žuvo povandeninis 
laivas Osvald.

— Anglų laivas Alkantara vėl kovoja su vokiečių piratu. 
Ji sut ko netoli Brazilijos krantų.

— Anglai bombardavo italų povandeninių laivų bazę Erit
rėjoj.

— Britų vyriausybė pasirašė sutartį su franeuzų generolu 
de Gaulle franeuzų karo laivams naudoti karo metu.

Išvengtas franeuzų- 
anglų susirėmimas

SAN JUAN, Puerto Rico, 
rugp. ’ 8 d. — Pranešama, kad 
dėka Amerikos juros laivyno 
sekretoriaus Knox intervenci
jai, pavyko išvengti mušis tarp 
anglų ir franeuzų prie Mart - 
nikos. Anglai turėjo žinių, kad 
franeuzai atvežė į Martinikos 
salą 22 bilijonus aukso frankų 
irv ten stovėjo laivas su 100 
Amerikos lėktuvų. Uoste sto
vėjo 5 franeuzų karo laivai. 
Aplinkui salą buvo didelės an
glų karo jėgos, kur os buvo pa- 
siryžusios padaryti intervenci
ją ir paimti lėktuvus bei pini
gus, kad visa tai nepatektų vo
kiečiams. Knox įsakymu ten 
nuvyko Amerikos admirolas 
Greenslade, kuris pajėgė iš
vengti kraujo praliejimo. An
glai jau buvo pasiryžę įvažiuo
ti į uostą ir jėga prasimušti 
sau kelią.

Olandu katėms mai- 
sto kortelės

AMSTERDAMAS, Olandija, 
rugp. 8 d. — Vokiečių okupa
cinė kariuomenė, pagrobus olan
dų maisto atsargas, įvedė ne 
tiktai žmonėms maisto korteles, 
bet šunims ir katėms. Katė ne
galės daugiau gauti kfci tris 
ir trečdalį svaro maisto j mė
nesį, o šuo nuo 6 3/4 svaro li
gi 27 svarų. Tai priklausys nuo 
šunies dydžio. Pažymėtina, kad 
Vokietijoj šunims bei katėms 
nėra maisto kortelių. Ret tenai 
jau nėra nei šunų, nei kačių.

Ruošiasi pulti olan
dų kolonijas

ŠANCHAJUS, Kinija, rugp. 
8 d. — Iš patikimų šaltinių pa
tirta, kad japonų žemės ir j li
ros kariuomenė rengiasi nau
joms ekspedicijoms į franeuzų 
Indokinją ir olandų Indi jas. 
Japonai pradės savo žygį tuo 
pačiu metu, kai Hitleris pra
dės pulti Angliją Europoje. Jei
gu Hitleris dėl kokių nors prie- 
žaščių ilgai užtruktų, tai japo
nai bandys įsiskverbti Indoki- 
nijon taikiomis priemonėmis.

Franeuzų Somalija 
pasidavė italams
KAIRAS, Egyptas, rugp. 8 

d. —Oficialiuose valdžios sluo
ksniuose šiandien gautos žinios, 
kad Francuzijai priklausanti 
Somalija pasidavė italams. Ne
gali būti jokios kalbos ap'e bet 
kokį galimą puolimą ant Abi
sinijos iš franeuzų Somalijos. 
Dar neturima žinių kokiomis 
sąlygomis franeuzai pasidavė, 
nes tarp vienų ir kitų vyksta 
pasitarimai.

Padėtos minos an
glų uostuose

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
8 d. — Praeitą naktį vokiečių 
orlaiviai padėjo minas įvairiuo
se Anglijos uostuose ir bom
bardavo Mančesterio, Kardito 
ir Dorčesterio miestus. Vokie
čių orlaiviai puolė ir kitas svar
bias strategines vietas.

Amerikiečiai gali 
pareikalauti se

nų skolų
WASHINGTON, rugp. 8 d. 

— Finansų min’sterijos sekre
torius šiandien pranešė, kad 
Amerikos vyriausybė nagrinė
ja galimybes atsiimti praeitojo 
karo skolas iš “įšaldytų” fran
euzų fondų. Vien tiktai Fran- 
euzija yra skolinga Amerikai 
už praeitojo karo skolas 4 bi
lijonus dolerių. Pirm negu pa
reikalauti skolų, pasakė Mor- 
genthau, reikia išaiškinti kas 
atsitiks su amerikiečių turtais, 
kurie šiandien randasi Francu
zijoj.

TORONTO, Kanada, rugp. 8 
d. — Vakar Kanadon atvyko 
keli patyrę norvegų lakūnai, 
kurie studijuoja kokiu budu 
geriau galima nuskrisdinti 
Amenkos bombanešius tiesiog 
į Angliją. Yra žinių, kad nor
vegų vyriausybė yra užsakiu
si Amerikoje nemažą skaičių 
orlaivių. Dabar jos lakūnai 
tais orlaiviais lėks į Angliją ir 
toliau tęs karą prieš vokie
čius.
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(Tęsinys)
Šis vyras buvo labai geras 

kalbėtojas ir parlamente pasku
tiniu metu jis griežčiausias kal
bas pasakydavo. Turėjo KeUs 
inętys vąl^tybęj valdymo prąk- 
|ikos. Prįę diktatoriaus ėjo fi
nansų minisfeęio pareigas. At
ėjus respublikai bėgę į užsie
nius, važinėjo po Vokietijų ir 
Italiją ir skelbė, kad jis iš Hit
lerio ir Mussolini daug pasišo
kęs ir manąs, jog svarbiausius 
jų valdymo budus yra reikalo 
pritaikinti ir Ispanijoj.

Po Zamora atstatydinimo de
šiniosios grupės greįtai tarp sa
vęs sutarė ir politiškuoju savo 
vadu pripažino dešinų Į<orunės 
provincijos atstovą Ca|vq Spte-i 
lo.

Pastarasis dešiniųjų vardų 
tuoj sutarė su generolais dėl 
perversmo. Perversmo metu ir 
po jo vyriausiuoju kariškų jė
gų vadu visi sutarė pripažinti 
generolą Sanchurcho, na, o po
litinę vadovybę prieš perversmą 
ir po perversmo pasiėmė pats 
Calvo Sotelo.

Calvo Sotelo ilgai nedelsęs 
pradėjo ruošti krašte pervers
mui reikalingą politinę nuotai
ką. Pirinon eilėn sukvietė ran-

Kviečia jurus prisirinkti gerus 
ikinhiy. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK B
FURNITURĘĘQŲSji

Krautuvė Su Mėlynu^ JfcfflTO*
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 2151

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuviu Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota), 
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO, HALSTED ST. 

Chicago, III. 

CRĄNE COAL COMPĄNY 
5332 So, Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHOjiTĄS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35 
5 tonus ąr daugiau ............................ ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
kant 50 tonų ar daugiau tiktai ..........* ■
PETROLEUM CAĘBON COKE $0.25

Sales Tax"ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas .......... ®

| Spulkęt
| Permainę Vardą
2 VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

Z AND SĄVINGS ASSOCIATION, DABAR

4 VADINSIS:—

| Universal Sąvings
1 and

| Lpąn Ą$sociation
S) šioje Asspciacijęje visi indėliai yra apdrausti perž Federal Savings and Loan Insurance Corporation

Washington, D. C.

X MOKA 3>4% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

T- 1739 SOUTH HALSTED STREET

govus ir pramonininkus ir įsa
kė jiems daryti visa, kad Mad
ride išprovokuotų neramumus. 
Pastarieji vietomis nutraukė 
statybos darbus, paleido darbi
ninkus, o kitose vietose nepildo 
darbo sutarčių. Tuojau darbi- 
pinRąi pajautė b.logą darbravių 
valią. Q kai darbdaviai nusto
jo pildyti net ir tuos nuostatus, 
kuriuos jie patys anksčiau bu
vo pąsižądėję pildyti ir kurį 
Įąiką pįldė, tąį Madrido darbį- 
ninĮęai paskelbė streiką. CNT ir 
CGT sindikatuose organizuoji 
darbininkai sutarė dėl streiko 
ir iš kartp Mądrįde pertraukė 
darbą GQ,QQO darbinjnkų.

Darbininkaį niekų nauja ne
reikalavo, bet norėjo, kad darb
daviai pįldytų galiojančias su
tartis, neatleisdinėtų darbinin
kų ir neieškotų bereikalingų 
priekabių. Įsimaišė į streiką val
džios atstovai. Darbo inspekto
rius negalėjo nieko kito pada
rytų kaip pareikalauji iš darb
davių, kad butų pildomos su
tartys.

Pirmomis streiko dieųpmis 
buvo aišku, jog streikas bus la
bai sunkus. Kąsdien darbdaviai 
kė|ę naujas provokacijas. Vieną 
gražią diopą falangistų prisėdęs 
automobilis pravažiavo pro vie
ną statybos vietą ir paleido kę- 
iiojika šūvių į darbininkus, sau
gojusius darbo vietą nuo strei- 
kalaužių. Vienas sindikalistas 
buvo užpuištąs, o trys smarkiai 
sužeisti. Praėjus porai dienų 
panašus užpuolimas buvo pada
rytas kitoj vietoj ir buvo nu
žudyti du socialistams prijau
čiantieji darbininkai.

Darbininkai pradėjo rūpintis 
savisauga. Pradėjo aktyviai 
veikti CNT Apsaugos Komite

tas. Kai liktai jie išaiškino iš 
kur ėjo prieš darbininkus lei
džiami šūviai, ilgai nelaukdami 
prieš šovikus pavartojo tas pa
čias priemones. Nuo to laiko, 
kai tiktai falangistai užmušda
vo sindikatui priklausantį dar
bininką, ilgai netrukus krisda
vo toks pats ir jų narių skai
čius. Smūgis buvo duodamas 
už smygį.

Madridas pradėjo gyvepti ne
ramias valandas. Kasdien jo 
gatvės paplūsdavo krauju. De
šinieji džiaugėsi, nes jie to tik
tai įr tenorėjo, nerimas augo. 
Gi vidaus reikalų ministeris, dė
jo visas pastangas streikui Lk- 
viduoti. Antrą streiko savaitę
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i)ES MOINES, la. — Mipia pasitinką važiuojantį automobiliu Wendell Willkie.

Dr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246

Prie to socialistų frakcijos at
stovai siūle baigti streiką, nu
sileidžiant darbdaviams. Tuo 
tarpų didelė darbininkų daugu
ma, jų tarpe ir daugelis socia
listų, nqrėjo streiką tęsti toliau.

Vidaus reikalų ministeris su 
darbo inspektorium įsakė strei
ką baigti. Viena darbininkų da
lis grįžo į darbą, bet didžiule 
jų dauguma ir toliau tebestrei- 
kavo. CNT dėjo visas pastangas 
streiką tęsti toliau. Jokiu būdu 
ji nenorėjo streiko pralaimėti. 
Ji žinojo, jog dešinieji rengia 
perversmą. Taip pat supratę, 
jog darbininkai, pralaimėję 
streiką, visai netiks kovai su 
sukilėliais. Priešą galima nuga
lėti tiktai tikint į pergalę. Su 
palaužta dvasia negalima jok o 
mūšio laimėti. Todėl visi geres
nieji CNT nariai dėjo pastan
gas šiam streikui laimėti. Vy
riausybė, aišku, už tai juos per
sekiojo. Kelis šimtus CNT na
rių uždarė į kalėjimą. Uždary
tųjų tarpe buvo David Antena, 
generalinis CNT sekretorius, Ci- 
pęijonąs Mera, Madrido sind.- 
kato sekretorius, Manuel Morą, 
Sanz ir daugelis kitų pagarsė
jusių vyrų. •'*

Bet dešinieji Lsavo1 atakas ve 
dč <ne tiktai prieš ‘‘darbininkus; 
Jie kėlė' nerimą- ir kituose vi
suomenės sluoksniuose. ’ Jie pra
dėjo organizuoti kovos burius 
universitetuose, laboratorijos? 
ir įvairiose valstybės įstaigose. 
Savo žmones mokė ginklus var
toti ir juos ruošė gatvių ko
voms. Ginkluotus burius in
struktavo tarnaujantieji arba 
alsargon paleistieji kariškiai. 
Vyriausybė visa tai mate ir ne
žinojo kokių priemonių griebtis 
ir kaip nuo stiprėjančios reak
cijos gintis.

Asania užėmė valstybės pre
zidento vietą, o ministeriu pir
mininku paskyrę savo partijos 
žmogų Kasa ros Kiroga (Casa- 
res Qųiroga). šis turtingas ad
vokatas į visas puses švaistė la
bai smarkius žodžius, b.et ligi 
paskutinio momento nedrįso 
imti griežtesnių priemonių ar
tėjančiai nelaimei išvengti.

Respublikoniška valdžia pa
galiau paskyrė vieną policijos 
karininką specialiai fašistų ju
dėjimui sekti. Šis darbas buvo 
pavestas socialistams labai arti
mam žmogui kapitonui dėl 
Kastilio (dėl Castillo). Jis tuo
jau suorganizavo socialinę bri
gadą, pasikviesdamas bendra
darbiais labai entuziastiškus įr 
gabius jaunus antifašistus.

Del Kastilio tuojau išaiškino, 
jog visi fašistiško perversmo 
siūlai eina į Calvo Sotelo ran
kas. Pastarasis centralizavo vi
są dešiniųjų veikimą į savo 
rankas ir be jo žinios nei sos
tinėj nei provincijoj niekas ne
judėdavo.

Socialinei brigadai pavyko 
prisiskverbti prie paties perver
smininkų centro. Vieną grąž ą 
dieną dėl Kastilio bendradar
biai suėmė slaptą fašistų susi
rinkimą, kitą dieną sulaikė gin
klų transportą, o dar vėliau ati
dengė ir visą ginklų sandėlį.

Calvo Sotelo agentai pradeda 
smarkią kovą prieš dėl Kastilio 
bendradarbius. Vieną dieną žū
va vienas, kitą dieną žūva ki
tas geriausiųjų dėl Kastil'o

dęaugų. Visi žino, keno lai dar-1 gos departamento direktoriui

koti priemonių savisaugai.
CNT ir UGT sindikatuose 

prasidėjo didelis judėjimas. 
Darbininkai pradėjo rašytis į 
apsaugos burius ir reikalavo 
paruošti ginklų, kad reikalui 
atėjus nepasiliktų su tuščiomis 
rankomis. Į’ apsaugą rašėsi se
ni ir jauni, statybininkai ir ki
tų profesijų darbininkai. Visa 
tai turėjo daryli pusiau slaptai, 
nes nežinojo kokią poziciją už
ims vyriausybė. Madrido staty
bininkų streikas dar tebesitęsė 
ir vyriausybė tebelaikė kąlėji- 
mc suimtuosius streikininkus. 
Didelė sindikatų dauguma bu
vo uždaryta, vien tiktai todėl, 
kad sindikalistai nepaklausė 
darbo inspektoriaus sprendimo 
ir nemetė streiko.

(Bus daugiau)

b,ąs. Kairioji visuomenė rej<a- 
laųją vyriausybę, kad ji su
draustų šiuos apmokamus tero
ristus, be| Yyrįausybė į tai ne
kreipia jokio dėmesio, nešima 
reikalingų priemolių.

Sindikalistai ir soęįąlįstai pa
tys pradėjo galvoti apię savo 
apsaugą. Geriausia gypimosi 
priemone tai puolimas. Kąiriejį 
pradčjo pulti dešiniųjų samdy
tus agentus, šioj kovoj žuvo 
trys fąląiigistų vadę Prima de 
Rivęra adjutantai. Bet dėl fo 
kova nė kiek neaprimo.

Pivųipmis liepos inęnesįo die
nomis dėl Kastilio jąu turęjo 
visus perversmo ąiulus savo ži
nioj. Jam tiktai buvo reikalin
gos kaį kurios smulkmenos, ku
rių jis laukė valanda pp valan
dos. Jis norėjo, savo viršinin
kams — ministci-įui ir apsau- 

K

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE 
DIENA IR NAKtl ^

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

j >■,
Telefonas LAFAYETTE 0727

h—-y -g ___ • koplyčios visose

Klausykite iniuų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiai*, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

ra POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

įteikti smulkų pranešimą, su vi
sais duomenimis apie rengiamą 
perversmą įr gauti iš jų leidi
mą suimti visus vyriausius ren
gėjus ir juos atiduoti teisman.

Bot dėl Kastilio nesuskubo 
tai padaryti. Liepos 11 dienos 
rytą, kai jis, atsisveikinęs su 
savo žmona ir mažyčiu sunu- 
įpi, išėjo į darbą, fašistų iš pa
salų Įuivo nušautas. Jam beli
pant į tramvajų buvo paleista 
keliolika šūvių, ir jis ten pat, 
ant tramvajaus laiptelio, ir ne
teko gyvybės.

žinia žąibp greitumu aplėkė 
visą Madridą. Darbininkijoj ji 
sukėlė didelio nerimo. Matėsi, 
jog fašistai kaskart labiąu ke
lia galvas įr yra pasiryžę krau
ju je kraštą plukdyti. Net ir 
abejingieji pradėjo rūpintis su
sidariusia bpkle ir pradėjo ieš

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

SUNSET DARŽE
ARCHER IR 135-TA GAT.

Rugpiučio 11 d., 1940
DOVANOS, ŽAISMĖS 
IR PAMARGINIMAI

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

AKIŲ SPĖČ1AL1STA1 
drTTTserner''

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso f

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

“ LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hęmlock 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

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

< Dr. Susanna Slakis
Moterį3F Ariikiį liilą:1'gydyt<J'ja|’
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKISADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Ifyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose”
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ą Žmonės Mano
LIETUVIŠKI ISKARUOTAI

Lietuviški Iskarijotai yra ne stųmdęliai. Kalbamas mitinga 
kas kitas, kaip musų bolševi- įvyko Chicagos Lietuvių Audi 
kai, kurie pardavė musų numy- furijoje birželio 25 d.
lėtų gimtąją šalį Lietuvą Ma- Visi kalbėtojai džiaugėsi, kad
skvai. Jie pardavė Lietuvą rus- Lietuva neteko savo nepriklau- 
kiams taip, kaip Juda Iškąri jo- somybės. Jie ragino siųsti svei-
tas pardavė Kristų. Nemanau, 
kad jie butų gavę didesnį už
mokestį nekad Judošius gavo.

Kada Stalino pasiųsti burlio
kai įsiveržė į Lietuvą ir pašali
no ten gyvuojančią vyriausybę; 
kada jie užgrobė Lietuvos ban
kus ir ėmė šeimininkauti kaip 
“namie”, tai čia Amerikoje ap
sigyvenę Lietuvos išgamos SLA 
seimo metu surengė mitingą, 
kad galėtų pasidžiaugti dėl Lie
tuvos žuvimo. Mitinge džiaugtis 
ragino L. PruseJ<a, R. Mizara 
ir J. Miliauskas, kurie yra nie
kas daugiau, kaip Maskvos pa-

I kinimo rezoliucijas Maskvos 
komisaro sudarytai Paleckio 
vyriausybei.

Tai buvo pasibiaurėj imo ver
tas išgamų džiaugsmas, šiais 
nenormaliais laikais, matyti, iš
gamų niekur netrūksta. Tie iš
gamos be niekur nieko yra pa
sirengę savo kraštą parduoti.

Maskvos agentai 
nčms akis dumti,

bando žmo- 
jog Stalinas 
iš fašistinės

diktaturos.

vadinamųjų sovietų “respubli
kų” vadinamieji ‘ prezidentai ’ 
buvo Stalino į Maskvą pakvies
ti pasiaiškinti ir daugiau iš ten 
nebegrįžo? Kodėl tie Stalino 
satrapai nepasako, kad toms 
žaislinėms le publikoms komi
sarus skiria Maskva? Kodėl jie 
nepasako, jog Stalino žvalgyba 
tose “res^ubl.kose ’ 
<auja kaip tinkama?

Tokio likimo jau susilaukė ir 
Lietuva. Ten žvalgyba irgi jau 
pradėjo savo kruviną darbą. Iš 
nakties dingsta nepatinkami as
menys, ir niekas nieko apie jų 
i k imą nežino.

Ir šių faktų akivaizdoje mu
sų komunaciai turi drąsos tvir- 
jinti, jog Lietuvos nepriklauso
mybe nėra pažeista!

Pasaulis, tur būt, nėra ma
tęs didesnių šarlatanų už ko
munistus.

Rugpiličio 1 d. Molotovas pa
lakė kalbą. Jis visam pasauliui 
pasigyrė, jog Pabakijo va! ty 
bes bei Besarabiją ir Bukovi-

šeiminia-

NAUJIENŲ-ACME Photo
INDEPENDENCE, Mo. — Senatorius Harry Truman, 

kuris ir vėl liko nominuotas tam urėdui.

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ*

APDRAUDĄ LANGŲ.. f.'
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —. 
nuo 8 ryto iki 1 vai. popiet

Tiesa, Lietuvoje demokrati
nės santvarkos nebuvo. Tačau 
ir vadinamoji smetoninė dikta
tūra vis dėlto buvo šimtą kar
tų švelnesnė, negu ta, kurią da
bar įvedė Stalino tarnas Pake 
kis. Nors ir buvo cenzūra, bet 
opozicija galėjo savo laikraš
čius leisti, galėjo vyriausybė; 
patvarkymus kritikuoti.

Šiandien jokios spaudos lais
vės nebėra. Laisve naudojasi 
tik komunistų partija, prie ku
rios prisiplakė visokie žu.ikai, 
chuliganai ir parsidavė-iai. Tas 
padugnių elementas dabar yra 
pasiryžęs sudoroti Lietuvos 
žmonių per sunkų darbą su
krautą turtelį.

Pirma Lietuva vis dėlto ta-| 
rėjo nepriklausomybę.
uos režimas nebuvo amžinas. Pranyl<s, kaip tik 
Jau nuo pereitų metų varžtai kiek_ pasikeis.
buvo žymiai atleisti. Po metų Nėra mažiausios 
ar kitų galėjo Lietuvoje įsi-Į J°^t ^ial*nas gerai 
kurti visai demokratiška vy
riausybė.

Šiandien tos vilties nebėra. | 
Lietuva liko visiškai nuo žemė
lapio nutrinta kaipo nepriklau-1 prisiplėšti, kad vėliau butų len- 
soma valstybė ir paminta po griau su Hitleriu atsiskaityti* 
Stalino kuntapliu. Vadinasi, atiduoti Hitleriui ne

Gali Maskvos agentai skalytd savo> Q iš kinl Pagrobtą turtą, 
jog Lietuva ir toliau gyvuos 0 kokio ]ikimo tuo atveju 
kaipo “keturiolikta Sovietų Są- susilauks Lietuva ir kitos Pa- 
jungos” respublika. Bet juk baltijo valstybės?
šiandien visi žino, kad vadina- jei karas kns> tai toš mažiu- 
mos “nepriklausomos” sovietų kgs valstybės tiesiog su juoda 
respublikos jokios nepriklauso-peme bus sumaišytos, nes ten 
mybės neturi. Kodėl Pruseikos, vystysis mūšiai.
Mizaros, Bimbos ir kiti komu Banditai dažnai verčia nekal- 
naciai nepasako savo skaityto- tus piliečius būti širmomis, už 
jams, kad visai neseniai visų kurių jie pasislepia nuo polici- 
------- ------------------------ ■ — Į jos kulkų. Kitaip sakant, jie

dabar turės 193,000,000 gyv.n- 
-ojų.

Vadinasi, be jokių kabliukų 
juvo pasakyta, jog Lietuva li
ko Rusijos dalis. Jos prijungi- 
nas padidino Maskvos imperi
ją.

Klausimas kyla, kodėl Ma- 
kva, kuri turi milžiniškas te

ritorijas ir milijonus gyvento
jų, vis nepaliauja grobus nau- 
as žemes?

Į tai galima atsakyti taip: 
karas tarp Hitlerio ir Stalino, 
anksčiau ar vėliau, turės įvyk
ti. Tas aziatiškas mandagumas 
santykiuose tarp dviejų di- 

Smelo-1 tinusių pasaulio banditų tuoj

abejones, 
nujaučia, 

kad jo raudonoji armija prieš 
nacių žaibo karą negalės atsi- 

Taigi dabar Maskva 
stengiasi kiek galima daugiau

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

Turtas virš - - - - $5,450,000.00 
Atsargos fondas virš - - $370,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.
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pasislepia už tų piliečių nuga
ros. Tokiais atvejais policinin
kų kulkos ne tiek banditams 
yra pavojingos, kiek kalba
miems piliečiams.

Tokį banditišką triuką Ma
skva dabar iškirto ir Pabaltijo 
valstybėms.

Maždaug prieš trejetą mėne
sių “Naujienose“ buvo įdėtas 
straipsnis antrašte “Vilnis yra 
ne Vilnius”. Tame straipsnyje 
buvo pasakyta, jog Lietuvos ba
jorai ir Lietuvos kunigai norė
jo Lietuvą supoliokinti, o Rusi
jos carai ir Murovjovas suru
sinti. Bet nei vieniems, nei ki
tiems nepasisekė, — Lietuva

HAUJ8ENI©S
NAUJIENOS

NAUJ IMMOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi aavo korespondentu* visuose 
Amerikos miestuose fr kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vURau^a* paaouliuee žinias.

išliko gyva.
Dabar išdavikišką darbą dir

ba musų lietuviški bolševikai, 
kurie džiaugiasi dėlei to, kad 
Lietuva jau nebeteko nepri
klausomybės ir kad ji vėl bus 
sparčiai rusinama. Džiaugiasi, 
kad Lietuvos žmonės ir vėl liko 
pavergti.

Didžiausia panieka tiems iš
gamoms !

Verk:anti lietuvio šird s.

NAUJIENOSE r*®*1® uecensurųptų žipių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicago j ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS— pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
M

CHICAGO, ILLINOIS

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Rugpjūčio 11 d., 1940
SUNSET. DARŽE

ARCHER IR 135-TA GAT.
Visokios visokiausios dovanos: ra
dijo aparatas, rašomos plunksnos, 
laikrodžiai, miegamojo kambario 
setas ir tt. Žaismės, šokiai, ir viso
kie pamarginimal.

BUS GERA MUZIKA!

Reikia Arba Visus 
Juos Kovoti, Arba 
Visai Ignoruoti
Lietuvos pardaviau trikalbes 

Ciceroj
CICERO. — Antradienį, 6 d. 

šio mėnesio, Liuosybės svetai
nėn per plakatus buvo kvieč a- 
mi lietuviai atsilankyti ir iš
girsti vėliausius pranešimu; iš 
Lietuvos nuo R. Matusevičiaus, 
“kuris neseniai atvyko iš Lie
tuvos”. Dabartiniame momen
te lietuviai labai įdomaujasi sa
vo senąją gimtine, tad į pra
kalbas atsilankė, vidutiniai. Bet 
kokia apgavystė: vieton pra
kalbų buvo paprastas mėnesi
nis susirinkimas LDS 10.) kuo
pos.

Rusija “stebuklus” daro
Viršuj, mažoj svetainėj, pa

tys LDS nariai ir svečiai su
darė apie 100 ypatų. Jau po aš
tuntos valandos pranešta, kad 
prakalbos prasidės. Pirmas 
kalbėtojas, Dr. A. L. Graičiu- 
nas (na, kas čia per komediją 
— ■ vietoj Matusevičiaus Grai- 
čiunas?). Senis visiems pažįs
tamas, seniai Lietuvą apleidęs; 
ką gi jis gali pasakyti? Tiesa, 
daug nieko ir nepasakė. Tik vi
saip užgyrė Sovietų Rusiją, kad 
ji daranti “stebuklus”.

Dr. Graičiuną pažįstu seniai 
kaipo nerimto nusistatymo 
žmogų, bet niekad netikėjau, 
kad toks senas lietuvis taip ga
lėtų “zabaruoti”, garbinti raur 
donuosius, kurie pasmaugė Lie
tuvą. Jeigu jau Rusijos daro
mi “stebuklai” duoda biednuo- 
menei gyventi kaip rojuje, tai 
kokių paibe’-ių Greičiūnas gy
vena surukusiame Bridgeporte, 
dulkėtame kambaryje? Gal ne
turi lėšų išvažiuoti? Galima bu
tų sutverti fondą lėšoms sukel
ti ir jį pirmą išsiųsti. Tadgi, 
daktare, buk “ready”.

Ne Lietuvoj gimęs
Antras kalba R. Matusevi

čius. Tikrai nėra kalbėtojas. 
Trumpai kalbėjo dirbtina kal
ba. Neatrodo, kad butų Lietu
voj gimęs ir augęs, mokslus 
ėjęs, kariuomenėj tarnavęs.. 
Tarpe kitko pasakė: “Jau se
niai buvo dirbama, kad Lietu
vą prijungti prie Rusijos, ir 
jau savo atsiekėm su liaudies 
pritarimu.”

Po jo kalbos ėjo rinkimas 
aukų lėšų padengimui. Kokios 
gi tos lėšos? Juk paprastam 
LDS susirinkimui svetainę? 
nuoma užmokėta metams. O 
kalbėtojams apmoka Stalinas.

Toliau, “Vilnies” menadžie- 
rius dalina “Vilnį” ir garsina 
pikniką. Perstatomas kalbėti 
Abekas, “Vilnies” redaktorius. 
Vadinasi, vietoj kalbėtojo Ma
tusevičiaus, kalba “Vilnies” šta
bas su Graičiunu. Kodėl gi to 
nedėjo rengėjai į plakatus? 
Niekas nebūtų atėjęs klausytis 
vU Lietuvos pardavikų.

Sveikinimo nss’ulė
Kažkodėl rengėjai tų prakal

bų ir patys kalbėtojai nepasiū
lė priimti sveikinimo “Lietu
vos gelbėtoj amsi*, kaip jie sa

ko. Nauja vyriausybė juk tai 
“liaudies atstovai”, tad reikia 

! duoti jiems “užuojautą”. Bet 
tas nepadaryta. Turi būt susi 
prato, nes matė ne savo plau
ko didžiumą susirinkusiųjų.

Aš patariu visiems eiti į to 
kias prakalbas, rengamis Lie
tuvos reikalams, ir stavė'i tvir 
tai už Lietuvą, nepripažinti jo
kios okupac jos ir kelti protes
to baisą prieš grobikus, parsi
davusius svetimiems. Arba je - 
kia visai komunistus iijno.uoli. 
neturėti jokių reikalų su jais 
kur negalima sudaryti didžiu
mą. Svarbesnio nieko nėra kaip 
tautos laisvė, nepriklausomybė!

Beje, tavorščio Abeko pri
minti žodžiai iš eilių “Kas ne- 
įdipba, mielas vaike, tam ir duo
nos duot nereikia”, tai tikrai 
atątinka Abekui ir kompanijai, 
nes jie lietuvių tautai nieko nė
ra dirbę teisybėje, viską daro 
priešingai. —K.

• 25 metų Louis Pavlacky 
Jr., 1648 Allport avenue, vos 
nežuvo, kai prie 18-tos ir Ra- 
cine jį užpuolė ginkluotas pik- 
tadaris. Kai Pavlacky pasiprie
šino piktadaris paleido revolve
rio šūvį jam į galvą. Kulka 
nunešė jam nuo galvos kepu
rę, bet šiaip užpultasis išliko 
sveikas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

L I ........ ii ' —

Brazaičiams Sekasi
Biznis

Buvę bridgeportiečiai Char
les ir Anna Brazaičiai jau ke 
turi metai kaip užlaiko Taver- 
no ir Lunch b znį Englewoode. 
“Two Step Tavern”, 634 W. 
59th St.

Charles Brazaitis yra paty
ręs “kukorius”, ilgai dirbęs res
toranuose, todėl jam yra paran
ku ir savame biznyje. Pas Bra
zaičius apsimoka užeiti pietau
ti, o ypatingai šeštadien ais, 
kuomet jie patiekia paukštie
ną.

Charles ir Anna Brazaičiai 
augina divi gražias dukteris: 
Gene ir Stella.

Gene Brazaičiutė daugel ’u i 
yra žinoma šokėja .. .

— J. A. S.

Fr. Vasiliauskai 
Pirko Packard

' Pranas Vasiliauskas, 33 E 
So. Wallacp, turi daug draugi 
ir pažįstamų, nes mėgsta su
eiti su žmonėmis. P. Vasiliaus
kas visuomet turi automobil 
ir praeitą pavasarį jis vėl pir
ko d delį ir puošnų Packardą.

Šią 'vasarą Vasiliauskų šei
myna dažnai važiuoja į Beverly 
Shores maudytis, o praeitą sa
vaitę grįžo iš Hart, Michigan, 
kur praleido atostogas.

— J. A. S.

Turbut Labai 
Mėgo Pajus

Prie State ir Kandolph va
kar rytą 14 metų berniukas pa
sivogė v’enos kepyklos troką, 
pilną visokių skanių “pajų”. 
Bet vargšui neteko jų paragau
ti. Tuojau pradėjo vytis poli
cija ir troką sulaikė prie Jack- 
son ir State gatvių. Berniuką 
suėmė. Jis yra Robert Neveau 
nuo 4643 Wallace Street.

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI Iš DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPINKIT 
TARPININKO 

PELNĄ
Mes esame dirbėjąi matracų, 
springs ir studio couches. Mes
senus matracus—vienos dienos patarnavi
mas. Mes oristatome bet kur mieste. Nuo
širdžiai kviečiame jus atlankyti musų įmo
nę ir pažiūrėti kaip mes dirbame. Atsilan- 
kykit į musų r “ — — —<

Atsineškit sį Kuponą ( 
I ŠIS KUPONAS YRA
■ VERTAS $1.00 ANT |

mekvięno pirklio , 1936_,38 g. HALSTED ST.
■ V UVo J.vU

--------------------------------------------1 Tel. MONROE 0377-0378

FABRIKĄ
*

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Strei> 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel, Canal 8500

F
REIKIA VYRU
AEROPLANŲ

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

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

MONTI Sludios- tS£a.
Sutaupinkit 40% 
IMirbčjai puikių por
tretų m>numentani8— 

Padaryti IT. 8. A. 
Jkurf jai 

“MONTIORAVH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
MEKAI) - NENYK

STANČIO 
IRO NEĮVEIKIAMO 
JIh negali nukristi!

7008 SOUTH 
PAULINA ST.

PROHpect 1206

10-tas Metinis Išpardavimas
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS 
kambarių namui

$212
Pilnai

Nereikia įmokėti
O g Mėnesiai

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY C0.
1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS 
Išima Už .. ’13.50
PRABUVIMAS
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba .....

$50.00
$25.00

$2.00
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija 
ir vaistai .................. $1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausj Ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Jjikieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

L ............ .......  . ■—/

iš stoties

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

ie
arcus

RYTINE RADIO 
VALANDA

Garsinkitės “N-nose”
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PubliShed Daily Ėxcepi Sunday by 
The Eifhūahtrftf Nėws Pub. Co. Ihc

1739 South Halsted Street 
Telerphone CANa! 8500

Subscription Rates.
$5.00 per year in Canada
$5.00 per yedr outside of Chicago 
ftf.dO pėr yeit irt Chicago
3c per copy.’

Enterėd as Sečond Clasš Manei 
Mafrchr 7th 1914 art the Post Office 
oi Chicago, Iii., undet the act of 
Marčh 3rd 1879.

Nadjrėrioš ėfnal kasdien, išski
riant s^kfnadieii’.us. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 173*3 So. Halsted St.,z 
Chicago, III. Telefonas CanrJ 8500.

Laisvė Indijai
Didžiausia jai savo kolonijai, Indijai, Anglija priža

dėjo plateshę savivaldybę, negu dominijos, tuo pačiu lai
ku kviesdama ją turtu ir kareiviais padėti apginti britų 
imperiją. Pačiai Indijai Anglija siūlo paruošti naujos 
konstitucijos projektą, kiiris bus priimtas po karo.

Britų imperija susideda iš keturių dominijų — Ka
nados, Pietų Afrikos Sąjungos, Australijos ir Naujosios 
Zelandijos, nesuskaitomos daugybės kolonijų, keleto 
“maridatų” (Palestina ir k.) ir vienos laisvos valstybės 
(Airijos). Pastaroji yra, galima sakyti, nepriklausoma 
valstybė: ji priėmė respublikos valdžios formą, taigi ne- 
pfipažjšta Anglijos monarchijos. Dabartiniame kare Ai
rija riet pasiskelbė neutralia.

Dominijų ryšys su Anglija tampresnis. Anglijos ka
ralius siunčia kiekvienai jų savo įgaliotini, generalgu
bernatorių, kUtis kviečia ministerį pirmininką sudaryti 
kabinetą, šaiikia parlamentą į posėdžius ir jį paleidžia, ir 
tvirtina savb parašu kiekvieną parlamento išleistą įsta
tymą. Teoretiškai general-gubernatorius Kanadoje gali 
skirti premjeru, ką jisai nori, bet tradicija reikalauja, 
kad vyriausybei sudaryti butų kviečiamas vadas tos par- 

, tijos, kuri turi daugumą vietų parlamente; ir general
gubernatorius tos tradicijos laikosi. Jisai taip pat nie
kuomet neatsisako padėti savo parašą po įstatymu, kurį 
priima parlamentas.

'Jokiu budu dominijas faktinai valdo jų gyventojų 
išrinkti parlamentai. Lortdonas joms nediktuoja, kaip jos 
turi tvarkyti savo Vidaus reikalus, ir net užsienių poli
tikoje jos yra visai ląisyps. . * •

Indijai dabar yra pažadėta platesnė laisvė, negu ta, 
kurią turi dominijos. Matyt, jai skiriama panaši padėtis 
britų imperijoje, kaip Airijos.

Tautų ir Valstybių mišinys.
Indija turi apie 320 įhilionų gyventojų, kurie kalba 

daugiau kaip 50 įvairių kalbų. Ji yra beveik kaip ištisas 
kontinentas, apgyventas daugelio’ tautų. Didesnioji dalis 
jos gyventojų yra po tiesiogine anglų valdžia; Kitus val
do savi karaliai arba kunigaikščiai, su anglių patarėjų 
pagalba. Tokių Indijos karalysčių yra netoli 700;

Iš to galima numanyti, kad nustatyti kokią iidrš vie
nodą valstybinę tvarką Indijai yra be galo kebli!.- Anglų 
tiesiogiai valdoma Indijos dalis jau prieš keičią ihėtų yra 
gavusi autonomiją. Ji yra padalinta į 18 pfOvihcijų, ku
rios renka atstovus į savo pariaiiiehtus; Daugumą šitų 
parlamentų kontroliuoja galingi KOngi-ėso partija, kuri 
yra opozicijoje anglų administracijai. Įtakingiaūsišls toš 
partijos vadas yra “šventasis žmogus” Mohandas Gan- 
dhi. Jisai reikalauja Indijai visiškos nėpriklausohiybės.

Bet Indijos karaliai (maharadžos) tam reikalavimui 
priešinasi. Jam priešinasi if stipri mohametonų mažuma, 
siišidėdahti iš kokių 70 milionų žmonių. Todėl visas In
dijos gyventojų sekcijas patenkinti yra neįmanoma. Ang
lijos valdžia visai protingai pasielgė, pavesdama pačiai 
Indijai pasigaminti konstitucijos sumanymą,- kuris jos 
žmonėms tiktų geriausiai.

Aišku, kad Anglija sutiko duoti Indijai laisvę, norė
dama gauti jos pagalbą kovoje su totalitarinėmis dik
tatūromis. Bet vistiek šis jos prižadas yra istotihėš reik
šmės įvykis; Tuo tarpu kai Btitleris, Stalinas ir Mussolini 
nepfiklaūsomas tautas naikiria, tai britų imperijoje trims 
šimtams su viršum milionų žmonių atidaroma kelias į 
laisvę!

Teroro mašiiia sudaryta
Lietuvos sovietizacija ir stalinizacija žėrigia priekyri 

sparčiais žingsniais. Paskutihis LietuVos nepfiklaiisohiy- 
bės simbolis, jos trispalvė vėliava, jau panaikinta;

Įsteigti “liaudies tribunolai”, kurie gali bausti žmo
nes, pasipriešinusius tam arba kitam komisarų patvar
kymui, piniginėmis pabaudomis iki $1,000 arba nuteisda- 
mi jtios trims metams suhkiems darbams.

Tie “tribunolai” turi tėisę tokiomis pat balsinėmis 
bausti ir nusikaltusiųjų šeimas, gimines ir draugus, jei
gu jie nepasakytų, kur nusikaltėlis slapstosi. Vadinasi, 
tėvai turės išdavinėti savo vaikus, o vaikai tėvus!

lai”, leidžia jiems nuteisti žmogų per 24 valandas nuo j6 
sūefnirtio. O’ žvalgybą jisai įgalioja bausti “sovietų val
džios pfiešiis” mirtim tuoj po suareštavimo, t. y. be ty
rinėjimo ir teismo.

Mašinerija žmonėms galabinti sudalyta. O aukų nė-
Dėkretas, kiiriuo tdpo įsteigti šitie baisus “tribūno- truks.

Užsakytu* kalnai
Čhicagoje—paštu

Metams .....  .........   $8.0(
Pusei metų _____ ....____ ._____ 4.0(
trims mėnesiams  .................2.0(
Dviem mėnesiams „......... .... 1.5
V lėnam mėnesiui ...........  .76

c rfčAgoy pėr rSsiuntmėtojus:
Viena kopija _____________________ 3
Savaitei.................................... ........ .. 18
Mėnesiui .......................  75

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

Metamš .........;...................   $5.00
Pusei metų ..................    2.75
I rims mėnesiams ................_ 1.50
D vieni mėnesiams ... 1.0G 
v icnaih mėnesiui ____ :_____, „<, .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos^:
Metams ................................. $8.00
Pusei metų  ............... ............4.00
Trims mėnėsiairis ........ — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mdney

Orderiu kartu su užsakymu.

t'AšiŠ'rifšKA IfAtriABehib) Mušsolirii Įfriltikė Itaf- lijį į kaltą VėTriėtijoš pusėje, kiKririėt fraricuzų kariiiomenė jau buv6 riačių bafigial/na ifrriŠ- kiriti. jtiorhriritšidnių “tfttfčė” tikėjosi įgyti “pėfgAlėtojO” liati- riis ir grobį laibai įugid fceliriif; bėVėifc riėk&riavęš. Ėfėt IcbUtaš 
piišidėtVė tiktai Frariėrižija, O sTi 
ėOigfalS kovai gaili rižsilęšfi drit 
ilgai. ir hėžiHia, hiio ji p'asi- b'afigs.Ilgame kare Italija butų abe- j oliuos vertes talkininkas Riteriui. Ji nėra karinga šalis, nežiūrint to, kad fašistai per 17 nhiety stengėsi italams įkvėpti rnlili tarinę dvasią. Kaipo kareiviai, italai yra menki. Pasaulio kare jiė buvo taip skandžiai sumušti priė Caporetto, kaip nė vienos šaliės armija. Ispanijos piliėtiniamo kare juodmarški- nių legionai pasirodė taip pat labai prastai (Guadalajara!).Bet dar silpnesnė yra Italija ekonominiu atžvilgiu.- Italija niekuomet nebuvo turtinga šalis, o fašistų diktatūra ją visai nualino. Daug nuostolių jai padarė karas Etiopijoje ir ginkluota intervencija Ispanijoje. Apie ekonominį Italijos pajėgumą galima numatyti iš šių kelių skaitlinių:Italija turi 43 Su puse milio- nus gyventojų, bet jos eksportas 1938 m. buvo rii|ažėsriiš, negu Danijos, turinčios tik 3,700,- 000 gyventojų. Italijos aukso atsarga yra šėšis kartus mažesnė, negu Šveicarijos, kuri turi tiktai 4,100,000 gyventojų. Italija pagamina geležies mažiau, negu Lukėmburgas, kuris turi tik 300,000 gyventojų.Per eilę metų Italijos valstybės iždas nestengia sudurti galo su galu, todėl valdžia yra! priversta ne tiktai nuolatos kelti mokesčius, bet ir konfiskuoti priverstinomis paskolomis pramonės kapitalus; Visa tauta tokiu budu yra “proletarizuėja- iria”. Gyvenimo lygis kašinet siiiunka žehiyn. Palyginti su 1910-14 metais, kviečių, ku- kuružtj (kornų) ir vyno! suvartojimas 1934 m. šumdžėjo tarp 31 ir 37 nuošimčių. Tiir- tihgiatišiame Italijos mieste; Mi- laiiė, fridišlo sUVdrto'jimas lino 1934 m. iki 1938 m. sumdžėjo 38 nuoš.Tokiai suvargusiai šaliai, disku, didelės “imperijos” role tinku tdiįi, kaip veršiui balnas. Bet Mussolini sumanė marŠtioti kartu sti savo “didžiuoju draugu ir sąjungininku”, Adblfu Hitlėfili!Jei. karas prašilęs ilgesnį laiką; fašistiška Italija gali pavirsti savo šąjunginiiikui ndšta, O nė pagalba.

LIETUVOS VEIKĖJŲ 
SUĖMtMAiIš žymesniųjų Lietuvos politikos ir visuoiriėnėš velkėjtj, kbriuoš Sovietų žvalgyba jau suėmė ir išgabeno! į Rusijbs gilumą, tiktai nedidelė dalis vardų iki šiol pasiekė Aniėriką; Bet jie gana aiškiai parodb, kb- kig “laisvę” bolševikai dtnėšė Lietuvai.Paleckis ir kiti koinisafb De- kahbžovo gramofonai sakė, kad Lietuva esanti išvaduota iš “Smetonos režimo” priėspau- dos. - Tačiau tarpe suimtųjų “liaudies priešų” matome tokius asmenis:Antanas Tamošaitis, buvęs

tėiš'ihgtittiO iriifiištėriš — vai. 
lisitidifiirikaš;

Lėtriišiš feišifaš; bUVęs v.če- 
tfėiffjetUs — kf. dėriiokrataš;Arita'ritfš AhdžiUlaitiSj' buvę; 
vkfaltš tėitiadtj miftištėris — kr. demtofefiitžiš;

Joririš- Vilėišiš, btiVęš Kauno btttriiišttriš — Vari, bandininkas;Dr. bf.- tyiėlihihkaiiis — kr. 
dėmoitfatdš j *& Tflfefe — Vai. liau- dininkų vadas.Tali oįyožiėijOš paTlijų Žmo
nės o ne Smetonos režimo rėmėjai.Apie šimtus,-gal būt, tūkstančius žmonių, kuriuos bolševikų žvalgyba Lietuvoje gaudo ir “likviduoja”, mes niekuomet nėišgirsime. Didėlė dauguma jų niekuomet nebuvo smetoninin- kai, o kai kuriems jų net yra tekę Smetonos viešpatavimo laikais skaudžiai nukentėti.
“REFORMA” VYKINAMA 

SKUBIAIžemės ūkio griovimo darbą naujieji Lietuvos valdovai lioii atlikti kaip galint greičiau, kad iki rudens žemė jau butų perdalinta. Iš Kauno pranešama; kad dvarų ir stambiųjų ūkių žemės bus suskaldytos iki rugsėjo mėn. pradžios.Dvarų Lietuvoje yra tiktai Vilniaus krašte, kuris pereitą rudenį buvo prie Lietuvos prijungtas. Kitose Lietuvos dalyse dvarai jau seniai yra išparceliuoti. Išimant vadinamus “pavyzdingus ukius”, Lietuvos ūkininkams buvo leista turėti ne daugiau, kaip 80 hektarų žemės;Dabar Maskva patvarkė, ir Paleckis išleido “įstatymą”, kad ūkininkams butų palikta tiktai 30 hektarų arba mažiau, neliečiant tiktai ukius, kuriuos lai- kys valdžia arba kurie augina veislinius gyvulius, i“Nuo visų kitų ūkių”, sakoma žinioje iš Kauno, “kas viršaus 30 hektarų buš paimta į valstybės žemės fondą; Iš to susidarys 560,000 hektarų (1,120,000 akrų), t. y. aštunta dalis višos dirbiimoš žemės Liėtuvbje. Ta žeme bus išdalinta valštiėČiams, kurie iki šiol turėjo mažai žemės arbd jos visai neturėjo.“Šitie valstiečiai gaus po 5 iki 10 hektarų kiekvienas (t. y. po 10 iki 20 akrų), žiūrint kurioje srityje žemė yra ir koks jbs gerumais. Jiė tąja žeme galės nabdotis, nbrs naiijbji Liettivoš valdžia išleido dfekfefjį; kdd visa krašto žeiftė yia pdvėrčiaiha valstybės nuosavybe.’’Vadinasi, ir tie valstiečiai, kurie gaus sklypus po 5 arba 10 hektarų, bus ne savininkai, 6 tiktai valdžios nuomininkai. Todėl valdžia, kada tik užsimanys, galės juos iš tos žemės pašalinti !Sdkolna, kad rugsėjo mėnesį tie valstiečiai jau tutės sdvo naujai įgytuosius žemės sklypus arti ir sėti. Bet jeigu jie iki šiol žemės netdtejo, tai kur jie gaus sėklų, žagrių; akėčių ir dirbamųjų gyvulių? Ir kiir jiė gyvens ?Ūkininkams, kurie turi 70 arba 80 hektarų, didesnė piUsė jų žemės buš atimta. Tvariai, kluonai ir kitokios trobos', kurias ūkininkas buvo pasistatęs, dabar bus jam per dideli. Darbas ir pinigas> kurie buvo sudėti į tubs pastatus, bus nuėję niekais. O tuo tarpu keturi arba

i--

XATJJIENU-XcME Telepboto
DOVER, Anglija — Nacių bomboneši ii atakuoja uostą.

Rusija ruošiasi skubiai karui(Tęsinys)Nereikia pamiršti taip pat diktatorių ambicijų, gi šiais laikais gali būti tik vienas dievaš, o ne vienas dievas trijuose ašmenyse, kaip tai turėtų būti set- sijungus. Kuris tuomet iš diktatorių butų geniališkiausias? Gautųsi nesąmonė. Gali būti labai daug panašumo, bet čia jau kalba ambicijos, kurios šiais laikais taip tvarkomos, kad vieno diktatoriaus ambicija sutaptų su kurio nors sluogšnio, nots ir menko interesais, gi davus triupinius kitiems — viskas gerai, anot musų eksdiktatoridus, kuris pasakė, kad nuo visų diktatūrai išlaikyti.' šis valstybių susijungimas galimas tik laišvaiii žmonių norui galėjus pasireikšti ir diktatūrai nesant, gi kol kas susi j tingimai galimi tik jėga, o kadangi visi trys yra taip vadinamos Ūnivcrsalės (Pasaulines) Imperijos nešėjai, kur tūri būti viena avinyčia ir vienas piemub, susijungimas galimas tik jėga; gi jėga — karas.Šis karas tarp trijų naujai išaugusių galiūnų gali nusitęsti, kaip anksčiau sakiau, iki buš dar viėriaš galingas priešas, kuris gali visttš tris pabauginti, bet tam priešui nėsrint — karšis riėišveiigiainas ir šiame kare iries vsiidirisime labai menką rOlę, bet nukentėsime daugiausia, virsime karo laukit.Meš gaiihgėsniais tikrai nevirsimi.Išvada diški: kova už lalisvę, tiž tikrai laisvą tautą pasifeiš- kiriią, apsisprendimą, kas kol kas tik Svajonė arba galingųjų Iškraipytas Šūkis.Iš visų šiiį įvykių gailiriia pa- ddryii dvi svaibiatisiris išvadas: prasidėjęs katras tdip greitai nepasibaigs, kaip kai kas galvdja, ries čia nė tik pyksta karas tarp vdlst^bių, bet ir tdrp principų. Prdeityje, kokia ji biaiiri nebtt- ^O; visgi b’uvO šiokis tOkis pasitikėjimas viėrids kitu, gi šiandien rėiškiama btdlalė jėga ir visb/ko pagrihddn rioriina ji pastatyti. Tiėsd, praeitis taip pat nesireiriė idealais, bet visgi bu- ^o didėšniš žmoniškunidš, bdvo didesnė lygsvara, kuri vertė 
penki naujakuriai, gavę jo lad- kus, neturės nei s tūbos, nei j- rankių žemei dirbti.Patys komisarai,- kurie išleido šitą žioplą “įstatymą” Lietuvai, pripažįsta, kad gerai vedd-' maili ūkiai arba tokiam, kiiris tarnauja “valstybės tikslams”; 30 hektarų žemės nepakanka.- Reiškia, bolševikai šitą “reformą” vykina, kad Lietuvoje gerų ūkių nebūtų, — išimant tuoš; kuriuose šeimininkaus valdžiai.Tai ne pagerinimas, bet že- itiės ūkio griovimas. Visas progresas, kuris nuo S t. Seimo laikų Lietuvos sodžiuje buvo pd- Siėktaš, bus sunaikintas. Perėjusi per šitokią suirutę, Lietuva jau ateinančiais metais valgiai 1 išvengs bado;

Št. Miščikas-žiemyš | Bet čid jati atskira teina ir apiė tai skubiai patašysiu kitą štraipsriį.Baigiant turiu tik vieno palinkėti, kad šis karas, kaip ilgai besitęstų, lenepaliečia kaip galint ilgiau musų krašto, o tuo laiku gali šie priešginumai tiek paaštrės, tiek bus nualinta žmonija, jog rnums teks dalyvauti ne kare, bet paskutinėje pasaulio revoliucijoje, Tiuri iš tiesų užžiebs socializmo, gryno socializmo saulę.Bet šio karo užsitęsimas būtinas it jo išdava turi būti so-

ne tik valstybes tarpusavyje, bet ir žmones, skaitytis kai kuriais nuostatais, šiandien ši lygsvara sugriuvo, sugriuvo todėl, kad pasaulio viešumon išplaukė ne tik naujos jėgos, bet ir naujos valstybės. Imperijos įėmusios* vien jėga žūva ir kai kas, priešindamasis istorijos dėsniui ir eigai nori atnaujihti senus principus. Tai neįmanoma. Ir nors šiandien tos imperijos kuriamos visokių tariamų idėjų pamatais, savo esmėje jos visos sutampa su praeities imperijomis tuo atžvilgiu, kad so ko pamatau padedama susikalbėjimas, bet brulalė ga.Privatis kapitalas, suviręs vo paties sosė, syvuose, išeities pereidamas į valstybrin kapitalizmą, kuriame privatis kapitalas, privatis vienos žmonių grupės pasaulio turtų naudojimasis pridengtas nauja kauke: vieton privataus salininko randame — valdininką.Bet nejaugi tai išeitis?Nejaugi tame žmonijos laimė? Žmonijos laimė visai karite kitame — laisvėje ir visų lygiame balse; nes tik visiems turint teisę spręsti ir galutinai panaikinus privalę nuosavybe — galimas gražesnis rytojus.Ir visa tai turi baigtis, įriti išsisklaidyti, jei žmonija uoli ramesnių laikų.ši nauja kova už pasaulio už- 

vi- ne jė-sa-ieško

norų pralaimėjimu, neturi likti nei vienos galingos imperijos, kuri įstengtų užmesti jėgą kitai. Ir todėl karas turi tęstis, ši kova turi baigtis visišku valstybių iššišėmimu, ceri tralinių valdžių sumenkėjimu ir diktatu f ų pfdnjkimtį. Kol bus diktatūros, kol žmogus negalės tarti ir S])'ręšti IdisVdi — negalima taika, neš tik liaudis gali su liaudimi susikalbėti ir tik ji gali prindildritl rūbežius.
Todėl hėtikiu, kad šis karas baigtųsi dienos at kitos valstybės Idimėjiiriii' Šis karaš tęsis tol, kol štigriūs galiitinai šis pasaulis, kol kils nauja pasaulinė revoliucija, kurios pagrinde nebus valstybių, nebus diktatūrų ir inipėfialistinių apetitų.Šiandien pasaulyje kovoja trys principai; taip vadinamas demokratinis, grynai fašistinis, kuris pakenčia šalia savęs privati kžiįlitaližihą, bet eina šuoliais priė Valstybihid kapii&liž- nio iė tfėčiUš — tdip Yaditiamidš grynas valstybinis kapitalizmas — staliriižh’iaš, kuris privalę nuosavybę panaikinęs daugelyje atžvilgių, tdikiii dar vilčiti jani dtšigduti kito'fiiškoje formoje.Bėt višl šie tryš pHhcipai yrU vien dvesiančio kapitalizmo ir buvusio imperializmo pereinamieji įjunktai, pereinaihosioš štšidijdš ir kaip tokios turi jjrii^ žūti ir užleisti naujai santvarkai, kurioje buvusio kapitalizmo negali būti nei šaknų.Visi šie trys principai pagimdys ketvirtą, kuriame šis tas bus iš visų trijų, bet kuris skirsis pagrindinai nuo visų trijų. 

mo ir pasekmių sunku numatyti, bet kuri bus milžiniška ir kas pakrikštys musų dvidešimtą amžių — Atgimimo Revoliucijos amžiumi.1940—VI—28 d.
(GalAš)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Frartčūzžii demobili
zavo 2,000,000 ka

reiviųrV’IGHY, Franėurijd, rugp. 7 d. — Petain vyriaifeyifė praneša, kad praeito fhėnesio 5 dieną pradėta franetizų kariuomenės demobilizacija bus baigiama šią riaktj. Viėno mėnesio iaikotarpyj franeuzai de- mobiližaVO 2 nhlilijonus kareivių. Ne visi demobilizuotieji gali grįžti į savo namus, nes jie randasi vokiečių okupuoto! tėritorijėj. Leidžiama grįžti tiktai labai mažam franeuzų skaičiui i užimtas vietas. Demobilizuoti kareiviai yra laikomi kareivinėse, kol jiems bus galimybė sugrįžti. Kolonialinė kariuomenė taip pat demobilizuojama. Visito.se svarbesniuose demobilizacijos centruose yra vokiečių kofnisijos, kurios per-
• , » Iima iš demobiližtiotųjų ginklas. Vokiečiai yra labai pa ten- kiriti Pėtain vyriausybe; nes ji demobilizavo viėnihtelę Euro pos armiją, kuri galėjo pasipriešinti vokicčiahis.
Rifritds pdgriridas— Aš nesiiptaritu, kodėl da baė ūkio produktai daug brangesni kaip anksčiau?— Tai visai paprastas dalykas. Dabar, mat, ūkininkas turi daug žihriti apiė tai, ką jis garhina; Vlstis drigaių vaftlus, kuriuos augina, vabzdžių bardus; kurie? dug&ldš g&dihd, che miriius vaistus, su kuriais luo.s vabzdžius naikiria ir darig, daug kitų vardų. O tai išmokti juk daug kainuoja.NėVisada tėisirigažmonių išmintis sako, kad iš ilgo trumpą galima lengvai paddfyti.— Ne visai taip, — taria mokinys; žiūrėdamas į savo ra-1 šinyje parašytą “lypti” sti ilguoju y, — iŠ šito’ilgo y niekaip negalima padaryti trumpo, kad mokytojas to nepastebėtų.

Visito.se


Penktad., rugpiučio 9, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

Detroito Lietuvių Žinios
---------------------------------- ■ ■ ■ -------------------- ...L. ....................... ... ■ '

SI,A 352 Kuopos Susirinkimas; ere netoli nuo Buffalo, N. Y.
1 Prigėrė jis šeštadienyje po pie- 
l tų, kai nuvyko į Kanados pusę 
• maudytis.

Visi susirinkusieji pagerbė 
žuvusį narį atsistojimu. Kuo- 

tuoj pasąžadčį 
pasiųsti 

Velionics 
pasiųsti

Sekmadienį, rngp 4., įvyko 
SLA 352 kuopos susirinkimas 
Lietuvių svetainėje. Prasidėjo 
9 vai. ryto. DrtlyVūvo visa val
dyba L apie 50 narių. Kadan
gi diena pasitaikė labai karš
ta, tai daugumas narių ilgai 
stisiriirkime nebuvo, — užsi
mokėjo mokesčius ir apleido 
svetainę. Ypačiai jaunimas 
skubėja greit ištrukti, nes jis 
buvo pasirengęs maudytis.

Po protokolo perskaitymo, 
kai susirinko didesnis narių 
būrelis, pirm. J. Overaitis pra
nešė labai liūdną naujieną, bū
tent, kad kuopos narys, jau
nuolis Vytautas Dirmaitis Jr., 
žuvo besimaudydamas Erie ėž-

gyvų 
tėve- 

užuo-

komi-

PEČIO 
Išparmlinas
Perkant Pečių Jus Dabar 

Sutaupysit nuo $20.00 iki 
$40.00 Didžiausiame BUD

NIKO RAKANDŲ IŠPAR

DAVIME Rugpiučio 

Mėnesyje

pos valdyba 
kuopos vardu 
gėlių vainiką, 
liams nutarta 
jautos laiškas.

Vaikučių mokyklėlės 
sija, kuri susideda iš J. Am
brose, B. Keblaitienės ir M. 
Kcmešicnės, pranešė apie mo
kyklėlės veiklą. Dailės choras 
ir kuopos komisija žiūrinti, 
kad darbas eitų sklandžiai. Ra
gino, kad tėvai siųstų savo vai
kus į mokyklėlę, kur jie ga
lės lietuvių kalbos pramokti.

Komisijos raportas buvo 
vienbalsiai priimtas.

Susirinkimui buvo pranešta, 
jog kuopos beisbolo komanda 
rugpiučio 17 d. rengianti nak
tinį pikniką Beechnut Grove 
darže prie Middlebclt Rd. Į- 
žanga 25 centai. Esančios pa
skirtos ir piniginės dovanos.

Piknikas prasidėsiąs 2 vai. 
po pietų. Lošimas prasidėsiąs

# , ... NAUJTENU-ACME T<*MnhoU»
DĖS MOINES, lū. — \Vehdčll Willl<iė, rcb'ūblikonų kandidatas į J. V. prezidentus, tariasi su įžymiais 
ffcp Ū b‘l i 1< h ų lyderiaiš.

BRIDGEPORT RpOFŽNG ANl> 
. SfįEET MfT’AL CP.

8216 S. Halsted m V< u.ry 4965 
Stogus,- rinas, stu^iaiigiūs ir 

sienų apmušimus.
Taisome Del ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas

Remkite Lietuvišką 
žyduką

Nathan Kanfėr
MUTUAL LKjUOR
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

tu
• -JC^v <* *

fERMODĖLlUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUS Visa Tai už $15.00 

Permodeliavlmas 
į Pataisymas 
I Naujas 
n Pamušalas 
B Valymas 
■ Paliavojimas 
f S to rage 

Apdrauda

YOUR OLD FURS 

reNEV/ed 
FOR ONLY

YRA ŽMONIŲ KURIE N ESEJ? NORI PI AlJ 
TI, NESODINg NORI SKINTIS

Marijoną Rroiitrftą Pateisinimas Dėl 
Nevisai Pamattmto Užmetimo

Ar Jomis Lanko 
"Naojiemfs’’

FR E E 
OI L
UP TO IOO GALS. 
AVITH PURCHASE

50 Col \

SUPERFLAME
Oi) Heaters

deposit will

time

hbld 
later

Severai
Modelg and

Si»es
Eady Terms 
Pdymentg

4 A raiaU _ .
heater you select £or 
dellvery.

• Free Oil delivered at 
heater Is Installed. Amount 
depends on model.

4 Superflames have many el- 
clusive features, includlng the 
“fuel saver” whlch rėduces 
fuel costs 20% or mote. Come 
In— see ttiem.

------ FREE OIL OFFER------
For limited time only. You 
tfiunt act Boon to get thid 
Mdriey-Saving Bargain.

Investigate it NOW

$29*50
Up

kibsią su lenkų beisbolo ko
manda.

Apie 7 vai. vakaro prasidės 
I šokiai. Rengėjai prašo visus 
Detroito ir apylinkes lietuvius 
piknike dalyvauti.

Finansų sekr. J. Šimanskis 
išdavė pusmetinį finansų ra
portą. Iždo globėjai ir iždiūih- 

i kas J. Ambrose patvirtino, jog 
! raportas esąs tikslus. Vadinasi, 
kdūpos finansai tvarkoje. Ra
portas liko vienbalsiai priim
tas. Kadangi daugiau reikalų 
nebuvo, tai Susirinkimas 
sidarė 12 vai. dienos.

Gražuolių, Konlestas

Detroito Lietuviu Dailės c

choras rengiasi rinkti gražiau
sią Detroito lietuvaitę. Rinki- 

i mas įvyks rugpiučio 25 d. Ga- 
pitbl darže. Visos gražiosios 
lietuvaites yra prašomos už
siregistruoti.

Del platesnių informacijų 
klausykitės Dailės choro radi
jo programų, kurios yra trans
liuojamos iš stoties WMBC 
šeštadieniais 4:15 vai. po pie
tų.

Pus Ponus Overttičius

CABTMET MODELS
A8.L.OW AS

Liepos 
Ovcraitį 
netikėtai 
draugų, 
tam, kad 
aitienės aplankyti.

(1689

uz-

Barndon Avė.) 
atsilankė

Draugai
sergančios

būrelis 
atsilankė 
M. Over- 
Paštaroji

Patyrę, kad 2 liepos yra jds 
50 metų amžiaus sukaktis, 
draugai ir sumanė padaryti 
siurprizą. Draugas A. Kizis 
visų susirinkusių vardu įteikė

Joseph F.
SUDRIK

Furniture 
Hotise

3409-11 So. Halsted Si

BUDRIK’S ANNEA

Paklausykite gražaus programb 
leidžiamo kas nedėlios vakarą 9 
valandą iŠ WCFL, 970 k. radio 
stoties.

Kai pė'ūktadiėūį, rūgpiūčib' t būbfta’i rfeikaJihga. Tad it Ma- 
Nadjieh’osė” perskaičiau apra’-/rijoūų fardioj brūtiūkai, eihtan- 

(iė‘ji šatgybos pareigas, da1 gir
dę; kūd kūš nors sū'siTgb',' ne
gali apleisti saV6 pozicijų ič 
bėgti žiūrėti kuo gali ligoūiūi 
pa tūtftaūti.

tš kitos pūšėš reikia prip'a- 
žiftti,' kad niinėtb's kbrėspoh- 
dėrtcijds rašytojas aitlikb visgi 

1 tikrai getą darbą. Dabūt yis? 
matome, kad piknikų rengėjai, 
ar tai Marijonų fathi'bjė, ar 
kur kitur, privalo numayti 
greitą daktarišką pagalbą sta- 
ga susirgusiems. Svarbu ne vien 
ptisirėngti tani, kad piknikie- 
riai nepridarytų nuostolių dar- 
žiti, sodnui ,ar laūkains, arba 
kad nesukeltų gaisro, bet re.k a 
būti prisirengusiems suteikti 
medikalę pagelbą staiga susir
gusiems. Juk žmogaus sveikata 
ir gyvybė yra daug svarbesnis 
dalykas, negu medžiaginiai 
nuostoliai. Marijonų Rėmėjas.

šymą a'įyiė’ pikniką', įvykūsį Ma
rijonų fa’rhlbjė ir apie stūigų ir 
rimtų Joriu D'imšos šūsirg trią, 
tai pb (d Uašdieri sėkiaū Mari
jonų leidžiamą “Draugą” ir tė- 
mijaū ar riebitš t6 dalyko ki
toks ntišyiefiiiiaš. Bet tokio nu
švietimo neteko matyti pėr ke
letą dienų ir, matyt, būs nuty
lėta. Todėl aš imu pltifikšrią ii 
rašau keletą žodžių broliukų 
Marijonų pateisinimui.

Minėtam “Naujienų” nume
ryje tūlas parapijonas aprašo, 
kad Marijonų farmoje įvyku
siame piknike tas plačiai žino
mas veikėjas ir piknikų uolus 
darbininkas nepaprastai kait
rioje dienoje išgėręs šalto alaus 
staiga ir sunkiai susirgo, o tuo 
tarpu Marijonų broliukai ir 
kunigai jo likimu nesirupinę. 
Tik dėka šiaip jau paprastų 
žmoiiių Jonas Dimša buvo hii-

nę.

Davė paskutinį patepimą
Kad Jonas Dimša buvo rim

tai susirgęs, tai faktaš. Juk 
Marijonų kunigas Dambraus
kas jam po medžiu gulinčiam 
suteikė paskutinį patepimą. Bet 
minėtos korespondencijos rašy
tojas tame ryšyje daro netin
kamą priekaištą broliukams 
Marijonams. Rašo, buk broliu
kai Marijonai ir kunigai savo 
ūofetdš veikėjo Jon6 Danšos li
kimu privalėjo susirūpinti-, o 
to nepadarė. Tai jau nemenkas

kietą.
Kol Overaitienė buvo sveika, 

tai ji nemažai veikdavo ŠLA 
21 kuopoje, o vėliau 352 kuo
poje. Ji pasižymėjo ir scenoje, 
sukurdama gražius tipus. Vai
dino šiuose veikaluose: “Liz
das naminio liūto’’, “Išgama” 
ir t. t. Dažnai jos namuose 
vykdavo repeticijos. Susirinku
sius scenos mėgėjus po repe
ticijų ji dažnai pavaišindavo.

Drūtlgų atsilarikyihas pri
duos Gvėraičiams daugiau en
ergijos it ddttgiau pasiryžimo 
kovoti SU gyvenimo sunkeny
bėmis. —Dttrtiitieliš

VIESAS LAIŠKAS 
RAŠYTOJUI A.

TŪLIU

Jėi ftė, ttiffjUii iii•j Užsi- 
pr enūfttėYūūkii!

Ar jtmriš lanko j ienos” 
ka’sdiėūą? Jei tie', fūūj,- be ati- 
lėliOjifno UžšiįjrėiiUrtieruokit 
jas.-

“^atf.jieno'š” b’adiid'da vis?, s 
p'asfiūiihėš žifljaš. "$Jūūj ienos” 
yra čėhtta’š ^išO liė'iūV ško vei
kimo ii ė tik Amefiko'j,’ bet ir 
feitrėpOj.

“Nadjiė'nOš” tūri šavė kores- 
portdėntu's višamė pasaulyje, 
kurie teisingai praneša ve Jau
slus nuotykius. “Naujienos” tu
ri savo Icpoltetius, kur e ste-

bi kiekvieną nuotykį lietuviškos 
veiklos.

Jei jums nepatogu patiems 
atsilankyti į “N-nų” raštinę, 
1739 So. Halsted St., ga’itc- 
pašaukti mane telefonu Lafa- 
yette 5919. Aš be atidėliojimu 
pribus u į jūsų namus ir už
rašysiu jums “N-nas”.

‘‘Naujienos” yra siuntinėja
mos per paštą arba pristatomos 
per išnešiotojus.

Kurie nedėtumėte lūano pa- 
tairnafyiftiū, pašaukite mane jau 
šiandien 'virš paduotu telefonu 
arba

Pasiuntinį pa
šaukit telefonu 

J STATE 7626 
MO N. STATĖ ST.

Suite 746 
State-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

■* HHUUERS>-«

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

rašykite laišką.
— Steponas Narkis, 

4353 So. Talman Avė, 
Chicago, 111.

Remkitė tiiGs, kttrif 
garsinasi

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DIŠ1ANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VIČTORY 0066

TIK pas “MIDWEST STORES
JUS GALIT GAUTI TOKIAS DIDĖLES VERTYBES! 

.^GERIAUSIOS KOKYBES MAISTAS!
DIDELIS PASIRINKIMAS!

ŽEMOS KAINOS!

IŠPARDAVIMAS PENKTAI). IR ŠEŠTAD., RUGP. 9 ir 10

ARMOUR’S “STAR” ar WILSON’S “LAUREL-LEAF”

TAUKAI 2 už 13c1 SV. 
kartonuose

Puikiausias Smūlkusiš Grynų Burokų

Audekliniam
UUlVriUO Maiše 10 SV. 45C

MADOS

Puikiausios Rinktinės Nebtaska XKrhite Cobbler
BULVES Pilnas 15 sv. pekis 25^
CAIJIORNLV ICĖBERG SALOTOS Did. gal. 5c
šviežios REt? niPE to Kaitės_________ ___ sv*. 5c
P&iklOŠ MiČHiGAN ČELERt * 2~pund. 5c
ĖXTRA PŪIKIOS KARTLeTT KRIAUŠĖS _ 3 sv. 20c
T<TTji]r TP'T’.Ur’A KG^RNAI ANT VAIPOS
INlb LEii “IbAKb Į2 Did. Varpų Kėne '
“ELMDALĖ” Ankstyvi Birželio Žitniai No. 2 kcn. 3 už 25c 
“JELSERT” Gėla Ii n Dczertai 3 pak* 100
“LIBBY’S” Corncd Beėf Hash No. 2 ken. 170 
ČORN~“KIX” 2 P«k7210
“COMĖT” ftyžiai . 1 sv. pak. • 2 už 190

“RED ČROSS” Elbow Makaronai 7 unc. pak. 3 už 13c

3 sv. ken. 47<

Didžiai gerbiamasis!
Malonėkite nuo manęs pri

imti • Širdingiattsį sveikinimą 
proga Tamstos dvidešimt metų 
literatinio darbo! Spaudžiu 
Ta'mstos dešinę ir linkiu dar ir 
<itą dvidešimt meti] mane ir 
<itus literatūros mylėtojus ža
vėti savo puikiais vaizdais.

Žurnale Lietuvoje sakom?, 
tad Tamsia rengiatės padėti 
plunksną. Taip tai jau neda
ryk ! Nemėgiūk dirbtinai pasen
ti, tai butų nuostolis musų taip 
neturtingai literatūrai. Būk 
jaunas amžihai ir dirbk kol šir
dis plazdės krutinėję!

Bet kas piltiiau vietos daly
kus pažįsta, tai tas tokio prie
kaišto marijonų broliūkanis 
nubūtų padaręs. Reikia žinoti, 
kad pikniką rengti fafmdjė nė
ra tūs pat dalykas, kaip pikni
ko rengimas pikhikiniahiė dai- 
•že arba parke. Farmoje yra 
daržinės šieno prikimštos, yra 
daržai, yra sodilas, yrd apsėti 
laukai. O į piknikus, ypač far
moje rėngiainūs, • važiūoja 
vien gėroš validš žrūdhėš.

Kaip ištikro buvo
Gaila, bet reikia pasakyti, 

kad ten važiuoja žmonių ir su 
čigoniškais tikslais; važiuoja ir 
tokie, kurie nesėję nori piauti 
ir nesodinę hori sbintis. Taigi 
fūrihū pikhibo rttetu tūri turėti 
didelę Sargybų. Be td, reikia te
myli, kad pikilikieriai lahdžib- 
daftii pd dūržihles, po Ivatžtis, 
ktir yta šiėilb ir šiaudų^ hėhū- 
iflestų dėgdiltį dėgtūfeą, degkhtį 
pigaretą ar fcigšitų. 'taigi įtikni- 
kd dieūbje Marijonų brbliūkat 
ėjb Šdrgyfriflių pareigas ir šaVd 
pdžitijrts dpiėisti jie tifek tega
li,* kiek ir kareiviai.

'tad višl tūHtfiė pripažinti; 
kad farmojė pikttikd 
fcrtidri ir disėiplittūdtd

“8PftY”' "Tšv. ken. 18c
DIDELIS SPECIALAS!
‘‘JACK l'-ROST”' iMafsiiniallow Codkiės 2 sv. 250 

tuz. 67c
tuz.* 57c

2 tuz“ 90
i Už iki 2 sv. sv. lic

15c 
1c 

16c
3 už 170
3 už_170 

did. pak. 220 
did. pak. 16# 

2 did." 190

ne

Tamsta turi talentą,
Žinok,

“GOLD DUST’*

Kvcfrto'S 
Paintes

3 už
1 už

Visi 4 už

No. 4435 — Bliusa su gaubtuvu. Su
kirptos mieros 12, 14, 16. 18, 20; 
taipgi 30, 32, 34. 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti rtiierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą.* Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pūšitištį pinigus Urba peš
to žerikleliėis kūrtU irti ūžšflky- 
mū; Laiškuš reikia adresuoti: 
Naujienos Pąttera DepU 1739 
So. Halsted StM Chicago, I1L

rašytojo, kritikei ir poeto Jakš
te. Jis ėjo setiyh dnižiiUii, bėt 
siela Čjo jaunyn ir jaūhyti — 
tol, kdl užsimėfkė.

Kasdiėnine duona if tiziniš 
Tdmstoš gyvenimas teturi b'ut 
tik pridCČkas prie dvūsinid gy
venimo. Tad aš ir daugelis lau
kiame naujų puikių Tamstos 
vaizdų,
tai yra Dievo dovana, 
kad tūkstančiai toš dbvūnos ne- 
iūfi. 2ihbk Tamšta dar ir tau 
kad Tamsta neprigūH sau v2ė- 
iiūtū, bėt višietfiš, fciitife iiiėgs- 
ta literatūrų, 'tat* eik šen sū 
Šavū ridujbttis ūtikšittėhiš §ta- 
jdhėiiiš;

MŪtfiš jau įkyrėjd hfe'rvūš ūf- 
dahtyš bdthbų šprdgitnai. Mes 
rio’tiiiie td, fcūš pŪSūjdiiitų liiii- 
šU jaūsihus. Dirbk! O būs te
kių,- kas 'tdirišių įyėrtitts, iiiy-

Mason jars
“MlWE^~liūr Rtibbėiš
r‘K15lG KOLE” Wc3n Sgūdtės
SPECIAL Ič llFARDAvfMAŠ-

^Gypsy” Muilas 
LIFEBUOY MUILAS 
LŪX“ToileFMūilar

Maž. 9c
2! itlaž. !)c

-f - •> .

IVORY Muilas 2 vidui. 11c
:iSTRONGfffiA&T'’' šūninTMaistas ken. 5<t

- ------------------- ;250 plūs. būt. deposit 
DYKAI GRAŽUS STIKLAS SU PIRKINIU
“JŪNO” Siids be Muilo Did. pak. 2 B

‘."a.4 * 2^ * - T - 'r'_ 1___ 7* L f>

'‘LiKCi)” Blfedch. kvf. būt. 2 už '

htAŪJIĖ&OŠ i’attėHi Dept.
1789 & Hatetėd St, fchičat*, TtL

ČU 18 centą ir prašiu

Mtoiąšti Putli pavyzd} flo

Neš pigiAu
(Vardas ir pavarde)

(Adrtatt)

safgybd
Šit didžia pagarba,

3417-21 So. Halsted Street
Tel. YARDS 3088

____

“NAUJIENŲ*’ 
PIKNIKAS

Rugpitieto Ii d#, 1940

MĖS PRilMAM ORArtDŽlftES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 

i>fkAi Kiš šavždtę. Tampykite Klusų Kuponus 
.. ..................... ............................................... J.. -------------------------------- ----------------------------r-

Ftftfc NUO 1b®



Baus Pėksciuosius 
Už Neatsarguma

Pabaudos nuo $1 iki $200
— Rugpiučio 31 d., pradės veik- 
■y ti naujas Chicagos mies’.o val- 

dybos įstatymas, kuris skiria 
bausmes pėkstiesiems už neat
sargų va kščiojimų gatvėse.

Įstatymas draudžia pėkstiems 
vidurmiestyj ir kitose rpiesto 
dalyse, kur judėjimas yra di
delis ir kur ant kampų yra tra- 
fiko šviesos, eiti skersai gatvę 
bloko viduryj. Jei kas nori per
eiti iš vienos gatvės pusės į 
kitą, tai turi tai daryti prie 
kampų.

Už patvarkymo nesilaikymą 
pėkstieji gali būti nubausti nuo 
$1 iki $200?

Miesto trafiko departamen
tas tiki, kad šis naujas įstaty
mas žymiai sumažins automo
bilių nelaimių skaičių, nes yra 
faktas, kad automobiliai ne tiek 
užmuša ir sužeidžia automobi- 
1 ų keleivių, kiek neatsargiai 
vaikščiojančių žmonių.

“Naujienų” Rudeni 
ninio Pikniko 
Darbininkai

Žemiau yra sąrašas darbinin
kų, kurie patarnaus “Naujie
nų” piknike rugpiučio 11 
Sunset Darže. Visi žemiaus 
vardinti 
sirinkti 
to.

asmenys prašomi 
darže apie 10 vai.

$50,000 už 
Sprogimą

A. Vaivada 
Milda Vaivada 
Mr. Skurskis 
J. Bačiunas 
A. Narbutas 
J. Pučkorius 
X. Shaikus 
P. Galskis 
J. Tumcsa 
J. Chepaitis 
A. Vilis 
J. Ascila 
P. Švelnis 
Mr. Jašmontas
J. Shumakaris
K. P. Deveikis 
Charles Katello
J. Balčiūnas 
Mrs. šmotelienė
K. RypkeviČienė 
O. Vilienė
Mrs. Balčiūnienė 
Mrs. Radišauskienė

Savininkai Southvvest Cream-|kaip 
ery Co., pica rėš, 3738 Šou.h 
Ashland avenue, užvedė bylą 
prieš Chicagos gaso bendrovę, 
Pcoples Gas Light and Coke 
Company, reikalaudami $51),- 
000.

Darbininkai, kurie r.etuii 
nuvažiuoti atsilankyki e 

prie “Nauj enų”, nes 10 vai. ry
to iš čia išeis J. Bagdono tro- 
kas.

Skundėjai sako, kad bendro
vės gaso vamzdžiai po pienine 
buvo prakiurę. Rezultate dujų 
prisirinko pilnas skiepas ir sau
sio 27 d., įvyko sprogimas, ku
rs pieninę visai sugriovė, o 
tris žmones sunkiai sužeidė

Atveža Chicagon 
7 Mėty Motina, Jos 
15 Mėnesių Sūnų

r
Penktad., rugpiučio 9, 194CNAUJIENOS, Chicago, III.

d

N A l JJ IK N U-ACMto 1 raupuoto

Louisianos

t

bai-

su- 
ry-

street, ir Robert Wolf, 14, nuo 
6122 S. Francisco avenue. Abie
jų kūnai buvo atrasti netoli In
diana Harbor.

pinigus, 
šešiems 
Teisme

i

į ne- 
Jas 
vie-

q Už savo 70 metų tėvo su
mušimą $200 pabaudą miesto 
'eisėiui Schiller turėjo užkimo-

aidėjo “šienligės”

NATI.JIENTT-ACME Telonbnto
BERLYNAS — Su didžiausiomis iškilmėmis pasitinkami iš vakarų fron 

grįžusieji nacių kareiviai.

O Iš Michigan ežero vakar 
buvo ištraukti kūnai dviejų 
jaunuolių, kuria žuvo liepos 21 
d., kai jų burinis laivas apvir
to gana toli nuo kranto. Jie

keti W.P.A. darbii inkas Wil!nrd • buvo 24 lųetų Ernest Helm- 
Werner. Werner ir jo tėvas bc'dt, nuo 6116 S. Richmond 
John gyvena adresu 1506 O 
leans Street.

O šą savaitę Chicagoj pra- 
hay fever” 

sezonas. Kad ta liga sergan- 
"ems pagelbėti, mieito taryba 
’sakė Chicagos sveikatos de
partamentui prižiūrėti, kad na
mų savin’nkai savo kiemuose 
naikintų piktžoles. Už nenai- 
kinimą, rodos, yra maža baus
mė.

pasivažinėj muose, o 
joms ko’ekt uodavo 
Eckart buvo nuteistas 
mėnesiams kalėjime, 
pasirodė, kad tie “aksidentai” 
buvo taip gerai planuojami, kad 
dvi moteriškių kel s kartus t k- 
rai buvo suleistos.

SS 0 25 metų Arthur Assi ik 
iš Allegano, Mich., “hičhaikin- 
davo”, bet tuo pačiu laiku api- 
plėšinėdavo automobilistus, ku
rie sutikdavę- jį pavėžėti, šešta
dienį galiau jis buvo suimtas 
ir dabar yra traukiamas į Cook 
apskričio kriminalį teismą.

G Trys moteriškės, kuriu 
navardės laikomos paslaptyj ir 
apdraudos agentas Walter W. 
Eckart, nuo 3859 N. Spring- 
field avenue, atsidūrė teisme, 
kai paaiškėjo, kad moteriškės 
nuėjusios į Riverview parką 
tc-n neva turėdavo “aksidentus” 

būdavo neva sužeidžiamos

• Už “girtą” važiavimą kri- 
minalio teismo teisėjas U. S. 

|Schwartz paskyrė 90 dienų ka
lėjimo bausmę 29 metų chica- 
giečiui Frank Misurelli, 2100 
Michigan avenue.

• Pavirtęs gatvėj mirtinai 
susižeidė ir netrukus mirė Fred 
Drake, 82 metų senelis, gyve
nęs adresu 1458 North Wes(- 
ern avenue.

Zinko Darbininkai
Likvidavo Streiką

skelbia,

Bendrovė Nusileido
Apie 700 darbininkų vaka- 

likvidavo kelių dienų .streiką 
kilusį Ilege’.er Zinę Company 
dirbtuvėje, prie Danville, III. 
Streikas įvyko dėl darbininkų 
atleidinėjimo.

Bendrovė daib ninkams nu
sileido ir sutiko atleistuo ius, 
viso 75-is, priimti atgal darban |svai 
vieno mėnesio bėgy j.

Organizuoja Buri
I “Naujienų”
Pikniką
Veš Transpoitacijos Neturin

čius Mt. Greenvvoodiečius

Apie Kom-stų Sukel
ta Triukšmą Keistu-

G *

čio Susirinkime

Me
te

le u- 
Ku-

Specialistai Abu Studijuos
Dr. Abel RodricĮuez Larain, 

Chicagos medicinos daktaras r 
artimas mirusio Dr. A. L. Da- 
vidonio bendradarbis,
kad Chicagon iš Peru bus at
vežti 7 metų motina ir jos jau 
15 mėnesių amžiaus sulaukęs 
sūnūs.

Mergaitė pagimdė kud kį ge
gužės 4, 1939 metais. Ji nuste
bino visą medikalį pasaulį, 
dikai nenorėjo tikėti, kad 
kia jaunutė mergaitė, dar 
dikis, galėtų būti motina,
dikiu pagimdyti reikėjo ceza- 
rinės operacijos. Jis svėrė <5.96 
------ , 1 et dabar yra sveikas 
ir gerai auga. Sveika ir jo jau
nutė motina.

Lina Medina, toks jos var
das, ir jos sūnūs Chicagoj bus 
studijuojami įvairių med cinos 
specialistų ir žymesniose Chi
cagos daktarų mokyklose. Abic- 

T 1Ų globėju bus Dr. Larain, 4601Hammond Instrument Co»i- South Ashland avenue> irgi ki. 
pany firma, 2915 North West- • jv peru 
ern avenue, skelbia, kad išėmė '_________
grupinę polisę, apdrausdama 
visus savo darb ninkus. Jų tu- feprO^imC ŽUVO 
ri 437. Polisės suma siekia I Parbininįag 
$605,500, ir apima sužeidimus 
ir mirtį. Premijų dalį mokės 
darbininkai, o kitą dalį ir su
rištas išla das apmokės firma.

Darbininkai gaus nuo $500 
iki $3,000, atsižvelgiant į tai 
kiek algos gauna ir kaip ilgai 
dirba.

.lis 
ke-

jis 
rei-
nu- 
ke-

Hammond Inst. Co 
Apdraudė 
Darbininkus

Statys Naują Canal 
Gatvės Tiltą

BRIGHTON PARK. — John 
Wood Manufacturing Company 
dirbtuvėj, 4435 So. Western 
avenue, įvyko sprogimas, ku- 
r ame buvo mirtinai sužeistas 
33 metų darbininkas Theodore 
Lopęs, nuo 1122 South Halsted 
Street.

Sprogo gasolino tankas, ku
rį Lopęs buvo pristatytas išva
lyti.

MOUNT GREENWOOD. — 
Geras vietos naui’enietis B. 
Walantinas rūpinasi, kad visi 
jo “parapijos” lietuviu sekma
dienį suvažiuotų “Naujienu” 
piknikan. Didžiausi dėmėsi 
kreipia į tuos, kure neturi 
tūrių ratų.

Jų nuvežimui piknikan 
turi pasiėmęs troką ir kam 
kia transportaciios, tą jis 
veš piknikan. Sako, kelis
leiv’us jau turi, o iki sekma
dienio tai turės pilną “liodę”.

Beje, Mount Greenwoodo lie
tuviai netrukus turės ir savo 
nikniką. Tai bus S.L.A. 178 
kuopos išvažiavimas, kuris 
įvyks rugsėjo 8 d., Ryan Miške, 
prie 87th ir Western avenue.

Vėliau apie tai, sako, pra
neš daugiau, bet tuo tarnu vi- 

rengiasi “Naujienų” piknikui 
sekmadienį Sunset darže!

Kauno Katalikas.

Sukėlė Lermą Negavę Delega
te “Taikos Kongresui”

Sekmad enį, rugpiučio 4 d., 
Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St., įvyko Keistučio Pa
šalpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas. Susirinkimai visuo
met prasideda 12 vai. dieną.

Dar susirinkimui neprasidė
jus atbėgo Leonas Pruseika, 
vietinio komunistų laikraščio 
redaktorius. Pruseikos atsilan
kymas reiškė kokį skubų “įsa
kymą”. Juk ponas redaktorius 
be reikalo nebėgios.

Pruseikai išėjus jo vienmin
čiai pradėjo rinkti parašus. Man 
nepasiūlė pasirašyti, tik tiek 
nugirdau, kad buvus peticija 
prieš karą.

Kliubo Reikalai

Pirmininkas P. Jakavičius 
raportuoja apie įvairius Kliubo 
reikalus. Nurodo, kad būna ke
blumų dėlei išmokėjimo pomir
tinių. Priežast s būna 
arba net. neteisingai 
palikimai.

Finansų sekretorius 
Zubas, apart kitų dalykų, pažy
mi, kad 
2 nariai.

negerai 
užrašyti

liepos mėnesyj 
Ligon'ų esą 20.
Triukšmas

mirė

iškyla karštos diskn- 
išsivysto į triukšmą, kas
toPo 

sijos, 
priveda prie uždarymo susirin
kimo.

Pirmininkas T. J. skaito la- 
šką, kuriame prašoma prisiųsti 
delegatą į taikos kongresą su 
vienu doleriu narystės mokes
čių.'

apsigynimui.
Butvilas, S. Juška, Skeber-! 

dytė kalba už siuntimą. Prieš 
siuntimą Aleksiunas, Sholteman, 
Kondroška, ir kiti.

P-lė Dag’.s tada duoda 
Šimą uždaryti diskusijas, 
uždaro visais balsais prieš 
na.

J. Kondroška reikalauja 
suoti “Roll call”—vardašaukiu. 
Jį paseka rodos 5 nariai.

P-lė Skeberdytė reikalauja, 
kad pirmininkas priimtų jos 
pataisymą prie įnešimo, |:ad 
susirinkimas nutartų delegatą 
pasiusti. Kadangi tokio įnešimo 
negali būti, jos reikalavimą ne- 
patenk'na.

J. Stulgaitis reikalauja, kad 
p-lė Dagis atsiimtų įnešimą už
daryti diskusijas ir, kad J. Kon
droška atšauktu reikalavima 
balsuoti vardašaukiu. Jo reika
lavimas nebuvo patenkintas.

Pirmn'nkas prašo, kad visi 
nusiramintų. Nori pradėti šauk
ti prie balsavimo, bet komu
nistai, vietoj kad nusiraminti, 
sukėlė tokį triukšmą, kad pir
mininkas turėjo uždaryti 
rinkimą jį nebaigęs.

— O.

© 14 metų berniukas sun
kiai susižeidė ir ves nežuvo, 
kai nukrito nuo automobilio, į 
kurį buvo įsikabinęs ‘ raidui”. 

| Nukritęs nuo automobilio, ku- 
i ris važiavo gana greitai, ber
niukas susižeidė smarkiai atsi
mušęs į gatvės cementą, ir vos 
nepakliuvo po kitu automobi
liu, važiuojančiu iš užpakalio. 
Sužeistasis yra Thomas Harris, 
nuo 2154 Jackson bulvaras.

G Henrotin ligoninėj mirė 
5 metų berniukas Charles Mo- 
retb, 1762 North Wells, keletą 
dienų atgal nukritęs nuo ant
ro aukšto verandos namie, ku
rioj žaidė.

© Revolverio kulka į smege
nis sau suvarė 40 metų virėjas 
Peter Lepidas, gyvenęs adresu 
5574 W. Jackson bulvaras. 
Draugai atrado kūną velionio 
kambaryj. Pc-licijos kamantinė- 
jami negalėjo pasakyti kodėl jis 
nusižudė.

sus.

K.

si 
šį

šiandien Stevens viešbuty j 
nrasideda metinis Amerikos 
blaivininkių organizacijos, Wo~ 
men’s Christian Temperance 
Umon, kongresas. Kaip papra
stai. jos ieškos priemonių gra
žinti nrohibicija ir suvaržvmus 
alkoholinių gėrimų bizniui. Or
ganizaciją sudaro vien mote
rys.

Atidarius sus rinkimą darbas 
ėjo sklandžiai. Perskaičius pro
tokolą Pirmininkas Pranas Ja
kavičius pagyrė p-lę Helen Che- 
pas už jos tvarkingai surašy
mą.

Įvairios komisijos duoda ra
portus bei pranešimus. Biznio 
komisija praneša, kad naktinis 
piknikas 27 d. Liepos buvęs vi
dutinis, bet mažesnis negu pra
eitų metų. Pelno liksią apie 
65 dolerius. Pilnas raportas bu- 
s ąs išduotas sekančiame susi
rinkime.

L. Klimavičia, pamatuoda
mas, kad Keistučio Kliubui ne- 
t'nka tokiose kongresuose da
lyvauti, duoda įnešimą užkvie- 
timą atmesti. Komunistas J. 
Stalioraitis kalba už siuntimą 
delegato. Išvadina L. Klimavi
čių veidmainiu ir karo šalinin
ku. Sako, kad kongresą šaukia 
“žymiausi žmonės”, jų tarpe 
esą ir kunigų, kad kalbės pul
kininkas Lindbergh ir kiti.

Kas “Taikos” Nori
Kalba L. Klimavičia. Jis nu

rodo, kad kongresą šaukia ne 
Amerikos .žmonės, kurie myli 
taiką, bet visokie naciai, fašis
tai ir komunistai, kurie ir yra 
didžiausi karo kaltininkai. Ame
rika nesirengia karui, bet tik

Adv. C. P. Kai 
Washingtone

Matėsi Su Registracijos
Viršininkais

viešin-
P. Kai, 
su ne-

Washingtone, D. C 
tis advokatas Charles 
kaip praneša, matėsi 
trukus pradedamos nepiliečių
registracijos . viršininkais. Adv. 
Kai stengiasi padaryti įtaką, 
kad ateviai, kurie turi išsi
ėmę pirmus popierius, nebūtą 
registruojami.

Jis ragina visus nepiliečius 
stengtis išsiimti tokius popie
rius prieš rugpiučio 27 d., nes
tą dieną registracija prasidės, sisekė greitai užgęsinti.

metų 
West 
John

• Policija suėmė tris pikta
darius, kur e pereito pirmadie
nio vakare bandė apiplėšti O. 
Kibarto maisto krautuvę, adre
su 6105 University avenue. Jie 
yra: George Wicky, 19, 5352 
S. Rock\vell Street, 20 
Thomas Masterson, 2’719 
55th street, ir 26 metų
Daniels Jr., 2817 W. 55th str. 
Plėšimo metu Masterson buvo 
tiek nusigandęs, kad apalpo, ir 
tokiu budu pakliuvo į policijos 
rankas. Kiti du pabėgo, bet ne
trukus buvo suimti, kai Master
son išdavė jų pavardes.

• Savo vyresnio brolio ir ki
tų šeimynos narių nuolat erzi
namas 7 metų John Blair, už
sidarė lavatorijoj ir ten išgėrė 
buteliuką nuodų. Berniuko mo
tina greitai pastebėjo kas įvy
kę-, ir skubiai jį nugabenusi 
ligoninėn jo gyvybę išgelbėjo. 
Blair’ai gyvena ad. 643 Wood- 
lawn Park avenue.

• Nuo acetileno dujų užsi
degė 5 aukštų namas adresu 
215 South Wabash avenue, Chi- 
cagos vidurmiestyj. Ugnį pa- M

Miesto vieštj darbų departa
mentas netrukus pradės sta
tyti naujų tiltų Canal gatvėj, 
per Chicagos upės pietinę šakų, 
netoli 22nd ir Canal.

Miestas žadėjo pastatyti ten 
laikinų tiltų susisiekimui pa
laikyti, bet taryba tam prie
šinasi. Toks laikinas tiltas kai
nuotų apie $150,000. Ji reika
lauja gatvę visai trafikui užda
ryti. Sako, juk yra kitos gat
vės, kuriomis automobiliai ga
li važiuoti, ir kurios yra aprū
pintos tiltais.

JACK SWIFT

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’ £21

I

YELLOW15H 
TINGE Op 
3UNLIGHT 
FADE5 AND 

FINALLY 
VAN15HES,

JI HE AURORA 
3INK3 DOWN, 
D0WN, DOWN, 
INTO THE 

VIOLET DEPTHS. 
OVERHEAD

SWITCH ON THE FORWARD 
AOUA-LIGHTS, JIMMY, AND 
"a/E’LL TAKE A LOOK.

GREAT SCOTtĮ AND WE ’RE 
ONLY/HALF A MILE OOWN. 
WHAT ‘ ~

MARVELOUS, CHILDREnĮ. 
THIS 15 A REALM NEVER 
BEFORE VI5ITED BY MAN.

TROLY A NEW WORLD.

THE EKPLORERS STARE IN WONDER. ABOUT THE POWERFUL 
AURORA IS A TEEMING VISTĄ OF MYSTERY AND PHANTASY.

LET 5 RlSE. I ŪKE THE 
3URFACE BETTER. THI3 
GIVE5 ME COLD CHILLS.

‘iuuūatok.- >*
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Sportininkai Svars
tys Kaip ir Kuom 
Lietuvai Pagelbėti
Sus rinks P.tts.urghe; ąptąrs 

sporto re kalus
Į Iš (JucugOM išvyko būrys lie

tuvių sport ninku, dalyvauti sa
vo metiniam susirinkime D.tU- 
hurghe. šie ąpprt ninkai yta 
tie palys, kurie 1935 ir 1938 
metais atstovavo Amerikos lie
tuviams žaidimuose . Kauno 
olimpiadoj. Sugrįžę iš Lietuvos 
jie susiorganizavo į dabar ge
rai žinomą Amerikos Lietuvių 
Olimpinį Klubą. Jo nariai ran
dasi visuose miestuose, kur tik 
yra didesnis būrys lietuvių gy
ventojų. šįmet jie rimtai rūpi
nasi apie lietuviško jaunimo 
sporto stovį šiam krašte, ir apie 
galimybes padėti nelaimingai 
Lietuvai.

tu vos padėtį ir pateiks patari
mus sportininkams ka p g e
riausia darbuotis Lietuvai pa? 
gelbėti. Taipgi atvyk; dideli, 
sporto mėgėjas teisėjas J. Zu- 
riš, įr buvęs pirmininkas Ą 
Kumskis.
Pittsburglfečju svečiam; i\n* 

gia bankietą ir pikniką. Pikn 
kas įvyks rugp. 11 d.

Dabartinis pirm, advo' a ta 
E. Schultz yra pit.sburgh et s. 
Per jo pastangas vis. nari u 
Amerikos Lietuvių Olimpinh 
Klubo bus puikiai priimti. Vi 
si apsigyvens NVebster vieš ai- 
lyj. šįmet, kaip pap* ąs>ai, b ui 
renkama nauja valdyba. Numa
toma, kad sekantis suvažiąvi 
mas bus laikomas New Yorko 
arba New Jersey valstijoj.

K. J. S.

Istorija Apie 
Matrasa c

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

į ■ z'.-.-

PERSOfrlAL 
Asmenų Jleško

Juozapas Linkus pa j ieško savo 
sesers Agotos Ųinkiutės, po vyru 
Plųščauskienės. Paeina iš Rasei-] 
nių apskr., Viduklės parapijos. Pir
miau gyveno S,cranton, Pa., prie 
Providence ir Market Sts. Prašau 
ją .pačią ar žinančius apie ją atsi
šaukti. Joseph Linkus, 8115 So. Jus
tine St., Chicago, III.

ttE/IJU fcMHlk K)R OAVE 
N amai-Žemė Pardavimui

6116 SO. CARPUNTER STREET 
Pamatykit ši Pargeną: 2 fl. frame 
po 4 kambarius, iurnes Šiluma, 2 
narų garažas; rendos į metus neša 
$obx. z^arduosiu už $3500, įmokėti

HELP VVANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS PATYRUSIOS ■ . k • -
moterys skudurų sortuoti. šaukit' kitus ^>36 i menesi.
Armitage 6951. 1214 N. Leavitt.-------- -

Konsulas ir teisėjas dalyvauji
Į susirinkimą atvyks Chica- 

gos konsulas P. Daužvardis, 
kuris paaiškins dabartinę Lie-

A. 4* A.
ONA URBONAVIČIENĖ

Po tėvais Ališauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 8 d., 4 vai. ryto. 1940 
m., sulaukus senatvės, gimusi 
Lietuvoje, Suvalkų Rėdyboj, 
Vištyčio parap.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Marijoną Reklis ir 2 
anukus, dukterį Oną Goff, 
žentą Fred ir 2 anūkes, sūnų 
Vincentą, marčią Aidą ir 7 
anukus, sūnų Petrą, brolį Ju
lijoną Petralojus ir jo šeimą, 
žentą Joną Gedgoud ir šeimy
ną, sesers vaikus Margaret 
Kenutis, Juozapą ir Agniešką 
Katkevičius ir daug kitų gi
minių ir .pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lechavičiaus koplyčioj, 2314 
W. 23 Place.

Laid. įvyks šeštad., rugp. 
10 d., 8:30 vai. ryto iš namų 
į Aušros Vartų parapijos baž- 

r nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą,. o- 4s ten bu6*»«nulydėta- į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Urbonavi
čienės giminės, draugai ir .pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė, žentai, Sunai, Bro

lis, Marčios, Anūkai 
ir Giminės

Laid. dir. A. Lechavičia ir 
Sunai, tel. Canal 2515.

F I H R M Gėlės Mylintiems 
B i H K f 1 Vestuvėms, Ban-

1 llMkietams. Laidotu-
• * vėms. Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE S800

Siunčiam Gėles jI f > t x ■ siunčiam ueit ill/FTelegramų į 
LU f L!l\ 10 Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Ir Apie $775.
T()WN OF LAKE. — čia ne 

liek istorija apie matrasą kiek 
apie 22 metų VValtcr Vrotney, 
bet su niatrasu viskas prasidė
jo-

Kai 1935 metais mirė jo mo
tina, Walterio 24 metų sesuo 
Josephine gavo $775 iš apdrau- 
dos bendrovės. Ji buvo paskir
ta 22 metų Walterio ir kitų 
dviejų jaunesnių brolių globė
ja.

Nepasitikėdama perdaug ban
kais, mergaitė paslėpė pinigus 
matrase.

Kelios dienos atgąl ji ir da 
broliai išvažiavo atostogoms. 
Namie paliko tik Walter.

Dabar, kadangi jo matrasas 
buvo kietas, tai jis sumanė 
miegoti ant sesers matraso. Bet 
atsigulęs pajuto jam į šoną du
riantį guzą. Pradėjo žiūrinėti 
kame dalykas, ir atrado 775!

Tokis Turtas!
Nenorėjau tikėti savo aki

mis, jis vakar pasakojo mieste 
teisėjui Hermes. — Tokis tur
tas !

Neatsilaikė pagundai. Walter 
pinigus pasiėmė ir išėjo švil
paudamas paulioti. Nusipirko 
radio, baldų, susirado dvi mer
ginas, automobilį, na, ir pradė
jo dolerines švaistyti alinėse ne 
alui, bet labai “fancy” gėri
mams.

Pastebėjusi, kad toks jaunas 
vyrukas elgiasi kaip milionie- 
rius, policija nusprendė, kad ne 
teisingais keliais jis turto su
silaukė ir jį areštavo.

Netrukus visas dalykas išsi
aiškino. Scserei Josephine pra
šant teisėjas Hermes paliyosavo 
VValterį nuo kalęjinĮio bausmes, 
atėmė nuo jo apie $600 dar ne
prašvilptų pinigų, o kitus pri
teisė jį sugražinti seserei iš sa
vo savaitinės algos. Jeigu to ne
padalys, tai tada tikrai turės 
eiti kalėjimai!.

Tai tokia ta matraso istorija.

• i- 
P.*’ BOLESLOVAS JUČUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 7 dieną, 5:02 valandą 
popiet, 1940 m., sulaukęs 53 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Tauragės apskr., Ryta vos .pąrap., Rubiškių kaime (dabar Dariaus 
Kaimas).

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Stanislavą, po tėvais Miller, 

2 seseris Avreliją, švogerį Joną Nelson, ir Konstanciją, švogerį 
Vincentą Stulpiną, brolį Stanislovą ir brolienę Juzefą, 2 pusse
seres Elžbietą Enzelevičaitę ir Michaliną Rygienę, tetą Bronisla- 
vą Stradomskienę ir šeimyną, švogerį Aleksandrą, švogerką Ma
rijoną Miller ir šeimyną ir kitas gimines Amerikoje. Lietuvoje 
brolienę, velionio Stepono Dariaus žmoną, Jaunutę Darienę ir 
jos dukterį Neolę Dariutę.

Velionis priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas randasi 3239 S. Halsted St., Victory 9321.
Laid. įvyks .pirm., rugpiučio 12 d., 8:30 vai. ryto iš namų į Šv. 

Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Boleslovo Juciaus giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motelis, Seserys, švogeriai, Brolis, Brolienė, 

Pusseserės, Teta ir Giminės
Laid. dir. Antanas M. Phillips, tel. Yards 4908.

NAUJIENŲ-A. CME Teiepnrtf.o
CHICAGO — Blaivininkių konvencija. Konvencijos delegatės ragauja įvairių 

vaisių sunką.

Kas yra Svarbiau r

Parcinkulio Atlaidai | Diena Iš Dienos 
Ar Parap. Piknikas?
Bridgeportiečiai svarsto svarbų 

klausimą

BRIDGEPOBTAS. — Mes, 
šv. Jurgio parapijos parapijo
nai, neseniai perleidome dide
lius ir svarbius Parcinkulio at
laidus, o dabar rengiamės prie 
parapijos pikniko.

Atlaidus praleidome be savo 
didžiai gerbiamo klebono J. M» 
praloto M. L. Krušo, bet su pa
rapijos pikniku yra kitaip: di
džiai gerbiamas klebonas teikė
si Įjcrtraukti savo vasarines 
atostogas ir šiomis dienomis 
sugrįžo vadovauti ne vien 

bet ir jočiam piknikui, 
rengimui.

Kaip žiuri pralotas

J

pa- 
pri-

dievobaimingos 
visi geri -parąpi- 

jonai debatųoja apie tai, kuris 
yra svarbesnis dalykas: ar Par
cinkulio atlaidai, ar parapijos 
piknikas? Suprantama, visi no
rely sakyti, kad Parcinkulio at
laidai yra svarbesnis daiktas, 
negu parapijos piknikas. Bet 
noromis nenoromis čia visiems 
kišasi tas faktas, kad į Parcin
kulio atlaidus pralotas nesirū
pino sugrįžti, o kai, štai, arti
nasi parapijos piknikas, tai 
pralotas šmakšt ir namie.

Todėl dabar 
davatkėlės ir

Taigi parapijonai ir mato, 
kad pralotas parapijos pikniką 
rokuoja svarbesniu dalyku, ne
gu Parcinkulio atlaidus. O ką 
kunigas ąr popiežius laiko 
svarbesniu dalyku, tai taip tu
ri laikytis ir visi tikintieji. Pa
prastas katalikas negali norėti 
būti katalikiškesnis už popie
žių, vyskupą arba paprastą sa
vo kleboną.

Šįmet lai ne pirmi metai, 
kad mes savo Parcinkulio. at
laidus praleidome be savo ger
biamo klebono. Taip yra veik 
kasinėtai. Todėl 
lio atlaidai pas
menkėja, šiemet tik būrelis da
vatkėlių ir šiaip jau bobelių at
laiduose tedalyvavo. Matyti, tie 
atlaidai čia susilauks tokio li
kimo, kaip anglų kalbos nove- 
nos, kurios užsidarė todėl, kad 
į jas visai menkas žmonių bu-

tie Parcinku- 
mus kasmet

Žvalgąs,

Šiandien Laidoja 
Antaną Pocių

adr. 
mirė

Antanas Pocius, gyvenęs 
10411 Wentworth avė. 
rugpiučio 6 d. Yra pašarvotus 
S. M. Skudo koplyčioj, 718 W. 
18 St. Laidotdvės įvyks šian
dien, rugpiučio 9 d., 9 vai. ryto. 
Bus palaidotas Lietuvių Tautrį* 
koše kapipnėse.

Pirkite tose krąųtųv£ę,ę< ku
rios garsioj “NAUJIENOSE”

Albina Karneckaitė 
Chicagoje

Pas John Daųčitmus, 3300 S. 
Union Avė. vieši Albina Kar- 
neckaite, duktė pp. Karneckų 
iš Hart, Michigan.

Petras ir jo žmona Karnec- 
kąi yra buvę chicagiežiai. Ne
seniai nusipirko fauną Hart, 
Mich. Tenai jie gražiai ir sėk
mingai gyvena, o kad nepa
miršti chicagiečių, pastoviai už
siprenumeruoja “Naujienas”... 
Jie augina vieną gražuolę duk
terį Albiną, kuri mokinasi ko
legijoj, o. atostogų laiku atvyk
sta apžiūrėti didmiestį, Chica- 
gą .. . — J. A. S.

New Yorko Pasaulinėj 
ParodojJi

Ne\v ;Ym^o/ Parodą dabar 
lanko pp/M- J. ŠiMki.s iri M. 
šdęikięnę,, Chicago^ d»i- 
lininkaa/ ‘JNaujienu” spaustu
vės formanas, ir jo žmona. Sa
ko,, paroda yra nepaprastai gra
ži ir džiaugiasi nuvykę ją pa
matyti.1'’ >'■ ■■

Pp. Lileikiai žada aplankyti 
Bostoną, o grįždami namo už
suks ir į dalį Canados.

Dikseliai Gavo 
Perskiras

M. Dikselienė, per ad- 
Charles P. Kai, įteikė 
kitą skundą, taip va- 

“cross-bill”, kuriame ir-

“Klaidos Yra Skaudžios”
BRIGHTON PARK. — Vin

cento ir Margaretos Dikselių 
šeimyninis gyvenimas pasibai
gė divorsu.

Kai kilo ginčai Dikselis pir
miausia užvedė divorso bylą, 
kaltindamas, kad žmona buk 
“tris kartus bandė jį nunuo
dyti”.

Tada 
vokatą 
teismui 
dinamą
gi pareikalavo divorso, kaltin
dama vyrą “žiaurumu” ir “pik
tu elgesiu”.

Dikselis vėliau savo bylą iš
traukė ir viešai pareiškė, kad 
“jo skundas ats'durė teisme per 
nesusipratimą”, bet žmonos by
la pasiliko.

Rugpiučio 1 cŲ ją pradėjo 
^varstyti apskričio teisėjas 
Oscar F. Nelson. Dikselio už
metimus žmonai teisėjas Nel
son atmetė, ypač kai pasirodė, 
kad jis pats jų ątsimeta. Pa
siremdamas “žiaurumo” kalti
nimais teisęjąs suteikė divęrsą 
p. Ųikselienei ir tuo dalyką už
baigė. • < »

Vyrui Vw Gero”
Teisme p. pikselieuė aišk’no, 

kad ji Buki savo, buvusiam vy
rui geriausios laimės, svę$kąto$ 
ir pasisekimo ateityj. Šerptat’ 
tais tarp žmonių įvyksta klai
dos, ir jos ^ra labai skaudžios, 
ir morąliąį, ir* finansiniai ir

Jiems Yra Vieta 
Maskvoj Ir 
Leningrade
Ne Kaune, Šiauliuose, Vilniuj
- SKAITYTOJŲ” BALSAI -

Lietuvoj turbut jau nebeskam
ba kąreivėlių dainos.

Per tuos taip 'netikėtai pa
sibaigusius 22 Lietuvos nepri
klausomybės metus, savo g‘m- 
tinį 'kraštą aplankyti parvyku- 
sius amerikiečius džiugindavo, 
kažkodėl širdį judindavo ir jau
smus užgaudavo Lietuvos ka
reivių skambančios 
dainos. Jiems džiugu 
tyt’, nežiūrint kokio 
mo jie buvo ir kaip
kaip tie jauni, gražus Lietuvos 
žemelės išauklėti sūnus, pasi
rėdę kukliomis uniformomis, 
žygiuodavo būriais ir ritm ngai 
traukdavo sutartinę, 
stiprių balsų, 
vo laukai ir 
rios.

malonios 
buvo ma- 
nusistaty- 
nekalbė.jo,

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 6 vai. vakaro.
AMERICAN Aircraft INSTITUTE 

936-46 W. Chicago Avenue.

Nuo jų 
rodos, siubuoda- 
žaliuojančios gi-

kuomet LietuvaBet dabar, 
nebeturi savo nepriklausomy
bės, tie Lietuvos kareivėliai nu
budę, turbut nebeskamba jų 
linksmos dainos gimtinės pa
dangėj. Nutilo!

Svetimi Dainuoją
Raudonarmiečiai, syelimi, 

Lietuvos žmonėms dainuoja dai
nas nesuprantama kalba. Rusų 
komisaras kalba į nusigandu
sią lietuvę močiutę irgi jai ne
suprantama kalba. Kaimo jau
nimui, kuriame glūdėjo- geres
nė ir gražesne laisvos Lietu
vos ateitis, dabar svetimi prie
varta bruka nepageidaujamas 
idėjas.

Liūdi ne tik lietu’vaitė-sesu- 
tė ir žilagalvis senelis, netekęs 
savo laisves, liūdi ir Amerikos 
išeivija — liud;, pyksta ir smer
kia tuos niekšus, kurie Lietu
vai tokią didžiulę skriaudą pa
dare. Ir jie, kartu su Lietuvos 
žmonėmis, kovos tol, kol Rusi
jos uzurpatoriai su savo ka
riuomene neišsikraustys iš Lie
tuvos žemės ir kol Lietuva vėl 
nebus pačių lietuvių valdoma, 
jų pačių rinktų atstovų.

Rusijos komisarams vieta 
Maskvoj ir Leningrade, o ne 
Kaune, ne Šiauliuose ir ne Vil
niuj. R. š.

dažnai 
sako, 
įvyko.

pakenkia sveikatai. Bet, 
lai būna užmiršta kas

P-a Dikselienė taipgi gavo 
teisę vartoti savo tėvų pavar
dę ir ateityj vadinsis p. Dar- 
ssin-Daržinskas. K.

“NAUJIENŲ
PIKNIKAS

V
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SUNSET DARŽE
IR PAMARGINIMAI 
DOVANOS, ŽĄISMRS

REIKALINGAS VYRAS prie na
mų darbo ir kaipo janitorius Bridge- 
porto apylinkėje. Pragyvenimas ir 
mokestis. Yards 2414.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mpkėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak ParK, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulKesnių žinių rašyti Bqx A 416, 
1739 So. Halsted St.

KAS NORITE PIRKTI .AR 
MAINYTI?

Marųuette Parke ir apielinkėj 87 
namai. Kainos nuo $2300.00 iki 
$65,000.00. Taipgi statome naujus 
namus ir taisome senus. Turime ke
letą namų pastatytų — parsiduoda 
žemomis kainomis. Telefonuokite 
arba atvažiuokite.

C. P. SUROMSKIS
6921 So. Western Avė.

Tel. Republic 3713

FVKINiSHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS geram vy
rui su valgiu ar be valgio. Yra ga
ražas automobiliui. Marųuette Par
ke. 6541 So. Campbell.

FUKtNlbHED KOU1V1S—WAiVX.fc.ju
ReikiaGyvenimui^JK.ambanų

PAIEŠKAU KAMBARIO rendai, 
apšildomo, prie švarios šeimynos, 
bridgeporte. Box 2404, 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI BARGENAS. 
aųgšto trobėsis. Mūras. A-l stovy. 
1-mas — 5 kambariai ir miegamas 
porčius. 2-ras — 4 kambariai ir di
delis miegamas porčius. 2 kamba
riai beismante. Štymo šiluma. 2 ka- 
iu muro garažas. 7550 So. Marsh- 
field Avė. Savininkas.

GERIAUSIAS PIRKINYS Nor- 
wood Parke. Kampas. 7 kambarių 
muro rezidencija, 4 miegamieji 
kambariai, karštas vanduo, tailas 
virtuvėje ir veninėje, 3 karų muro 
garažas. $8500. $2000 cash.

5 kambarių octagon muro bun- 
galow, karštas vanduo, garažas. Kai
na $6750. $1500 Cash. Puiki trans- 
portacija—traukinių ir busų patar
navimas. Kildare 2411.

KAMPINIS trobėsis, 2 augštų 
mūras, krautuvė ir flatąi, geros 
biznio progos, gerai apsimokąs in- 

RENDON KRAUTUVĖ, 25x90, ^st,n?ięnTlas^, Yįeta. 1£59^ W\ 2?LP1* 
štymo šiluma, labai gera vieta mo-| 
dėmiam restoranui. Hou. 1235. 5114. 
So. Wentworth Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

šaukit J. F. Novy, Cicero 1424R.

VVHOLESALE. FURN1TUKE 
Rakandai ir įtaisai PardAvintui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

PARDAVIMUI REZIDENCIJA. 6 
kamb., gražiai įrengta, ką tik nauja, 
IVĮarąuettę Parke. Nebrangiai už 
cash arba* išmokėjimais. Pirma ne
gu pirksite, apžiūrėkite. Rašykit ar 
Upetykit J fdilimas, 6800 Sd. Maple- 
wood Avė. Tel. Hemlock 2323.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

337 W. 30th Street: 2 flatų medinis. 
$250 įmokėt, balansas kas mėnuo. 
Kaina ................   $1000
2940 Parncll Avė: 2 flatų mūras 
$900. Už deed morgičių mėn. mo
kestis ......................................  $2400
3027 Parnell Avė: 2 flatų mūras 
$500 įmokėt ir mėnesinė mokes
tis..................................... $2700
5413 S. Racine Avė: 2 flatų niūras.
Štymo šil. Platus trobėsis ir lotas.
25%

TAVERNA pardavimui — 
priimsiu partnerį — dėl ligos, 

šaukite Vincennes 2275

arba

įmokėt ........................ $7600
KOCH & CO.

26 and Halsted Sts. 
Cal. 6858

PARSIDUODA TAVERNAS, la
bai pigiai, geroj vietoj. Turi būt 
parduotas šią savaitę. Biznis išdirb
tas .per 7 metus. 3931 W. 63rd.

TAVERN labai prieinama kaina— 
su kampiniu namu. Randasi gražioj 
vietoj Kenosha, Wis. Biznis išdirb
tas per daug metų.

Kreipkitės pas savininką Ray 
Wojtkiewicz, 4224—7th Avė., Keno
sha, Wis.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

80 AKERIŲ FARMA, Franklyn 
County, III., netoli nuo West Frank- 
fort. 5 kambarių namas, dvi bar- 
nės, vištininkas. 8 akeriai miško, 
likusi dirbama. Skolos nėra. Par
duosiu arba mainysiu ant Bunga- 
low ar cottage Chicagoje. Mr. Vaiš- 
vil, 813 W. 35th St., Yards 6776.

INDIANA VALSTIJOJ
40 AKRŲ, grįstas kelias, geri 

trobesiai; $2600.00. Išmokėjimai. Ki
ti bargenai. Abe Freeman, Winą- 
mac, Indiana.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Ex-Mainerių Draugiško 

Kliudo susirinkimas įvyks penkta
dienį, 9-tą rugpiučio, 8-tą vai. va
kare J. Petrausko svet., 1750 S. 
Union Avė. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, taipgi ir nauji nariai 
kviečiami prisirašyti. —Valdyba

Teisybės Mylėtojų Draugystė lai
kys mėnesinį susirinkimą sekmadię- 
nį, rugpiučio 11, Chicagos* Liet. Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 12 
vąl. dienos. Visi nariai kviečiąmi 
atsilankyti. —A. Kaulakis, rasi.

............... ..................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ■■ ■ • -____________________________________________ ............................................. ...............

2 FLATU namas pardavimui. Po 
4 kambarius kiekvienas flatąs. Mo
dernus fikčeriai. Kreipkitės 6837 S. 
Talman.

6 KAMBARIŲ muro bungalow;
2 karam garažas; A-l stovis.

838 N. Trumbull

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI bungalow gasinis 

pečius. $12. Frank Kush, 727 W. 
16th St.

AUTOS—1RUCKS FOR SALE 
AutomobiliaiirTrokaiPardavĮumuLi 

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. įr šild. 425 
Dodge sėd., rad. ir šild..... 495
Packard, 4 dr. sedan ....  485
Atlankykite musų bizniavietę.

Musų gabus ir mandagus sėlsmonai 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Geri mainai, lengvi išzpokėjimai.

PARKWAY OLDS
5207 W. Cermak Road
Cicero 1037 Lawn. 4422

’35
’35

’35 
’35 
’36 
*36 
’36 
’37

’37
’38
’38



8 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., rugpiučio 9, 1940

• diena 
ta 1940

SUNSETDARŽE
Archer ir 135-ta g'atvė

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

(SEKMADIENY)

Rugpiučio
August •




