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KRAŠTE STIPRĖJA ĮSITIKINIMAS, KAD 
HITLERIS NEPAJĖGS PAVERGTI 

ANGLIJOS
Lakūnai parodė mitrumą, o žmonės 

šaltą kraują

Traukia kariuomenę1 Karibų juroje pade 
iš Šanchajaus tis įtempta

Vakar Hitleris puolė Angli
ją iš oro ir iš juros. Visą die
ną orlaivių būriai puolė vie
nas paskui kitą Anglijos pa
kraščius ir laivyną. Vokiečių 
orlaivių eskuadros susidėdavo 
iš 80 įvairios rųšies orlaivių, 
o vienoje jų buvo net 150 lėk
tuvų. Iš viso vakar vokiečiai 
Anglijon pasiuntė 800 lėktu
vų.

Puolimas taip pat buvo da
romas juromis. Hitleris pasiun
tė didelę daugybę greitų tor- 
pedo laivelių užpulti iš Afrikos 
atplaukiantį laivų kanvojų. 
Kiek tų vokiškų torpedo laivų 
buvo šiandien dar nepaskelbta, 
bet minima, jog jų skaičius 
buvo gana didelis.

Nežiūrint į šias gerai kom
binuotas oro ir juros jėgas, 
Hitleris nieko nelaimėjo. An
glų orlaiviai parodė nepapras
tą drąsą ir mitrumą. Vakar 
anglų lakūnams pasisekė nu
mušti 60 vokišku lėktlivų? An
glams pasisekė nųm.ųšt virš 
100 vokiškų lakūnų. Daugelis 
iš jų mirė bekrisdami, bet kai 
kurie ir nelaisvėn pateko. An
glai neteko tiktai 16 lėktuvų.

Vokiečiams pasisekė paskan
dinti 5 anglų prekybinius lai
velius, kurių įtalpa buvo nedi
delė. Tris iš jų paskandino tor
pedo laiveliai, o 2 vokiečių or
laiviai. Vokiečiai pataikė dar 
6 laivams, bet pastarieji įplau
kė j uostą. Vokiečių neriamie
ji lėktuvai jau negali taip leng
vai pulti anglų laivų, nes pa
starieji vežasi balionus, kurie 
neleidžia orlaiviams ant jų už- 
skristi.

Vokiečių orlaiviai nepajėgė 
prasimušti kelio į Anglijos vi
durį. Jie nei pačiame kanale 
nedominavo padėties. Anglų 
lakūnai neleido vokiškiems pul
ti atplaukiantį prekybos laivy
ną. Vokiečiai dažnai buvo pri
versti išmesti savo bombas ju
roje ir skubėti atgal. Mūšiams 
pasibaigus anglų radijas krei
pėsi į Goeringą, vokiečių avia
cijos viršininką, kviesdamas jį 
siųsti daugiau aviacijos kana
lui dominuoti, nes 800 orlaivių 
nepakanka. Vakar kanalą ir 
Anglijos uostus dominavo an
glų aviacija. Anglų radijas 
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smarkiai tyčiojosi iš Goeringo 
ir pasenusios vokiečių aviaci
jos.

Angluose stiprėja pasitikėji
mas savimi ir įsitikinimas, kad 
Hitleris nepajėgs pavergti An
glijos. %

Anglai numušė 15 
italų orlaivių

KAIRAS, Egyptas, rugp. 9 d. 
— Vakar anglų orlaiviai bom
bardavo didelį italų kariuome
nės karavaną, kuris artėjo prie 
Egypto sienos. Bombardavimo 
metu įvyko susirėmimas su ita
lų orlaiviais. Anglai numušė 15 
italų orlaivių, o iš savo pusės 
jie pametė tiktai du. Italai va
kar bombardavo britų uostą 
Adeną ir Berberą.

Britų laivai ginasi 
balionais,

LONDONAS, Anglija, rugp. 
9 d. — Didžiausias anglų lai
vų priešas buvo vokiečių ne

LONDONAS, Anglija, rugp. 
9 d. — Anglų vyriausybė nu
tarė atitraukti savo kariuome
nės dalis iš Šanchajaus ir iš 
šiaurės Kinijos. Ji buvo priver
sta tai padaryti dėl karo su 
vokiečia s ir italais, o taip pat 
ir dėl kasdien blogėjančių san
tykių su japonais. Tos kariuo
menės dalys bus panaudotos 
svarbesniems strateginėms vie
toms ginti. Britų interesus ir 
jų piliečius K nijoj ginti bus 
pavėsta britų laivynui. Iš viso 
Kinijoj yra apie 10,000 Angli
jos piliečių, o investuoti intere
sai siek a apie 830 milijonų 
amerikos dolerių.

Italai laimi Soma- 
lijoj

KAIRAS, Egyptas, rugp. 9 d.
— Gauta žinių, kad italų ka
riuomene stumiasi pirmyn bri
tų Somali joj. Jiems pas sekė 
užimti Hergeisą ir Oadweiną. 
Dabar jie* ruošiasi žygiui prieš 
vieną didžiausių Somalijos mie
stų—Berberą, šis miestas yra 
100 mylių atstume ir reikia 
pereiti dideles dykumos kol jis 
pasiekiamas. Sakoma, kad Ber
berą mieste** anglai mano lai
kytis, tuo tarpu kai Zeila ir 
eitose /vietose anglų kariuome- 
nės skaičius buvo toks ne1 di
delis, kad jie visai atsispirti 
negalėjo.

Japonų šovinistai 
puola rotariečius

TOKIO, Japonija, rugp. 9 d.
— Valdžios palaikomi šovinis
tai kasdien vis didesnius: per
sekiojimus pradeda prieš užsie- 
niškius. Vedama propaganda už 
panaikinimą bet kokios orga
nizacijos, kuri palaiko ryšius 
su užsieniais arba kuri susida
rė užsienyj gimusių idėjų įta
koje. Visame pasaulyj pagar
sėjusi rotariečių organizacija, 
kuri turi vien tik humaniškus 
bendradarbiavimo- tikslus ir ne
sikiša į politiką, šovinistų taip 
pat yra. puolama. Ją kaltina 
šnipinėjimu užsieniams. Japo
nijos rotariečiai nutarė patys 
paleisti visą organizaciją, kad 
karo teismai negalėtų prie jų 
prikibti.

Reikalauja paskelb
ti karą Anglijai

TOKIO, Japonija, rugp. 9 d.
— Didelis visuomenės atstovų 
skaičius šiandien įteikė minis- 
teriui pirmininkui rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama 'vyriausy
bę paskelbti karą Anglijai. Ka
ro paskelbimo priežastimi ga
li būti britų drąsa areštuoti 
japonų piliečius. Karo paskel
bimo reikalaujančių tarpe yra 
daugelis žinomų veikėjų ir ke
letas buvusių Japonijos minis- 
terių. Visi reikalauja panaikin
ti britų įtaką Azijoj.

riantis bombanešis. Prieš jį 
gintis buvo beveik negalima. 
Jis mesdavosi tokiu smarkumu 
iš dausų į žemę, kad jurinin
kai visuomet per vėlai apsižiū
rėdavo. Nėrikas bombas jau 
būdavo paleidęs tiesiai ant lai
vo. Dabar anglų juros eskvad- 
ros pradėjo vartoti balionus. 
Balionai taip įtaisyti, kad jie 
plaukia kartu su laivynu. Prie 
balionų yra pritaisyta visa ei
lė vielų,* kurios kliudo nėrikams 
bombanešiams leistis žemyn. 
Tarp baliono vielų pakliuvęs 
orlaivis iš jų jau negali ištruk
ti. Paskutinėmis dienomis šito
kiu budu anglų vartoti balio
nai. davė labai gerus vaisius. 
Vok'ečių bombanešiai negalėjo 
pulti laivų, o rūpinosi vien tik
tai balionų naikinimu.

Vokiečiai Balearu 
salose•

LONDONAS, Anglija, rugp.
9 d. — Londono vyriausybė 
šiandien gavo žinių, kad Ispa
nijai priklausanč.osna Balearų 
salosna atvyko didelis vokiečių 
kariuomenės kiekis. Spėjama, 
kad jų tikslas yra atkirsti an
glų laivyno susisiekimą tarp 
rytų ir vakarų Tarpžemių ju
roje. Manoma, kad ispanų vy
riausybė yra leidusi vokiečiams 
ten siųsti savo kariuomenę, nes 
ispanų spauda t kasdien vis 
smarkesnius straipsnius talpina 
prieš britus. Gibraltaro moty
vas kartojamas visuose la k- 
raščiuose.

P. Žadeikio protesto 
ir pilietybės reikalu

Iš Lietuvos Pasiuntinybės ži
nių skyriaus gavome šiuos du 
labai suvėluotus pranešimus:

WASHINGTON, D. C., Rug
pjūčio 3 d. — Maskvoje Lietu
va tapo įjungta į Sovietų Są
jungą ir formaliai padaryta 
Rusijos dalimi. Kadangi toksai 
aktas nesuderinamas su tarp
tautiniais nuostatais bei sutar
timis, tai Lietuvos Atstovas p. 
žadeikis iš savo pusės padarė 
irgi formalų protestą.

Tą pačią dieną iš Kauno pa
sigirdo žinios (United Press), 
kad ten Paleckio ministrų ka
binetas atėmęs pilietybę nepri
klausomos Lietuvos atstovui 
Washingtone ir dar kitas baus
mes uždėjęs už tai, kad jis pro
testavęs prieš svetimos kariuo
menės įsiveržimą į Lietuvą ir 
Lietuvos nepriklausomybės nu
savinimą.

Dėl pilietybės “atėmimo” p. 
žadeikis pareiškęs nuomonę, 
kad nepriklausomos Lietuvos 
pilietybę jis tebeturi, nes Vj 
pilietybę galėtų atimti tik kon
stitucines Lietuvos vyriausy
bės organai; sovietines Lietu
vos pilietybės iš jo atimti irgi 
negalėjo, nes jis tokios pilie
tybės ir neturėjęs.

Protestuoja prieš 
Lietuvos okupa

ciją
Lithuanian Citizens Club of 

Gediminas, Miners Mills, Pa. 
liepos 28 d. yra priėmęs tokią 
rezoliuciją:

Kadangi šių metų birže’io 15 
dieną. Lietuvos valstybe sovie
tų *kariuonienės buvo okupuo
ta; kadangi Lietuvos piliečiai 
buvo priversti balsuoti už im
perialistinės Rusijos komisarų 
parinktus kandidatus; kadangi 
14 ir 15 liepos vykusieji rin
kimai buvo okupacinės sovietų 
armijos diriguojami ir tuo bu
du padaryta tautos valios fal
sifikacija bei jos suverenumo 
teisių uzurpacija;

mes, ištikimi Suvienytų Ame
rikos Valstijų piliečiai lietuviai, 
protestuojame prieš tokį patai
kavimą sovietų Rusijos komi
sarams; protestuojame prieš 
lietuviškų veidmainių Lietuvos 
nepriklausomybės laidojimą.

Tuo pačiu metu prašome ger
biamą Ministerį ir toliau at
stovauti Lietuvos valstybę, bū
ti jos sargyboje, kad galutinai 
nepatektų į Maskvos meškino 
nasrusj Mes iš savo pusės pa
sižadame sulig išgalėmis teikti 
savo brangiai tėvynei Lietuvai 
kaip moralę, taip materialę pa
ramą.

Komiteto vardu pasirašė p. p. 
Derius, Zitkaitis ir Lugauskas.

SAN JUAN, Pųerto Rico, 
rugp. 9 d. -į- Pranešama, kad 
Suvienytos Amer kos Valsty
bės yra daug prisidėjusios kon
fliktui išvengti Martinikos sa- 
oje. Tuo pačiu melu sakoma, 
kad Amerika yra davusi savo 
rųšies ultimatumą franeuzams. 
Ji yra pareikalavusi demilita
rizuoti visą salą, sugrąžinti 
Amerikai iš Amerikos pirktus 
karo orlaivius ir ten esantį 
auksą padėti, į saugesnę vietą. 
Amenkietis admirolas davė 30 
jienų laiko šiems dalykams iš
spręsti. Dabar franeuzai atsiun
tė dar du karo laivus ir neži
nia ar jie piįdys tuos nurody
mus. Britų karo laivai taip pat 
oatruliuoja. Galimas daktas, 
kad bus reikalinga Amerikos 
intervencija. Visoje Martinikc- 
je jaučiamas badas, trūksta 
produktų. Angiai nesipriešins 
Amerikos intervencijai, je'gu 
ji elgsis sulig Havanos akto 
nutarimais.

Maskvoje teisiami 
teisėjai

MASKVA, Rus ja, rugp. 9 d. 
— Rusijos teisingumo komisa
ras Ričkovas pranešė, kad Jis 
atstatę kelis teisėjus už paro
dytą nenorą teisti darbininkus 
dėl jų lėtumo arba netinkamo 
darbo atlikimo. Paskutiniu me
tu rusų spauda reikalauja iš 
darb ninkų .-didesnio darbingu
mo, didesnio atydumo. Visa tai 
yra surišta su reikalingu Ru
sijos pasiruošimu karan. Val
dovai nesako su kuo jiehmano 
tą karą ruošti, bet gyventojus 
verčia dirbti viršvalandžius ir 
bandža už nepajėgumą atlik
ti įsakyto darbo. Vien tiktai 
Maskvos rajone pašalino du 
teisėjus, griežtai nenubaudžiu- 
sius darbininkų dėl jų nepa
jėgumo dirbti.

Franeuzai neteko 
29% oro laivyno

VICHY, Francuzija, rugp. ) 
d. —Francuzų laikraščiai šian
dien skelbia, kad francuzų ka
ro aviacija per 46 dienas karo 
su vokiečiais nustojo 29% sa
vo jėgų. Kai kurie laikraščiai 
klausia, kodėl seni generolai 
atsisakė tęsti karą, turėdami 
savo kontrolėj likusius 71% 
veiklios aviacijos.

Italai prašo pa- 
gelbos

RIO DE ŽANEIRO, Brazili
ja, rugp. 9 d. — Praeitą nak
tį girdėtas Romos ats šaukimas 
į italus gyvenančius Brazilijoj. 
Trumpomis radi j aus bangomis 
Roma kvietė italus padėti jai 
vesti kovą prieš Didžiąją Bri
taniją. Kalbėtojas stengėsi pa
traukti prie fašizmo visus Bra
zilijoj gyvenančius italus. Pa-

šakojo, kad Mussolini pradėta 
kova prieš Angliją yra labai 
sunki ir jis yra reikalingas vi
sų italų paramos, kitaip jis 
pralo$.ąs karą. '

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Japonų lakūnai numetė bombą į generolo čankaišeko 

rezidenciją.
— Anglai paskelbė, kad keleivinis laivas Kammendine su 

2'00 keleivių yra žuvęs. Šis laivas plaukiojo tarp Londono ir 
Tolimųjų rytų.

— Piacenza miestelyj įvykusio sprogimo metu žuvo dau
giau negu šimtas darbininkų. Sprogimas įvyko Italijos ginklų 
fabrike netoli Genovos.

— Popiežius priėmė Lietuvos pasiuntinį prie Vatikano Sta
nislovą G.rdvainį. Tikimasi, kad popiežius ir toliau jį skaitys 
legaliu Lietuvos atstovu.

— Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai Italijoj atsisakė 
klausyti Maskvos pastatytų vyriausybių savo kraštuose.

— Wa.shingtone nutarta pasiųsti į Kubą vieną jurininkų 
brigadą pratimams. Jeigu bus reikalinga Amerikos interven
cija pietuose, jurininkams nereikės taip skubėti.

— Vokiečiai uždėjo visiems lenkams karo mokestį. Len
kai privalės mokėti vokiečiams 15% visų savo pajamų.

— Anglai paskelbė, kad neokupuotą Francuzjos teritori
ją jie skaitys karo teritorija ir bus įskaitoma į blokadą.

— Meksikos vyriausybė pradėjo areštus įtariamų vokie
čių, kuriuos tuojau išsiųs iš savo krašto.

— Irlandijos darbo ministeris uždraudė daryti streikus 
visą karo metą.

Amerika susirūpinu
si Filipinų salomis
TOKIO, Japonija, rugp. 9 d. 

— Amerikos vyriausybe yra 
susirūpinusi japonų politika ry
tuose. Japonų vyriausybė pa
skelbė turinti pretenzijų į dau
gelį Azijos žemių, todėl Ame- 
rikos pasiuntinys Tokio paklau
sė japonų vyriausybę Filipinų
salų reikalu:» Norėjo išaiškinti Stfoj ir gerai atsiliepė apie vo- 
ar ekspansinėn japonų progra- 
mon taip pat įeina ir minėtos 
salos. Oficialus japonų valdžios 
sluoksniai pranešė, kad Japo-
nija neturinti jokių tikslų šio
se salose.

Egypto armija pasi
ruošusi

KAIRAS, Egyptas, rugp. 9 
d. — Visai Egypto kariuome
nei ir policijai yra nutraukti 
atostogų leidimai. Vyriausybės 
įsakyme kalbama apie galima 
reikalą ginti kraštą nuo prie
šo, kuris yra sutraukęs dide
les karo jėgas prie, sienos. Pra
nešimai apie italų kariuomenes 
sutraukimą prie Lybi jos sienų 
yra sutikti labai šaltai. Egyp
tas nemano pradėti puolimo kol 
italai neperžengs sienų. Egyp
tas pasitiki britų jėgoms ir 
mano, kad joms be didelių nuo
stolių pavyks atsispirti italų 
kariuomenei, jeigu pastaroji 
drįstų pulti.

Petain pasiuntinys 
laukia teismo

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
9 d. — Prieš porą savaičių Pe- 
ta n vyriausybė paskelbė, kad 
ji siunčianti Camille Chautemps 
į pietų Ameriką informuoti 
francuzų konsulus apie susida 
riusią padėtį. Buvo paskelbta, 
kad Chautemps išvažiuosiąs or
laiviu į Braziliją ir kitas vie
las. Šiandien Berlynas jau skel
bia, kad Chautemps dar neiš
važiavęs ir negalėsiąs išvažiuo
ti kol Riom teismas jo neiš- 
tardysiąs. Nepraneša ar Chau
temps bus kaltinamas karo pra-

Amerikos pasiunti
nys kviečiamas 
Washingtonan

WASHINGTON, rugp. 9 d. 
— Prieš keletą dienu Ameri
kos pasiuntinys Belgijoj, John
Cudahy, atvyko į Londoną ir 
padarė spaudai pare'škimą. Jis 
kalbėjo apie artėjantį badą Bel- 

kiečiams pasidavusį Belgijos 
karalių. Cudahy pareiškimai 
Anglijoj .sukėlė dideli pasipk- 
tinimą. Tuo reikalu net anglu 
parlamente daromi paklausi
mai. Užsienių reikalų ministe
rijos sekretoriaus padėjėjas 
Sumner Welles šiandien pareiš
kė spaudai, kad Cudahy pa
reiškimai padaryti be Washing- 
tono žinios, Amerikos vyriau
sybe už juos neatsakominga ir 
Cudahy šaukiamas į Washing- 
toną pasiaiškinti.

Stengiasi sufašistin- 
ti darbininkų ju

dėjimą
VICHY, Francuzija, rugp. 9 

d. — Pranešama, kad ilgame
tis Francuzijos profesirių są
jungų sekretorius Leon Jou- 
haux yra priverstas atsistaty
ti. Jo vietą užimsiu nauji žmo
nės, kurie francuzų darbinin
kų judėjime yra labai mažai 
pažįstami. Tuo pačiu metu pra
nešama, kad Francuzijos pro
fesinės sąjungos savo kovoje 
nevartosiančios daugiau klasių 
kovos obalsio. Bus stengiama
si .suderinti darbininkų ir darb
davių interesai. Manoma, kad 
bus įvesta korporatyvinė siste
ma, kuri regul’uos darbo ir ka
pitalo santykius. Visuose reika
luose arbitru bus valstybė. 
Francuzų darbininkams priim
tam! principai dabar yra var
tojami Italijoj ir Vokietijoj.

lošime ar j’s bus tiktai išklau
stas kaip liudininkas. Daladier 
kabinetuos Chautemps užimda 
vo labai aukštą vietą.



ISPANŲ LAISVES KOVA
ĮlIlĮjjĮį MARTIN GŲDELLį

(Tęsinys)
Del Kastilio brigados bendra

darbiai, likę be savo viršininko, 
negalėjo kerštu tverti. Jie susi
rado departamento direktorių 
ir mihisterį, jiems atpasakojo 
visas žinias, kurias jie turėjo 
apie rengiamą perversmą, ma
nydami, kad vyriausybė visai 
nedelsdama imsis griežtų prie
monių prieš kriminalistus. Bet 
kaip jie nusiminė kai pastebė
jo, jog ministeris nė tiktai jo
kių priemonių nesiėmė, bet nei 
nemanė imtis. Aukštuose val
džios sluoksniuose ėjo kalbos 
apie galimybes susitarti su de
šiniaisiais, ieškoti bendros kai 
bos su norinčiais sukilti.

Del Kastilio lavoną pašarvojo 
pačiame apsaugos departamen
te. Garbės sargybas ėjo jo ves
tos brigados karininkai. Naktį, 
kai pašaliniai asmens nustojo 
lankę pašarvotąjį, kai prie mi
rusiojo pasiliko tiktai artimiau
sieji jo draugai, brigados bėn- 
dradarbiai pradėjb kalbėti apie 
savo viršininko likimą ir ap’.ė 
likimą, kuris laukia jų pačių, 
gal būt labai netolimoj ateityj'. 
Jie aiškiai žinojo, kad nė vie
na vyriausybė nepalikdavo rie- 
riubaudusi tų, kinio pasikėsin
davo ant jos agentų. Ypatingai

tuo metu kai buvo žinomi fak
tiškieji ir morališkieji mirties 
vykdytojai. Brigados * nariams 
buvo aišku: arba valstybės apa
rate buvo kas nors netvarkoj, 
arba jiemš Aiškinamieji krimi- 
nalinieji ir baudžiamieji įstaty
mai buvo tuščia pasaka.

Kadangi jte matė, jog vyriau
sybė nėra pasiryžusi elgtis ta’p 
kaip privalėjo tokiu atveju pa
sielgti, tai jie nutarė padaryti 
patys savo teismą.

Prieš porą dienų dėl Kastilio

sus savo artimiausius bendra
darbius. Jis informavo savo 
bendradarbius apie paskutines 
naujienas, atsiklausinėjo jų 
nitomoriės ir tarėsi dėl arti- 
iriiausiųjų darbų. Tokias infor
macijas jis labai dažnai dary
davo. Pagal paskutinius briga
dos davinius, visi teroristiniai 
veiksniai tuvo aprobuojami 
Calvo Sotelo, be jo žinios nie
kas besidarydavo, jis buvo vi
so ko centru.

lis — jie turį įsakymą pristaty
ti jį departamento direktoriui, 
kuris nofįs pasikalbėti .

Belipdamas laiptais žemyn 
Calvo Sotelo dar kartą karinin
kui priminė, jog tai jis skaitąs 
areštu, ir kad tuo laužoma par
lamento nario neliečiamybė. Jis 
čia pat pabrėžė, jog pirma pro
ga jis parlamente kaltinsiąs vy
riausybę už tokį jos agentų el
gesį.

Čia kar brinkąs jau neiškentė 
ir tuojau jam prikišo:

—Tamsta manai, kad galima 
parlamento neliečiamybe nau
dotis ir krašte perversmą reng
ti? Tamsta manai neliečiamybe 
dangstytis ir teroro aktus orga- 
nižuoti?

—Tamsta davei įsakymą mu
sų viršininką dėl Kastilio nužu
dyti, — įsimaišė kitas karinin
kas, — dabar dar manai parla
mente vyriausybei interpeliaci
jas kelti. Pakanka! Tamsta jau 
rieinterpeliuosi!

Calvo Sotelo matė, jog reika
las nekoks, nujautė, jog 
dengti jo veiksmai, na tai ir 
tilo.

Visi susėdo automobiliu 
nuvažiavo 
Automobilis

NAUJIENOS, Chicago, III, 
kalbėtojai panaudojo parlamen
to tribūną ir išdrožė labai dide
les kaltinamas vyriausybei kal
bas. Jeigu vyriausybė negali su
valdyti savo policininkų, ji, rei
škia, negali riei krašto valdyti, 
— šaukė dešinieji. O Gil Robles 
riet iŠ'si trii'ė, kad j iš visai nesi
stebės, jeigu sveikieji krašto 
elementai nušluos tokią vyriau
sybę. Tai pasakęs, tuojau išva
žiavo į užsienį.

Po šių. įvykių iiiekaš jau ne
abejojo, kad Ispanija dideliais 
žingsniais artėja prie didelių 
krašto jėgų susikirtimo.

šeštacl., rugpiučio 10, 1940

ati-
nu-

ir 
link.

pavėžiavęs ga’ą 
į kairę ir išvažiavo iš
Nuo to laiko niekas 
Calvo Sotelo ir nėina-ketinį pasikalbėjimą su savo 

viršininku, nutarė savo keršto 
ranką kelti ne į paprastus eili
nius reakcijos įrankius, bet į 
patį jos centrą, į svarbiausi jos 
asmenį.

Apsirengę aficialiomis polici
ninkų uniformomis, karininkai 
ir keli paprasti policininkai, su-

miesto, 
daugiau

metą artimieji “vado”

niobi lį, iš vidaus reikalų minis- 
departa- 
į Calvo

. f

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
ik'nius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITŪkĖ IIOŲSI

Krautuvė Su Mėlynu Frcį&Mfo*

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 2151

tėvijos, iš apsaugos 
’inento, nuvyko tiesiog 
Sotelo butą.

Dešiniųjų vadas ir

i)AR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų . 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS
1739 SO. UaLŠTED ST. 

Chicago, III.

busimas 
kandidatas į diktatorius jau 
miegojo-. Pradžioj jis nenorėjo 
įsileisti atvykusiųjų policinin
kų. Išsikvietė kiemsargį, prasi
vėręs langą pasižiurėjo į atvy
kusį automobilį, ’ bandė telefo- 
Tiuoli, bet nieko negalėdamas 
nakties metu prišaukti, vis dėl
to atidarė duris ir įsileido atvy
kusius policijos karininkus. Ne
sileido su jais į jokias šnekas, 
bet pirmiausia paprašė doku
mentų. Vėliau įsitikinęs, jog tu
ri reikalo su tikraisiais polici
ninkais, jiems tarč:

—Esu parlamento narys ii* 
policija neturi teisės manęs 
imti.

Policininkai su juos visai 
siginčijo, ar jie turi teisę jį
in’iti at rie. Jiet riet nesakė, jo 
jį norį suimti. Liepė jam reng-

Ryto 
draugai jo pasigedo. Parlamen
to atstovai kreipėsi į departa
mento direktorių prašydami pa
aiškinti, kuo vadovaudamasis 
jis suėmė Sotelo. Departamen
to direktorius sakėsi, jog jis 
nieko nežinąs, jis niekam rieįsa- 
kęs jo suimti.

Sotelo bendradarbių tarpe ki
lo dar didesnis nerimas. Jie nu
jautė kažką negero, todėl la
biau visur jo pradėjo ieškoti. 
Vyriausybė taip pat jo pasige
do, nes ministėriai nieko neži
nojo, kaip įvyko jo areštas.

Tiktai vidudienį paaiškėjo, 
jog Calvo Sotelo jau ųėgyvas. 
Jo'lavonas buvo atrastas Ma
drido kapuose. Tuoj prasidėjo 
tardymas. Kapų sargas pareiš
kė, kad paryčiu vidaus reikalų 
ministerijos automobilius, pri
sėdęs policininkų, atvežu lavo
ną ir paliko. Jis paprašęs lavo
ną lydinčių raštų, bet policijos 
karininkas pareiškęs, jog jokių

Sukilimą berengią generolai ; 
matė, jog perdaug jau kalbama ■ 
apie sukilimą, nutarė sudaryti ! 
visuomenėj nuomonę, jog nė 
vienas jų apie sukilimą negal- 
vojąs ir tokių gandų spaudoj 
skleidimas esą nė kas kita, kaip 
blogoj valios žmonių prasima
nymas.

Po alairmuojančių kairiųjų 
spaudoj paskelbtų ižnių, gene
rolai nutarė pareikšti respubli
koniškai valdžiai savo ištikimy
bę. Krašto apsaugos ministeri
ją aplankė generolai Goded, 
Molą, Franko ir kiti, pareikš- 
dami ministeriui savo ištikimy
bę. Dešiniųjų spauda pasinau
dojo šia proga ir puolė kairiuo
sius už bereikalingų gandų 
skleidimą. Garbingų kariuome
nės vyrų pareiškimai vyriausy
bei, girdi, aiškiai rodo jų išti- 
kilnybę.
Paskutinis generolų konspiraci

nis pasitarimas.
Vyriausybė vis dėlto ne labai 

pasitikėjo tais “garbingais” pa
sižadėjimais. Suvažiavusiems 
generolams ji įsakė išvykti į sa
vo paskyrimo vietas. To tiktai 
jiems ir tereikėjo, nes jie, pa
sinaudodami proga, jog atva
žiavo pareikšti vyriausybei 
sitikejimą, padarė paskutinį 
sitarimą ir sutarė dėl visų 
kilimo smulkmenų.

Goded buvo Balearų įgulos 
viršininkas, bevažiuodamas į 
savo paskyrimo vietą, jis aplan
kė Saragosą ir Barceloną, pasi- 

I matė su konspiratoriais ir įsa-

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu savo pacien
tams ir draugams, kad persi- 
kėljau į naują vietą, kartu su 
Dr. V. E. Siedlinskiu, kur esa
me prisirengę visuomet kuo 
geraiusiai patarnauti.

Dr. B. F. Nausėda
Dentistas

4631 so. Ashland avenue
Tel. YARDS 0994

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

su-

rie
šu

ty

skandalas, 
didžiausias
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SUKILIMO RENGĖJAI
Spauda ragina liaudį gintis.
Ispanijoj visi žvirbliai čirškė

jo, jog rengiamas perversmas. 
To neneigė nė dešinieji. Jie or
ganizavo ne tiktai kariškas jė
gas, bet ir civilinės. Gandai a- 
pie sukilimą pasiekė ir valdžios 
viršūnes. Vidaus reikalų minis
teris, aišku, taip pat buvo in
formuotas apie sukilimo ren
gimą, bet jam vis dar truko 
konkrečių duomenų. Paleidus 
socialinę brigadą, jis liko visai 
be jokios informacijos, nežino
jo kas dėjosi dešiniųjų tarpe.

Kadangi iš vyriausybės pusės 
nebuvo imtasi reikalingų prie
monių, tai kairioji spauda, ga
vusi konkrečių žinių apie artė
jantį pavojų. Išvardino vietas,' 
kur rinkdavosi korispiratoriai ič 
paminėjo kai kurtuos generolų 
vardus. Tai buvo pačiose per
versmo išvakarėse.
Klastingų generolų — klastingi Į k e laukti sukilimui signalo.

(Bus daugiau)pareiškimai

pa- 
pa- 
su-

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-R 3.

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 Te!.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

AKIŲ SPECIALISTAI)
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
Tėl. Hebilock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS
. (Lietuvis) .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

r

i

_ I----

Klausykltė musų radi© programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
't 

» ,< 4 f t

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

ambUlance ,, 
‘ DIENA IR NAKTĮ i

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

•''" Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
z Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI

8

DR. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone VAROS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakįs
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central

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 5107Direktoriai
7464

Sales Tax eKstra pėrkant 5 tonus ar daugiau. Tonas

■ . - . » ■■ _____________________ _____________________________________ . - ■______ •> ”

$

ADVOKATAI

Miesto
Kamb.
Namų

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

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

Telefonas SERLEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. F. Pulsiicki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Čor. Damcn. Hemlock 6699

Telefonas YARDS, 0994

. Dh 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

departamento direk- 
pRsis'akė, jog jie yra 
vado mirties kaltiniu- 
pačiu metu pabrėžė.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Sb. Dearborn St.
Room 1230

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

,M"     ' 1 —   ........ •»

Garsinkitės “N-nose

Uiti Vėpsai Savings 
arid

Loan Asšociation
šioje Associačijčje visi indėliai yth š^drAusti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D. C.

MOKA 3^4% VŽ VISUŠ INDĖLIUS, kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

CRANE COAL ČOMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS, Mine Rųn iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ................................ ■

^Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
*.<ąnt 50, tonų ar daugiau tiktai ............ ; I. ,

PETĖOLijUM ČARBON COKE $g.25

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUlLDING, LOAN
ANt) sa^iRgs associatiOn, dabar

VADINSIS:—

laido/i be popierių.
Kilo didžiausias 

dešiniųjų tarpe kilo 
ppasipik tinimas.

Crilvo Sotėlo nušovusieji ka
rininkai ir policininkai patys 
prisistatė 
toriui ir 
dešiniųjų 
kai. Tuo
jog tai padare keršydami ūž dėl 
Kastilio mirtį. Vidaus reikalų 
ministeris tuoj paleido visą so
cialinę brigadą ir svarbesniuo
sius jos narius kalėjimai! užda
rė.

Vyriausybė nemokėjo, o gal 
būt nenorėjo, rriošti jokios ma
nifestacijos sąryšy j su dėl Kas
tilio mirtiini, o tai galėjo pada
ryti. Tuo tarpu dešinieji sąry
šy j su Sotelo mirtimi sukėlė di
džiausią triukšmą. Visa spaudįt 
rašė didžiausius straipsnius,

Suruošė didžiules laidotuvcš, 
kur sutraukė visas savo jėgas. 
Laidotuvių metu buvo pasaky
ta labai daug grasinančių kal
bų. Keli kalbėtojai pasigyrė, jog 
jie keršysią už vado mirtį.

Calvo Sotelo mirtis sudarė 
įspūdžio visame krašte. Deši
nieji vėl pasiliko be vado,. Jiemš 
lai buvo didelis nuostolis, nes 
ligi šiai dienai jie n’ėštirado 
žmogaus, kuris turėtų vado pri
valumus. Su jo mirtimi tdlp pat 
buYo apardyti ir visi sukil mo 
planai. Pačių sukilėlių t&rpe ne
buvo sutartino. Vieni norėjo 
tuojau sukilti, norėjo panaudo
ti krašte susidariusią nuotaiką 
ir padaryti perversmą. Kiti siū
lė sukiliipą atidėti ir išardytu y 

ryšius vėl užmegzti.
Gil Robles, Goikbečeja ir kiti

o

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 Avėnue

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. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Tek 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 

DĖ. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį
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Scranton, Pa.
Užmuštas Baltrus Mikulis

Rugpiučio 6 dieną Baltrus 
Mikulis buvo išvažiavęs žuvau
ti su trimis savo draugais į 
Tuhkhannock upę. Savo tris 
draugus palikęs prie minėtos 
upės, jis sumanė nuvažiuoti j 
kitą upę vadinamą Susquhan- 
na. Jis privažiavo prie šios 
upės ir pasistatė savo automo
bilį, ir jam reikėjo pereiti per 
gelžkelį. Traukinys jį pagavo ir 
taip baisiai sužalojo jo kūną,

Keturi Nauji Namai 
30 Rinktinų Lotų

OAK LAWN 
97th St. ir 51st Avė. 
Atdara Apžiūrėjimui 
Atvažiuokit šiandien 

Randasi tik du blokus nuo mie
stelio širdies. Visi pagerinimai į- 
vesti. Lotų dydis 46’xl48’. Lotai 
dailiai sutvarkyti—landscaped.
Namas kartu su lotu $4,900 iki 
$5,900. Mėnesin. išmokėjimai $34.

5 did. kamb., Cape Cod sty- 
liaus. Kiekvienas namas skir
tingas. Pilnai 7 pėdų beismen- 
tai. Forced Air šil. Daug ka
binetams ir drabužinėms vie
tos. Viskas .pilnai įrengta.

Atlas Builders Co.
5040 S. RACINE AVĖ.

PHONE BOUL. 2440 
informacijų klausiant

kad reikėjo rankioti jo kūno 
šmotelius, ir jeigu jis automo
bilio butų neturėjęs, tai niekas 
nebūtų galėjęs jo asmenybės 
sužinoti per ilgą laiką; tik po
licija suradusi jo automobilį 
galėjo pasakyti, kas tai per 
žmogus buvo. Tokios žiaurios 
mirties niekas nėra tarpe šios 
apylinkės lietuvių. matęs. Jo 
kūnas buvo sudėtas šmoteliais 
į karstą ir uždarytas, taip kad 
nei jo žmona, nei jo draugai 
negalėjo pamatyti.

Baltrus liko palaidotas Lie
tuvių Tautiškos Parapijos kapi
nėse rugpiučio 9 dieną su baž
nytinėmis apeigomis. Laidotu
vės buvo vienos iš didžiųjų 
tarpe šio miesto lietuvių. Kars
tas buvo apklotas su daugybe 
gelių. Palydėjo labai didel's 
skaičius žmonių.

Velionis Baltrus buvo labai 
gero budo žmogus. Jis bu.o 
tiek populiarus, kad turėjo ne 
tik daug draugų lietuvių tarpe, 
bet ir svetimtaučių. Jis save iš- 
populiarizavo būdamas dideliu 
sportininku. Žuvininkystė ir 
medžioklė — tai jo kasdieninis 
darbas. Velionis Baltrus paėjo 
iš Lietuvos, Dielanės kaimo, 
Šunskų valsčiaus, Marijampolės 
apskrities. Nors jam neteko 
didelio mokslo jaunam pasiek
ti, bet jis labai turėjo didelį 
norą veikti lietuviškame veiki
me. Jaunas būdamas prisidėjo 
ir prie 1905 revoliucijos Lietu
voje. Buvo pirmeiviškas žmo
gus, tautiškai liberališkų pažiū
rų. Jis niekad nespiaudavo į 
veidą ir kitų įsitikinimų žmo
nėms, nors kartais ištardavo 
kartų žodį prieš bile kurį lie-

tuvišką išgamą, bet jis viską 
darė ir tuo velydamas gero tik 
lietuviams. Su juo buvo sma-

mą. Vadinasi, labai gerai yra 
su vaistams naudojamais auga
lais susipažinęs. —Koresp.

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

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

gu bartis ir smagu juokauti. 
Pas jį barnis buvo tiktai tada 
barniu, kada jis burdavosi. Su
stojęs bartis, neturėdavo piktu
mo prieš savo oponentą. Jį tu
rėtų gerai pažinti SLA 41-mo 
seimo delegatai, nes jis buvo 
paskirtas prezidento F. J. Ba- 
gočiaus maršalka.

Velionis stambiai rėmė viso
kius Lietuvos reikalus. Jis -pri
gulėjo prie daugelio draugys
čių: Eikš klubo, Taurų klubo 
(buvo prezidentu), Lietuvių 
Politiško ir Lietuvių Republi- 
koniškų klubų.

Iš Lietuvos pirmiausia atva
žiavęs 1906 metais apsigyveno 
Newark, N. J., ir jaunas būda
mas vedė. Pagyvenęs apie 12 
metų atsiskyrė su žmona. Ap
sigyvenęs Scranton, Pa., vedė 
antru kartu. Paliko nuliūdime 
savo žmoną Katariną, sūnų Al
girdą ir dukterį Elinorą; brolį 
Antaną ir seserį Kanadoje, du 
brolius ir seserį Lietuvoje. 
Taipgi seną tėvą. Jo draugai, 
giminės ir šeima jo ilgai ilgai 
negalės užmiršti.

Lai būna lengva, Baltrau, 
šios šalies žemelė.

W. A. Meškunas.

Rockford, III.
Padėka

Šiuomi tariame musų širdin 
giausį ačiū visiems tiems, ku
rie musų liūdesio valandoje — 
atsiskiriant iš musų tarpo mu
sų mylimiausiai dukrelei, sesu
lei ir motinai Onai Digrienei —■ 
išreiškė savo simpatiją prisiųs- 
dami gėles; gerb. vargonininkui 
A. Pociui iš Chicagos už pa- 
grojimą vargonais; p-lei Juliai 
Riškui iš Chicagos už pagroji- 
mą smuiku, grabo nešėjams ir 
visiems, kurie musų mylimiau
sią palydėjo į amžinybės vietą, 
į kapus. Dar kartą ačiū.

Ona Norkienė, Motina; Pe
tronė širvinskienė, Bronė 
Šimaitienė, Juzefą Anučau- 
skienė, seserys, ir D grių 
šeimyna. t

' Netikęs receptas
Iš vonios kambario išeina 

nusikamavęs ponas Slankius.
— Ko tu toks nusibaigęs? — 

klausia jį žmona.
— Kad gydytojas man iš

rašė netikusį receptą. Jis įsa
kė valandą prieš valgį gerti šil
to vandens, o aš nepajėgiu nė 
ketvirtadalio valandos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ISTANBULAS, Turkija, rugp. 

8 d. — Vokiečių ir rusų spau
džiama turkų vyriausybė grei
čiausiai pasiūlys Maskvąi su
daryti rusų-turkų aliansą. Jei
gu toks pasiūlymas butų pri
imtinas, jis, aišku, rusams leis 
kontroliuoti kai kuriuos labai 
svarbius punktus Dardanelų 
sąsiauryje. Už šiuos nusileidi
mus turkai mano išsiderėti iš 
rusų pagalbą Turkijos sienoms 
apginti su Syrija, jeigu iš. ten 
gręstų pavojus.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
8 d. — Šveicarų vyriausybė 
šiandien uždraudė išvežti iš 
valstybės ribų benziną ir viso
kios rųšies aliejų. Užsienie
čiams priklausantieji automo
biliai, apleisdami Šveicariją, 
galės pasiimti tiktai 10 literių 
(maždaug ap e pustrečio galio
no) benzino. Šveicarija padarė 
tokius nutarimus dėl didelės 
benzino stokos ir dėl labai ri
botų importo galimybių. Iš vi
so Europoj netrukus niekas ne
galės važinėti automobilia's.

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.

federu4savings
------- ------- :and _

Dabar Mokame 3^% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVENGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOCIATIONoFChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginia 1141

Norėdami Geriausios ANGLIES Visuomet Kreipkitės į

WESTERN COAL & SUPPLY CO
4916 So. Western Avė. Tel. Prospect 3400
J. MOSC1PAN, Prez. Patarimai Dykai

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPINKIT 
TARPININKO 

PELNĄ

John 0. Sykora Klausia Jus:
“KA JUS LABIAU NORĖTUMĖT TURĖTI — 180 RENDU RESYČIŲ,
ARBA GRAŽŲ NAMĄ, BE JOKIŲ KLIŪČIŲ IR SUNKUMŲ Į 15 M.?”
MES MIELU NORU SUTEIKSIME JUM DAUGIAU INFORMACIJŲ 

APIE SEKAMAS NUOSAVYBES:
ATDARA SEKMADIENIAIS 1 p. p. iki 5 p. p.

WESLEY AVĖ.
5 k. muro bung. F. šiluma aliejum.
2 kar. muro gar. Lotas 33x125. K. 
$5100. Kodėl mokėti rendą?

♦ ♦ ♦

MONTI Studios-- tiesiogiai
Sutaupinkit 40% 
I&dirbfijai puikiu por
tretų monumentams— 

Padaryti U. 8. A. 
įkūrėjai 

“MONTIORAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
VIEKAD - NENYK

STANČIO 
3RO NEĮVEIKIAMO 
Jį 8 negali nukristi^

7008 SOUTH 
PAULINA ST.

PROspeet 1260

JAUNAVEDŽIŲ DĖMESIUI!
Daili 5 k. muro rez. prie Home Av., 
Berwyn. Lot. 35x126. 2 k. gar. Na
mas tik 2 m. senumo. Venetian 
blinds. K.$7500 Ar galit šį bargeną 
sumušti?HAWTHORNE

2 fl. med. ant konkr. pamato. 4 ir 4 
k. Skindelių porčius. Lotas 50x125. 
K. $3500. Neatdėliokit! Pamatykit 
jį šiandien!

OAK PARK
6 k. namas su furnace šil. ir 2 k. 
gar. Uždaryti pore. K. $6300. Arti 
transportacijos.

♦ ♦ ♦

CHRISTIANA AVĖ.
2 fl. mūras. 5 ir 5 k. Pamatas. Garo 
šil. 2 kar. gar. K. $3400. Kur galit 
sumušti šį bargeną?

♦ ♦ ♦

RIVERSIDE
Atdaras apžiur. Sekm. 1 pp. iki 5 
pp. 436-446-450-454 North Long- 
common Rd. Gatavi gyvenimui.

* ♦ ♦

LOMBARD AVĖ.
5 k. muro bung. F. šiluma, lotas 
34x125. K. $4500. Bargenas? Ir kaip!

* * ♦

GAS STOTIS
Ant U. S. viešk. Gas stotis ir lunch 
rm. 3 pampos. Lotas 130x160. Labai 
geras biz. 6 kar. konkrito blk. gar. 
K. $9500. Taipgi namas vietoj. Sav. 
mainys į cott., bungalow arba į 2 
flatį.

♦ ♦ ♦

FOREST PARK
5 k. skind. dengt, namas su Holland 
furnace ir 2 k. gar. Nauj. pertaisyt. 
Graž. lansca.ned. Uždarytas porčius. 
Lotas 33^x179. K. $4800. Bukit pa
tys savininkai!

♦ ♦ ♦

ENGLISH TYPE
Kamp. 5 kamb. Anglijos styliaus na
mas Ciceroj. Gar. Lot. 50x125. K. 
$7200. Doleriai vėl kalba.

♦ * *

CICERO SPECIAL 
Nevėluokit! 5 k. muro bung. Taiogi
2 k. attikę. F. šiluma, gar. K. $4300.

* ♦ *

24th ST. ARTI 52-ROS
9 kamb. rezid. štvmo šil. 2 augštų. 
4 kar. gar. Lot. 75x125. Labai ger. 
nadėty. Pasiulykit $6200 ir tas dai
lus namas bus jūsų!

♦ * *

CAPE COD HOME 
Wisconsin Avė. Ber. Tik 1 m. senu
mo. 5 kamb. F. šil. aliejum. Gar. 
Lot. 35 pėd. Venetian blinds. Sąv. 
apleidž. miestą ir parduos už $7300. 

♦ ♦ ♦

LAWNDALE SPECIAL
3 flat. med. už $2300. štai jums 
proga .padaryti gražų pelną.

♦ ♦ •

16th ST. ARTI AUSTIN BLVD. 
Daili 6 k. muro rez. F. šil. 2 k. gar. 
K. $4950. “Home Sweet Home” ne
galima dainuoti pagal rendų resy- 
čių melodiją.

e ♦ ♦

CLARENDON HILLS 
Kamp. medžio ant Naperville Rd. 
ir 3 akrai žemės. Tik $4300. Elektra 
name.. Visi spls. užmokėti pilnai. 
Didelis vištininkas. Darbui šapa. 2 
kar. gar. Vynuogės, obelių, vyšnių 
ir kriaušių medžiai. Neatidėliokit, 
pamatykit šiandie!

• • ♦

DAR VIENA PROGA TAUPINTI! 
Mod. kanw. octagono frontu mur, 
bung. Ciceroj tik už $6600. F. šil. 
2 k. gar. Lot. 30x125 Nepaprasta 
vertybė. 12 col. sienos. Veikite greit.

BROLIU VETERANŲ DĖMESIUI! 
Jus galit pirkt šį dailų mur. veneer- 
ed bung. su k. vandens šil. tik už 
$4950. Ridgeland Avė., arti 13 St., 
Berwyn. 2 k. gar. Lot. 48x125.

♦ * ♦

MOTOMANU IR KONDUKTORIŲ 
DĖMESIUI!

Mes turim 2 fl. trob. ant Cermak 
Rd. pardavimui, tik ¥2 bloko vaka
ruose nuo Pulaski Rd. Arti gatve- 
karių daržinės. K. ■ tik $4500. Kar
što v. šil. Negaiškit laiką!

• ♦ ♦

BR. ’ BIZN. SAVASTIS
Ciceroj. Krautuvė ir 4 kamb už
pakaly. 3 k. gar. Lot. 50x125. Našlė 
sako, “Parduodu tik už $4250.” 

t ♦ •

DOLERIAI VĖL KALBA!
Dail. 2 flat. mur. trob. ant 50 Avė. 
tarp 19th ir 21st Sts. Porčiai encl. 
Karšto v. šil. abiem fl. 1 boileris. 
Lot. 30x125. Naujas stogas. 2 k. gar. 
K tik $7400 Sumuškit infliaciją!

♦ ♦ ♦

PIRMI MORGIČIAI PARDAVIMUI 
$2000 $2300 $2600
$4300 $4500 $5300

Pirkėjas gaus taipgi Mortgage Title 
Guaranty Policy išduotą Chicago 
Title and Trust Com.pany.

t ♦ t

DAKTARU. ADVOKATU IR 
DENTISTŲ DĖMESIUI!

Kamp. 10 kamb. 2 augš. muro rez. 
T.awndale, nietuose nuo Cermak Rd. 
Kaštavo virš $30.00, bet jus galit 
pirkti ją tik už $12,000.

BARGENAS? IR KOKS!
3 augš. muro trob. Krautuvė ir 8 
flat. K. tik $5150. Labai geros pa- 
iam. Savininkas taipgi mainys į 2 
flat. mūrą Ciceroj ar Berwyne.

• • ♦

DOWNERS GROVE
5 k. med. namas ant konkryto pa
mato. Holland furn. Lot. 72x125. 
Gar. K. numažinta iki $3500.

• ♦ ♦

RIVERSIDE SPECIAL
5 k. stucco bung. su f. Šil. ir gar. 
Lot. 50 pėdų. Tikėkit ar ne, k. tik 
$4500

• ♦ •

HINSDALE
Cape Cod stvliaus namas, garaž. 
kartu. Lot. 50x161. F. šil. K. $6300.

• ♦ *

LYONS SPECIAL
2 fl. med. Tik 1% m. šen. Lot. 49% 
pd. 2 kar. gar. Side drive. Atdaras 
apžiūrėti sekm. 1 pp. iki 5 pp.

% ♦ • e

PROSPEKTŲ DĖMESIUI!
Bet kuris iš musų 8 patyrusių sėls- 
monų mielu noru parodys jum be 
obligacijų namus, kuriuos mes tu
rim pardavimui, ir patarnaus jums 
mandagiai, greitai ir inteligentiškai. 
Atsilankykit pasitarti!

♦ ♦ ♦

DYKAI! DYKAI!
DYKAI duodamas musų sąrašas ti
krų real estato barg. yra dabar išė
jęs iš spaudos. Ar gavote kopiją? 
Galite ją gauti paprašę. Sutaupin- 
kit nemažai pinigų ir laiko. Persi- 
tikrinkit, kad šis sąrašas yra di
džiausias iš parinktų CICEROJ, 
BERWYNE, RIVERSIDE IR LAWN- 
DALE-CRAWFORD SAVASČIŲ.

10-tas Metinis Išpardavimas 
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS 

4 kambarių namui

$212
Pilnai

Nereikia įmokėti 
O O Mėnesiai 

išmokėjimui

Pittsburgh, Pa.
Jaunųjų Amerikos Lietuvių 

Draugijos išvažiavimas.
Jaunųjų Amerikos Lietuvių 

Draugija, kaip žinia, susideda 
iš Pennsylvanijos lietuvių jau
nimo. Lietuvių tarpe toji drau
gija yra plačiai žinoma savo ra
dijo programomis, kurios yra 
transliuojamos sekmadieniais. 
Draugijai daugiausia priklauso 
Amerikoje gimęs, o Lietuvoje 
augęs jaunimas.

Per visą laiką draugija sten
gėsi dirbti lietuviams naudingą 
darbą bei populiarinti lietuvių 
dainas ir lietuvių kalbą. Dabar
tiniu momentu, kai Lietuva at
sidūrė po raudonojo bolševiz
mo letena, šios draugijos nariai 
drauge su kitais darys viską, 
kas galima padaryti pavergtos 
tėvynės išlaisvinimui.

Draugijos rengiami vakarai 
visada buvo sėkmingi. O tai dėl 
to, kad visuomenė žinojo, jog 
ji nebus suvilta: jaunimas vi
sada ištesėdavo tai, ką pažadė
davo.

Štai dabar Lithuanian Coun- 
try Club buveinėje jaunimo 
draugija rugpiučio 18 d. rengia 
didelį pikniką su nepaprastais 
pamarginimais ir žaidimais. Be 
to, Pupų Dėdė su žmona padai
nuos kelias juokingas dainas.

Visi lietuviai yra kviečiami 
piknike dalyvauti ir smagiai 
laiką praleisti. Visuomenės pa
rama suteiks jaunimui daugiau 
energijos veikti ir tęsti pradė
tąjį darbą. Visus kviečia Jaunų
jų Amerikos Lietuvių Draugija.

F. W. Žilionis

WESTLAKE SUPPLY C0.
1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4
Spencerport, N. Y.

Iškilmės M. žukaičio farmoje.
Šiomis dienomis čia buvo at

vykusi viešnia iš Suffield, 
Conn. Atvyko ji brolio Motie
jaus žukaičio kviečiama į iškil
mes. Mat, jam sukako 64 me
tai amžiaus.

Kalbamoji viešnia buvo p-ia 
Josephine Žilinskienė. Kelionę 
ji atliko lėktuvu. Per 1 vai. ir 
42 minutes ji jau buvo Roches- 
ter, N. Y. Kelionė į abu galu 
atsiėjo 29 doleriai.

P-ia Žilinskienė savo kelione 
buvo labai patenkinta. Sako, 
kiekvienas, kas tik išgali, turė
tų susisiekimą oru išbandyti. 
Nė dviejų valandų neėmė atlik
ti 300 mylių kelionę. Keliauti 
tikrai smagu, — nei duobių, 
nei kratymo. Lėktuvas iškyla 
viršuj debesų ir šliaužia sau. 
Kai pažiūri žemyn, tai miestų 
gatvės atrodo tarsi siauručiai 
takeliai, o automobiliai — tai 
lyg rupužiukai šokinėja. Me
džiai atrodo lyg mušės. Nors 
lėktuvas skrenda nepaprastu 
greitumu, vienok to nejauti, — 
rodosi, kad jis vietoje stovi.

Motiejus Žukaitis turi gražią 
farmiukę netoli Rochester, N. 
Y. (atstumas tik 10 mylių nuo 
miesto). Turi keturis gražius 
sūnūs: Mateušą (26 metų), Po
vilą (22 m.), Abertą (18 metų) 
ir Viktorą (10 metų). Turi taip 
pat ir dukterį Anelę, kuri New 
Yorko valstijos ligoninėje eina 
vyriausios slaugės pareigas.

Savo farmiukėje p. žukaitis 
augina pusėtinai daug kakka- 
tų. Kalakutams jis yra įrengę 
speciales patalpas. Sako, jie la
bai trapus, todėl reikia labai at
sargiai juos auginti.

Be to, jis turi įrengęs ir sa
votišką vaistinę: augina viso
kius medžius ir žoles, kurie yra 
vaistams naudojami. Toje srity
je jis jau turi 45 metų patyri-

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

$13.50
$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 geriausį ir 
stipriausi 

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JLikleriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Sopinę 
Barčus 
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

JUOKAI
lovų. box 

atnaujiname 
i patarnavi

mas. Mes nristatome bet kur mieste. Nuo
širdžiai kviečiame jus atlankyti musų įmo
ne ir nežiūrėti kaip mes dirbame. Atsilan- 

;• ^.7 FABRIKĄ i SIS KUPONAS YRA 1 A jTTkl -"Z % kZ JI
i VERTAS $1.00 ANT 1 *

kkkvienopirmn10 11936-38 S. HALSTED ST I V 1XV3
—-------- 1 Tel. MONROE 0377-0378

’ M^s esame dirbėjai matracų, 
springs ir studio couches. Mes 
senus matracus—vienos dienos

Užsikirto
Laukius vėlai naktį grįžta 

namo. Jį pasitinka žmona. Lau
kius mėg na kažką kalbėti, bet 
neišeina. Griebdamas į lieme
nės kišenę taria:
- Atfateiprašau, vie-vieną 

momentą. Juk man mano bi
čiulis buvo parašęs keletą at
siprašymo žodžių, kuriuos iš
girdus tu butum t.krai dova
nojusi mano pavėlavimą.

bk JOHN O. jdl 
SYKORAl _ . • ■ - —  - ■

Phone: 
Cicero 
453 ir 

454

p. p. iki 5 p.

2411
So.

52nd
Avė.

REALTOR
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Didžiausias musys ore
Užvakar nacių oro laivynas padare didžiausią šiame 

kare ataką prieš Angliją. Atakoje dalyvavo apie 800 vo
kiečių bombonešių ir kovos lėktuvų. Jie puolė anglų lai
vus Kanale ir įvairius punktus salose, atskrisdami eska
dromis, susidedančiomis iš 80 iki 150 mašinų. Pasitikti 
puolikus britai vartojo, veikiausia, taip pat šimtus lėk
tuvu.

Šitame milžiniškame oro mūšyje arba, tikriaus sa
kant, musių eilėje, anglai sakosi nukirtę 60 nacių lėktu
vų ir daugelį sužaloję. Anglai prisipažįsta netekę 16 ma
šinų; be to, vokiečių bombos sugadinusios keletą anglų 
laivų Kanale. Antroje pusėje, Berlynas giriasi, kad na
ciai sunaikinę 49 anglų lėktuvus, o patys pražudę tiktai 
8. Vokiečiai tvirtina, kad tuo pačiu laiku jie paskandinę, 
torpedomis ir oro bombomis, 12 anglų laivų.

Patirtį, kurios puses pasigyrimai yra tikresni, sun
ku, nes kare paprastai kiekviena šalis savo laimėjimus' 
didina, o priešo mažina. Bet yra faktas, kurio nenunei- 
gįa nė Berlynas, kad nacių oro eskadros buvo atmuštos 
ir nuvytos, nes kitaip jos butų apibėrusios bombomis 
daugeli Anglijos miestų. Taigi pergalė buvo anglų pusėje.

Tai yra svarbiausias dalykas. Kiek ta pergalė ang
lams kaštavo, tai kitas klausimas. Jeigu tiesa, kad naciai 
pražudė šitose kautynėse 60 lėktuvų, o anglai tiktai 16, 
tai Hitlerio užsimojimas įsiveržti Anglijon ir ją užka
riauti vargiai pasiseks. Anglų aviacija, matyt, yra ge
resnė, nors mašinų skaičium ir ne taip didelė, kaip vo
kiečių.

Tas didelis susirėmimas ore galėjo būti vienas iš 
bandymų, nacių pusėje, su tikslu patirti?jkaip stiprios yrą 
anglų apsigynimo jėgos. Tokių bandymų, tur būt, bus ir 
daugiau, kol Hitleris neįsitikins galutinai, kad “žaibo” 
taktika prieš britų salą yra nepraktiška. Tuomet jisai 
bus priverstas daryti planus ilgai, ilgai kovai, — ko nei 
Vokietijos žmonės, nei jos talkininkas Mussolini nesiti
kėjo.

Dar viena legenda
Maskva ir jos pakalikai mėgsta girtis, kad sovietų 

valdžia nepaprastai pakėlusi Rusijos ir jos pavergtųjų 
tautų raštingumą. To pasėkoje, esą, Sovietų Sąjungoje 
neapsakomai padidėjęs laikraščių ir knygų skaitymas. 
Paduodama milioniniai ir dešimt-milioniniai skaičiai.

Bet štai pervažiavo per SSRS teritoriją, nuo Mask
vos iki Vladivostoko, inteligentiškas škotas — prof. Lan- 
celot Hogben, ir ką jisai tenai pastebėjo? Per 10 dienų 
kelionės geležinkeliu jisai matė tiktai du rusu “ką norrf 
skaitant”. O kuomet jisai atvyko į Vladivostoką, tai vė
liausias laikraščio numeris, kuri jisai galėjo gauti tame 
sovietų didmiestyje, buvo Maskvos “Pravdos” kopija, at
spausdinta prieš 12 dienų! (žiur. Apžvalgą šios dienoš 
“Naujienose”.)

Tai dar viena legenda apie sovietų “rojų” susprogo, 
kaip muilo burbulas.

To mokslininko pastebėtas faktas, tačiau, liudijd 
apie Rusiją ne vien tiktai iš neigiamos pusės. Rusijos 
žmonės, matyt, turi nemažai sveiko senso. Kam jie skai
tys visokias Stalino leidžiamas “Pravdas”, kad jie žino 
gerai, jogei tuose leidiniuose jie nieko kito neras, kaipt 
tiktai melą ir propagandą? Ir kiekvienas leidinys, ne
žiūrint kokiu vardu jisai yra pavadintas, yra pripildo
mas tuo pačiu, Stalino kanceliarijose pagamintu, turiniu. 
Skaityti tokius neva laikraščius žmogus galėtų tiktai už 
“pakutą”.

Taigi rusai tų šlamštų ir neskaito. Jų drabužiai yra 
apšepę, jų kūnas negauna pakankamai maisto. Bet jų 
protas nėra diena iš dienos teršiamas Maskvos propa
gandos srutomis.

Italų amunicijos dirbtuvėse
Vakar iš dviejų Italijos miestų buvo pranešimai apie 

sprogimus amunicijos dirbtuvėse. Netoli Genujos miesto 
eksplozija ginklų fabrike užmušė 39 asmenis ir sužeidė 
keletą šimtų. Lecco mieste sprogimas užmušė 3 asmenis 
ir sužeidė 6. Valdžia daro tyrinėjimus.

Italijos liaudyje dabartinis karas yra labai nepopu
liarus. Spėjama, amunicijos dirbtuvėse ka>*o priešai daro 
sabotažą. A
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RUSIJA PASKENDUS!
SKURDE

Kaip šiandien atrodo Sovietų 
Sąjunga iš vidaus? Po visų 
“piatilietky”, industrializaci j ų 
ir kolektyvizacijų -Rusija turė
jo, jei ne pralenkti, tai bent 
“pavyti” pažangiąsias vakarų 
šalis. Taip bent seniai pranaša
vo Stalinas; o Maskvos spauda 
ir jos gramofonai užsieniuose 
nuolatos skelbia, kad ta prana
šystė jau išsipildė su kaupu. 
Rusija esanti darbo žmonių ge
rovės ir laimės šalis. “Ačiū 
draugui Stalinui!”

Bet visai kitokį Sovietų Są
jungos vaizdą piešia žmogus, 
kuris neseniai ją aplankė ir per
važiavo per visą jos milžinišką 
plotą, nuo Maskvos iki Vladi
vostoko. Tas žmogus — Lance- 
lot Hogben, natūralinės istori
jos profesorius Aberdeen’e 
(Škotijoje). Jisai nėra politikie
rius arba propagandistas, ku
riam rupi paskleisti kokią nors 
politišką arba socialinę teoriją, 
bet yra grynai mokslo vyras, 
susiinteresavęs daugiausia ma
tematika ir gamtos mokslais. 
Jisai parašė keletą mokslo vei
kalų, kurių vienas “Matheina- 
ties for the Million” (Matema
tika Milionui) pernai metais 
pagarsėjo ne liktai Europoje, 
bet ir Amerikoje.

Prof. Hogben sako, kad bol
ševikų imperija tai — milžiniš
ka skurdo, ekonominio ir dva
sinio nususįmo šalis. Savo žo
džius jisai paremia faktais, ap
rašydamas savo kelionę per So
vietų Sąjungą ir tai, ką jisai 
toje kelionėje patyrė. Rusijon 
jisai pateko netikėtai.'Jį užklu
po karas Norvegijoje, kur jisai 
buvo pakviestas skaityti lekci
jas šį pavasarį. Negalėdamas 
sugrįžti Britanijoil kitokiu ke
liu, jisai buvo priverstas skris
ti lėktuvu iš ^tockliolmo (Šve
dijos) į Maskvą, o iš tenai trau
kiniu važiuoti į Vladivostoką, 
paskui per Japoniją keliauti ap
link žemės kamuolį, Pacifiko 
ir Atlantikp vandenynais. Kar
tu su profesorium keliavo jo 
duktė Sylyia.

Keliauninką pirmiausia nu
stebino nešvarumas “puošnia
me” Maskvos viešbutyje Metro
polyje.

Nešvarumas Kotelyje.
“Mudu atskridova iš Stock- 

holmo į Maskvą”, rašo yprof. 
L. Hogben, “ir kurį laiką te
nai gyvenova nešvarume ge
riausiame miesto lietelyje — 
staltiesės atrodė, kaip kad jos 
-jiebutų buvusios skalbtos nuo 
1935 metų valymo, ir tai bu
vo Metropolis, plačiai pagar
sėjęs, kaipo geriausias liete
lis; jo toiletai buvo tokie, 
kokius aš atsimenu matęs 
Portsmouth’e, kai buvau vai
kas, dar prieš Byru Karą.”
Jš Maskvos profesorius ir jo 

duktė paėmė traukinį, kuriuo 
už 10 dienų pasiekė Tolimųjų 
Rytų sovietų uostą, Vladivosto
ką. Įspūdis, kurį kejiaunipkai 
šitoje ilgoje kelionėje įgijo, bu
vo toks, kad visas kraštas 
yra be galo nuskuręs. Pras
čiausi varguomenės lindynių 
(“slųms”) distriktai Glasgow1e 
atrodą geriau.

“Visai aišku”, rašo moks
lininkas, “kad industrializa
cijos bandymas pilnai su
smuko. Jeigu motoras ir ei
na, tai šeštame nesisuka.”

Niekas neskaito laikraščių;
JBHtų pręfesorius buvo daug 

girdėjęs, kad masės žmonių Ru
sijoj e išmokusios skaityti ir ra
šyti; kad Rusijoje parduodama 
begalės knygų ir milžiniškai pa
sklidę laikraščiai. Tačiau, sako 
prof. Hogben,—

“Per visas dešimtį dienų, 
važiuojant traukiniu, aš ma
čiau tik du rusu ką nors 
skaitant. Kuomet pasiekėme 
Vladivostoką, aš paprašiau 
‘Intourist’o’ palydovę gauti 
laikraštį. Ji pasakė gausianti 
tuoj aus. Kitą dieną aš savo 
prašymą pakartojau — su 
tais mažais atidėliojimais 
žmogus Rusijoje greitai apsi
pranti — ir už kelių valandų 
jį man davė ‘Pravdos’ nume
rį, paskiausią laikraštį, kokį 
buvo galima gauti. Tas ‘Prav
dos’ numeris buvo atspaus-
din tas už dviejų dienų prieš 
mums išvažiuojant iš Mask-
vos ir buvo atvežtas į Vladi
vostoką tuo pačių traukiniu, 
kuriuo mes keliavome.”
Atvykęs į sovietų didįjį uos

tą Tolimuose Rytuose, britų 
profesorius patyrė, kad Mask
vos kelionių agentūra “Intour- 
ist” jį apgavo. Jisai buvo už
mokėjęs už visą kelią iki Japo
nijos ir buvo užsakęs sau ir 
dukterei kambarius Vladivosto
ko kotelyje. Bet kambariai, už 
kuriuos pinigai buvo paimti iš 
kalho, jiems nebuvo parūpinti. 
Kelionių agentūros tarnautojai 
jiems pasakė,, kad jie turėsią 
nakvoti viename kambaryje su 
kitais dviem žmonėmis. To ne 
gana. Kuomet jie šiaip-taip su
sitvarkė ir rengėsi pramigti, iš 
jų buvo pareikalauta, nežinia 
už ką, dar 200 rublių. Pinigų 
profesorius nebeturėjo, nes val
džia Maskvoje, be jokio paaiš
kinimo, atėmė iš jo visus pini
gus. Kas daryti?

200 rublių už seną dresę.
“Jie mums užsiminė”, ra

šo tolia ils. profesorius, “kad 
mes galėtume parduoti ką 
nors iš Šdvo turto. Bet mes, 
galima - sakyti, nebeturėjome 
jokio turto, tiktai mano duk
tė dar buvo kažkaip išsaugo
jusi vieną trijų metų amžiaus 
dresę, kuri buvo pirkia nau
ja už devynis amerikoniškus 
dolerius. * Mudu pąsiulėva ją 
už 200 rublių, ir ji tuojaus 
buvo priimta ir rubliai buvo 
užmokėti.”
Iš fo matyt, kokia vertė yra 

sovietų rublių, jeigu ųž seną pi
gų drabužį jie duoda 200 rub
lių. Be to, šis atsitikimas aiš
kiai rodo, kad Rusijoje stinga 
aprėdalo. Prof. Hogben paste
bėjo tai ne tiktai Vladivostoke. 
Jisai sako:

“Rusams labai trūksta dra
bužių. Mums išvažiavus iš 
Maskvos — ir išimant Rau
donosios Armijos karininkus 
— aš nemačiau nė vieno 
žmogaus, kuris butų apsirė
dęs bent taip, kaip tie bedar
biai Britanijoje, kurie stovi 
prie Darbo Departamento 
raštinių, laukdami pašalpos.

“Aš kalbėjausi su daugelių 
bešališkų laikraštininkų, ku
rie pažįsta Rusiją — su ame
rikiečiais, kurie išgyveno ilgą 
laiką toje šalyje. Jie sako, 
kad dabartinis sugriuvimas 
prasidėjo nuo 1935 metų, 
kuomet, nacionalizmo bangui 
užėjus, buvo išspirti Įauk už
sienio specialistai. Tiesiog ne
bėra kas tęstų pramonės dar
bą. Manoma, jogei Stalinas 
dėl to ir pasirašė sutartį su 
Vokietija, kad jisai buvo per 
silpnas prieš Vokietiją kovo
ti.”
Bet grobti mažų tautų žemes 

ir turtus Stalinas nebijo! Savo 
grobimo žygius jisai vadina 
“liaudies išlaisvinimu”.

Kuomet milžinišką Rusiją 
bolševizmas yra taip nugyven- 
dinęs, kaip kad aprašo tas bri
tų mokslininkas, tai galima ne
abejoti, jogei ir Lietuva bus 
netrukus paversta skurdo ir ba
do šalim.
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I.
Aklas žmogus reika

lingas vadovo, nors juo 
butų, vaikas, šuo ar pa
prasta lazda.

Pasaulis apturėjo naują tau
tos vadą prancūzų maršalo Pe
tain asmenyje, už kurio pečių 
stovi Vokietijos tautos vadas 
Hitleris, kuris visig dar nedrįso 
pasakyti “Mes iš dievo malo
nės’”... kaip išsireiškia naujai 
iškeptas vadukas.

Tiesa, dėl šio Pelai n dekre
tuose vartojamo “Mes” jau te
ko išgirsti labai puikų anekdo
tą, kurį būtinai noriu skaityto
jams taip pat papasakoti.

Kuomet Petain išleido savo 
pirmą dekretą, pradėdamas jį 
“Mes, Felipe Petain...” du pran
cūzai susiėję kalbasi ir vienas 
klausia antrąjį:

—Sakyk, brolau, Petain pa
siskelbė karaliumi ?

—Ne, negirdėjau ... — atsa
ko antras.

—Tad kodėl jis pradeda lyg 
karalius dekretus žodžiu 
“Mes”?..

—Ot kvailas... — atsako an- 
trdsis, — tokio menkniekio ne
supranti? Petain pradeda savo 
dekretus žodžiu “Mes”, nes no
ri pasakyti, kad šiuos dekretus 
ne jis vienas leidžia, bet jis ir 
Hitleris, už lai ir sako — mes...

Liaudis amžius vargus ir ken
tus, taip su viskuo apsiprato, 
jog dargi tragiškiausiomis va
landomis moka juokauti ir sa
vo sukurtuose anekdotuose pa
rodyti sveiką sąmojų.

Ir ta liaudis, kurią visi dikta
toriai be spalvos ir kilmės skir
tumo skaito nevertais dargi bū
ti jų patarėjais, bet vien paklu
sniais tarnais, pavaldiniais, kai 
carų ir karalių laikais, už jų 
pečių šaiposi iš tų naujo am- 
žio žvirblių baidyklių pastatytų 
pasaulio dirvone...

Šiandien dargi negali skaity
ti laikraščių bei klausytis radi
ją, kad nesutiktum kokį nors 
“genialų” ir “mylimą” vadą, 
kuriam seniai palinkėjo laiiin 
gos kelionės jo pavaldiniai į 
aną pasaulį.
Visi “genialus”, visi nepaprasr 

ti, tiesiog dievo siųsti ir popie
žiaus ar velnio patepti...

Ret pakanka pažvelgti tik 
truputį į juos arčiau ir lygiai 
kaip buvę genijai, dargi Napo
leonas, sumažta sudyla, ta pus
ta pūslė, gražiomis varsomis 
dažyta — subliuška.

Ir tai įvyksta su visais, nes 
visi jie ne genijai, bet dideli na- 
chalai ir intrigantai!

Paimkime naujausiai iškep
tą Prancūzijos tautos vadą iš 
Hitlerio malonės Petain. Jis dar 
nepaskelbtas genialiu, nes už jo 
pečių stovi Lavalis, kuris lau
kia, kad senis greičiau ištiestų 
kojas ir vėliau jam atsisėdus jo 
vieton, galėtų uostyti tas bran-? 
gias pagyrų žoles, kurios kiek
vienam diktatoriui paruošia
mos.

Kas jis?
/Kariškis, eilinis kariškis, pa

sižymėjęs praėjusiame kare 
Verduno tvirtovės gynimu.

Jokio geniališkumo neparodė 
niekad, dargi to Verduno gyni
me, kur reikėjo tik atsišaudy
ti įr laikytis, laikytis iki mirsi 
ar ateis kas išgelbėti. Bet, ger
biamieji, tuo, kurie šaudė, ku
rie laikėsi, kurie save aukojo 
buvo ne Petain, bet Prancūzijos 
liaudies vaikai, kurių niekas ne 
tik genialiais nevadina, bet dar
gi jų vardus niekas nemini.

Ir kame jo geniališkumas? 
Kuo jis pasižymėjo? Kuomet 
galėjo pasižymėti kaip kariškis 
ir vadas, pirmiausia paprašė 
taikos sąlygų pas priešą. Tą ga
lėjo padaryti paprasčiausias “ci
viliokas” nebaigęs jokių akade
mijų ir neturįs maršalo laips
nio.

Jis ant tiek negenialus, jog 
dargi jo mokinys, šiandien taip 
pat iš to Hitlerio malonės tau
tos vadas, — generolas Franko 
neparodė savo gabumų, nes jei 
jis šiandien sėdi soste, tai ačiū 
ne jo geniališkumui, bet parsi
davimui, išgamiškuniui...

Jis savo kariniu genijų, kurio 
mokytoju buvo Petain, butų 
niekuomet karo nelaimėjęs, jei 
ne pragaištinga V. Europos po
litika ir fašistinių valstybių gin
klai bei žmonės.

Bet Franko save skaito geni
jumi, vertu būti tautos vadu ir 
tuo pat tautos auklėtoju, mo
kytoju, kuo tik norite...

O iš tiesy gen. Franko pasi
žymėjo tįk intrigantu, lokiu in
trigantu, jog respublikai laimė
jus jis nusigręžė nuo savo drau
gų generolų, kurie tuojau no
rėjo sukilti ir maža to, pasku
bėjo niekeno nekviestas prezi- 
denturon užtikrinti savo ištiki
mybę respublikai...

Bet eikime prie kito vado: 
Mussolini.

Jis po Hitlerio bene bus pir
mas šiandieninėje kruvinoje pa
saulio tragedijoje.

Kas jis?
Mokytojas, paprastas moky

tojas prisiplakęs prie socialis
tų dėka savo tėvo, kuris buvo 
iš tiesų ištikimas savo idea
lams, vėliau parsidavė Santar
vės valstybėms susidėjęs su vie
na žydęlkaite, kurią ištrėmė ir 
kuri šiandien gyvena Urugvaju
je ir kuri pažįstamų beį draugų 
tarpe labai daug papasakoja ą- 
pie šį vaduką.,.

Mussolinis labai tautiškas... 
Prįeš penkiasdešimt metų dargi 
dąbar, Kalabrijoje ir kitur, veik 
visoje Italijoje buvo taip vadi
nami “bravos”, kurie vertėsi 
tuo, jog už kelias lyras, pus
bonkį degtinės ir papleškenįmą 
per pečius sutikdavo įsmeigti, 
nors geriausiam draugui iš už
pakalio peilį. Tokiu “bravo” tik 
platesnio masto buvo ir Musso
lini, kuris įsmeigė peilį Italijos 
darbininkijai pagaudamas ją sa

vo revoliucine programa, gi iš 
liesų parsidavęs kapitalistams..

Bet dargi šiandien, virtęs val
dovu neišsižadėjo savo buvusios 
profesijos, nes visai neseniai to
kį pat iš pasalų smūgį sudavė 
savo maršalui Italo Balbo Afri
kos padangėje.

Mussolini nepasižymėjo nei 
politiku, kuris butų savistoviai 
ką nors nuveikęs, dargi šian
dien eina kaip lokys vedamas 
už virvutės paskui Hitlerį.

O pats Hitleris? Tas pasau
lio plėšikų “genijus”?

Kuo jis pasižymėjo?
Nenusisekęs dailininkas, apsi

vylęs kariškis, dezertyras ir ne
užsitarnautų pasižymėjimo laip
inu pasisavintojas.

Dargi los nacionalsocialisti
nės gaujos steigėju jis nebuvo, 
bet vien paprastu už pinigus 
samdytas kalbėtojas, kuris par- 
sidavinėjo kas mokėjo...

Jis liek tamsi žmogystė, jog 
dargi jo praeitis neaiški.

Ne jis, bet kiti jį įstūmė į 
viršų. Kuomet įvyko pirmas su
kilimas prieš Veimaro respubli
ką dar Miunchene dalyvaujant 
dar ir gęnerolui^ Liudendorfui, 
pirmiems valdžios policijos šū
viams pasigirdus, Hitleris pir
mas šoko į automobilį ir pabė
go... Vėliau jis aiškino, jog tuo 
automobiliu vežęs sužeistą kaž
kokį vaiką ligoninėn... Puikus 
revoliucijos vadas... Bet... nėra 
ko stebėtis, sakoma, įprotys an
tra prigimtis: Hitleris visą karą 
slapstėsi užfrontėje nešiodamas 
telegramas ir pasveikinimus ka
rininkų savo meilužėm bei su
žeistus, jei šaudymas padidėda
vo ir nenorėdavo eiti toliau ar
čiau prie fronto linijos... Bet už 
tai jis prisikabino pirmo laips
nio kryžių, kurį pa|s sau pado
vanojo.

Jo geniališkumas neaiškus, 
nes kas šiandien vyksta tai ne 
jo, bet generolų, kapitalistų, vi
sos tautos nuopelnas, o jis ėjo 
visą laiką vien budelio pareigas 
nesigailėdamas dargi savo ko
vos draugų, kurie ant savo pe
čių jį iškėlė...

Panašioje padėtyje link savo 
kovos draugų yra ir antras pa
saulio “vadas” pavyzdys Hitle
riui ir Mussoliniui garbės — jo 
didenybė “genialus”, “mylimas” 
vadas Stalinas! Jis taip pat su
šaudė savo draugus ir išmainė 
socializmą į šiltą vielą...

Dar mažiau galima pasakyti 
apie musų buvusius karaliukus, 
kurių vieną ■— prof. Voldema
rą, kurio įsakymu sušaudyti 
Požėla, Greifenbergcris, čiarpi 
ir Giedrys, buvo pagerbtas rusų 
pilietybe ir valdiška vieta...

Bet nejaugi tarp juodviejų 
koks skirtumas? Stalinas pra
lenkia ir Voldemarą, nes Vol
demaras šaudė savo politinius 
priešus, gi Stalinas savo idėjos 
draugus, kurie neišmaine pa
prasto socialisto vardo į šiltą 
caro sostą.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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įdomios keliones įspūdžiai
Keliones pradžia. — Berniukų miestas. — “Kaubojų” 

sostinėje. — Ežeras, kuriame negalima nuskęsti. — 
Ne vadoje. — Divorsų miestas, —r Mirties klonis. — 
San Francisco parodoje. — Kino artistai. — Catali- 
na Island. — 12,000 indijonų kapai. — Grand kanjo
nas. — Indijonai. — Kur skurdas, ten ir tamsumas.

Kaitrios ir saulėtos vasaros 
dienos didmiesčio gyventojams 
darosi slegiančios, Bųriikę ir su
dulkėję trobesiai stelbia gam
tos grožį ir malonumą, kurį p ;- 
jiintį žmogus tyrame užmiesčio 
ore.

Birželio 12 d., vos švintant, 
sėdome į automobilį trijuose, 
mano gyvenimo draugas Ben 
Kasparas, musų giminaite Mo
nika Kasparaitė ir aš. Kada 
saulutė parodė savo malonia 
šypsą, jau buvome gerokai nu-

tolę nuo dulkėtos Chieagos. 
Mus visų sankeleivių užsibrėži- 
nias buvo atlankyti įdomiau
sias šalies vietas ir susipaž utį 
su jos geografine padėtimi.

valstiią,1 vena

PEČIU
Išpardavimas
Perkant Pečių Jus Dabar 
Sutaupysit nuo $20.00 iki 
$40.00 Didžiausiame BUD
RIKI) rakandų išpar

davime Rugpiučio 
Mėnesyje

FREE
UPTO 100 GALS. 
V/ITH PURCHASE

SUPERFLAME 
Oil Heaters

• A small deposlt will hold 
heater you select Jor later 
delivery.

• Free Oil dellvered at time 
heater Is installed. Amount 
depends on modeL

• Superflames have many ex- 
cluslve features, includlng the 
“fuel saver” which reduces 
fuel costs 20% or more. Come 
in—see them.

- - - - - - FREE OIL OFFER- - - - - - -
For limited time only. You 
mušt act soon to get this 
Money-Saving Baygain.

Inveatiggte it N0W

Joseph F,
BlIDRIK

Furniture 
House

3409-11 So. Halsted St.

BUDRIK’S ANNEX

3417-21 S o. Halsted Street
Tel. YARDS 3088

Paklausykite gražaus programo 
leidžiamo kas nedėlios vakarą 9 
valandą iš WCFL, 970 k. radio 
stoties.
t---------------------- —

Vakarop pasiekėme Omaha, 
Nebraska, Boys Town, čia ap
sistojome atlanktyi našlaičių 
prieglaudos. Nežiūrint, kad ja 
tvarko religiniai žmones, ta
čiau atsižvelgiant į tuos darbus, 
reikia šis tas prisiminti. Vaiku
čių čia randasi 250, amžius nuo 
6 iki 18 metų. Visi vaikučiai 
grynai našlaičiai. Jie turi įvai
rių įvairiausių išdirbysčių sky
rius. Tai yra kuriam patinka 
medžio darbas, tas toje šakoje 
ir lavinasi; jei tinka siūti, tas 
siuva; kas mėgsta mašinerijos 
sritį, tas toje šakoje ir lavina
si. Be to, yra abelno mokslo 
mokykla. Kada užklausėme, 
kad nei vienos moters aplink 
nesimato, tai kas jiems valgius 
gamina, atsakymas buvo,—nu
vedė į virtuvę ir parode, kaip 
sėkmingai patys vaikučiai gas- 
padinaują.

Kadangi jau mes iš anksto 
apie šią vietą žinojome ir jau 
mano vyras buvo jiems pasiun
tęs 21 “Base boll meskes” ir 
dar su savim nuvežė vieną iš 
puikiausių, kaipo dovaną, o aš 
nemažai drabužių, tad mums 
besisvečiuojant per visą dieną 
teko artimai visos jų sąlygos 
patirti ir vaikučių toks prisiri
šimas, rodos, jie jaučiasi, kad 
mes ten jų tėvai būtume. Jie 
aiškino, kad jų aprūpinimu tai 
daugiausia rūpinasi geros va
lios žmonės. Tikrai, kada įsigi
lini į tų vaikučių patį gyveni
mą, rodos, kad musų šalies gal
vos turėtų daugiau pagalvoti, 
kad tas ateities žiedas jos tu
rėtų būti aprūpintas, o ne vien 
gerų žmonių pagalba. Tačiau 
bent šiuo laiku svarbu neaplei
sti tokių našlaičių, iš kurių ga
lima tikėtis, kad išaugs geri pi
liečiai, kurie supras, kad kuris 
gyvena, tas ir dirba.

Nebraskos valstijos klimatas 
kiek sausesnis už Chieagos. Že
mė derlinga, ypač šiais metais 
viskas labai puikiai užderėjo.

Sekanti stovykla buvo Chey- 
enne, Wyoming. Šios valstijos 
gyventojai daugiausia verčiasi 
gyvulių auginimu, žmonės žy
miai suvargę, gėrėtis aplinku
ma mažai betenka.

Pakelyje sustojome Denver, 
Colorado. Čia atlankėme ir ap
žiūrėjome kriaučių dirbtuves. 
Dirbtuvės įrengtos puikiai, ma
tyti, gana gerai darbai eina, 
žmonės puikiai pasipuošę. Gam
tos atžvilgiu tai tikrai puiki 
vietą. Klimatas sveikas, kalnuo
ta, rodos, kad ten ne gamtos 
dovapa, bet tam tikrai įrengta. 
Teko važiuoti per tulus kalnus; 
kada pasieki slėnį, 100 laipsnių 
karščio, o užvažiavus į kalno 
viršūnę, jau randi sniego nu
klota, ir taip žavinčiai spindi.

Aplankėme “Buffalo Bill ’ 
slovylą, labai puikiai įrengta, 
kad net nejauku atsitraukti 
nuo to vaizdo. Pasiekę “Pikes 
Peak” kalno viršūnę, čia apsi
stojome porai dienų. Tikrai, 
kada žiuri į tuos vaizdus, tai 
rodos pasivėlini manyti, ar lik 
’čia nebus gražiausi gamtos 
vaizdai pasaulyje.

Pasiekus Salt Lake City, 
Utah, apsistojome, . kad pasi
maudyti druskos vandenyje. Ir 
tikrai, kad guli ant vandenio, 
tai be jokio vargo gaji plaukio
ti, rodos, ir prie geriausio no
ro negalėtume paskęsti. Apylin
kės gyventojai užsidarbiayja iš 
turistų, kurių, rodos, niekada 
nestokuoja.

Pasiekus Nevados 
jau susitinki su skurdu. Dau
giausia vario išdirbysfė ir gyvu
lių nugalimas. Žmones suvargę, 
dėvi seniausioj mados drabu
žius, rodos, visu šimtmečiu at
silikę. Vyrai, kurie eėvi batus, 
veik kiekvienas turi pentinu, 
ant batų. Taipgi ginklai liiio: ai 
pardavinėjami krautuvėse ir 
dėvi veik kiekvienas prie šono. 
Vaikučiai, kiek teko matyti, ba
si ir suskurę, kad net skaudu 
į juos žiūrėti. Moterys — tai 
nelyginant vergės. Išrodo, kai; 
jos jokių teisių ten neturi. Gy 
vcn.nio namai panašus ą laužy- 
nes. Bet banką pastatai, tai ar 
tik nepralenkia ir Chieagos. Ka
da sustoji prie banko, rodos 
kad tai ironija, kad vienas pa
statas taip milžiniškai skiriasi. 
Be kitų paminėtų užsiėmimų 
tai gal aukščiausia stovi gemb- 
lerystė. Niekas los profesijos 
nepersekioja, lyg tai butų savų 
rųšies tikyba, visi ja užsiima 
ir jos “šventenybės” niekas ne
draudžia.

Kada pasiekėme miestą Reno 
(irgi Nevados valstijoj), tai čia 
suradome didelį skirtumą, nes 
čia suvažiuoja iš visos šalies 
genibleriai ir laisvai gemble- 
riauja. Yra įrengta tam tikri 
namai, kur net takai išgrįsti si
dabriniais doleriais, kad tuo pa^ 
traukti žmonių akį. Puošimas; 
neapsakomas. Čia pertraukos 
nėra dėl pakeitimo drabužių, 
visada balinės suknutės ir vyrų 
trakai švytruoja. Be gemblcrys- 
tės šis miestas dar atsižymėjęs 
ir perskyrų gavime. Daugiausia 
turtuoliai atvykę pabūna 7 die
nas ir jau gali gauti be vargo 
perskyras. Tad tos rųšies pilie
čiai taip lėbauja po Reno, Ne
va dą.

Pavažiavę apie 30 mylių nuo 
Reno, sustojome Carson City. 
Čia daugiausia atostogautoja* 
apsistoja, nes miestas apsuptas 
kalnų ir neaprašomai gardžiai 
kvepiančių medžių.

Kada turėjome važiuoti per 
Death Vallcy, Ncvada, prieš įva
žiuosiant į dykumas visur pa
dėta iškabos, kad pasiimti už
tektinai geso ir maistu apsirū
pinti. Musų gyvenime pirmą 
kartą teko važiuoti tokia aplin
kuma ir kiek keistumo teko 
patikti. Karštis neapsakomas, 
siekia 140 laipsnių, jokio gy
vūno nesutiksi, tik plėšri, juo
di paukščiai, vadinami “Buz- 
zard”, vejasi važiuotoją iki pa
vargsta, paskui krinta. Augalų 
irgi jokių nėra, išskyrus kaktu
sus ir tulus keistus gėlių pavi
dalo augalus, kurie nepaprastai 
<vepia.

Pakelyje dažnai privažiuoji 
pirmųjų pionierių kapus, kurie 
žuvo beieškodami aukso. Tokiu 
coliu važiavome 450 mylių.

Pravažiavę dykumas, pirmą 
loilsio vietą turėjome San 
Francisco, Cal. čia aplankėme 
pasaulinę parodą, Golden Gate. 
Paroda savo didumu mažesnė 
už New Yorko, bet senovės lie
kanų gausumu ir įvairumu tur
tingesnė už New Yorko parodą- 
Be to, pats įrengimas, kur gau
bia vandenynas salą įr Goldęn 
Gate Bridge (šis tiltas skaito1 
mas didžiausias pasaulyje), (ai 
kur kąs jautiesi daugiau matęs, 
negu New Yorko pasaulinėje 
parodoje.- Gerokai apžiūrėję yi- 
są aplinkumą, pasukome į Los 
Angeles, Cal. Kadangi šiaiųe 
mieste yra puikios kriaučių iš- 
dirbystės, o man ypatingai tas 
apeina, tai stengėmės atlankyti 
dirbtuves ir susipažinti su dar
bininkų sąlygomis, žmonės gy-
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PIKNIKAS
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SUNSET DARŽE
ARCHER IR 135-TA GAT.

Visokios visokiausios dovanos: ra
dijo aparatas, rašomos plunksnos, 
laikrodžiai, miegamojo kambario 
sėtas ir tt. Žaismas, šokiai ir viso
kie pamarginimai.

BUS MUZHSAI

vidutiniai, be to, čia gali 
įasti įvairių luomų žmon ų.

Apsistojome Ėeverly H/lls 
pas mano draugę, kurią per il
gus metus jau nebuvau mačiu
si, būtent, M.ss Anytė \Vidu- 
3vr\ Buvome pūkai p ivaiš n- 

kadangi ji turi pažintį su 
judž ų artistais, tai per ją teko 
msįpažinti ir mums ir teko ge 
tokai pasikalbėti a p.e įvair.a:, 
,ų» sąlygas* Daugiausia juokų 
.eko turėti su artistais Roberu 
vVarvv.cke, Mark Lorence ir ei
ti kitų, net gerokai paveikslų 
nasitr-.ukti. Taipgi d: lyva ome 
..rengtoje vakarienėje Cocanu 

uiove, Kun 1 li.torpa gražia šia 
, ie.a savo į. eng.nU visame p i- 
nulyje, čia reikia pasakyt., jog 

.vai patenki žmogų, tarp tokių 
garsenybių, tai pasijunti iš kar
to labai keistai, bet pabuvus 
valandą kitą pakeiti mintį, ro
dos, jie draugiškesni, negu šiaip 
žmonės.

Kitą dieną svečiavomės taip
gi pas mano pažįstamus Mr. ir 
Mrs. Račiuos; su jais vykome 
į Hawaiian Garden; čia buvo 
iškilminga vakarienė. Dalyvavo 
įvairaus luomo žmonių. Links
mai vakarą praleidę, pasukome 
apžiūrėti miesto, kaip atrodo 
nakties melu. Rodos, judėjimas 
mažai sumažėjęs. Gerokai susi
pažinus su Los Angeles, vyko
me apžiūrėti Catalina Tsland, 
Cal. Plaukėme ilgokai laivu. 
Pasiekus salą, rodos, pasijunti, 
kad jau patekai į kitą pasaulį. 
Teko matyti skraidžiojančių žu
vų. Paskiau važiavome stiklo 
dugnu laivu, per kurį gali mar 
tyli visą povandeninį gyvenimą. 
Labai keistai išrodo, kai žmo
nės po vandeniu plaukioja, čia 
turtuoliai daugausia leidžia 
atostogas, taipgi daug turistų 
vyksta atlankyti įdomumo dė
lei.

Vėliau vykome apžiūrėti San 
Juan Capistrano, Cal., kur ran
dasi 350 metų senumo pasta
tai. Jie apgyventi misionierių; 
ši vieta galima tuo atžymėti, 
kad randasi:dabai daug įvairių 
gėlių, taipgi ištaisyta puikus 
fantanai, apie kuriuos skraido 
balti balandžiai, taip drąsus, 
kad praeiviai turi keblumo. 
Taipgi negalima praleisti nepa
žymėjus, kad šioje vieloje žu
vo 12,000 indijonų laike karo 
su ballveidžiais.

Atlankėme ir Long Beach, 
Cal. šiame distrikte daugiausia 
randasi viešbučių, taipgi įreng
ta puikiausi parkai. Ajostpgi- 
ninkus čia matysi per ištisus 
metus.

Ilgokai paviešėję Californijc- 
jc, pradėjome kelionę namų 
link. Pirma stotis buvo Grand 
Canyon, Arizona, kur randasi 
aukšti kalnai. Norėdamas po 
kalnus pasivaikščioti, turi nau
doti tik vienos rųšies transpor- 
taciją,’ tai yra nusisamdyti asi
lą. Net žmonės, kurie pastoviai 
gyvena, taipgi tik legali pasiek
ti savo kelionės tikslą asilo pa
galba.

Nežiūrint kalnų aukštumo, 
čia teka upė ir labai srauni, Co
lorado Rivcr. Slėnyje labai 
karšta, net 110 laipsnių F., o 
ant kalno 90 lap. F. Vakarais 
atvėsta, o naktys gana vėsios 
huną.

Pasukus New Mexico link te
ko važiuoti 350 mylių, iki suti
kome baltaveidį žmogų. Čia gy
vena vien indijonai ir verčiasi 
audimų bei molinių puodų iš- 
dirbysle. Tad stabdo pravažiuo
jančius ir siūlo savo išdirbi
nius. Kada vykome pro Pentėd 
Deseft, visą aplinkumą aįrodė 
lyg butų išdažyta Įvairiomis 
spalvomis. Ir čia daugiausia iri- 
dijonąį gyveną, tačiau jie susi
duriu su dideliu sunkumu, tąi 
yra vandens stoka, jie turi van
denį vežti dviračiais iš kalnų.

Kįek teko pervažiuoti Texas 
valstiją, tąi daugiausia čia užsi
imama žemės darbu. Tačiąu že
me neperdęrlingiausia.

Atlankėme Člaremore, OkĮą. 
Sustojome pažiūrėti paminklo 
žuvusiam artistui Will Rogers. 
Kalbant apie pramonę, tai dau-

ginusia čia išdirbama oda pa
kinkiams, ūkio padargams ir 
..t. Ūk ai atrodo gana geri.

Paskutinė musų stotis bų\o 
musų valstijos sostinė, Spring- 
Deld, 11 . Aplankėme visas svar
besnes įstaigas, ypač mus do- 
nmo ‘ The Lincoln Tomb”, kil
us taip puikiai įrengtas.

Plačiau susipažinus su inpsų 
.ulies ■;ąqgrafinįų plotu, liekasi 
a iždas, kad ir turtingiausioje 
i... ų ralyje vietomis yr i labai 

jaųg skurdo. Ypač skaudu pa
aky, i, kad tose valstijose, kur

iki sužinai, kad toje apylinkėje 
yra mokykla. Kai kas stebisi, 
kad Jungtinėse Valstijose yra 
beraščių. Susipažinus su tūlą 
valstijų sąlygomis, visai nėra 
ko stebėtis.

(rna padaviau tik mažytę, da
lelę tų atsiminimų, kurie bus 
atmintyje visados; be to, tai 
puiki mokykla praėjusio mėne
sio kelionė. Ypatingai, kada 
studijuoji lygiai visų žmonių 
, yvenimą bendrai ir bešališkai 
į viską žiuri. Norėčiau ir su vi
sais lietuviais nors šioje trum-

BRIDGEPORT ROOFING ANŲ 
S HE ET METAL CO. 

ptogus, rinas, stųgiąngiųs ir 
sienų apmušimus.

Tųįgftmę bei ką-Ąmąąjmąme bpt 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
........... . .. . ........—-------

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

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

Tel. Boulevard 0014

mitėii didesnis skurdas laiptu- poje formoje pasidalinti minti-
mis bei įspūdžiais įr kartu pri 
minti, jei tik kam sąlygos Jei- 
(žia, lai bandykite susipažinti 

my ią pravažiuoji . u musų šalini. \

lėr.i didelis tamsumas. Nuolat
i rijoje mokyklų pa ta tų, b 't

. ąž ausįai buvo. Kartais ke-

Galite Per Paštą pfe A D A D 
Padėti Banke . . .
Taip, jus galit paštu padėti pinigus Drovers Bankuose. Nereikia nė 
ii. tirus nes jūsų pinigų saugumas yra aprūpintas šiuo nauju biznį 
daryti būdų. Atsįlankykit šiandie. Leiskit mum išaiškinti šį paran
kų, laikq-taupinantį būdą depoz.ituoti per paštą, arba ištraukti fon
dus iš jūsų ląskąilos—tik įmetus į artimiausią pašto dėžę savo 
pasirašytą reikalavimą.

BANKINĖS VALANDOS
Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų
Subatomis nuo 9 ryto iki 2 po pietų

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL EEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

PINIGAI SKOLINAMI
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

$800 iki $5,000 
UŽ 4% PALŪKANŲ

GAUKIT MUSŲ ABSKAICIAVIMĄ DYKAI

2411
So. 52nd 

Avė.

n Phone 
CICERO
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RĘALTOR 
Prašykit DYKAI musų TIKRŲ Real Estate Bargenų Sąrašo

ifNEL AUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti ųuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite ągento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERAL1A1 AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN 1NDEMN1TY COMPANY
COLUMBIA F1RE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
M1CHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOE1N1X 1NDEMNITY COMPANY.

COAL ana COKE
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis. 

N USIP1RKIT PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taksų 3% įeina į Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau
POCAHONTAS •— Third Vein 
ar New River. Ne- $"7,75 
rūksta ... Namams

WEST VIRGINIA MINE $-?.35 
RUN — Extra rupios
CHICAGO SOLVAY arba CHI
CAGO COPPERS — $0.35
Pea Coke

ĄNTHRAOĮTE Cbept- SMO.25 
nut ar Fange Hard Coal

Dideli v
$A*35

MIŲE£B’S CRĘEK 
šųiofai, Genuine 
ęonsol<4ąti<m
ATUAS BLOCK — $0.15
Puikios Pečiui Anglys

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.
ILLINOIS SCREEN1NGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba $^.70 
rankomis kūrenti H1
ACE ŠTOKĖR NUT — 1-inch 
oil treatęd, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių 
įrengimams w
ROYAL STOKER NUT — Mu- 
sų Vadas. Puiki Štoke- ,_$A.O5 
riam Anglis
BLACK MAG10 SCRFEN'iNGB 
-1-inch $*7.20
rupumo
BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kurąs, 
su magiškorp pasėkom* Geriau
sias ką pinigai $T65
rali nirkti

Kainos Gą| būt Pakeistos Be Įspėjimą*

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIg.

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

permodeliuokit savo senus 
KAILIUSvisa Tai už $15-00 

Permodeliavimas 
1 Pataisymas 
k Naujas 
1 Pamušalas 
B Valymas 
V Paliavojimas 
■ Storage 

Apdrauda

YOUR OLD FURS

i reNEWed
FOR ONLY

J B'fL- Pasiuntinį pa-
saukit telefonu 

|r W STATE 7626
I [190 N. STATE ST.

HHUUCRS J Suite 746 
State-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

U HHUUEAS J

•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

VICTOR BAGDONAS
LOCAŲ & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

SULAIKYKIT “
PATRUKUSIEJI

100% garantuoti Fittings 
(S padaro ' paraistes 100% 

Apsaugančias ir 100% 
Pataisančias. Sukeliamas 

'' | specialus stimuliantas—
liauju stiprių muskulų ir 

-jaudimų sudarymui viso- 
Į\ i se silpnose dalyse. Duo- 

1 / © I da pakankamai pageri- 
/(E) z\nimo, kad paliuosuoti jus 

i ( tcV© ‘š Paraistės Vergijos į 
Į į © Trumpą laiką.

I Tegul tik specialistas \ j / daktaras pritaiko jums. 
\ 1 į šimtai pasveiko. Ko- 
j \ į 'I dėl ne jus? žiūrėkit į 
Ii! I liudymus. Atsilankykite 
i k Į norėdami gauti DYKAI 
\ ĮI / Fittings ir pamatyti, kaip 
} y ( jūsų paties Paraištė ar- 

y l \ ba nauja, taip pigiai 
kaip uz $5.00, duoda jums nuosta
bius rezultatus. Rašykite klausdami 
informacijų.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

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

Armitage 8200 
Įėjimas per krautuvę ant kampo į 

2-rą aukštą.
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Utena Iš Dienos
Atostogauja Tolimuose 
V akaruose

BRIGHTON PARK. — Jonas 
Vaidžiunas, turintis mėsinę, 
Archer Market, 4214 Archer 
Avė., su savo jaunu sunum 
Richardu prieš kelias savaites 
savo naujuoju Packardu išva
žiavo atostogoms į tolimus va
karus.

Jie jau aplankė Yellowstone 
parką, Los Angeles, Washing 
tono valstiją, o dabar lanko San 
Francisco, Cal. Apie grįžimą 
Chicagon dar ir nekalba, bei 
manoma, kad grįš neužilgo. 
Kai išsiilgs namų. — B.

Petras Kriaučiūnas 
Liko Tėvu

Gerai žinomo dainimnko 
brooklyniečio brolis, Petras 
Kriaučiūnas dabar jau tėvelis, 
nes jo žmona susilaukė 6 sv. 
ir 12 unc. sūnų. Abu randasi 
St. Bernard ligoninėje ir abu 
sveiki. Kriauč linai gyvena švo- 
gerio p. Juozo Rachuno name, 
prie 62 ir Ashland Avė. Lin
kėtina pp. Kriaučiūnams sėk
mingai išauklėti vienturtį sū
nelį. — VBA.

John Gaubas, Jr., 
(Ynskiai Grįžo iš 
Miami, Fla.

BRIDGEPORT. — Studentas 
Jonas Gaubas Jr., kartu su sa
vo mokslo draugu Frank čin- 
skiu, Mrs. činskis ir jų duk- 
tere Irena lankėsi Miami, Flo
ridoj apie porą savaičių, l^p. 
Čirškiai turi žentą Nashville 
Tcnn., kuris užlaiko stamb- 
anglių yardą ir pakelyj aplan
kė ir jį. Pp. Činskiai užlaiko 
vadinamą “Club činski” prie 
47th ir VVestern Avė. Gaubo 
tėvai turi gėrimų sandėlį ant
rašu 3529 S. Halstcd St. Sūnūs 
Jonr.s Jr. jau ketvirti motai 
lanko Central Y.M.C.A. moky
klą, kurioje studijuoja žurna- 
lizmą. Jaunuolis priklauso Chi- 
cagos Liet. Draugija', o jo tė
vas yra ąžuolinis naujienietis 
ir neklaustas pats padavė sa
vo pasveikinimą “Naujienoms” 
remontuojamo namo “grand

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
William Tarak, 28, su Aldo

na Peters, 25
John Sherman, 66, su Elea- 

nor Mikas, 45
Aloysius Sarna, 24, su Lil- 

lian Kosowski, 20
Stanley Kučas, 27, su Jose- 

phine Tomai, 20
Vincent Vaičiūnas, 24, su Jo- 

sephine Meškauskis, 22
William Wehling, 62; su Stel- 

la K rausė, 52
Frank Cybulski, 26, su Mary

Mykolas, 16
John Drėma Jr., 26, su Eve-

lyn Jaeher, 23
Charles Beitus, 22, su Vero-

nica Novak, 19
Angele Signorelli, 23, su Ka- 

therine Kūrės, 21
Felix Klobo, 22, su Casimira

Dougelas, 26
William Begenvvald, 27, su

Virginia Jesko, 23
Joseph Alekna, 30, su Vale- 

ria Lak, 32
Dennis Varga, 22, su Anna 

Raila, 25
John Mulee, 20, su Evelyn 

Anisko, 18
Paul Reiff, 45, su Annie

Rack, 45
William Cludester, 28, su

Virginia Lewand, 28

Perskirų
Bernice Bernard nuo Edward 

Bernard
Petronella Bazules nuo Alex- 

ander Bazules

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente).

KISIELIUS, Anthony, 4910 
South Princetcn avenuc, gimė 
Hepos 28, tėvai: Anthony r 
Justine.

KERNES, 3132 West 15th 
Street, gimė liepos 24, tėvai: 
Izidorius ir Florence.

BUTMAN, Brian, 2121 No. 
Campbell avenue, gimė liepos 
25, tėvai: Raymond ir Mar-

openingui”. — VBA. guerite.

PRANEŠIMAS 
NAMŲ SAVININKAMS 
1939 metų Real Estate taksų antro in- 
stallmento mokėjimas atėjo. Juos reikia 
sumokėti Town Collector Ofise, Town 
Hali, Cicero.
Mokesčiai bus priimami iki rugpiučio 
24-tos, 1940.
Pagelbėkit savoms vietos taksų įstaigoms 
ir sutaupinkit laiką ir trukdymą — mo
kėdami savo taksų bilas Ciceroje.

JERRY J. VITERNA 
Town Collector, Cicero

“Field Day” Pikni
kas Rugpiučio 18 d.
Rengiamas ‘'Naujosios Gady

nės” Naudai

Iš North Park Hotel 
Vasarvietės

Daug piknikų buvo ir da 
daugelis jų bus, bet tokio įdo
maus, linksmo ir žavingo susi- 
laukiam labai retai. FIELD 
DAY PIKNIKAS įvyksta kitą 
sekmadienį, rugpiučio 18 d., 
LIBERTY GROVE darže,—tai 
buvusiam Dambrausko ūkyje. 
Nėra reikalo kalbėti apie vie
tos patogumą ir gerumą pasi
linksminimui. Visi žino, kad 
ta vieta yra viena iš geriausių 
vietų piknikams visoj Chica
goj.

FIELD DAY PIKNIKAS yra 
rengiamas kaipo metinė šven
tė Liet. Darb. Draugijos 4-tos 
kuopos, čia suvažiuoja iš įvai
rių kraštų Chicagos visi drau
gai, prieteliai ir “neprieteliai”, 
ir visi kartu džiūgauja, šoka 
iri linksminasi kaip geri bro
liški draugai.

Dainuos Du Chorai
Suprantama, kad piknikas 

be muzikos negali būti, todėl 
Jurgis Steponavičius, po savo 
gerų atostogų, žada pagroti 
linksmų šokių visiems. Kad 
piknikas butų da linksmesnis, 
tai Naujos Gadynės choras ir 
Birutes choras padainuos 
daug gražių lietuvių, liaudies 
dainų, kas, suprantama, duos 
daug malonumo atvykusioms 
svečiams.

Bet už vis įdomiausia pub
likai bus tie dideli laimėjimai. 
Laimingas asmuo galės laimėti 
net $50 už vieną kelių centų 
vertės bilietą. Reiškia yra pro
ga ne vien pasilinksminti, ne 
vien pabaliavoti, bet ir parvyk
ti namo su geru pluoštu dole
rinių.

Pelnas Geram Tikslui
Da tenka priminti, kad šitas 

taip įdomus FIELD DAY PIK
NIKAS nėra rengiamas asme
niniam pasipelnymui. Šio pik
niko visas pelnas bus atiduo
tas kultūriniams reikalams— 
paramai musų savaitraščio 
NAUJOSIOS GADYNĖS, kuris 
šiuom laiku užima teisingą, 
rimtą poziciją gynime kaip 
Lietuvos nepriklausomybės, 
taip ir darbininkų klasės rei
kalų. Taigi, tas laikraštis užsi
pelno širdingos paramos ir to
dėl tu ir aš vykini į FIELD 
DAY PIKNIKĄ RUGP. 18 die
na. —KAZYSv

S. Piežai Atostogau
ja Indianoj

Mažam San Pierre miestelyj, 
Indiana 'valstijoj, dabar atosto
gauja p. Stasys Pieža, “Herald- 
American” redakcijos1 narys, 
dainininkė p. Ona Piežienė, jo 
žmona, ir dukrele Joan. Prane
ša, kad leidžia “tikras atosto
gas” — neskaito nei laikraščių 
nei nesiklauso radio programų, 
ypač žinių.

San Pierre miestelyj pp. Pie
žai turi giminių. Drg.

- - ------- —

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘VArumNOSE’

Gražios Paw Paw ežero 
apylinkės

Nors, rodos, nesen'ai bu ve 
“N-ose” rašyta apie šią gražią 
lietuvių vasarotojų vietą, ku
rios savininku ir vedėju yr: 
jaunas G. J. Zuris (teisėjo Z u 
rio brolis), bet, štai pabuvo- 
:us ir šią vasarą tame gražia
me Paw Paw rezorte, ir ve 
nor si savo įspūdžius parašyti. 
Kas jau ten lankėsi, žino, kad 
gerai ka’bant apie tą rezortą 
nėra perdedama. Man, asme
nini, vieta kas met geriau pa
tinka. Matyt, kad ir kitiems 
taippat patinka, nes jau šįmet 
(netikėtai nuvykus Week-endui) 
radome 'viešbutį taip p’lną sve
čių, kad jau reikėjo prašytis, 
kad priimtų ir vietoje musų 
“senojo” menamo kertinio kam
bario, vos gavome kambarį ant 
3-čiųjų lubų, kurs visvien buvo 
erdvus ir patogus, kad ir rei
kėjo aukšč au palipti.

Svečių Iš Visur
Taip, kaip porą metų atgal 

sakėm, kad šią vietą sužinos 
svetimtaučiai, tai ją ir užpil
dys. Musų spėjimas pasirodė 
teisingas. Svečių buvo iš įva- 
rių valstijų Amerikos. Buvo 
ir lietuvių iš Chicagos, India
nos valstijos ir iš Detroito.

Aš niekuomet negaliu atosto
gų įs vaizduoti tokių, kur žmo
nės išvažiavę į “country” pa
tys vargsta ar tai primityviš
kose farmose, arba kokiame 
“cot'tage”, kur reikia pačiam 
gamintis valgį arba gyventi ant 
“canned goods”.

North Park flotel Resorte, 
galima tikrai atsilsėti, nes ten 
valgis ger’au.siai ir skaniausiai 
pagamintas tris syk į dieną, 
valgomas kambaris didelis, 
puošnus ir švarčfe ir patarna
vimas pirmos kfesos. Valgių 
įvairumas ir-- skanumas tikrai 
girtinas. Kuomet nori — gal 
žaisti, sportaut, ar savo kam
baryj pabuvot — visai priva
čiai ir ramiai. Arba po šimta
mečiais medžiais pasėdėt ar tai 
sūpuoklėse, ar “hammoke” ar 
ant plač'os verandos, kuri ap
supa visą viešbutį.

Nauji įrengimai rezorte
Naujas kambarys “Pine 

Room” tai vienas gražiausių 
viešbutyje. Čia galima kortuo
ti, šachmatus lošt ar čekerius. 
Naujai išgręstas “tennis courl” 
šalima s viešbučio, o “po ko
jų” Paw Paw ežeras, kur van
duo kaip apšildytas ir taip ty
ras, kad dugno matosi.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Rakandų Išpardavi
mas Jos. F. Budriko 
Krautuvėse

Šį mėnesį kitos lietuvių ra
kandų krautuves beveik nesi- 
garsina laikraščiuose. Bet Jos. 
F. Budr ko krautuvės beveik 
niekuomet nesustoja garsintis. 
Ir tai yra didelis Jos. F. Bud
riko biznio pliusas.

Turint didesnį biznį, būtinai 
reikia garsintis: Jei kuri įstai
ga nustoja garsintis, greit kos- 
lumeriai pradeda lankyti kitas, 
tokios pat rūšies krautuves.

Dabar jau nėra taip labai 
šiltas oras. Kam reikia kokių 
nors namams rakandų, važ’uo- 
ja į tas krautuves, kurios gar
sinasi.

Pavyzdžiui, Jos. F. Budriko 
krautuvėse šį mėnesį eina di
delis išpardavimas įvairių ra
kandų, radio, pečių, skalbyklą, 
dulkių Valytojų ir t.t. Pirkda
mi dabar Jos. F. Budr-ko krau
tuvėse skalbyklą (plovimui ma
šiną), galite sutaupyti net iki 
$30.00. Pirkdami Zenith radio, 
sutaupysite iki $20.00. 2' šmo
tų parlor setas vertes $99.50, 
dabar tik ‘ $42.50.

Kaip matote, tikrai verta at
lankyti Jos. F. Budriko krau
tuves ir nusipirkti, kas ręika 
linga namams.

Remkite tas įstaigas, kuriuos 
garsinasi “Naujienose”.

— Susiedas.

j Rockford, III. atlankyti savo 
.senus draugus ir pažįstamus, 

i Apsistos pas Mrs. Margaret 
Anderson.

Kartu vyksta sūnūs Walter 
ir marti Genovaitė. “Naujienų” 
Namo sveik nimą padavė iš 
anksto. — VBA. *

Išvyko į Pittsburgh, 
Pa. Atostogauti

BRIDGEPORT. _ Tavernos 
biznieriai pp. Alice ir Jonas 
Daučiunai vakar sėdo į savo 
naują Buicką ir patraukė į 
Pittsburgh, Pa. Kartu su jais 
išvyko ir jų geri draugai pp 
Mickenai nuo Morgan St. P tts- 
burghe jie turi senų draugų ir 
daug pažįstamu, tai mano pa
būti apie dvi savaites laiko. 
Namuose gaspadorauti jie pa
liko savo dukterį Albina ir žen
tą Mike Bakunus. Jų vieta ran
dasi ad. 3300 S. Un on Avė. 

I Beje, prieš išvykstant pp. Dau
čiunai įdavė savo pasveikinimą 
“Naujienoms”, nes, sako, “gal 
nes nespėsim pargrįšti “įkur
tuvėms”. \ — VBA.

Atidengimas Pa
minklo Marijo
nos Linkienės

Nedėlioj, rugpiučio 11 d., 
įvyks atidengimas paminklo 
ant veliones Marijonos Binkie
nės kapo Šv. Kazimiero kapi
nėse. Visi giminės, draugai ir 
pažįstami esate kviečiami su
sirinkti prie kapo kaip 3 vai. 
popiet, kur įvyks atidengimo 
apeigos.

Linky Šeimyna.

Pargrįžo Ir 
Vėl Išvyksta

BRIDGEPORT. — Mrs. Stel- 
la Shurna, savininke Happy 
T-Iour Taverno buvo išvykusi į 
Ludington, Mich. atostogų pas 
savo gerus draugus pp. Bun- 
dzas, kur e turi pavyzdingą ūkį 
toje apylinkėje.

Rodos, gerai pailsėjus gali 
vėl savo namų darbą dirbti prie 
biznio, bet Mrs. Shurna, sako, 
dar neužtenka. Dabar jau su
darė naujus planus ir išvyksta

AUDITORIUM 
_ RESTAURANT 

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

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

Pirkite tose krautuvėse, ku-
Irios garsinasi “NA UJ1 įsoJOSF’

___TONY LUKOŠIUS_ _ _ _ _ _
Geriausias Brighton Parko Drabužių 

VALYTOJAS
Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rūšies drabužius. 
Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkaučius j naujas 
madas už prieinamas kainas.

Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

šeštad., rugpiučio 10, 1940

Fondai Padėti Pirm 
Mėnesio 15 d.

Neša Pilną Uždarbį

4%
Vėliausias dividendas

Visi fondai apdrausti iki $5,000 
by U. S. Gov’t Agency

FairfieldSavings 
and Loan Association

2729 W. Cermak Rd. Law. 6400

MES

FINANSUOJAME
WPA

ŽEMIAUSI IMOKĖJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS

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

Ford Trk. Sėd..........
Packard 6 Sedan ....
Chrysler Royal Sd,....$325
Ford Sedan .............. $175
Plymouth Tr. Sėd......  $235
Chev. Sedan ........... $225
Ford Sedan ............ $235
Plymouth Tr. Sedan $175
Ford Tr. Sedan ....... $125

$495 
$195 
$295 
$325

’38 
’36 
’38 
’37 
’37 
’36 
J36
’36

(’37 
’35 

(’35
Lincoln Zephyr 4 door sedan. 

į radio 
'’34 
i’34 
’’33 
/33 
1’32

►UNIVERSAL
Į AUTOMOBILE SALES 
I 2919 W. MADISON 
F CHICAGO, ILL.

$295 
Studebaker 6 Sedan .. $65 
Plymouth deluxe Sėd. $95 
Plymouth Coupe ...... $75
Chevrolet Sedan ....... $95
Buick Sedan ........... $65

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind.

Tik vienas daiktas tai nege
rai, būtent, kad pabuvojus 
North Park Hotel Resorte, 
žmogus “susigadina”, nebeno- 
risi būti Chicagoj, tik norisi 
kuogreičiausiai vėl į Paw Paw 
grįžti. — Iš ten, parašysiu 
Jums daugiau savo įspūdžių.

Vasarotojas.

Miesto viešų darbų departa
mentas praneša, kad šeštad. e- 
nio vakare ir sekmadienį re
monto darbams bus uždaryti 
du tiltai, Harrison ir Madison 
gatvių. Automobiliai turės nau
doti kitų gatvių tiltus.

REIKALINGI!
5 REAL ESTATE SELSMANAI

Mes turime daugiau nei 1800 prospektų real estatui. Teikiame nu
rodymus (leads). Visi musų sėlsmanai daro pardavimus. Jus taip
gi galite turėti pasisekimą, jeigu vartosite musų MODERNŲ real 
estate parduoti metodą. Atsilankykite pas mus pasitarti.

2411
So. 52nd 

Avė.

fck J O HN' O ■:

sykorSĮ
Phone 

CICERO 
453

REALTOR
25 metai real estate bizny

JACK’SWIFT

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

^vpcnii’čio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE 

IR PAMARGINIMAI 
DOVANOS, ŽAISMĖS



šeštad., rugpiučio 10, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.

VALDŽIA RUOŠIASI AŠTRIAI BAUSTI “5 
KOLUMNOS” AGENTUS IR 

ORGANIZACIJAS
Kaip Tas Paliečia Lietuvius

— SKAITYTOJŲ BALSAI —

Visokios lietuviškos draugi
jos — pašalpiįves, kultūrinės, 
kliubai ir naiconalių organiza
cijų kuopos didžiumoj turi na
rius, kurie yra ne vien geri lie
tuviai, ištikimi savo organizaci
joms, bet yra ir lojalus šitam 
kraštui.

Bet beveik kiekvienoj randa
si po keletas ar keliolikų narių, 
kurie yra aiškus komunistai. 
Dabar jie dažnai vadinami “ko- 
munaciais”. Taip kaip vokiečių 
naciai veikia diriguojami iš 
Berlyno, taip tie komunistai 
veikia diriguojami iš Maskvos 
ir atvirai eina prieš Amerikos 
tvarkų. Komunistai ir naciai 
priskaitomi prie ‘'penktos ko- 
lumnos”, tai yra prieš šios ša
lies priešų.

Prieš tokius elementus kaip 
federalė, taip ir valstijų val
džios pradeda griežtų kovų. Kad 
išvengti didelių nesmagumų ir 
lietuvių draugijoms, kliubams 
bei kuopoms reikėtų kaip gali
ma greičiau nuo tokių žmonių 
apsivalyti, nes vėliau gali tekti 
skaudžiai nukentėti. Visi žinom, 
kad musų organizacijose jų yra. 
Jie yra sukėlę visokiausių sui
ručių, supiudę narius, ir yra 
labai daug pakenkę, o mažai

kų gero tepadarę.
Mes lietuviai didžiumoj esam 

tolerantiški ir nesielgėm taip 
akiplėšiškai, kaip elgėsi tie ko
munistai musų tarpe. Jų šposus 
kentėm. Bet, atrodo, kad jau 
laikas atėjo jų nusikratyti.

Bilius Kongrese.
Rugpiučio 6 d., šios savaites 

pradžioj, U. S. kongresai! buvo 
įneštas bilius, kuris bus priim
tas, reikalaująs labai skaudžių 
bausmių ne tik 5-tos kolumnos 
gaivalams, bet ir tiems asme
nims ir organizacijoms, kurie 
5-tai kolumnai suteikia prie
glauda, po kurių vardu pasislė
pę jie veikia.

Tokiems numatomos baus
mės yra iki 21 metų kalėjimo ir 
iki $5,000 piniginės pabaudos. 
Kraštutiniškam atsitikime nusi
kaltusiam gali būti paskirtos 
abi bausmės, žinoma, draugi
joms kalėjimas gal būt ir ne
pritaikomas, bet $5,000 ar kad 
ir mažesnė bausmė visai gali 
būti paskirtos. Išmesti stambią 
pinigų sumų iš iždo už užlaiky
mų kelių komnuistų ar kitokių 
5-tos kolumnos elementų savo 
narių tarpe butų labai skaudu.

Biliaus Tekstas.

S Ifl D 2 Gėlės Mylintiems g i |J ĮJ A Vestuvėms, Ban- 
Jklkietams, Laidotu- 

Papuoši
mamsGĖLININKAS 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

1 t Siunčiam Gėles

Dalis
KVIĖTKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Aiškumo dėlei čia paduodu 
to kongresui įteikto biliaus tek
stų, kad nekiltų užmetimai, jog 
čia paduodamus žinios yra iš 
piršto išlaužtos. Bilius skamba 
sekamai:

“76th Congress 3-d Scssion
H. R. 10289

“In the House of Repre- 
sentatives—

A. BILL
“To define fifth-column acl- 

ivities and sabotage and to pro- 
vide pcnaltics and punishmeht 
therefor.

“Be it enacted by the Senate

5

Trijų Metų Mirties Sukaktuvės

Marijona Kojalis 
Po tėvais Jurkaitė

Persiskyrė su šiuo pasąuliu 10 d. 
rugp. mėn. 1937 m., gimus Lietu
voje. Palaidota Tautiškose kapi
nėse Chicago, III.
ųaliko dideliame nuliudime vy
rą, sūnų, brolius, seseris ir gimi
nes.

Mes tave, musų brangioji mo
terėle ir motinėle, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši. bet mes anksčiau ar 
vėliau pas tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
yrąs Juozapas, Sūnūs J6seph, 
•., Broliai, Seserys ir giminės

JĮ.!

BOLESLOVAS JUČUS
su šiuo pasauliu rugpiučio 7 dieną, 5:02 valandą 
m., sulaukęs 53 fnetų amžiaus, gimęs Lietuvoje,

Persiskyrė 
popiet, 1940 
Tauragės apskr., Rytavos .parap., Rubiškių kaime (dabar Dariaus 
Kaimas).

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

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

Velionis priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos. 1
Kūnas pašarvotas randasi 3230 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.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Seserys, švogeriai, Brolis, Brolienė, 

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

. ...
and House of Representativcs 
of the Ūnitėd States ot America 
i n Congress aššembled, Titiit as
used irt the Ačt—

“(a) Tfie ferma fiffK-čoi- 
umn activities’ and ‘un-Anreri- 
caniširi’ m&tns siib’vėrslvd ači- 
iviti^s corrsUting of advocatitig; 
teacMrig, aidirig, or abettihg 
(1) the ovetthtow of corrst.tut- 
ed g6vėrnmeht, or (2) the čom- 
missiort of criniė, šabotageę ttfl- 
lawftil or treasonouš ąčt of 
force and violence, or unlawiul 
methods of terrorisnt, aš a 
mearis of acėo'rtipftėfririg or ėf- 
fecting dny political or govern- 
mentai čhange or whicft under- 
mines or weakehs the mjlitary 
or navai strength of tfie Un'ilted 
States, (3) inciting to ridi or 
inciting račiai or religious pre- 
judicė, or (4) aiding or coni- 
fortihg any foreign government 
to tke irijury or deirim’ėnf bi 
the United Sfateš, or (5) stir- 
ring or promotihg internal dis- 
cord within the United States 
by causing others to cortirtiit 
acts injuriuos to the Govern
ment of the United States, (6) 
engaging in any military act- 
ivities»not sanetioned by the 
Government of the United 
States or by one of the States 
of the United States or orie o'f 
the subdivisions thereof.

“(b) The terih ‘sabotage’ 
mcans any willful and mali- 
cious physical damage or in- 
jury to physical propefty.

“SEC. 2. Whoever (a) ėnga- 
gės in fifth-column ačtivitieš br 
un-Americanism, or (b) will- 
fuliy and deliberately, by spo- 
ken or vvrittėn wofdš, juštifies 
or attempts to justify fifth-col
umn activitiės or u h-American- 
ism, or (c) prints, publishes, 
edits, issues, circulates, public- 
ly displays, or possesses any 
book, paper, pamphlet; docu- 
ment, poster, or written or 
printed matter in any other 
form containing fifth-column 
activities or un-Americanism, 
or (d) organizes, assists in or- 
ganizing, or is or knowingly be- 
comes a member of, any organ- 
ization, society, group, or as- 
semblage of persons organized 
or assembled to engage in fifth- 
colunin activities or un-Ameri- 
canism, shall upon eonvietion 
thereof be fined not more thad 
$5,000 or iinprisoned for noi 
more than tvventy-one years, or 
both.

“SEC. 3. If any provišion of 
this Act, or the application the
reof to any peršon or circuhi- 
stahces, is held invalid, the fe- 
maindet bf the Act, and the Ap
plication of stich provisions tb 
other persons or cirėumstančės, 
shall nbt be affected thėreby.”

mažiau 5-tai kolumnai tarnau- 4 • 4 t . • t -• » f

ja. Valdžia taipgi turinti pilną 
rišu kdrh'unistiškų dr kdrtiuriis.- 
tų valdomų organizacijų ^įra
šą!, pilną komunistų partijoj 
nafitj sąrašą, it vardus žmonid, 
kurie kdmunisitį veikimą pa
laiko piniginėmis aukomis.

Valdžia šavd nusištatymą 
aiškina sekamai: Ji, kaip1 ir vi
si ateiviai žino, jdg kaiti tarp 
ameHkiėčių, taip ir tarp atfei- 
vių ve kia 5-to.ji kolumna. Di
džiumoj, tačiau, stlėiviai yta 
loj^liški ši'tafn krašttri it visai 
nei negalvoja jam kenkti. Kar
tais pėnktoji koluinfia,- jiems 
nežinant; ate.'viū’š pavsfrfoja’ ša- 
yo tikslams. Payyžftžiui gadha 
jiį pritarimą' prišidėng^' fi'ėl^al- 
tais 
gus 
bet 
ma. 
tik
Tokie tai bus valomi. Jie t/ri- 
Wb b’Uti “išvalyti”. Bet tšti 
padarius, ateityj niekas nega
lės padaryti užmetimo ištiki
miems ateiviams, kad jie tar
nauja svetimai valdžiai ar pri
taria šitos šalies tvarkai prie
šingai ideologijai.

Sako, Yra 560 “5-tos Kolum
nos” Organizacijų

U.S. teisingumo departamen
tas šiomis dienomis paskelbė, 
kad žino apie 500 Svetimšalių 
draugijų, kurios daugiau ar

ei

Weštville, III.

JOHN P. MELLEN, JR.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 8 d., 1:15 vai. po pietų 
1940 m., sulaukęs 39 mėtų 
amž., gimęs Westville, III.

Paliko dideliame nuliudime 
artimus gimines ir draugus. 
Del platesnių informacijų te- 
lefonuokite Albany 5774, Ag
nės Norkus.

Kūnas .pašarvotas namuose, 
Westville, III.

Pamaldos atsibus ryte, laido
tuvės įvyks sekmadienį, rug
piučio 11 dieną, 2:00 vai. po 
pietų'į vietines kapines.

Visi . A. John P. Mellen Jr. 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Artimi Giminės ir Draugai

Laid. dir. John Urbas, West- 
ville, III.

IHB

PERSONAZ 
Asmenų Ieško

JUozapąs Linkus pa j ieško savo 
Sesers Agotos Ųinkiutės, po vyru 
PluŠčaūskienės,. pąėįna iš Rasei
nių apskr., Viduklės parapijos. Pir
miau gyvend Scranton,. Pa., prie 
: 5rovidencę ir Market Šts. Prašau 
;ą pačią ar žinančius apie ją atsi
šaukti. Joseph Linkus, 8115 So. Jus
tine St.; Chicšigo, III.

■vvv*
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui

obalsiais, šautedafni mitin- 
“faikos. reikalaut”; etc., 

už tai jų kaltinti rfėgafi- 
5-tai kolumnai prikUusfo 

riia’žas nuošitritiš ateiviu.

Demokratijoms Nėra Kitoj
Išeities

riELfP tVANTED—IviALE

Keikia dArbiRinkV prie
AEROPLANŲ

Paprastas galimumas vyrams am
žiuje nuo 18 iki 37 metų išsimokinti 
it prisiruošti į 10 savaičių aeropl^- 
ųų statybos darbui dideliame fab
rike. Žemiausia pradinė alga nuo 
51 iki 55 ęentiį valandoj. Gera pro
gą padaryti daugiau tiėms, kurie 
ąirba kavąįkų darbą. Turi mėgti 
mękaniko 4arb4. Reikalingas mažas 
/radinis į&iokėjimąs., Nepilnamečiai 
Air i ateiti št! giminesnis, kitaip nė- 
-treipsim į juos dėmesio. Atdara 
iki 8 vai. vakaro.
AMERICAN Aircraft INSTITUTE 

936-46 W. Chicago Avenue.

Kaip matome, tai Dėdė- Ša
mas ne juokais žada komunis
tams, naciams ir jų pasekė
jams ragus aplaužyti. Todėl, 
lietuviai, bukite atsargas, kac 
nepakliūtumėte į jų tatpą au
kodami ar parodydami kito
kią viešą paramą ar pritarimą 
tiems clementafns, kurių šios 
šalies 'valdžia nebetoleruoja. Ji 
ikišibl jų nekliudė, (laivė jiems 
laisvas rankas. Bet dabar at
ėjo tokie laikai, kad demokra
tiškos šalys turi kovoti dikta
tūrų agentus, kitaip joms grę- 
s a likimas, kurio susilaukė be
veik visos Europos valstybės.

Atitartas Jočius.

Chicagos Drau£ijiį> 
Kliubii Valdybos 

1940 Metams

REIKALINGAS patyręs shęarman 
ir padėjėjas dirbti Shear ir Iron 
kieme.

WARSHAWSKY and CO.
1900 So. State St.-

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU
DO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas-—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekręt.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kašierius.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Taliiiail Avė.; Vicė pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St.; Sek: 
r eterius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd Št.;, Fiųąnsų rašft. Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St.; Kasos globėjas Ona 
Jokubauskiėnė, 4409- So. Arte
sian Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollywdod Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St., 7:30 vai.

• vakaro.
LIETUVOS. BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist- 

raę—Firm., 4548 So. Ėrancišco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rast., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasięrius, . 3461 S, Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgai! st.; Jošeph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
nica avė. Chicago. III.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia 2mtds Apie Paren

gimus.
“Naujienos” . įsteigė Lietuviškų 
Parengimų informacijų Biurų;

Draugijos, / Kliubai ir viso
kios įstaigas prašomos praneš
ti “Nkujienorhš” difenas savo 
parengimų. Taipgi ir dengėjai, 
įjifni samdymu svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nešUSidUrti šu kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos.* šį 
patarnavimų “Naujienos” tei
kia nemokamai.

6116 ŠO. CARPENTER STREET 
Pamatykit šį bargeną: 2 fl. frame 
po 4 kambarius, furnes šiluma, 2 
karų garažas; rendos į metus neša 
$864. Parduosiu už $3500, įmokėti 
$1,000, kitus $35 į mėnesį.

KAS NORITE PIRKTI AR 
MAINYTI?

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

kainomis, 
atvažiuokite.

C. P. SUROMSKIS
6921 So. Western Avė.

Tel. Republic 3713

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
kuris nerūko ir negirtuoklis. Turi 
užsistatyti kauciją. 6502 So. Went- 
worth.

/•URNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

ANT RĘNDOS kambarys dėl vy
ro ar moteries. 2435 W. 45 St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

GERIAUSIAS PIRKINYS Nor- 
wood Parke. Kampas. 7 kambarių 
muro rezidencija, 4 miegamieji 
kambariai, karštas vanduo,1 tailas 
virtuvėje .ir voninėję, 3 karų muro 
garažas. $8500. $2000 cash.

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

PARDUODU medinį namą Brigh- 
ton Parke. 6 kambariai, 4 bedrui- 
rtiiai, dvėj* porčiai su stiklais, 2 ka
rų garažas,, lotas 31x124. 4011 So. 
Campbell Avė.

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

RENDON 'furnišiuoti kambariai— 
tik miegojimui arba ir su valgiu. 
Taipgi 2 light housękeeping kam
bariai rendon. 744 W. 59th St.

FURN1SHED KOOIY1S—VVĄNTED
Reikia Gyvenimui Kambarių__

PAIEšRAU KAMBARIO rendai, 
apšildomo, prie švarios šeimynos, 
Bridgeporte. Box 2404, 1739 So. 
Halsted St.

BRIČPORTE
Bizn. nam. su 5 fl. Randos $120.00 
į mėn. Kaina ................. $5,000.00
Cottage. Nam. 5 kam. su 4 lotais. 
Graži vieta. Kaina .......... $1,500.00
4 lotai Mt. Greenwod pigiai—sav. 
serga. Siūlykite.
Mur. namas 4 flat. po 4 kamb. Pi
giai ................................... $4,500.00
storas ir “Ruiminghausė” 45 kamb. 
Casji $5,000.00. Neša $275.00 į mėn. 
Mainys 3 fl. namą į farmą.
Cottage, 4 kamb. Cash $350.00. Kai
ria ............. ,..................  $750.00
Pamatykit. 3649 So. Halsted Street.

KAMPINIS trobėsis, 2 augštų 
mūras, krautuvė ir flatai, geros 
biznio progos, gerai apsimokąs in- 
vestmentas. Vieta 1659 W. 18, PI. 
šaukit J. F. Novy, Cicero 1424R.

PARDAVIMUI REZIDENCIJA. 6 
kamb., gražiai įrengta, ką tik nauja, 
Marąuette ParKe. Nebrangiai už 
cash arba išmokėjimais. Pirmą ne
gu pirksite, apžiūrėkite. Rašykit ar 
matykit J. Vilimas, 6800 So. Maple- 
wood Avė. Tel. Hemlock 2323.

2 FLfATŲ namas pardavipiui. Po 
4 kambarius kiekvienas flatas. Mo
dernus fikčeriai. Kreipkitės 6837 S. 
Talman.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui -

80 AKERIŲ FARMĄ, Franklyn 
County, 111., netoli nuo West Frank- 
fort. a kambarių namas, dvi bar- 
nes, vištminkas. 8 akeriai miško, 
likusi dirbama. Skolos nėra. Par
duosiu arba mainysiu ant Bunga- 
low ar cottage Cnicagoje. 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, Wina- 
mac, Indiana.

PARDAVIMUI 3»4 akrai, .2/3 
miško; geras 7 kamb. namas, dide
lis stiklu įrengtas, in-built porčius; 
elektra, furnace, vandens sistema, 
pilno dydžio beismentas su konkri-

PARSIDUODA MŪRINIS, kambi- lo grindimis; 3 kamb. katedžius, 
nis namas su tavernų ir 2 flatais garažas, yištininkąs; grįstas U. S. 
po 4 kambarius. Vienas 5 kamba- *r ėžero;
rių—ir 5 kambarių cottage užpa
kaly. Parsiduoda pigiai $8500—Sa
vininkas Normai 4152. 5959 So.
Carpenter.

yįskas aptverta; ideali turistams ar
ba vištų farma. Verta $5,000, auko
jama už. $3950 išmokėjimais. R. 1, 
Whitehall, Mich.—E. P. Hilliard.

FOR RENT—IN GENERAL
. . Renddai—Bendrai ,
RENDON KRAUTUVĖ, 25x90, 

štymo šilumy, labai gera vieta mo
derniam restoranui. Bou. 1235. 5114 
Šo. Wėntworth Avė.

PARSIDUODA geram stovy mū
rinis namas Marąuette Parke su 
ekstra lotu šaly, 2 karų garadžius. 
Del platesnių informacijų kreipki
tės 6636 So.- Talman Avė., 1-mos 
lubos.

100 AKRŲ FARMA pardavimui 
arba mainams su geru staku ir į- 
nagiais. Daug kitų farmų pardavi
mui arba mainams. Victor Palonis, 
Knox, Ind. '

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos. .

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 namų. Randasi gražioj 
vietoj Kenosha, Wis. Biznis išdirb
tas per daug metų.

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

—EXTRA—
Pardavimui gasolino stotis, Lonę- 
Star-Inn, 147 Archer, Rbute 4-A; 25 
mylios nuo Chicagos. Tinkama dėl 
tavernos, 5 kambariai, akeris park- 
ing su medžiais. Klauskite savinin
ko, 834 W. 33rd St., grocery store. 
Rlauskite visados, kol tiktai nepar
duota, tarpe 7-8 valandos vakare. 
Tel: Yards 0518.

TURIU DVI BUČERNĖS ir gro- 
sernes, vieną noriu parduoti.

858 West 33rd St.

PARSIDUODA grosernė su na
mu ar be namo. Bus parduota .pi
giai. 3847 W. 66 St.

PARSIDUODA TA VERNO fikče
riai pereito mėto su ar be namų ir 
bizniu ant 63-čios ir California. Ga
li būt iki spalio 30 d. Prospect 3078.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

TURITE FISTULĄ arba PILĖS? 
Aš pasakysiu ,k&ip M tapau išgydy
tas.. Atsiųskite konverią su pašto 
ženkli!. A. Bergman, P. O. Bbx 641, 
Chicago, III.

SUSIRINKIMAI
Teisybės Mylėtojų Draugystė lai

kys mėnesinį susirinkimą sekmadie- 
hį, riigpiučio 11, Chicagos Liet. Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 12 
vai. dienos. Visi ųarįai kviečiami 
atsilankyti. —A. Kaiilakis, rast;

a NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

SŪNSET DARŽE
ARCHER IR 135-TA GAT.

Rugpiučio 11 d., 1940
DOVANOS, ŽAISMfeS
IR PAMARGINIMAI

SPECIAL
Pardavimui mūrinis naujas namas.
2 flatai po 5 kambarius. Priežastis— 
perskyros. 4133 S. Albany Avė.

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržovės. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių- nuo vidurmiesčio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. K 90.

NEPAPRASTI
BARGENAI!

flatai po 6—mūras. 1-me karštas2 : 
vanduo; 2-me pečius. 2 karų muro 
garažas, arti Šv. Jurgio bažhyčioš. 
Kaina .....................   $6000

3 flatai po 5—mūras—štymo šiluma.
3 karų muro garažas, Marąuette 
Parke. Kaina ...... ............. .r... $9500

BRIDGEPORT 
REALTY CO. 

953 Wcst 31st Street
Phone YARDS 0311

BRIDGEPORT
DIDĘLI ĘARGENAI 

1—aukšto mūrinis namas—2 
—Vienas .po 5 kamb.—kitas 4 kamb. 
—Rendos neša $25.00 į mėnesį. Kai
na $1500. Randasi ant Lowe Avė.

2 aukštų mūrinis—2 flatai po 5 
kamb.—Moderniški įrengimai. Pre
kė tiktai $5200.

2 aukštų muro namas—3 flatai 
po 4 kamb. ir. storas. Prekė $4500.

SOUTH SIDĖJ
2 aukštų muro’ namas—2 po 5 

2 po 4 kamb.— štymu šildomi— 
rendos neša $325 į mėnesį. 
$12,000.

2 aukštų mūrinis—2 po 5 
Stymu. apšildomas. Aukštas _ . 
p5s—Marųufette Parke. Tiktai $7200.

2 aukštų medinis namas 2 po 4— 
Vienas po 8 kamb. Prekė $2500— 
$250 įmokėti. Kitus kaip repda.

Gražus vasarinis rezortas Wisęon- 
šinė—8 coftagės ir didelis kotelio 
namas—Parsiduoda už žemą kainą.

M. J. RlRAS 
3251 S. Halsted St.

Victory 0399

flatai

Prekė

kamb. 
skle-

PARDAVIMtŲ 2 flatų mūrinis 
po 4 kambarius, beismente 3 kam
bariai. Moderniški įrengimai. Stoke- 
riš. 6837 S. Talman. Savininkas 
2602 W. 69th St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūras, 
extra lotas, kanvasu dengtos sienos, 
tailo voninė, 2 karų garažas, arti 
bažnyčios, high school ir pradinės 
mokyklos. Bušų ir gatvekarių lini
jų patarnavimas. 1851 W. Garfiėld 
Blvd. šaukit Boulevard 0710.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėti po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesniu žinių rašyti Bdx D 496, 
1739 So. ifalsted St.

Rezidencijos savininkas .pardUbda 
159 akrų farmą, 3 mylios į pietų 
vakarus nuo Harvard, gera žemė, 
pagerinimai. $10,000 Federalė pa
skola 2 mėtų senumo. Rainą $lbo 
akrui. Jake Gost, Harvard, III.

FURNITURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai it^ JUisai Parddiimui
PARDAVIMUI bungalow gasinis 

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

VVHOLESALE FURNITURE 
RakandaiIfĮtaisai Pardavimui 
ŠOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau infdrmačijų. 
Vien tik nacipnaliai žinprrų daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westęrp Avė., Chi
cago, III. Phone Repūblic 6051.

AUTOS—TRUCKS JFOB SALE 
Aatomobiliai Ir Trokki Pardavimui

Mes Tiesiog Netiirime 
Vietos Visiems Savo

Karams
TODĖL JŪOS
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 
blds, cp. rad., Šild. ....... 285
Pontiac, 4 dr. sėd., r., išld. 325 
Studebaker sėd., 4 dr., radię 
šildytuvas. 6 cil................. 345

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

Atlankykite musų bizniMvietę. 
Musų gabus ir mandagus sėlsmonai 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Gėri mainai, lengvi išmokėjimai.

PARKWAY OLfaS

’35
’35

’35 
’35 
’36 
*36 
’36 
*37

5207 W. Cerrnak Road
Cicero 1037 — Lawn. 4422



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštad., rugpiučio 10, 1940

Sekmadienį Naujienų 
Iškilmės

Sun Sėt Darže Įvyksta Rudeninis Piknikas
Tikėkim, kad šį kartą oro pranašas musų- neapvils. 

Pavasariniam “Naujienų” piknikui jisai žadėjo gražų 
orą, bet kai atėjo laikas piknikuoti, tai dangus prakiuro.

Jis žada gražų orą ir rytojaus dienai. Gal šį kartą 
jis pasirodys geresniu pranašu, negu aną.

Tas oro klausimas labai svarbus, nes, mat, rytoj 
Sunset Darže įvyksta rudeninė “NAUJIENŲ” ŠVENTĖ. 
“NAUJIENŲ” RUDENINIS PIKNIKAS.

JAU VISKAS TVARKOJ!
Seniai rengtasi tam piknikui. Visas rengimo komi

tetas su “Naujienų” štabo pagalba bėgiojo po lietuviškas 
krautuves rinkdami dovanas. Organizavo smagų progra
mą, samdė muziką, rūpinosi, kad autobusai rytoj važiuo
tų ir prie pikniko daržo sustotų, nors to reguliariai ne
daro. Siuntinėjo bilietus visiems naujieniečiams, žodžiu,

MILĖS

BRITISH LIFELINE

ADEN

_ . _ , NAUJTENŲ-ACME Telephoio
Italų kariuomene maršuoją į britų Somalilandą Afrikoje.

ITALIANS SEEK TO CLOSE AR ARI A 
RED SEA BOTTLĖNECK ANO 

CUT

Gulftrf Aden

r

FRENCH 
SOMALI LAN P

BRITISH NAYAL FORCES IN 
GULF VVAITING TO ATTACK 

ITALIANS ALONG COAST

JjriįZEILA“ BERBERĄ
BRITISH FORCES MAY MAKE

tHJLHARV BRITISH
STAND ALONG RANGE OF 

HILLS SOUTH OF BERBERĄ

HARGEISA OAOWE|NA

£
ITALIANS IN BALL00N-T1RE0 Th <

ARMORED CARS AND NATIVE
CAMEL UNIT$ CONVERGE 0N ITALIAN EAST AFRICABERBERĄ CAPITAL ANO CHIEF 1 1 I AM l\l
PORT: PLANES LEAO THE WAY Azanian

Secr

RYTOJ

NAUJIENŲ
Radio Programas

Dainuos:
MERGAIČIŲ TRIO: Aldona Grigonis, Stella Rim
kus ir Edna Kazlauskas. DUETAS: Alfonsas Rim

kus ir Boni Janulis, ir Solistai
PRANEŠIMAI Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GYVE

NIMO, IR SAVAITĖS ŽINIŲ SUTRAUKA 
Taipgi dalyvauja:'

“NAUJIENŲ” RAŠTINE
Iš Stoties

W. G. E. S.
1360 KILOCYCLES

11 VALANDĄ RYTO
Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo 

pasiklausyti!
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VAKAR CHICAGOJE
darė viską, kad piknikas butų pasekmingiausias.

“ATLAIDAI”
Taip kaip visiems Chicagos naujieniečiams ir “Nau

jienų” draugams, taip ir naujieniečiams už Chicagos pik
nikas yra savotiški “atlaidai”. NAUJIENŲ PIKNIKO 
proga jie suvažiuoja Chicagon iš visų Chicagos pakraš
čių, net tolimų vietų, ir smagiai, šauniai praleidžia die
ną saviškių tarpe.

Bus tų naujieniečių tūkstančiai iš visur ir rytojaus 
Piknike. Ten, jau kaip ir baigdami piknikų sezoną, dar 
kartą susirinksime po atviru dangum pasilinksminti, pa
sikalbėti, pasiginčyti apie tuos įvykius, kurie ištiko Lie
tuvą, atnaujinti pažintis ir smagiai pašokti, pažaisti.
~ TOS DOVANOS

Reikia, beje, neužmiršti, kad piknike svečiams “Nau
jienos” išdalins apie 50 įvairių puikių dovanų. Visai ne- 
juokaujam sakydami, kad laimingi žmonės, kurie papras
tai kažkodėl vis ką nors laimi, atvažiuotų su troku. Vie
nos dovanos mažos, kitos labai didelės, ir troko reika- 
lauia. Bet visos gražios, visos naudingos, ir kas vieną 
jų laimės, tas džiaugsis.

BILIETAI 
ror' j

Bilietai į pikniką nemokami. Jeigu jų dar negavote, 
tai gausite prie vartų. Dovanoms laimėti — tereikia iš
pildyti kuponą, jį įmesti į tam tikslui parūpintą dėžę pik
nike, o kitą bilieto galą su numeriu pasilikit sau, kad ga
lėtumėte dovaną atsiimti, jeigu jūsų numeris bus iššauk
tas.

Štai tik kelios dovanos, kurios rvtoi bus išdalintos 
“NAUJIENŲ” RUDENINIAME PIKNIKE.

DOVANŲ SĄRAŠAS
C", ---- - --------------- r— -r- - ----

3 šmotų Bedroom setas iš Peoples Furniture Co.
Sewing cabinet.
Smoking Stand.
Elektriškas prosas.
Keletas Floor lempų — ir daug kitų vertingų daiktų 

iš Progress Furniture Co.
J. F. Budrikas irgi pristatys vežimą visokių dovanų, 

kaip tai,
Philco Radio.
Laikrodėlių.
Virtuvės laikrodžių.
Sidabrinių setų ir daug įvairių kitų namų reikmenų.
Roosevelt Furniture Company atveš feną, stiklinių 

setų, karpetams valytuvų, lempų, smokerių ir pagalvių.
-----x-----

Tai tokios tos dovanos. Laimėsim jų ar ne, laimingi 
ar nelaimingi, bet rytoj visi bukime “NAUJIENŲ” RU
DENINIAME PIKNIKE, nes kaip ten su dovanomis ne
būtų, visi turėsime šaunius, smagius laikus. O smagiai 
praleista valanda laiko kartais ar tik ne geriausia dova
na, kurios galime susilaukti dabartinių dienų markatnam 
gyvenime.

Pasimatysime rytoj Sun Sėt darže, prie 135-tos ir 
Archer avenue, “NAUJIENŲ” RUDENINIAME PIK
NIKE ! ‘ ' Rs.

DU DARBININKAI ŽUVO FABRIKO SPRO
GIME, VIENĄ SUNKIAI SUŽEIDĖ
Sprogo Lakerio Mašina Advaiice 

Cabinet Dirbtuvėj
Du darbininkai žuvo, o vie

nas buvo sunkiai sužeistas 
sprogime ir gaisre, kuris va
kar dieną kilo Advance' Cabi
net Company 5-ių aukštų dirb
tuvėj, prie 2145 West Iowa 
Street.

Gaisras prasidėjo su sprogi
mu lakerio mašinos, kuri buvo 
naudojama firmos medžio pro
duktams maTavoti.

Kaip ugniagesių departamen
tas surado, tai sprogimas ir 
gaisras įvyko sekamai: trys 
darbininkai, tarp jų ir sužeis
tasis, dirbo prie tos lakerio ma
šinos. Staiga ji užsidegė. Visi 
trys bandė ugnj užgesinti, bet 
nespėjus tai padaryti ugnis pa
siekė lakerį mašinos viduryj ir 
sprogo, degančiu skystimu ap
taškydamas tuos tris arčiausiai 
stovėjusius: darbin’nkus, taipgi 
ir kitus. Tuoiau užsidegė visas 
4-tas dirbtuvės aukštas.

Sužeistąjį Išnešė
Darbininkų buvo apie šim

tas. Jie pasigriebė sužeistąjį ir 
jį išnešė laukan. Patys taipgi 
pabėgo. Bet penktam aukšte 
buvo du kiti darbininkai, ku
rie nespėjo ištrukti ir abu jie 
žuvo. Kūnai buvo taip sudegę, 
kad jų nebuvo galima pažin
ti.

Gaisro pažiūrėti buvo susi
rinkę apie 10,000 žmonių. Au
tomobilių apylinkėj buvo tūk
stančiai. Trafikas Western 
avenue gatvėj ir Augusta bul
varas pasidarė toks tirštas, kad 
nei automobiliai nei gatveka- 
riai negalėjo pasijudinti.

Ugniagesių departamentas 
sako, kad nuostoliai bus labai 
dideli.

Užmušė Tris po 
36 Valandų
Pertraukos

—Automobilių Nelaimės—

100,000 Žmonių 
Grant Parko 
Koncerte

šįmet koncertai labai 
populiarus

Suėmė Už Rinkimą 
“Aukų” Raudonam 
Kryžiui

Northsidės policija suėmė 47 
metų Michael Kalinowski, nuo 
1450 Bosworth avenue, už žmo
nių apgaudinėjimą. Jis ėjo per 
namus rinkdamas “aukas” Rau
donam Kryžiui, bet gautus pi- 

. nigus sau j kišenių dėjo.

Kalėjimai! Už
Dvi Žmonas

Už apsivedimą su antra žmo
na pirm negu gavo divorsą nuo 
pirmas, kalėjime metams atsi
dūrė 24 metų chicagietis Clay- 
ton Ver Deaux. Abi žmonos 
turi po kud kį ir dabar rupi • 
naši iš kur gaus pinigų pragy
venimui. .

Prarado Abi Kojas 
Po Traukiniu

CICERO. — Prie Austin avė. 
stoties, Cicero j, Douglas linijos 
“EI” traukinys nukirto abi ko
jas 43 metų chicagiečiui Jo-* 
seph O’Hare, nuo 1815 South 
Ashland avenue. Vieni liudi
ninkai pasakoja, kad O’Hare 
pavirto ir tokiu budu pakliuvo 
po traukiniu, o kiti sako, kad 
šoko po jo ratais, matyt, norė
damas nusižudyti. Jis guli Ber- 
wyn ligoninėje.

Sam Kart Užims 
Carrozzo Vietą

Vakar paaiškėjo, kad unijų 
advokatas Sam Kart užims vie
tą m rūsio Mike Carrozzo, Chi- 
eagos gatvių darbininkų unijų 
viršininko. Kart buvo tų uni
jų ir Carrozzo advokatas ir jų 
tvarkyme lošė didelę rolę.

Vakar ir užvakar — per 36 
valandas — nebuvo nei vienos 
pragaištingos autoinobilių ne- 
lai mes Chicagoj? A (Bet beveik 
vienu laiku po tos pertraukos 
įvyko kelios nelaimės, kuriose 
žuvo net trys žmonės:

John Poole, 49 metų WPA 
darbininkas, 7927AParnell, žu
vo prie 77th irc VinČenhes;

54 metų JosepK Cibula, 4001 
Carroll avenue, žū'vo po troku 
netoli savo namų, ir

47 metų Carriė Adams, 46 
W. Garfield, buvo užmušta 
taksi automobilid” $rie 48th ir 
South Parkway.

“Naujienų” Rudeni- 
ninio Pikniko 
Darbininkai . ♦

Žemiau yra sąrhšas darbinin
kų, kurie patarnaus “Naujie
nų” piknike rugpiučio 11 d., 
Sunset Darže. Visi žemiaus iš
vardinti asmenys prašomi su
sirinkti darže apie 10 vai. ry
to.

A. Vaivada 1
Milda Vaivada •
Mr. Skurskis
J. Bačiunas
A. Narbutas
J. Pučkorius
X. Shaikus
P. Galskis
J. Tu moša
J. Chepaitis
A. Vilis
J. Ascila
P. švelnis
Mr. Jašmontas
J. Shumakaris
K. P. Deveikis
Charles Ratelio
J. Balčiūnas
Mrs. šmotelięnė
K. Rypkevičienė
O. Vilienė
Mrs. Balčiūniene
Mrs. Radišauskienė

Darbininkai, kurie neturi 
kaįp nuvažiuoti atsiląnkyki.e 
prie “Naujienų”, nes 10 vai. ry
to iš čia išeis J. Bagdono tro- 
kas.

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

Ketvirtadienio Grant Parko 
koncerto pasiklausyti buvo su
sirinkę apie 100,000. Taip ap
skaičiuoja parkų distrikto val
dyba. Koncerte dalyvavo garsi 
wagnerinių operų dainininkė 
Kristei! Flagstad ir ji tą didžiu
lę minią publikos sutraukė.

Šįmet Grant Parko koncer
tai turi labai didelį pasiseki
mą, nes, paprastai, programai 
yra labai geri, taipgi geri yra 
solistai, angažuoti juose daly
vauti. Koncertus pildo pasikeis
dami visi žymesni Chicagos 
simfonijos orkestrai.

Įžanga nemokama. Pradžia 
8 v. v.

Grane Bendrovė 
Padarė $5,700,000 
Pelno

Kitos Biznio žinutės
Didžiulė Crane and Company 

firma, kurios dirbtuvėse dirba 
didelis skaičius lietuvių, skel
bia, kad per dvyliką menesių, 
baigiant birželio 30 d., padare 
$5,722,830 gryno pelno. Per 
pereitus dvylika mėnesių pel
nas buvo daug mažesnis, nesu
darė nei pusės dabartinės su
mas; Buvo $2,013,655.

Spiegei Apyvarta
Spiegei, Ine., raportuoja, kad 

per liepos mėnesi padarė $2,- 
493,445 apyvartos, apie $7,000 
daugiau negu per liepos mėne
sį, 1939 metais.

Walgreen Bendrovė
Walgreen Vaistinių firma 

liepos raporte sako, kad per tą 
mėnesį padarė $6,103,620 apy
vartos, apie $500,000 daugiau 
negu pernai.

Pernai per liepos mėn., apy
varta siekė $5,600,000.

Nori Divorso; Sako 
Žmona Yra Nacė

Turi prieangyj miegoti
Jo žmona yra 100% nacė. 

Hitleriui atsidavusi ir už jį taip 
smarkiai ginčijas5, kad jis na
mie negalįs būti. Dažnai po 
ginčo žmona supykusi išvaro 
jį iš buto ir tada jis priverstas 
miegoti prieangyj.

Taip vakar skundėsi d yorsų 
teisme 50 metų cĮiicagietis len
kas, William Hermanowicz, nuo 
910 Fullerton avenue. Sako, 
nuolatinių ginčų negali pakę
sti, ypač su moteriške, kuri 
už nacius galvą guldo.

• Michigan ežere, netoli 
Randolph gatvės, sprogo ir su
degė privatiškas kruzeris, “My 
Lady”. Jame buvę du žmones 
buvo išgelbėti; laivo savinin
kas Richard T. Davis, 15131/? 
Hinman avenue, ir Mrs. Ruth 
Gilbert, 1452 Oak Street, Evans- 
ton. Laivas kainavo apie $25,- 
000.

q Del senatvės ir ligos iš 
Great Lakęs laivyno stoties vir
šininko vietos pasitraukė admi
rolas W. C. Watts. Jis ištarna
vo laivynui apie 40 metų, o 
amžiaus yra 60 metų. Jo vietą 
laikinai užims kapitonas E. A. 
Wolleson, 9-to (Chicagos) Lai
vyno distrikto gen. štabo vir
šininkas.

• 150 vyrų, gyvenančių 
Lake apskrityj, Indianoj, pasi
rašė peticiją prieš privalomą 
kareiviavimą. Ją nusiuntė sa
vo senatoriui Washingtone, F. 
Van Nuys.

• 1937 metais Cook Circuit 
teisme chicagiečiai James C. ir 
Florraine Kelsey persiskyrė. 
Teismas žmonai pripažino sep
tynių metų dukterį. Bet 1939 
metais tėvas išsivežė mergaitę 
į Belviderc, N. J., kur dabar

Budriko Radio
Programas —

Sekmadienio vakare, 9 va
landą, iš stoties W.C.F.L., 97( 
kil. Kviečiame šird ngai visur 
lietuvius savo radio aparatui 
atsukti ir programo pasiklau 
syti. Visiems bus malonu iš
girsti naujus talentus.. Dainuos 
Antanas Giedraitis ir brolis 
Ona Juozaitienė ir kiti. Didelir 
orkestras gros lietuviškus šo
kius. Išgirsite apie Makalų ato 
stogas.

Programas leidžiamas Bud
rikis Furniture House, 3409-11 
South Halsted Street, ir Bud 
rik’s Annex, 3417 S. Halsted 
Street. Pranešėjas.

Gražus, įvairus
Radio Programas

Kad praleisti smagią ir įdo
mią valandėlę, primintina užsi 
statyti savo radio rytoj, sek 
madienį, 11:30 valandą prie: 
piet, ant stoties W.G.E.S. ii 
pasiklausyti gražaus įva'reny 
bių programo. Girdėsite sma 
gių dainų, gražios muzikos, įdo 
mių žinių ir pranešimų. Visk? 
patieks žymus radio talentai.

Leidėjai šių programų, Pro 
gre.ss Furniture Company, pa 
tieks gerų žinių apie pirkim: 
visokių namams reikmenų, nes 
mat, Šią savaitę Progress Krar 
tuvė tęsia didį Rugpiučio mė 
nėšio išpardav’mą, kame vis 
kam kainos yra labai sumažin 
tos. Pasiklausykite.

Rep. J. Z.

gyvena, auginti ją pas save. 
Dabar Kelsey yra traukiamas 
kriminalėn atsakomybėn už 
“kidnapinimą”.

• Trečiu kartu 18 mėnesių 
bėgyje nežinomi piktadariai 
gatvėj užpuolė ir skaudžiai su
mušė kirpėją Joseph Ahmed, 
938 Belmont avenue.

e Ateinančią savaitę darbi
ninkai pradės tiesti naujas bė
gės prie 55-tos ir Cicero avenue 
Indiana gelžkelio linijai. Da
bartinės bėgės, kurios perkerta 
miesto airportą, bus išimtos, o 
airportas bus beveik dvigubai 
padidintas.

• Vakar atgal į Peoria, III., 
buvo išgabentos dvi jaunos 
mergaitės, kurios pabėgo iš na
mų ir atvyko Chicagon “lai
mės ieškoti”. Jos yra 14 metų 
Virginia Dettuą ir 15 metų Do- 
ris Pecher.

• leloj, ties 25 South Iloyne 
avenue buvo atrastas mirtinai 
sumuštas Harry Chalem, eks- 
kalinys iš Joliet kalėjimo. Jis 
buvo 38 metų amžiaus. Kas jį 
sumušė ir kodėl — policija ne
žino.

• Sekmadienį Pilsen Parke, 
prie 26-tos ir Albany avenue 
įvyks čekų, slovakų ir moravų 
masinis mitingas už Čekoslo
vakijos nepriklausomybės at- 
steigimą.

• Krautuvėj adresu 2918 
Milwaukee avenue, širdies ata
ką gavęs mirė muzikantas Jo
seph Suchomskis, nuo 1902 N. 
Cicero avenue. Buvo 51 melų 
amžiaus. p

• Besimaudydamas Lake 
Catherine ežere, kur viena pa
rapija buvo surengusi pikniką, 
prigėrė 17 metų jaunuolis Nor- 
man Roehrig, nuo 2634 South 
Karlov avenue.

• Belošdamas golfą Sports- 
man’s golfo laukuose, prie 
Wheeling, staigiai mirė chica- 
petis Ra y Schevers, nuo 231 
W. 60th street, Chicagos Parkų 
distrikto auditorius.

• Už netikusių čekių plati
nimą policija suėmė 32 melų 
Jiicagielį Simon Goldfeder, gy
venusį Chicago Beach viešbu
tį, kur irgi iškeitė nemažą, 
jet negerą čekį.

• Kaip ir visi kiti žmonės 
vaip ir 23 metų Sylvia Svobo- 
Ja, 4100 W. Cermak, vakar 
vakare nuėjo gulti lovon. Bet 
;ai vakar lytą pabudo, apsi- 
lairiusi pamatė, kad ji sėdi ant 
žemės kieme, po savo antro 
lukšto miegamojo langu. Dak- 
^rai spėja, kad užs.sapnavusi 
ji atsikėlė iš lovos ir iškrito 
jer langą, pati nežinodama ką 
daro.

• U. S. marinų vadovybė 
Jiicagoj skelbia, kad turi apie 
i,000 vakancijų. Kas nori tar
ianti kariuomenėj ir atsako vi- 
.iems sveikatos ir svorio reika- 
avimams, tas gali įstoti. Infor- 
nacijos U. S. pašto centralinėj.




