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* KAUJASI
ANGLAI TĘSIA ŽŪTBŪTINE KOVĄ PRIEŠ

VOKIEČIUS
Trys tūkstančiai vokiškų lėktuvų vakar 
bombardavo Įvairius Anglijos miestus

pradėtas 
tęsiamas, 
ir darosi

Jeigu

Prieš kelias dienas 
vokiečių puolimas 
Kasdien jis stiprėja 
daug intensyviškesnis.
vakar Hitleris pasiuntė Angli- 
jon tiktai du tūkstančius lėktu-v 
vų, tai šiandien Angliją jau 
bombardavo virš trys tūkstan
čiai orlaivių. Vakar buvo už
pulta tiktai pietinė Londono 
dalis, o šiandien jau bombos 
buvo metamos visame mieste.

Vokiečiai skelbia, kad po pie
tų jų pasiųstos orlaivių es- 
kvad'ros visiškai dominavo Lon
doną. Sako, kad anglų aviaci
ja jau jiems negalėjo pastoti 
kelio. Hitlerio pranešimai tvir
tina, kad vokiečių orlaiviai lais
vai galėjo skraidyti po visą 
Angliją ir bombarduoti 
pramonės centrus.

Vokiečiai skelbia, kad 
kūnai pataikė į didelius
karo amunicijos sandėlius esan
čius netoli Londono. Giriasi, 
jog tapo sunaikinti Purfleet ir 
Barking arsenalai;’ ifcuriuos^ bu
vo sukrauta kariuomenės at
sarga. Sprogimai šiuose arse
naluose buvo toki dideli, kad 
juos galėjo laisvai pastebėti 
kelių mylių aukštumoje buvu
sieji lakūnai.

Po pietų virš Londono kovos
ėjo be sustojimo, šimtai lėk- ‘ toliau tęsti kovą.

visus

jų la- 
anglų

tuvų grūmėsi iš vienos ir iš 
antros pusės. Kovos ėjo labai 
didelėj aukštumoj ir paprasta 
akimi ne visuomet galėjai or
laivius įžiūrėti, žmonės be pa
vojaus beveik negalėjo išlipti 
iš slėptuvų.

Kovas stebėjusieji tvirtina, 
kad niekad ir nė viename pa
saulio krašte nebuvo tokių di
delių kovų, kaip vakar Lon
dono padangėse. Užvakar vestu 
kova buvo skaitoma viena di
džiausių oro kovų pasaulyj, bet 
vakar vykusioji buvo du kar
tu už ją didesnė.

Nežiūrint į visus vokiečių 
tvirtinimus apie laimėjimus, 
anglai nesijaučia palaužtais. Jų 
orlaiviai labai puikiai gynėsi. 
Anglai pajėgė numušti 169 vo- 
kiečių orlaivius. Jie patys ne
teko 34 orlaivių. Iš numuštu 
orlaivių 17 lakūnų pavyko iš
gelbėti savo gyvybę.

Patys vokiečiai pripažįsta, 
kad kovos virš Londono vyko 
labai didelėj aukštumoj. Vokie
čių orlaiviai negalėjo leistis že
myn dėl priešlėktuvinių nau
jų patrankų. Vokiečių mestCG 
bombos daugiausia kliudė gy
ventojus, bet ne karo siekinius.

Nors anglai ir mato, kad vo
kiečių karo laivynas yra stip
resnis, bet jie yra pasiryžę ir

Vokiečiai vartoja 
padirbtus doku

mentus
LONDONAS, Anglija, rugp. 

16 d. — Moralei palaužti vo
kiečiai vartoja ne vien para
šiutus. Jie tam tikslui naudoja 
jų pačių fabrikuotus slaptus 
dokumentus. Vakar vienas vo
kiečių orlaivis nusileido visai 
žemai ir išmetė ant kelio, ku
riuo važiuoja anglų automobi- 
l’ai, didelį maišą “slaptų 
kumentų”. Visas reikalas 
padaryta, kad atrodytų, 
slapti dokumentai pamesti
čios anglų vyriausybės. Bet ir 
šis reikalas vokiečiams nedavė 
lauktų vaisių, nes radęs doku
mentus anglas juos perdavė 
vyriausybes agentams.

Franeuzų koloni 
jos viršininkai 

nesutaria

do- 
taip 
jog 
pa

Klastingos vokiečių 
kovos priemonės

NAUJOJI KALEDONIJA, 
Franeuzų kolonija, rugp. 16 d. 
— Nesenai buvo pranešta, kad 
Naujoji Kaledonija nepripažį- 

Įstanti Petain vyriausybės ir tę
sianti kovą prieš vokieč us. N. 
Kaledonijos savivaldybė ir Fran- 
euzijos skirtas gubernatorius 
buvo nuomonės, jog reikia pa
dėti britams tęsti karą, šian
dien jau gauta žinių, kad skir
tas gubernatorius pasidavė at
siųstų Petain vyriausybės agen
tų įtakon ir nors pripažinti 
Petain, o ne generolą de Gaulle. 
N. Kaledonijoj gaminama labai 
daug nikelio. Jeigu N. Kaledo
nija persimes pas Petainą, tai 
gręsia japonų pavojus. Japonai 
užims šią salą.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
16 d. — Vokiečiai norėdami pa
laužti anglų moralę, išmetė tuš
čius parašiutus. Anglai surado 
virš 80 išmestų tokių parašiu
tų. Parašiutai buvo ištyrinėti 
ir rasta, kad j e buvo numes
ti tiesiog iš orlaivio ir niekas 
jais nenusileido. ‘Anglai sugavo 
kelis parašiutininkus, bet dau
guma parašiutų buvo numesti 
tušt;. Vokiečiai norėjo sukelti 
angluose panika, norėjo an
glams įvaryti baimės. Vokiečiai 
manė, kad anglai patikės, jog 
kiekviename nuleistame para
šiute nusileido vokiečių karei
vis, kuris tyko iš užpakalio. 
Vyriausybė perspėjo gyvento
jus apie vokiečių apgavystę ir 
vokiečiai nepasiekė tikslo.

Italai jaučia britų 
laivyno jėgą

3S:
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Croydon aerodromo administracijos trobesys. Tą išgarsėjusį Anglijos aerodro
mą bombardavo naciai.

...

O

Melagingi italų 
išmislai

ROMA, Italija, rugp. 16 d. 
— Oficialus faš’stų partijos 
aikraštininkas Virginio Gaida, 
šiandien apkaltino britų juros 
aivyną paskandinus'• graikų, 
creiserį Heile. Gaidos nuomone 
anglai tai padarė tuo tikslu, 
tad pagreitėtų italų-graikų kri- 
zis. Visi žino, jog tai yra fa
šistų laikraštininko prasimany
mas. Graikai turi pakankamai 
Įrodymų, jog jų laivas buvo 
paskandintas italų povandeni
nio laivo. Vien dėl diplomatinių 
sumetimų graikai tai neskelbia 
viešumon.

pultas Bomba uostas, kuris 
randasi Romos aukštumoj, bet 
kitoje pusiasalio pusėje. Bom- 
ja Mussolini buvo paversta į 
oro laivyno bazę Adriatikos ju
rai dominuoti. Britai pataikė į 
kelis žemėj buvusius orlaivius 
ir padegė hangarus.* Be bom- 
jų, anglai numetė ii* atsišau
kimų.

i Japonai reikalauja 
nauj’ų karo bazių

d.

Graikai negales pa 
silikti neutraliais

Italai bombarduoja 
graikų karo laivus
ATĖNAI, Graikija, rugp. 16’ 

d. — Pranešama, kad du grai
kų karo laivai-naikintojai bu
vo užpulti “nepažįstamų” or
laivių ir smarkiai bombarduo
ti. Laimė, kad nei viena iš or
laivio mesta bomba nepalaikė 
į karo laivus. Bombos krito į 
vandenį labai nedideliame at
stume. Graikų karo laivai ly
dėjo kitus keleivinius laivus, 
kuriais važinėjo ekskursionis- 
tai.

ATĖNAI, Graikija, rugp. 16 
d. — Gra kų vyriausybe ir vi
suomenė yra labai susirūpinu
si kas kartą vis smarkėjančiais 
italų spaudos užpuolimais ir 
kasdien besikartojančiais puoli
mais ant graikų laivų. Gra kai 
žino kas organizuoja puolimus, 
bet dar “neturi konkrečių įro
dymų”. Kai Graikija išaiškins 
kas daro puolimus, privalės 
skelbti karą puolikui. .Jc’gu ne- 
skels karo, tai privalės žiūrė
ti kokiu budu su juo susitai
kyti. Neutralus graikai negales 
pasilikti.

HONGKONGAS, Kinija, rug
pjūčio 16 d. — Iš pat kimų šal
tinių patirta, kad japonų karo 
sluoksniai šiandien įteikė nau
jus reikalavimus Siamo vyriau
sybei. Japonų reikalavimai yra 
panašus į nesenai franeuzams 
įte ktuosius. Japonai reikalau
ja, kad Siamas duotų japonams 
karo bazes, leistų naudotis siun
čiamomis radijaus stotimis, 
geležinkeliais kareiviams per
vežti. Taip pat reikalauja glau
desnio kariško ir ekonominio 
jendradarbiavimo. Siamo vy
riausybe dar nedavė japonams 
okio atsakymo.

iš naujo
Italijos

ROMA, Italija, rugp. 16 
— Italų vyrausybė praneša, 
kad britų orlaiviai 
bombardavo šiaurės
miestus. Buvo bombarduoti ke
li Italijos pramonės centrai. 
Buvo bombarduoti Caproni .ir 
Fiat aviacijos fabrikai Turine 
ir Milane. Užmuštųjų ir su
žeistųjų skaičius šį kartą yra 
daug mažesnis, negu užvakar 
daryto puolimo metu. Italai 
skelbia, jog jiems pavyko nu
mušti vieną britų orlaivį. Pen
ki orlaivio aptarnautojai buvo 
užmušti, o kiti buvo paimti ne
laisvėn.

Turkija gali 
eiti karan

rug-

Anglai traukiasi 
Somalijoj

LONDONAS, Anglija, \rugp. 
16 d. — Gauta žinių, kad ita
lai sutraukė gana dideles karo 
jėgas į Somali ją ir smarkiai 
puola britų kariuomenės dalis. 
Berberą apylinkėse esančios 
britų dalys buvo priverstos 
trauktis atgal. Anglų karo pra
nešimas taip suredaguotas, kad 
galima laukti visiško Somali jos 
netekimo. Vyriausybė iš ank
sto perspėja visuomenę.

ISTAMBULAS, Turkija, 
piuč’o 16 d. — Turkijos vy
riausybė -ir spauda yra smar
kiai susirupinusi italų-graikų 
krizių. Jeigu Graikija bus už
pulta, tai Turkija, 
savitarpines sutartis 
kais ir britais, bus 
eiti karan ir padėti
Turkų laikraščiai puola Italiją 
dėl bereikalingų užsipuolimų.

pildydama 
su grai- 
pri versta 
Graikijai.

Teroristai nušovė 
profesorių

Adriatikoj bombar 
duotos italų bazės
KAIRAS, Egyptas, rugp. 16 

d.* — Pranešama, kad britų or
laiviai padarė labai vykusį skri
dimą ant italų oro laivyno ba- 

|zių Adriatikos juroje. Buvo už-

AMERIKOS-KANADOS APSAUGOS 
DERYBOS

Vyriausybė derasi su anglais dėl karo 
laivyno bazių

WASHINGTON, D. C., rugp. 16 d. — Prezidentas Roose- 
veltas šiandien pranešė laikraštininkams, kad Suvienytų Ame
rikos Valstybių vyriausybė veda derybas su britų vyriausybės 
atstovais naujoms karo laivyno bazėms įsigyti. Vyriausybės 
kreipiamas dėmesys į britų bazes, esančias aplinkui Panamos 
kanalą. Amerika negali tinkamai apginti Panamos kanalo, jei
gu ji neturės tinkamų bazių dabar valdomose britų kolonijose. 
Galimas daiktas, kad Amerikos vyriausybė pareikalaus tokių 
pat bazių ir Martinikos saloje bei kitose franeuzų kolonijose. 
Tuo pačiu metu p. Rooseveltas pranešė, kad vedamos derybos 
su Kanados vyriausybe Amerikos žemynui apsaugoti. Derybo
se su Kanada aptariamas Newfoundlando ir Naujos Škotijos 
apgynimas. Taip pat kalbama ir apie Didžiojo vandenyno pa
kraščių apsaugą siekiančią Aliaskos iškyšulius, šios derybos 
vedamos sąryšyj su nutarimais padarytais Havanoj. Su Anglija 
ir su Kanada vedamos derybos apsaugos reikalais turi labai di
delės reikšmės visam Amerikos gyvenimui ir šio žemyno ap
saugai nuo diktatorių.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Italija koncentruoja savo kariuomenę prie graikų sienos. 

Albanijon atvyko naujos italų jėgos, kurios siunčiamos prie 
graikų sienos.

— Graikija įsakė visiems karo laivams neplaukti iš uostų. 
Graikų vyriausybė nori išvengti galimų priešo provokacijų.

— Siamo vyriausybe, gavusi japonų reikalavimus, nutarė 
sustiprinti sienų apsaugas. Nutarė pasiųsti penkias savo ka
riuomenės divizijas į Indokinijos pasienį.

— Japonai pareikalavo iš Siamo vyriausybės specialių tei
sių Thailando provincijoj. Siamo vyriausybe nenori sutikti su 
japonų reikalavimais. , L y
r Vokiečių gubernatorius Frank paskelbė, kad Krakuva 

ir jos apylinkės visiems laikams yra priskirtos prie Vckietijos.
ministeris socialistas Vaino

naują lėktuvą Dornier, kuris 
gali stovėti vienoj vietoj.

Japonų vyriausybė 
nepriima Šancha

jaus nutarimo
ŠANCHAJUS, Kinija, rugp. 

16 d. — Vakar Amerikos, karo 
aivų viršininkas ir japonų ka
rininkai, po keturių valandų de
rybų, sutarė dėl sargybų bri
tų apleistose koncesijose. Ame
rikos jurininkai turėjo perimti 
saugoti vieną koncesijų dalį, o 
japonai antrąją. Šanchajaus sa
vivaldybe patvirtino karo 'virši
ninkų nutarimą, bet japonų vy
riausybe šiandien oficialiai pra
nešė, kad ji negalinti'' tvirtinti 
šio nutarimo. Pirma, sulig ja, 
reikalinga išspręsti visa Šan
chajaus koncesijų problema, o 
vėliau tiktai tvirtinti dalinus 
nutarimus.

HAVANA, Kuba, rugp. 10 d. 
— Vakar vakare nežinomi te
roristai nušovė pagarsėjusį 
Kubos profesorių Ramiro Val
dės. Valdės kovojo prieš Ma- 
chado diktatūrą. Teroristai pri
artėjo automobiliu prie profe
soriaus, pale’do keliolika šūvių 
ir pabėgo. Ligi šiam metui po
licijai nepavyko teroristų su
imti. Kurį laiką iš Kubos •gy
venimo prapuolęs teroras vėl 
atnaujinamas.

______

— Atsistatydino suomių 
Tanner.

— Vokiečiai pradėjo vartoti 
gali kilti labai greitai ir iškilęs

— Havanos policija pagavo du studentus, kurie šovė į pro
fesorių Valdės.

— Trys aukšti Amerikos kariuomenės karininkai pasiekė 
Londoną. Jie ten nuskrido stebėti vokiečių bombardavimo pa
sekmes. Karininkai buvo anglų vyriausybės pakviesti ir visi 
priklauso aviacijai.

— Vokiečiai padarė labai didelius nuostolius Londono 
uoste.

— Anglai bombardavo vokiečių bazes Vokietijoj ir Fran- 
euzijoj.

— Graikų vyriausybė pradėjo daliną mobilizaciją.

Keičia raudonus ka-T Argentinoj laukia
ro viršininkus

MASKVA, Rusija, rugp. 1G 
d. — Sovietų vyriausybė pa
skyrė nauju kariuomenės štabo 
viršininku generolą Mereškovą. 
Buvęs štabo viršininkas šapoš- 
nikov atleistas atsargon. Pasa
kojama, kad šapošn.kovas pals 
prašėsi būti paleistas. Finų ka
ro metu šapošnikovas vedė ka
ro operacijas ir karui pasibai
gus Stalinas jam davė marša
lo titulą. Mereškovas yra vie
nas Stalino ištikimųjų. Pasku
tiniais metais Mereškovas už
imdavo svarbias vietas kariuo
menės administracijoj.

mos vyriausybes 
pakaitos

Brazilija baudžia 
nacių agentus

RIO DE JANEIRO, Brazili- 
i a, rugp. 16 d. — Vakar Bra
zilijos tribunolas nuteisė pen
kiolikai mėnesių kalėjimo na
cių agentą Ernestą Fuches. 
Fuches buvo nuteistas už Bra
zilijos vardo įžeidimą ir išnie
kinimą. Gegužio mėnesį Fuches 
parašė braziliečių laikraštyj 
straipsnį, kuriame įrodinėjo, 
kad Europos karą laimėsiąs 
Hitleris ir kad vėliau jis iš 
Brazilijos padarysiąs ’ Vokieti
jos koloniją. Už šiuos pasku- at dėti kelioms dienoms ir iš- 
tinius pareiškimus jis ir tapo,aiškinti 
nubaustas.

TURNU-SEVERIN, Rumuni
ja, rugp. 16 d. — Ligi š am 
metui vestos derybos dėl Tran- 
silvanijos perleidimo Vengrijai 
paėmė visai naują kryptį, kai 
vengrų atstovai pasiūlė visai 
naują planą Transilvanijos rei
kalu. Koks tas naujas planas 
visuomenei nepranešama, bet 
rumunų delegatai negalėjo to
liau tęsti derybų. Jie reikalin
gi naujų instrukcijų iš savo 
vyriausybės. Pranešama, kad 
vengrų pasiūlytas visai kitoks 
planas, negu ligi šiam metui 
buvo planuota. Derybos teko

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugp. 16 d. — Politikos sluok
sniuose vedamos derybos dėl 
Argentinos vyriausybės pakai
tų. Derybas apsunkina ta ap
linkybė, kad tikrasis preziden
tas negali eiti savo pareigų dėl 
ligos. Prezidento pareigas eina 
viceprezidentas, kuris nenori 
imtis atsakomybės. Jis norė
tų palaukti kol prezidentas pa
sveiks ir pats nutars kokiu bu
du išspręsti reikalą. Politinį 
krizį greitina pietų Argentino
je rasti ginklai. Kratos paro
dė, kad naciai yra daug dau
giau ginkluoti, negu valdžios 
vyrai manė.

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

rumunų vyriausybės 
| nusistatymas.

Mažas debesuotumas. Sek
madienį debesuota ir galimas 
lietus. Truputį vėsiau.

Saulė teka 5:59 v. r., leid
žiasi 7:49 v. V.
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(Tęsinys)
Gautos informacijos iš 

kareivinių.
Apsaugos Komitetas žinojo,

kas dėjosi visoj Ispanijoj, taip 
pat žinojo ir Barcelonos įgulos 
nuotaikų ir nusistatymų. CNT 
ir FA1 turėjo savo narių ka
riuomenėj, kurie sugebėjo kiek
vienu momentu išgauti ir Ap
saugos Komitetui pranešti pa
čias naujausias žinias, paskuti
nes sukilėlių instrukcijas. Pra
sidėjus sukilimui Afrikoj, ka
riuomenės vadovybė įsakė už
daryti kareivines ir neišleisti iš 
jų kareivių, kad neužniegzlų 
ryšių su antifašistais. Bet negel
bėjo nei šios karo vyrų pavar
totos apsaugos priemonės. Dūr
inti ir Askaso buvo informuoti 
apie visas smulkmenas ir žino
jo, kad mažiausiai lauktu mo
mentu sukilėliai išeis iš kareivi
nių ir pradės elgtis taip kaip 
.elgėsi Melilėj.
Jaučiama didelė ginklų stoka.

ku rias Apsaugos Komitetas tu-

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

BUDRIK
FURN1TURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontu
<1409 So. Halsted Street

Tel. Yards 2151 j X

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UI.

blęma. CNT turėjo ginklų, bet 
palyginus su artėjančios kovos 
didumu tai buvo tiktai lašas ju
roje,. IŠ visų sindikatų, iš visų 
miesto kvartalų plaukė į Ap-
saugos Komitetų delegatai ir vi
sų laikų reikalavo ginklų. Buvo 
apie 20 tūkstančių vyrų, ku
riuos butų buvę galima apgin
kluoti, bet dauguma jų buvo 
tuščiomis rankomis.

Garcija Oliver ir Durruti už
mezgė ryšius su Katal unijos 
Generalidado atstovais. Juos 
prašė ginklų. Prašė bent tuks
iančio šautuvų, bet nieko iš jų 
išgauti negalėjo. Katahmijoa 
vatdžios atstovai aiškinosi, jog 
jie patys neturį pakankamai 
ginklų savai policijai tinkamai 
apginkluoti.

Seštauienį, kai paaiškėjo fa
šistų veiksmai sukilusiose pro
vincijose ir kai ginklų iš niekur 
negalėjo gauti, darbininkai pra
dėjo nerimauti. Kaip ten bebū
tų, Barcelonos įgula susidėjo iš 
i« pulkų. Buvo artilerijos, inži
nerijos, kavalerijos ir pėstinin
Kų kariuomenė. Buvo didelis 
generalinis štabas, kuriame dir
bo šimtai karo mokslus ėjusių 
vyrų. Taip pat buvo žinoma, 
jog beveik visų pulkų karinin
kai prijautė sukilėliams ir buvo 
prižadėję prisidėti prie sukili-

nelis pasiryžimas kovoti, bet 
Kiekvienas suprato, jog su pli
komis rankomis negalima gink
luotų sukilėlių nugalėti. Apsau
gos Komitetas žinojo kur ran
dasi ginklai, bet jis prie jų pri
eiti negalėjo, jie buvo kareivių 
smarkiai saugojami.

Apsaugos Komitetas < 
ginklus, kuriuos turėjo, o 
liau įsakė grupėms pačioms rū
pintis ginklų įsigijimu.
Darbininkai randa g^inkli^ uoste.

/ t *. \ '

Iš transporto sindikato suži
nojo, jog Baselonos uostau į-

davė

tie ginklai priklausė, niekas ne
žinojo, nes jų gabenimas vy
ko labai slaptai. Ant dėžių bu
vo užrašyta, jog tai dužtamoji 
medžiaga, o dokumentai sake, 
kad tai mašinų dalys. Laive tar
navusieji jurininkai žinojo kas 
buvo dėžėse, ir ilgai neatidėlio- 
dami informavo komiteto na
rius. Sindikatuose ginklų buvo

COPR. 1940, NttOUCRAFT MRYtCfi. INC.

FILET CROCHET PATTERN 2607,
2607—Mėgsta serveta komodei arba “Buffet”

trokštama labiau negu sausros’ 
metu lietaus. Tuojau buvo su
darytas planas ginklams pa
grobti.

Keli sindikato automobiliai 
nuvažiavo į uosių ir priartėjo 
prie laivo. Civiliai aprėdytieji 
sargybiniai nei nepasijuto kaip 
jie jurininkų buvo nuginkluoti 
ir nuvesti į apatines laivo ka
jutes. Laive esančios įgulos pa
galba ginklų dėžės tuojau buvo 
sukrautos į automobilius ir iš
gabentos iš uosto.

Automobiliai nuvyko tisiog į 
sindikatą, kur ginklai buvo per- 
pakuoti į kitus paketus ir nu
siųsti į labiausiai ginklų reika
lingus kvartalus. Transporto 
sindikate buvo neapsakomus 
džiaugsmas. Jų žinioj jau buvo 
šautuvų, kurių jie iš 
rankų jau jokiu budu nebu
vo pasiryžę paleisti.

Konfliktas su Generalidadu.
Netrukus atsirado ir ginklų 

savininkai. Pasirodė, jog tie 
ginklai piikiaiuė Generahd^d > 
policijai. Policijos agentai tuoj 
jų pasigedo ir pradėjo ieškoti.

Nujautė, jog ginklai pateko 
sindikidistų r a likos na. Žinojo, 
kad besikreipdami tiesiog į sin
dikatus ginklų jie geruoju ne
išgalįs. Generalidadas kreipėsi 
tiesiog į Durruti ir Askao, pra
šė grąžinti paimtus šautuvus. 
Aiškino, jog jie skirti antifašis
tams, jog bus panaudoti kovo
je prieš sukilėlius, — bet ar bu
vo -Barcelonoj tokia jėga, kuri 
butų galėjusi išgauti atgal pa
čiuptuosius šautuvus?

Generalidado agentai pradėjo 
grąsinti nutraukti bendradar
biavimą, — o tai jau labai svar
bus dalykas. Sindikalistams rū
pėjo antifašistinės visuomenės 
tarpe palaikyti vienybę, reikėjo 
išvengti bet kokių nesusiprati
mų. Apsaugos Komitetas nuta
rė dalį ginklų grąžinti ir su
grąžino, tuo tarpu didžiulė tų 
ginklų dauguma jau buvo išda
lyta po visą Barceloną.

*■ VPirma sukiliifto-:žinia.
*• • *'■"*>* / ' ** ” '

s Statybininkai, transporto dar
bininkai, audėjai, mechanikai, 
liejyklų darbininkai ir visi kiti 
amatininkai buvo sindikatų nu
rodytose vietose, laukė žinių, 
komentavo įvykius. Kai kurie 
jų jau buvo išvargę, nes pra
leido dvi naktis be miego. Ne
nuilstantis jaunimas nerimavo, 
skubėjo iš vienos vietos į kitą, 
tarėsi su kitų kvartalų jaunimu 
ir laukė, kada tie sukilėliai drįs 
pasirodyti.

Pusę penktos ryto į Apsaugos 
Komitetą atėjo pirma žinia: At
sidarė Pedralbės kareivinių var
tai, išėjo batalijomis kareivių 
ir leidžiasi plentu į miestą!

Visiems buvo aišku, jog tai 
sukilimo pradžia. Praslinkus 10 
minučių visa Barcelona žinojo, 
jog sukilimas jau prasidėjo ir 
reikia duoti fašistams tinkamą 
pamoka.

Pedralbės kareivinės buvo 
vienos didžiausių Barcelonos 
kareivinių, kur stovėjo trys ka
riuomenės pulkai. Jos stovėjo 
užmiesty j, vakarinėj Bareelo- 
nos dalyje. Ten stovintieji kari
ninkai buvo fašistinio nusista
tymo, bet kareivių tarpe buvo 
daug CNT ir FAI narių, kurie 
jokiu budu nenorėjo eiti prieš 
savo brolius. «

Įsakymas pulti ginklų 
krautuves.

pana esančių kareivių kariuo
menė eina prie didžiulės cen
trinės aikštes ir nori užimti pa
tį svarbiausią susisiekimo‘maz
gą.

Dar vėliau San Andrės karei
vinėse rikiuojami artileristai ir 
pirmosios, jų sargybos jau užė
mė visas strategines vietas ap
linkui kareivines. Po penkių 
minučių pranešinėjo, jog arti
leristai* jau leidžiasi, kariška 
žingine į miesto centrą. /■

Tuo pat metų iš Gracija 
pranešinėjo, jog ten stovįs ka
valerijos pulkas, karininkų ve
damas, išėjo į gatvę ir leidžiasi 
žemyn. Eina pilnoj kariškoj 
tvarkoj, paruošę šautuvus ir 
kulkosvaidžius. Išėjusius seka 
sanitariniai karo automobiliai. 
Po kelių minučių į gatvę išėjo 
ir Barselonetėj stovįs pulkas. Jį 
pasekė Ikarijos kareivinės.

Kariuomenė norėjo užimti 
miesto centrą.

Visi traukė į Barcelonos cen
trą, kur buvo svarbiausieji val
džios ii’ savivaldybes pastatai, 
kur buvo visos administracijos 
įstaigos, centralinė telefonų sto
tis, policijos prefektūra, prezi
dentūra, sindikatai, liaudies u- 
niversitetai ir kiti visuomeninio 
gyvenimo centrai. Užėmus mie
sto centrą, fašistai tikėjosi len
gvai užimti ir darbininkų kvar
talus. Turėdami visas kariškas 
jėgas, kariai tikėjosi labai len
gvai nugalėti, jie buvo įsitikinę, 
jog tai bus ne kas kita, kaip 
paprastas kariškas pasivaikščio
jimas, nes negi įmanoma, kad 
beginklis miegantis miestas, ga
lėtų pasipriešinti keliolikai tūk

stančių karo vyrų, kurie buvo 
vedami mokslus ėjusių ir kare 
prityrusių karvedžių. Ar gi bu
vo įmanoma, kad medžiokli
niais šautuvais ir revolveriais 
ginkluoti sindikalistai atsilaiky
tų prieš artileriją, kulkosvai
džius ir ištisus raitelių ir pėsti
ninkų batalijomis. Be to, karei
vinėse buvo ne tiktai tarnybą 
einantieji kariai. Ten buvo su
vesti ir visi, kurie tiktai sukili
mui pritarę ir buvo pasiryžę 
kovoti prieš savo krašto dau
gumą atsarginiai. Į San Andrės 
kareivines buvo susirinkę visi 
Barselonos ' falangistai, kurie 
buvo aprengti kareiviškais dra
bužiais ir išskirstyti tarp karei
vių, kad dabotų pačius karei
vius ir stebėtų jų nuotaiką. Ar 
gi buvo įmanoma sutrukdyti il
gomis savaitėmis karo specialis
tų taip gerai paruoštą planą, 
kur buvo numatytos visos 
smulkmenos, kur buvo apskai
čiuotos visos priešo jėgos, ir 
kur laimėjimas buvo patikrin
tas.

Pro prasiveržtą vietą kariš
kiai lengvai priėjo prie pačio 
Barcelonos centro. Plaza de Ca- 
taluna, kur randasi centralinė 
telefonų stotis, kur yra patys 
svarbiausieji miesto bankai ir 
kur randasi karininkų kušino. 
Fašistai, įsistiprinę šioj aikštėj, 
perkirto visą Barcelonos susi
siekimą, nes per ją ėjo svar
biausios miesto gatvės.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurio 
garsinasi 

“VATLTTENOSE,/

Mrs. A. K. JARUSZ
PH1SICAL 
THERAPV and MIDVVIFE 

6630 S. Westernav.
Telefonas: 

HEMLOCK 9252 
Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak, 
šeštadienį ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

Pirkite krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*
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AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.

*

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DERT., 2607
Į 1739 So. Halsted SL, Chieago, Hl.

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No,....v....._....^

Vardas ir pavardė.

Apsaugos Komitetas, gavęs 
žinią apie sukilimo pradžią, įsa
kė saugoti kitas kareivines, tuo 
pačiu metu kviesdamas prie 
ginklų visas kvartalų grupes. 
Per penkias minutes buvo už
pultos visos ginklų krautuvės 
ir paimti visi bet kokios rųšies 
šaunamieji ginklai. Tai buvo 
'pirmas sindikalistų numatytas 
žingsnis. Kiti, kurie žinojo, kas 
turėjo ginklą arba kur buvo 
bet koks ginklas paslėptas, tuoj 
vyko į namus ir reikalavo kiek 
galima greičiau įteikti ginklą.

Po dešimties minučių atėjo 
kita žinia. Netoli Plaza de Es-

■te
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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 Tol.: 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

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

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.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tek Hemlock 5849

l)r. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBUL ANCE
A DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefęnas LAFAYETTE 0727

1—rl 4 koplyčios visose
• -1—* V d 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radi? programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt
mečiai*, 19:00 vai. ryto ii W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU 8ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
linui iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiii

NARIAI
Chicagos,1 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
Ulini lt lt II H litui III I linui III III IMU

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I. J, ZOLP
1646 West 46lh Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

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

ALBERT V, PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayettc 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J, LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

U1. Inu

P. J. RIDIKAS
^3354 So. Halsted Street u YARds 1419

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

s p raugi jos . N ariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DK. BEKTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Ręz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ,RUSIJOS

Gęrąį., Įieluviąms jžinęmas per 39 
m'etūš’* kaipti'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 VV. 18th St., netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tek 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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 OOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsucki Le Van

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
—ADVOKATAS—

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014
Stąte 7572

3149 SO. HALSTED ST.
Victory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



šeštad., rugpiučio 17, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III, 8

vvvvvvvvyrvvvvvvvvOTnrevvvvvvvvvvvvvvvtnnrvvinpnrvvvvv

: Apie Įvairius Dalykus i
A L D. T.

AR YRA KUR GYVYBE DAR, BE 
MUSU ŽEMES?

Atsimenu, kaip kūdikystėje 
mane mokė, kad ten aukštai, 
danguje gyvena Dievas, ange
lai ir šventieji. Su pagarba ir 
baime žiurėjau į dangų. Tikė
jau, kad ten yra gera ir malo
nu gyventi. Pykau ant Adomo 
ir Ievos už jų nesusivaldymų, 
dėl kurio tiek daug žmonių tu
ri vargą vargti. Manau, kad ir 
dabar dar atsiras žmonių, ir 
net pagyvenusių, kurie panašiai 
tiki, nes taip moko juos kuni
gėliai iš pat mažų dienų. Ne 
daug kuo skyrėsi musų prabo
čiai, kurie garbino saulę, mė
nesį ir perkūną dievaitį. Jie 
taip pat su pagarba ir baime 
žiurėjo į dangų.

Bet moksliu i nkai-astronomai 
seniai jau ištyrė, kad virš mu
sų jokios “dievo karalystės” nė
ra, o tik beribė visata su mili
jardais judančių kūnų. Mokslo 
daviniai parodo, jog yra ir to
kių, kurie labai panašus yra į 
musų Žemę. Savaime kyla klau
simas, ar yra dar kurioj kitoj

neduoda ramybės astrono
mams.

Nors ir skaitome laikraščiuo
se apie visokius bandymus su
sisiekti su kitomis planetomis, 
kaip skridimas į stratosferą, 
šaudymas į Marsą, nors ir la
bai atkakliai mokslininkų dir
bama toje srityje ir daug kas 
padaryta, bet vis dar tikrų ži
nių kol kas nedavė, tiktai tiks
liau supažino mus su galimu
mais gyvybės egzistencijos ki
tose planetose.

Beribėje visatoje saulės siste
ma yra lyg maža ląstelė visa
me kūne. Tiek ji teturi reikš
mės. Galime sau įsiva'zduoti, 
kokia yra ta visata, jei saulės 
sistemą sudaro saulė, devynios 
planetos, jų tarpe musų žemė, 
apie kurias sukasi mėnulai, ir 
daugybe planetoidų tarp Marso 
ir Jupiterio.

Dr. J. Baumanas rašo, kad 
gyvybės buvimą saulėje l e jo
kių svarstymų turime atmest1, 
nes temperatūra saulės pav’r-

CAMP McCOY, “ Wiš?“~ 
Kareivis dėvi tinkliuką ap
sisaugojimui nuo uodų.

mę/ las klausimas seniai jau geimeje .su
6,000 laip-nių, o 
milijonų laipsnių.

PIRKITSAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPYKIT TARPININKO 

PELNĄ

Mes esame dirbėjai matracų, lo
vų, box springs ir studio couches.

Mes atnaujiname senus matracus — 
vienos dienos patarnavimas.

Mes pristatome bet kur mieste. Nuoširdžiai 
kviečiame jus atlankyti musų įmonę ir pa
žiūrėti kaip mes dirbame. Atsilankkit į

* Atsineškit šį Kuponą |~< /V I Zjk
1 ŠIS KUPONAS YRA A A VI A X,
i VERTAS $1.00 ANT | *

k’ekvięno pirkinio 1936-38 s. HALSTED ST
■ V Ilvn

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

I
 Naujienų Spulka X

Permainė Vardą |
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN X

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR 9

VADINSIS:—

Universal Savings I

and &

Loan Association |

šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per S

Federal Savings and Loan Insurance Corporation fe

Washington, D. C. fe

MOKA 3%% Už VISUS INDfiLIUS. Kreipkitės X
1739 SOUTH HALSTED STREET X

)abar pažiuiėkimc, kokie yra 
gyvybės galimumai kitose pla
netose.

Gyvybės są’ygos
Organiškosios gyvybes (tokio 

i-.o, kaip žemėje) pirmoji są- 
yga yra oras, kurs turi atili i- 
..amą kiekį oeguon e?:.

Antra sąlyga yra atitinkami 
temperatūra, kuri svyruoja 
labai siaurose ribose, nes virš 
80° Celsijaus šilimos ir žemiau 
70; šalčio gyvybė nėra galima 
aikštesniems organizmams.

Organiškajai gyvybei reika
linga augmenija, nes augalai ir 
tėra tas galingas motoras, kurs 
palaiko nuolatinę dcguonio at
sargą atmosferoje. Jei žemėje 

| per kokią i.ors kataklizmą -) 
dingtų augalai, tai taip pat 

Į greit išsektų ir dcguonio atsar- 
i <fa

Planetos — netinkama 
ekskursijoms vieta

Visos saules sistemos plane
tos atsirado vienu laiĮcu su že
me; atrodo, kad ir gyvybės są
lygos turėtų būti panašios, bet 
čia tenka nusivilti. Artimiausia 
saulei planeta yra Merkuras: 
vos 60 milijonų kilometrų nuo 
jos (musų žemė 150 milijonų 
kilometrų). Saulės traukiamoji 
jėga laiko Merk urą taip stip
riai, kad jis yra atsisukęs į sau
lę tik savo viena puse, panašiai 
kaip Menulis į žemę. Taigi vie
na Merkuro pusė yra amžinai 
atstatyta saulės spinduliams de
ginti, tuo tarpu kai kita skęsti 
amžinose tamsybėse ir šaltyje.

Visi mokslo tyrinėjimo davi
niai parodo, kad ant Merkuro 
oro nėra. Tas padidina karštį 
saulės pusėje ir šaltį tamsoje, 
nes oro sluoksnis tuo atveju 
veiktų kaipo apsauga nuo karš
čio ir šalčio, ir tuo bildu regu
liuotų temperatūrą.

Vadinasi, ant Merkuro gyvy
bės negali būti.

Sekanti planeta Venera savo 
didumu panaši į Žemę. Jos pa
viršiaus pamatyti negalima, 
nes ją supa tirštas atmosferos 
sluoksnis. Jis saugo temperatū
rą nuo didelių svyravimų. Dau
gelis davinių rodo, kad tempe
ratūra Veneroj yra drėgna ir 
karšta, daug karštesnė negu 
Žemėje. Galimas dalykas, kad 
Veneros paviršius yra panašus 
į Žemės paviršių prieš šimtus 
milijonų metų.

Bet ir čia atsiranda netikėta 
staigmena: Veneroj nerasta de
guonie. Astronomai daro išva
dą, kad tenai nėra augalų ir 
deguonis negaminamas taip, 
kaip Žemėje, bet jis yra susi
jungęs su kitais chemiškais ele
mentais. Bet taip pat galimas 
dalykas, kad atstronomų tyri
nėjimai nėra tikslus. Jų tyrinė
jimai siekia tik viršutinį at
mosferos sluoksnį, o kadangi 
deguonis yra sunkesnis už van
denilį, tai gali būti, kad deguo
nis yra tik apatiniame Venerą 
juosiančios atmosferos sluoks
nyje, (visai taip, kaip ir ant 
žemės). Todėl

Gyvybės buvimas Veneroje 
yra gal mas

Pap; ase.alsias dalykas, žmo
na, mitų nuvažiuoti ir įsitikin- 
i, nes Venera j ra v.eha iš arti- 
maucių mums planetų, tik 40 
n m joną ki.ometrų kaimynys- 
eje. Lėktuvu, kurs skę.stų 600 
.nonictrų per va andą, kelionė- 
e lėktų užtrukti 6 metus. O ką 

»r besakyti apie musų greitąjį 
lutomatricą — anksčiaus, kaip 
per 10 metų nenukeliautumėni.

Taigi, kelionė kol kas sunko
ka.- >

Sekanti planeta yra musų 
Žemė ir už jos Marsas. Apie tą 
kaimyną mes daugiausiai ž’no- 
me ir daugiausiai vilčių deda
me.

iMarso skersmuo yra beveik 
du kartu mažesnis už Žemės 
skersmenį. Sąlygos tenai labai 
panašios į Žemės sąlygas: para 
tęsiasi 24^2 valandas. Marsas 
turi atmosferą, nors ir skystes- 
nę už musų. Pastebėtas labai 
•domus reiškinys, būtent: Mar
se žiemą atsiranda baltos dė
mės, atrodo, kad tai sniegas. O 
vasarą tos dėmės pasikeičia ki
tomis spalvomis. Manoma, kad 
tada atsiranda augalai. Marso 
temperatūra, nors ir labai že
ma, vis tik t nka gyvybe.. Va 
sąrą prie pusiaujo temperatūra 
svyruoja nuo 70° iki 15°C šili
mos, t. y. ..maždaug taip, kaip 
spalių mėnesį Lietuvoje per 
bulviakasį. Tačiau didesnėj 
Marso ploto daly vyrauja tem- 
peratura žemiau nulio. Žiemos 
en yra nepaprastai šaltos. Va

dinasi, teigti, kad ten tikrai yra 
gyvybė, yra dar anksti, bet v.s 
tik tenka pažymėti, kad kaip 
Veneroje, tai ) ir Marse gyvybė 
yra galima.

Už Marso sukasi tūkstančiai 
planetoidų. Jų skersmenys yra 
per daug maži, kad jie turėtų 
atmosferą.

Toliau seka visa serija pla
netų, labai nutolusių nuo sau
lės: Jupiteris, Saturnas, Ura
nas, Neptūnas ir prieš kelis me
lus atrastas Plutonas,

Jupiteris turi temperatūrą 
apie 170° žemiau nuliaus, kitos 
planetos yra dar šaltesnės. Ju
piterio ir Saturno atmosfera 
susideda daugiausia iš amom- 
jako ir metano, kuris jokiai 
gyvybei pasireikšti neleidžia.

Taigi, matome, kad tolimes
nėse saulės sistemos dalyse są
lygos gyvybei yra visai negali
mos.

Mėnuliai
Musų sistemoje lieka dar mė

nuliai. Jei galima butų lėktuvu 
skraidyti po tarplanetines erd
ves, lai į musų Mėnulį patek
tume per porą mėnesių, bet ap
sistoti ten negalėtume, nes Mė
nulis tai yra uolų dykuma be 
oro. Temperatūra saulėje iš
kyla iki 100° karščio, o pavė
syje iki 150° žemiau nuliaus. 
Negeresnės sąlygos mus lauk
tų ir mėnuliuose kitų planetų.

Vadinasi, maža vilties, kad 
Saulės sistemoje galėtume su
tikti gyvulius ir augalus, pana
šius į žemiškus. Bet tas dar ne
reiškia, kad gyvybė ten negalė
tų turėti kitokių formų, sude
rintų su aplinkos sąlygomis. 
Gyvybė, jei ji ten yra, turi būti 
taip skirtinga nuo musų, kad 
ir lakiausia fantazija vargu ar 
begalėtų ją atvaizduoti.

•) Kataklizma — didelė gamtos 
katastrofa.

Tolimieji pasauliai
Beieškodami gyvų būtybių, 

turėtume palikti Saulės sistemą 
ir keliauti į tolimas erdves be
ribės visatos. Taip vadinamoji 
galaktiškoji sistema (kuriai 
priklauso ir Saulė) turi daugy
bę milijardų žvaigždžių ir vis 
yra mažutė visatos dalelytė. 
Bendrai, žvaigždės skaičiuoja
mos trilijonais (žinoma, tikslu
mas čia labai mažas). Jei visos 
žvaigždės butų panašios į Sau
lę, tai reiktų tikėtis, kad ir 
planetos butų skaičiuojamos 
trilijonais. Bet iš tikrųjų taip 
nėra.

Astronomai linkę galvoti, 
kad planetos atsiradimas yra

tam tikros rųšics kataklizma, 
kada dvi žvaigždės per daug 
prisiartina prie viena kitos ir 
iš jų gelmių tam a išplėšta 
medžiaga, kuri sudaro p'anetą.
) tokios kataklizmos atsitinka 

retai. Maždaug apskaičiuota, 
•<ad per bilijonus metų ve 1a 
žvaigžde iš šimto tūkstančių 
galėjo gauti planetas. Reikėtų 
ilgai keliauti visatoje, ir aplan
kyti milijardus žvaigždžių, kad 
suradus planetarinę sistemą, 
kuri savo amžiumi, o kartu ir 
gyvybes išsivystymo laipsniu 
butų panaši į musų. Gal ir pa
sisektų rasti tarp milijardų 
žvaigždžių tokią planetarinę si
stemą.

Gali būti, kad kažkur visatos 
gelmėse yra planeta, visai pa

naši į musų. Gal ten vaikščio
ja žmonės, kurie pergyvena tą 
patį, ką ir mes. Gal pasiekė to
kį pat kultūros laipsnį ir taip 
pat sprendžia klausimą, ar turi 
dar visatoje brolių.

Bet tai pasiliks mums amži
na paslaptis, nes tų pasaulių 
nepasieksime, tur būt, nieka
dos.

Kelias “atviras” į Saulės si
stemos planetas. Anksčiau ai 
vėliau žmogus savo kultūros ir 
civilizacijos triumfo eisenoj pa
sieks jas. Bet ar jis sugebės 
perskristi tarpplanetinę erdvę 
ir ar pakels jis gyvybės sąly
gas Veneroje ar Marse? — tai 
klausimai, į kuriuos atsakyti 
šiandien dar nieko negalima.

«i,,

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.
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■
RUGPIUČIO MĖN. RAKANDŲ Ę

Išpardavimas Į
S Ant Pečių, Rakandų, Radijų Nuolaida 40% *

■ Zenith 1941 Radio Kombinacija, Automatis- ■ 
E kai Maino Pati Rekordus. Verta $150.00. Di- ■ 
S dėlė Nuolaida už Seną Jūsų Radio, 12 Rekor- ■
■ dų, Tiktai už.............. ............. $89.95 ■
■ 5-G 401 Zenith Portable Radio. Groja Su EI- ■
h ektra ir be Elektros. Kaina...................$29.95 Jį
5 Nuolaida ............... '............... .......... - $10-00 ■

s $19.95 ;

Į Jos. F. Budrik Į
Į FURNITURE HOUSE :
■ 3409-21 S. HALSTED STREET Į
■ Tel. YARDS 3088 ■

■ Žymus Budriko, Pragramas iš WCFL—970 k., Radio Stoties
Nedėlios Vakare 9 Valandą

Bukit Malonus
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

Trcč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:80 p. m.

MONTI Studlos- tiesiogiai 
Sutaupinkit 40% 
išdirbėjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. S. A. 
Iknrėjai 

“MONTIORAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
JIEKAD - NENYK

STANČIO 
)RO NEĮVEIKIAMO 
JIh negali nukristi £ 
~70n8 SOUTH 
PAULINA ST. 

PKOHpeet 1206

10 tas Metinis Išpardavimas 
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS 

4 kambarių namui

$212 
Pilnai 

Nereikia įmokėti 
Mėnesiai 

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY C0.
1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS SlOCn
Išima Už .............. * I O.uU
PRABŲVIMAS CCH flfl
RAUDONGYSLIŲ S OE HH 
Išėmimas ir Lieron. 
REUMATIZMAS C O Art
Greita Pagelba ....... *C>aUU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija <4 flfl
ir vaistai .................. * I -UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi Ir 
stipriausi 

FOX HEAD ALUJ 
Vynai-Likieriai -Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Sophie 
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 įdomias 

prihešimus.

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIENOS
The I,lttia*nbu> Daily New^

Published Dąily Except Sunday by
The Llthuanian News Pub. Co. Ine.

173& South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per yeąr outsidę ęf Chięago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Užsakyme kalnai
Chicagoje—-paštu

Metanus     — ___  $8.00
Pusei metų____ ’ 4.00
Trims mėnesiams ,, f, ...... , 2.00
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui_______  .7$

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopiją  3
Savaitei —1.—...................   18
Mėnesiui -----------------  75

R*".111"!

PR* ĘAJORAS ESĄS 
PAŠALINTAS

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 ai the Post Office 
oi Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos einą kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500,

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta};

Metams -------  $5.Q0
Pusei metų ......—.....  2.75
Trims mėnesiaips w------1.50
Dviem mėnesiams-------- 1.00
Vienam mėnesiui --------- .7Q
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams  $8.0Q
Pusei metų ------   4.00
Trims įpėneęiams---- «----- . 2.50
Pinigus reikia siųsti pąšto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvių vaikai Britanijoje
Iš Anglijos evakuojama tūkstančiai vaikų ir moterų, 

kad jiems nereikėtų žūti nuo vokiečių bombų. Juos išve
ža į Kanadą, Jungtines Valstijas ir kitas šalis, kurios yra 
toli nuo karo frontų. Amerikos valdžia ir žmonės šita
me mieiaširdystės reikale kooperuoja sų anglais, Kom 
gresas Washingtone nutarė net pakeisti neutralumo ak
tą, kuris draudžia Jungtinių Valstijų laivams plaukti į 
“karo zonas”: vaikams iš Anklijos evakuoti Amerikos 
laivai gali į tas zonas eiti, gavę tačiau iš anksto kariau
jančių šalių žodį, kad jie nebus skandinami.

Bet Anglijoje ir Škotijoje gyvena nęmažąs skaičius* 
(daugiau, kaip 10,000) lietuvių, kurių vaikams gręsla 
toks pat pavojus nuo nacių oro bombų, kaip ir anglų' 
vaikams. Nėra abejonės, kad'jų tėvai irgi norėtų išvežti 
juos iš britų salos į Ameriką. Tačiau daugeliui jų yra ta 
kliūtis, kad jie negali vykti j šią šalį su savo motinomis, 
kurios yra gimusios Lietuvoje. Jos yra įleidžiamos pagal 
Lietuvoj “kvotą” (kad ir jos butų priėmnsįos Anglijęs 
pilietybę). O imigracijos kvota iš Lietuvos yra išsemta-.

Amerikos lietuviai turėtų šitą klausimą apsvarstyti" 
ir surasti budus tiems savo viengenčiams padėti. Kai ku* 
rie Anglijos lietuviai turi čia ir giminių, kurie mielai su
tiktų priglausti jų vaikus. Reikėtų tiktai pasirūpinti, kad 
valdžia juos čia įsileistų, nepaisant kvotų.

“Keleivis” rašo, kad “Tėvy
nės” redaktorius K. Jurgelionis 
pašalino iš darbo Praną Bajorą 
— “už tai, kad pastarasis seir 
me kandidatavo, prieš jį į re
daktorius ir vos tik keliais bal
sais nepraėjo”. Išeidamas ator 
stogų, Jurgelionis parašęs jąm 
tokio turinio laišką:

“Mielas Broli: Man gaila, 
kad . .. Jus negalėjot supras* 
ti tų idėjų, kurioms aš esu 
atsidavęs... ir seime pasiek 
gėt taip, kaip pasielgėt. .. To* 
dėl nuo Jūsų vakacijų mė» 
persiskirsime. Jūsų darbas 
Tėvynės redakcijoj baigsis 
su rugpiučio 24 diena. Bro* 
liškai (pasirašo), Kleofas 
Jurgelionis.”
Gana keistas toks “brolišku* 

mas”. 
kaista 
Klant 
matas
žmogų* kuris seime pasinaudo
jo savo konstitucinėmis teisė
mis ir priėmė kandidatūrą, tai 
panašu i kerštą..

Jeigu darbininkas nu$i* 
arba neatlieka kaip rei- 
savo darbo, tai yra pą- 
jį atstatyti. Bęf bausti

SOVIETŲ VALDŽIA, KAL 
PO AGRESORIUS

Geografija ir oras

HolanJi-

Vokietijos naciai giriasi, kad jiems padės anglus nu
galėti geografija. Jie sakosi galį pulti Angliją lėktuvais 
iš trijų pusių: rytų,.. pietų ir vakarų. Rytuose vokiečiai 
yra užkariavę Norvegiją ir Daniją; pietuose 
ją, Belgiją ir šiaurinę Franci ją; o iš šiaurinės Franoijos'
jiems nesunku pasiekti ir vakarinius Anglijos krantus.,

Be to, nacių bombonešiams, esą arčiau skristi į Ang^ 
liją, negu anglų bombonešiams į Vokietiją., Naoiai twi 
įsitaisę oro bazes užimtose teritorijose prie Anglu 
nalo; o anglams tenka perskristi per Belgijos ir Holam* 
dijos žemę, pirma negu jie pasiekia Vokietijos pramo
nės centrus.

Reikia pripažinti, kad geografijos atžvilgių vokie- 
kiai šiuo laiku yra patogesnėje padėtyje, negu britai. Bet 
šitą patogumą Hitleris turi išnaudoti kaip galint grei
čiau, jeigu jisai nori subombarduoti britų salą, Jęįgu JL 
sai to nepadarys greitu laiku, tai paskui gamta atsisuks 
prieš jį, nes į rudenį vis dažniau ir dažniau Angliją ap
kloja rūkas.

Vėlybam rudenyje, per žiema ir dažnai, pavasaryje 
Anglija būna paskendusi ūkanose, per kurias lakūnas, 
skrisdamas oru, negali nieko matyti, O Vokietijoje tokių 
tirštų ūkanų beveik nepasitaiko. Tuomet anglų ąviąęiją 
galės Vokietiją bombarduoti, o vokiečiai Anglijos nega
lės.

Žinoma, kai rūkąs uždengia saulės šviesą, tai ir lėk
tuvui pakilti nuo žemės ąrba nutūpti airporte yra keblu. 
Bet lakūnas, kuris moka skristi “aklai”, vartodamas tam 
tikrus instrumentus, šitą keblumą nugali. Oro atakose 
yra svarbiausia matytį tą vietą, į kurią yra taikoma nu
mesti bombą.

Taigi, kad ir geografija Hitleriui padeda, bet oras 
gali jo planus sugadinti. Jisai turi skubintis “žaibuoti”, 
o kad ne, tai jam bus riesta.

Apie komunacius ir jų pastumdėlius
Londono radio pranešimų, 
nepaisydami aštrių bausmių.

^Prancūzai nekreipia dė
mesio į kasdieninius vokiečių 
maršavimus Ghamps dės Ely- 
sėes keliu.”
Vokiečiai kontroliuoja ir 

sptfldų. Buvusio sindikalisto, o 
pąskui nacionalisto, Gustavo 
Hervė laikraštis “La Victoire” 
(Pergalė), uždarytes. Ęet “Ma- 
tifl” ęiųą jr vokiečiai naudoja 
jį savo> propagandai, jo redakr 
torius, Stephąne Lauząnne, 
ris buvo jį redagavęs per 
metų, rezigiiĄvo,

“Matin ir kiti panašus
kraščiai įtūžusiai atakuoja 
žydus ir anglus. Iš gramatiš-r 
kų klaidų galima numanyti, 
kad daugelį jų straipsnių par 
rašo vokiečiai.”
Naciai* matyt, tikisi atversti 

franeuzus į hitlerįzmą su pa
galbą kontroliuojamos spaudos. 
Bet jie apsiriks. Kuomet žmo
nes tinę, kad Paryžiaus laikraš
čiai yrą paversti okupacinės 
valdžįos įrankiais, tai jie arba 
jų neskaito, arba jų propagan
dos šukių nepaiso,

ku-
40

lai r

Liepos 4 d. J933 m, būvą pa
su ašyta Londone tarptautinė 
konvenciją (susitarimas), nu- 
s.tątanti agresijos definiciją. Tos 
konvencijos sumanytoją buvo 
sovietų vyriausybė. Antrasis jos 
straipsnis skamba taip.;*

“Taigi agręsorium tarptau
tiniame konflikte bus ... lai
koma ta valstybe, kuri pir
mutinė atliks vieną iš šių 
veiksmų:

b) įsįvęiržimą ginkluotomis 
sąvo. jęgomi.ą, paskelbus kąrą 
ąrba be kąro paskelbimo, į 
ktios valstybės teritoriją;

Q kęnvenęij^s str. J skambą:
^‘Jokte poetiniai, miljtari- 

ntek ekonomimai ar kitokie 
sumetimai negali būti patei- 
rimmu agresijai, paminėtai

Sovietų Rusija atliko agresu 
jos aklą prieš Lietuvą* pasiųs* 
dama į jaa teritoriją Raudoną
ją Armiją. No sovietų valdžia 
bando šitą savo, žygį pątęįsmti 
vUokiai^ argumentais: kad jį 
taį padariusi dėl Lietuvos satu 
gurno (ko Lietuva visai nepra
šė!’) ąr dėl Sovietų Sąjungos 
saugumo* bet* kaip pasakytą 
Londono kadencijoje,, kurią 
pati sovietų valdžia yra pasira^ 
šįu$^ tie argumentai negali tu4 
rėti jokios vertes. Maskva pati 
save yra pasmerkusį kaipo ag? 
resorią l

—----------------' £

OKUPUOTOJE PRANCŪ
ZEI OJE

BIJO SKUNDŲ

Francuzijos darbininkai
r 1— t : į ■ " <■ j*. Į., . ■ t

Maršalo Petain’o kapitųiiąntij valdžia jau panaikino 
beveik visus socialinius laimėjimus, kuriuos Francuzijos 
darbininkai butų įgiję socialisto, Ęlujų-o premjeravimo 
laikais: 40 valandų darbo savaitę, didesnį atlyginimų už 
viršlaikį, nemokamas atostęgas, kolektyvių sutarčių tei
sę, nedarbo apdraudą ir t.t.

Naujieji Francuzijos valdovai sako, kad darbininkai 
kalti dėl karo pralaimėjimo. Esą, jie dirbo per trumpas 
valandas ir nepagamino pakankamai ginklų. Bet kaltįfD 
tojai nepasaką kodėl Francuzijos generolai statė Magi- 
not tvirtoves* o ne tankus ir lėktuvus; kodėl Prancūzi
jos kapitalistai, kurie kontroliavo amunicijos pramonę, 
rėmė Italijos fašistus ir kitokius krašto priešus.

Kur reakcija įsigali, tenai visuomet pirmiausia nu
kenčia darbininkai.

Vienas Amerikos korespon
dentas, Wąlter Kery, aprašo, 
kaip žinonęs gyveną Paryžiuje 
ir kitose nacių okupuotose 
Francuzijos dalyse. Maistas esąsį 
blogas, pinigų maža, žmonęsj 
vąrŽQ> kiekviename žingsnyje 
visokte patvarkymai, fcuriuęSi 
daro okupantai. Transportas įr 
kitos susisiekimo priemonės vq-i 
kiečių rankose. Prancūzai iki 
šiol nebegali atsipeikėti nųę 
smūgio, kuomet sugriuvo jų 
ginkluotos jėgos prieš nacių 
šturmu. Atvirai priešintis ną-. 
ciamą jie nędrįsta,

Bet korespondentas sako, kad 
pąsiprięšimmo dvasia gyvento
juose nėra sulaužyta.

' į

“Kiekvienas vokiečių pro* 
pągąpdos plakatas yra sudra
skomas, nors už tai gręsįą 
mirties bausmė, Daugelis 
frąncų^ų. kasdien klausoj.

i

Rusi- 
buda- 
pasa- 

ne- 
nu- 

’ėinov- 
jie su-

Vienas komu-nacių 'organas 
sakosi girdėjęs, kad “lietuvių 
tautos priešai Jungtinėse Vals
tijose” skundžia valdžįos orga
nams “progresyvę spaudą, skun
džia veikėjus, skundžią organi
zacijas, prašydami jas sunaikin- 
ti”‘

Didžiausi lietuvių tautos prie
šai yra komunistai, nes jie pri
taria Lietuvos pavergimui. Ta
čiau tas komu-nacių organas 
vadina ‘'‘•tautos priešais” komu
nistų priešus'. Taigi išeina, kad 
komunistai yra “tauta”!

Kitąsyk taip sakydavo smeto
niniai tatitibitokai. Jie irgi lai
ke savo partiją “tauta”. Todėl 

■savo lyderį Smetoną jie tituluo
davo “tautos vadu”.

Pas mūsiškius penktakojus 
“tautos vadu”, tur būt, bus An
tanas Bimba'.

Tačiau, grįžkime prie tų 
skundų. Tas pats organas, pa
dejavęs, kad “tautos priešai” 
skundžia “progresyvę” spaudą, 
veikėjus ir organizacijas, rašo:

“Progresyvė spauda, pro- 
gresyvės organizacijos yra 
viešos. Jos nieko slapto netu* 
ri.”
Jeigu nieko slapto neturi, tai 

kam bijoti skundų?'
Dar ne taip seniai komunis* 

tai labai karštai šaukdavo, kad 
valdžia privalo išgaudyti Hitle* 
rio agentus, veikiančius Ameri* 
koje. Jie reikalavo, kad valdžią 
uždraustų vokiečių naciško 
“Bundo” veikimą. Bet kuo ge* 
resni už nacius yrą komunis* 
tąi?

Nuo, rugpiučio 23 d 1939 m., 
kai ^tąliųąs pasidavė atvirų 

ir partneriu, 
nėra

Gydytojau, pirmiausia pats 
išsigydykl

Vienas Chicagos “Uur v^jas 
pučia“ nnstetetymo daktavas į- 
deję ‘ALatevčjė*% pranešiną* kad 
jis sutinkąs pa tarnauti “lygsva
ros” netekusiems žmonėms..

Sąkoma, kad pigtea mėsos ir 
šimes neėda.. Matyti* tokia jau 
pigi yra ir to daktaro paslauga. 
Juo labiau* kad Jam pravartu 
botų atsiminti jau nuo senų se* 
novės; vartojamą posakį:: *Gy- 
dytojau* pirmiausia pats iš^igy- 
dyk

Kai tas. “trylikto numerio” 
sąvininkas. kalba apie ‘'iygsva- 
rąa’\ tei bus ne pro šalį atsi
minti* jog jis per savo gyveni
mą jau visokias “lygsvaras” yra 
išbandęs,. q savo, nusistatymą 
mainikavęs, kaip čigonas ark
liais. Iš viso jo nusistatymas y* 
ra toks, “iš kur vėjas pučia.”

Savo pranešimo gale jis pa
sirašo ir pasigiria, kad esąs 
“daktaras medicinos”.

Tai primena Čechovo apysa
kaitę apie skundų knygą.

Kaip žinia* caristinėje 
joje geležinkelių stotyse 
vo “skundų knygos”. Je
Žierai pastebėdavo kokią 
tvarką arba jausdavosi 
skriausti vieno ąr kito ‘ 
muko”, tai į tą knygą 
rašydavo savo skundą.

Čechovo apysakaitėje 
ma apie vieną pilietį, 
skundų knygoje išdėstė 
skundą ir pasirašė “Ivanov V” 
Vadinasi, “Ivanovas penktasis”

Kažkoks pajodžarga pastebė
jo tą parašą ir pridėjo tokią pa
stabą: “Chot ty i piatyj, a du- 
rak” (atseit, “nors tu ir penk
tas, bet kvailys”).

Grįždamas prie “numerio try
likto”, pasakysiu štai ką: nors 
jis ir “daktaras medicinos”, bet 
ignorantas.

Tam 1 “daktarui medicinos” 
pirmiausia butų pravartu tinka
mai susipažinti su prasme tų 
aukštų žodžių, kuriais jis mėg
sta švaistytis. Be to, reikėtų 
tuos žodžius ii’ tinkamai “su- 
spelinti”. Vadinasi, rašyti juos 
taip, kaip lietuviuose yra pri
imtą rašyti.

Kol kas juk “genijų genijus” 
Stalinas naujos rašybos lietu
viams neužkorč.

Pagal save apie kitus 
S/prendžia.

Komuiiaciai baisius dalykus 
pasakoja apie tai, kad jie esą 
valdžiai skundžiami. O, po to jie 
drožia graudingus pamokslus 
apje šnipų darbo niekšingumą. 
Skųsti ir šnipinėti galį tik že
miausios rųšies žmonės.

kalba

flitierio drąugu 
tarp nacių įr komunuistų 
jokio, skirtino.

SKUBINASI

“Dirvą” rašo, kad jau esanti 
sudarytą “bendra Lietuvai gel-, 
bėti taryba”. Girdi, ji buvusi 
.suorganizuotą Pittsburghe, da-. 
lyvaujiant “keliolikai katalikų 
Federacijos, atstovų ir keliems, 
Tautinės srųvča atstovams”. E- 
santi sudaryta jau ir tos Ta
rybos, valdyba, būtent:

“Sudarytos Lietuvai Gelbė
ti Tarybos valdyba susideda 
iš šių: Pirmininkas -r- L. ši
mutis; vice-pirmininkas — 
petraą Pivąronas, sekretorius, 
r— K. & Karpius.

“Netrukus spaudoje bus. 
pasjk.ęlbtes Lietuvai Gelbėti. 
Tarybai (os) statutas.”
Kiek mums žinoma, tai tame

lankų Maskvos politikai laišką 
jiivo niekas daugiau, kaip tiki, 
žvalgybininkų paslauga. Visai 
galimas daiktas, kad raudonoji 
žvalgyba, pasiremdama “Lais
vės paskelbtu dokumentu, Jo
ną Grigolaitį išdangino kur 
nors į Sovietų Sąjungą kanalo 
kasti arba pasielgė* dar blogiau.

Taigi kalbėdami apie šnipus! 
ir skundus “Laisvės” ponai I 
sprendžia pagal save: kuo jie 
patys kvėp\ tuo ir kitus tep’.

“Gailestingą širdis’7.
Komunacis L. Jonikis, matyt, Į 

pasižymi labai gailestinga šir
dimi: jis labai jausmingai pa
sakoja apie “baisų terorą“ Lie
tuvoje, kuris siautęs Smetonos 
viešpatavimo metais. Mažiukėje 
Lietuvoje tūkstančiai žmonių 
buvę areštuoti už priešvalstybi
nį veikimą ir sąmyšius.

Kiek iš tų areštuotų buvo 
nubausti ir kokiomis bausmė
mis, — Jonikis to nepasako. Jei 
pasakytų, tai gal tas “baisus te
roras“ pusėtinai nubluktų.

Žinoma, aš nemanau Smeto
nos režimo teisinti. Tačiau tik 
šarlatanas gali graudentis ir 
ašaras lieti dėl “kruvino 1 
ro” Lietuvoje, o teisinti 
skerdynes, kurias Stalinas 
metų eiles vykdė Sovietų 
jungoje.

Tegul komunacis Jonikis jni- 
siknisa statistikos daviniuose a 
pie raudonąjį terorą, kuris šim
tus tūkstančių žmonių nuvarė į 
kapus. Kodėl jo “gailestinga šir
dis” nesigraudena dėl tų tuks
iančių žmonių, kuriuos komisa
ras Jągoda naudojo lyg kokius 
vergus kanalui kasti?

Tas pats Jagoda, kuris buvo 
apdovanotas Lenino ordenu, o 
vėliau sušaudytas kaipo pasiu
tęs šuo!

O kaip su raudonosios armi
jos valymu?

Raudonieji maršalai, genero
lai ir kiti aukštesni armijos pa
reigūnai buvo šaudomi kaip 
/‘pasiutę šunes” už tai, kad bu- 
į sįą jie darę sąmokslus susiar
tinti ir susiprasti su naciais.

Už. ką Stalinas kitus šaudė, 
tą pats, įvykdė.

Logiškai galvojant, jam tu
rėtų tekti iš visų pasiutusių pa- 
sįučiausio šuns titulas.

Bet komu naciai ir šiandien 
nepaliauja prieš jį pilvais šliau- 
žioję ir jam kojas laižę.

Senoji Rusija buvo išgarsėju
si savo gležnąproČiais religi
niais fanatikais, kuriuos vadin-

(ero
tas

Staliniška Rusija 
garsėti politiniais 
kurie irgi yra savo 
rodivyje”.

Tai “ji 
klauso ir 
Jonikis.

pradeda iš- 
fanatikais, 
rųšies “ju-

:)divyje” veislei pri- 
gailestingos širdies”

—Argus

savo
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MOKSLAS APIE ATEITIES GYVENIMĄ

gyvenimas labai žymiai 
nuo šių dienų gyveni- 
tas kitėjimas vyks ne 

pusėn bet tobulėjimo ir 
keliu artinsis prie 

siekiamos ir

■f

nuinu” pasižymėjo tie “Laisr 
vės” šarlatanai, kurie atliko 
skelbdami Jono Grigoraičio laiš
ką, kurįame nepalankiai kalba
ma tiek apie nacius, tiek apie 
bolševikus ?

Jonas Grigoląitis yra kilęs iš 
Klaipėdos. Naciams ten įsigalė
jus,, jis pabėgo, į Lietuvą, nes 
kitaip jis butų atsidūręs kon
centracijos stovykloje. Savo 
laiške jis pažymėjo tą faktą, 
jog tiek naciai, tiek boįševikai 
Lietuvą nuskriaudė, pasilaiky
dami lietuvių gyvenamas sritis,

Tas laiškas buvo rašytas dar 
tuo, laiku,,, kąda Lietuva turėjo 
nepriklausomybę., Kai “Laisvė” 
jį paskelbę tai Stąjįno kącapaį 
Lietuvą jau buvo, okupavę. Įš 
Viso jau buvo galiflia niiunatyti,, 
jog Lietuvos nepriklausomybės 
dienos baigiasi..

Skelbti tokiu momentu nepa-- 
l ę .į, .l ■■vi i. i..

Pittsburgho susirinkime visaį 
nebuvo rengtasi steigti kokią 
nors bendrą tarybą, q buvo tik
tai nutarta tartis s,u srovėmis 
dėl tokios tarybos suorganiza
vimo. Bet p. Karpius jau sku
binasi paskelbti save '‘sekreto
rium” ir žada pagaminti “sta
tutą”! Kąm daryt juokus?

Mokslas ne tik aiškina įvai
rius gyvenimo reiškinius ir 
kąlba apie dabartį, bet tąip daug 
ką pakako apie ateities žmo
gaus gyvenimą. Mokslininkai 
atydžiai seką gyvenimo keiti
mosi eigą ir iš tp daro išvadas 
apie ateities gyvenimą. Moks
las, technika ir išradimai daro 
perversmą visose gyvenimo sri
tyse, ir todėl nelabai tolimos 
ateities 
skirsis 
mq. Ir 
blogon
pažangos 
žmonijos dabar 
idealizuojamos gerovės.

šiandien garsiausi pasauliniai 
mokslininkai pripažįsta, kad 
dabartinis metate vartojimo 
amžius netrukus pasikels į sti
klo amžjų. Daugelis dabar var
tojamų drabužių ateity bus da
roma iš stiklo. Jau dabar yra 
išbandyta ir puikiai pagamintą 
stiklinis audeklas, padirbti stik
liniai baldai, kurie savo tvirtu
mu praįęnkią net metalinius 
baldus. Manoma, jog. ateity mo
terims nebus vargo parodyti 
savo gražias kojas, nes jos vie
toj blogai permatomų šilkinių 
kojinių dėvės aiškiai permato
mas stiklines kojines, — ku
rios kojas papuoš dar daugiau, 
negu šilkinės.. Su tokiomis 
jinčmis nebusią vargo, nes 
taip greit nenusidėvės ir 
iširs.

Dabar vartojami stikliniai 
buteliai, langų stiklai ir kiti 
stikliniai daiktai ateity bus ga
minami iš patobulinto popierių 
ir gumos..

Taip pat bus milžiniškų pa
sikeitimų ir maisto gamyboje. 
Maisto parengimas bus taip su
tvarkytas, kad jis gaminimo 
metu nenustos svarbiausių mai
stingumo dalių arba bus iš pro
duktu išskiriamos tam tikros 
žmogaus organizmui reikalin
gos maistingosios dalys ir jos 
(nąžu kiekiu bus naudojamos 
valgiui. Maistui apsaugoti nuo 
sugedimo b.us vartojami naujo
viški šaldytuvai su sausu ledu. 
Maistas bus lengvai apsaugoja- 
mąs daugiau kaip du metus 
nuo bet kokio mažiausio suge
dimo, visada, busiąs šviežias. 
Vartojimui maistas bus taip'

ko
jos 
no

paruošiamas, kad jo nereikės 
nei šildyti, nei šaldyti. Ir visa 
tai atliks didžiulės maisto pa
ruošimo įmonės.

Apsivilkimo pramonė viso
kius audinius gamins iš įvai
rių medžiagų, kurie bus daug 
gražesni, nesusiraukšlės, bes tį
si trauks, nedegs ir ilgiau dė- 
vėsis, negu dabartiniai. Ateity 
įvairus audiniai bus gaminami 
iš nedegamų ir nepunančių me
džiagų, kurias šių dienų pra
monė pripažįsta niekam netin- 
kanČiom.

Gyvenamieji namai bus įren
giami su visais patogumais. 
Juose bus įrengiamas automa
tiškas apšildymas, vėdinimas ir 
įvairus patarnavimai.

Automobilių pramonėje, ly
ginant su šių dienų automobi
lių pramone^ įvyks tiesiog per- 
versmas. Automobiliai bus ga
minami iš visiškai kitokių me
džiagų* kurios keleivius dau
giau apsaugos katostrofų metu 
nuo užsimušimo ir didelių su- 
sižeidimų. Automobilių valdy
mas bus iki aukščiausio laip
snio suautomatizuotas, kas ir
gi sumažins katastrofų galimu
mus. Automobiliams aliejai bus 
žymiai patobulinti. Su daug 
mažesniu kiekiu tokio aliejaus 
bus galima atlikti' tolimesnes 
keliones. Automobilių padangos 
bus padarytos iš tokių medžia
gų, kad su jomis be remonto 
bus galima nuvažiuoti 500,000 
kilometrų. Plentai ir visoki su
sisiekimo keliai taip 
žymiai patobulinti ir 
gtį, kad susisiekime 
beveik neatsitiks.

Jau ir dabar yra
daugelis svarbių išradimų, ta
čiau nevisi nauji išradimai šian
dien išeina aikštėn, ne.s kai ku
rie įmonininkai, bijodami savo 
senai įmonei konkurencijos, to
kius išradimus nuperka ir lai
ko paslapty. Tačiau, nežiūrint 
jokių trukdymų ir kliūčių, vi
sose srityse pramonė ir su ja 
visas žmonijos gyvenimo būdas 
žengia pirmyn, kur žmogaus 
gerovei atsidaro nauji horizon
tai. an.

pat bus 
taip jren- 

nelaimių

padalyti

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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BUVĘ LIETUVOS TAUTININKAI PASITAR 
NAVO KOMUNISTAMS

Šitokią antraštę paskaita bi
le kas pamanys, kad čia rašo
ma nesąmone. Kaip tai galėjo. 
Lietuvos tautininkai pasitar-. 
nauti komunistams? Na, biskį 
kantrybės, o skaitytojas persi
tikrinsi, kad taip įvyko musų 
senoje tėvynėje Lietuvoje.

Skaitančiai /Ymerikos lietu
vių visuomenei yra nepaslaptis, 
kad buvę Lietuvos tautininką, 
buvo paklusnus tarnai Romos 
katalikų bažnyčios kunigijos. 
Kas negirdėjo įš spaudos, ir kas 
nepatyrė būvėdami Lietuvoje, 
kaip Romos katalikų bažnyčios 
kunigai sauvaliaudavo savo pa
rapijose. Vyskupų paskiru ka
pelionai prie gimnazijų skriaus-

simus puikiai atsakydavo. Ne
gana toK klebonai ir kapelionai 
buvo pasidarę tokie galingi prie 
tautininkų valdžios, kad užtek
davo jįiems parašyti laiškutį į 
švietimo Ministerijų, jog toks 
ar kitoks mokytojas neeina sa
vo pareigas kaip reikia, ir tuč
tuojau be jokiįo tyrinėjimo to
ki^ kunigų įskųsti mokytojai 
buvo keliami iš vienos vietos 
kiton, arba visai atleidžiami iš

i—-

buvo “perdaug dog- 
ir atkaklus savo

dar neparodė,.

pa-

ar 
ke-

nių vaikus, ieškodami visokių 
priekabių, kad lik juos pažemi
nus, kad tik padarkius jiems 
skriaudų, duodami dvejukes už 
tikėjimo pamokas, nors jie ir 
geriausiai tąi žinodavo ir į klau,-

Civilinė metrikąciją.
O kas negirdėjo ir nepatyrė, 

kiek žalos padarė Lietuvos so
cialiniam gyyenimui delsimas 
ir neįvedimas civilinės metrika
cijos? Kiek tūkstančių porų 
Lietuvoje gyveno nelegaliai, su
simetę be jokio vedybų kon
trakto arba šliubo. Kiek tūks
tančių vaikų buvo nekrikštytų,

patirti vadinąmeiji laisvama
niai, vien dėl to, kad nebuvo

r .r**, a j,1, jl 1—f.;   

savo tikslų. Ir jie to tikslo sie
kė. Jie siekė ne tam, kad Kris
taus mokslų įgyvendinti tarpe 
Lietuvos žmonių, bet kad įsista
tyti puošnias seminarijas, vie
nuolynus, prisipirkti dvarų cen
trų, ir kaip galima greičiau įsi
tvirtinti ekonomiškai. Nes j.e, 
mąt, yra puikus žinovai, kad

Y 
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PIETŲ AFRIKOS UNIJA
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Ashen Motor Sales
7405 STONY ISLAND AVĖ.

Jeigu jus ieškote up-to-the-mi- 
nute vartoto automobilio, tai at
silankykite čia ir apžiūrėkite 
juos. 150 automobilių, iš geriausių 
Chicagoj, visokių išdirbysčių ir 
įvairių

Mes

ir daugybė kitų neišvardylų 
skriaudų turėjo pakelti visi ne 
romiški katalikai, nors jie ir 
butų buvę labai geri Lietuvos

meių.
turime tokius bargenus, 

kaip
Šalie Conv.
Radio, Heater, x 845’39 La 

Coupe, 
W. W. 
’39 Pontiac Conv. Coupe 
Radio, Heater, W.
’3a Ply. 4 Dr> Tf.
Radio, Heater 
’39 Dodge 5 Pass. 
Sedan
Nereikia Įmokėti, jeigu 
rite pastovų darbą. Dešimtį die
nų važinėti išmėginipiui. Išmokė
jimai iki 24 mėnesių. Atdara va
karais iki lOr valandos ir sek

madieniais;

7405 Stony Island Avė.
DORCHESTER 2505—2506

w. 
Sėd.

695 
395 

*495
jus tu-

Ir taip, Lietuvos tautininkai 
nuo pat 1926 metų, tai yra nuo 
to laiko, kada Smetona buvo 
užėmęs Lietuvos prezidento vie
lų, jie vis žadėjo, kad ne 
rudenį, tai pavasarį; jei ne pa
vasarį, tai rudenį įvesti Civili
nę metrikacijų. O tuo tarpu Lie
tuvos romiškoji kunigija tryne 
savo delnus ir džiaugėsi, kad 
jai puikiai sekasi senį Smetonų 
pakreipti savo pusėn, ir vis įve
dimų civilinės metrikacijos nu
stumti toliau. Jie kaipo paklus
ni Romos popiežiaus tarnai, ne-? 
siskaitė su jokiomis priemonė
mis, bile tik jie galėjo atsiekti

Rusijos komunistų okupacija.
Aut didžiausios Lietuvos 

žmonių nelaimės, tas musų ko
munistų išgarbintas iššlovinlas 
batiušKa Stalinas užsimanė eiti 
Petro Didžiojo pėdomis. Jis už
siminė užkariauti Pabaltijo 
mažas respublikas. Šio laiko ap
linkybės jam puikiai pasitarna
vo. Padaręs sutartį su Hitleriu, 
užgrobęs pusę Lenkijos, ir 
skaudžiai nudegęs nagus su kar-

mainingąi pradėjo kabintis prie 
tų trijų Pabaltijo respublikų. 
Aišku, kad Franci j ai suklupus,

gyvybę, šįuo tarpu nebebuvo 
jėgos, kas butų žodį taręs, ię 
sulaikęs Stalinų nuo pasigrobi- 
mo Lietuvos ir kitų Pabaltijo

TONY LUKOŠIUS
tas

Geriausias Brighton Parko Drabužių

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

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

2555 W. 43rd St, Tel. Lafayette 1310
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Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš. II d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš $370,000.00
Dabar Mokame 3į4>% Ui Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20. nąt.

LOAN A5S0C1ATI0N of Chicago

JUSTIN MACKlEVVICfl, Preę,
Vak 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. a iki, 8 vąk.

.VTNGS

jus seimo rinkinius, po kurių 
priedanga prijungia Lietuva,

došiškai Stalinas apgavo 
tris Pabaltijo respublikas, tai 
taip tik, galėju padarytį vidur
amžių barbarai, necivilizuoti A- 
zijos, chąųai, kaip Genghis Cha
nas, Tamerlanas ir kiti. Tik pa
galvoti reikia, kaip veidmainin
gai tas Kaukazo geųgsteris, iš
syk gražina neva Vilniaus mie
stų ir dąiį Vįlųįaųs krašto. Pra
ėjus šešiems mėnesiams, suran
da priekabę, kad Lietuvą vagia 
jo kareivius. Pareikalauja, kad 
įnitų daugiau leista rusų kacą- 
pų įvežti į Lietuvą. Pažada pla- 

!čių autonomijų, ir nesikišti į 
Lietuvos, viduvinius reikalus. 
Tačiau nespėja užimti Lietuvą,

CHARTERED ĘY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALL,Y 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
TęL VIBginia 1141
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Komunistiška civilė metrikacija
Na, kada jau Lietuvos var

das yra panaikintas, kada skai
tosi tik No. 14 Rusijos komu
nistų vergų skaitliu j c, tai tada 
ateina komunistai ir suteikia 
gražių dovanų Lietuvos žmo
nėms, — komunistiškų civilinę 
metrikacijų. Kalbėk kaip nori,

Pietų Afrikos Unija, nors ir 
dalyvavo didžiajame kare san
tarvininkų pusėje, iki šiol bu
vo viena opiausių Didž osios 
Rritanijos dominijų. Kilo klau
simas, kaip ji laikysis dabar
tiniame kare. Rugsėjo mėn. 
pradžioje anglų dominijos pa
skelbė karą Vokietijai. Tą pa
tį padarė ir Pietų Afrikos Uni
ja, tačiau šis jos pasiryžimas 
nebuvo tokiu savaime supran
tamų dalykų, kaip pavyzdžiui, 
Kanados, Australijos arba Nau
josios Zelandijos pasiryžimas 
kovoti dėl t>!dž. Britanijos in
teresų.

Rugsėjo męp. pradžioje Pie
tų Afrikos ..Unijos vyriausybe 
turėjo apsispręsti, ar Pietų Af
rika dalyvaus,j<arę, ar liks neu
trali. Sprerid^jąnt šį klausimą,< 
atsirado nuomonių skirtumas, 
ir buvusioji yyriausybė turėjo 
pasitraukti. Mat, ministras pir
mininkas gen. Hercogas, remia
mas penkių kabineto narių, pa
sisakė už neutralumą, respek
tuojant sūsitąrįmų su. anglais 
dėl laivyno bąžęs Simonstoune. 
Ministro pirmininko pavaduoto
jas gen. Smuts, remiamas kilių 
šešių kabineto narių, pareika
lavo, kad Pietų Afrikos Unija 
nedelsdama stotų kąraų Didž. 
Britanijos pusėje. Tuo budu 
•iškilo sunkiąi išsprendžiamą 
problerųa, Gen. Hercogas pa
reiškė, kąd j s, bųdamas deųib 
nijos ministru pirmininku, ga
lįs padaryti galutinį sprendi
mų. Jo nuomone, Pietų Ąfrika 
lengvai galinti pasilikti neutra
li, nesugadindama gerų santy
kių su Didž. Britanija. Gen. 
Smųts atstovavo nuomonę, kad 
Pietų Afrikos Unijos, dalyvavi
mas šiame kare reikštų galuti
nį su Vokietija santykių nu
traukimų, kuris Pietų Afrika; 
yra naudingas politiškai, ir pa- 

• reikalavo, ypač atsižvelgdamas 
į tai,, kąd karo, mętu gal'ėtų kil
ti didelis pavojus pačiai Lietų

balsų
gen.

Afr.kos Unijai, griežtai vykdy
ti savo įsipareigojimus impe- 
rijiOs atžvilgiu. Mažas 
daugumas pasisakė už
Smutsą, t. y. už dalyvavimų 
kare. Po tn gen. Hercogas tu
rėjo atsistatydinti, ir ryšium 
su tuo, iširo iki s ol: buvusi vy
riausybės dauguma, taip vadi
namą “jungtine partija”, ku
riai priklausė ir Smutsas ir 
Hercogas, Rugsėjo mėn. 6 d. 
gen. Sm.ųtso nudarytą na.Ųjr. 
'vyriausybė paskelbė Vokietijai 
karą. Hercogas protestavo vie
šame ats šaukime 
naujos vyriausybės 
reikšdamas, kad ji
nuvesianti Pietų Afrikos Uni
ją į pražūtį. Ta proga gen. Rei- 
cas, ministras vietinių gyven
tojų . ręikąĮųpjs, pareiškė, kad

Hercogas 
matiškąs 
žiūrose”.

Įvykiai
Smutsas pasirinko teisingų 
lią. B,et, turimomis žiniomis, 
Natalio sritis, kuri yra ištiki* 
ma Didžiajai Britanijai, butų 
išstojusi iš Pietų Afrikos Uni
jos, jei pastaroji butų likusi 
šiame kare neutrali.

Pasitraukęs ministras pirmi-, 
n nRas tuojau pat užmezgė ry-. 
sius su vienu p.olitįku, prįęš 
kurį seniau griežtai kovojo, bū
tent su Dr. Malanu, naciona
listinės respublikoniškos parti
jos vadu. Jie sudarė naciona-. 
linę partijų, kuri š.uo metų 
savo įtakų via greičiau gilina. 
Tuo tarpu gen. Smutsas turį 
parlamente, tautos atstovybėje 
ir dabar atnaujina tame se-. 
nate balsų daugumų, nors ir 
abai nedidelę.

Dabar Pietų Afrikos vyriau
sybė visose srityse karstui re
mia Didžiųjų Britaniją ir sten-. 
giasi sukurti galingą oro lai
vyną. Be to, visi žaliavų., mai
sto produktų 
pavesti anglų 
d.elčs reikšmes 
Pietų Afrikos 
ja. Be to, naujoji Unijos vy
riausybe pareiškė, jog pagal 
anglų pareikalavimą suteik
sianti imperijai savo karinę pa
galbą.

Gen. Smuls, 
pietų Afrikos U n ją 
per i jos pusėn, yra 
karo generolas. 1917 
reiškė, kad didžiose

lemiamos reikšmes turės, 
karo pajėgų, ir morali- 

faktoriai. Tačiau, nepai
ko, kad jis atkakliai kovo-

Remkitę Lietuvišką 
Žyduką

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

Tek Boulevard 0014

PERMOPELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUS Tai už $15.09 

Permodeliavimas 
L Pataisymas 
k Naujas į Pamušalas 
B Valymas 
■ Paliavojimas 
Į Storage f Apdrauda______

Pasiuntinį pa- ’

VOUR OLD FURS 

reNEV/ed 
FOR ONLY

prieš tokį 
žygį, pa- 
n e truk u s

įVogue,
U- NHUHERS'-J

šaukit telefonu I 
STATE 7626 ) 

l>0 N, STATE ST. 
Suite 746 

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

ir kiti resursai 
dispozicijai. Di- 
turi taip pat ir 
aukso produkci-

kuris palenkė 
Britų mi
dau būrų 
m. jis pą- 
tautų ko-

vose 
šalia 
niai 
sant
jo prieš tų laikų Vokietijų, jis 
vis dėlto atsisakė pasirašyti 
Versalio sutartį.

Skelbimai .Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
Kad pačios Naujienos 

-h naudingos.

IŠPARDAVIMAS
5000 galionų QQČ
po .......................... 03* gal.
4000 gal. Regulariai $4 4įQ
$2.95, po ...................... I
3$00 gal, varnish 99^

ŽEMĄ KAINA ANT WHITE 
LEAD IR LINSEĘD OIL

Terpentinas
PO .............. 40* gal

BUDRIK
ANNEX

3417-21 S. Halsted St

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, aųtpųaubilius, ar 
šiaip ką apdrausti, relkaUųkUe agentu arba brokerio, k»d P*' 
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago, Board of Unęlervvriters”

PATRUKUSIEJI
FASVEIKITE PAGALIAU BE 

OPERACIJOS
1 TIKRSIl AK NE 

4vh. dabar galite urhveikti be operacijom—su 
100% VATAtNANeU — su 100% Al’SAl- 
GANC'lA filtinir paraiste, kuri nukelia Sl’E- 
C1ALV STIM\'I'IAVIMĮ4 naujo audinio susi- 
fęrniavtoiui ir nedarymui, visų, silpnų dalių. 
N,ežitici/ū kaip senas arba kaij, ilgo laiko jū
sų patriikbnaj< yra—jus dabar galite gauti 
1h i>aj:alstės pasitenkinimu l 1 savaite ir 
Ki'i*rufc¥ ( uvsrkE i-Koor ųt eime i 2 
ar 3 savaites, arba Jonu pinigai bua sugrg-

ŠIMTAI KEU1V B V VU VATENEINTV 
KQIWI \K JVS*

Matykit liudyųius, Atsilaukykit, pamatyti, fit- 
tbigus D.VKAI—-i$aių jūsų paraiste arba 
nauja, taip plgiaj kaip uji. $5, duoda įsta
bias p,-senas, arba rašy kit prašydami IN- 
FORMACUV DYKAL

100% KUPTURE AND TRŲSS 
SERVICE

DK. V-KTkK 8CUYMAN 
Su 20 Ajetu pątyri^nu specialistas 
1800 N. Daiųen Avę., Chicago, III. 

Tel. Armltagc 8200
jėjin^vs pęr krautuvę ant kain^o j 2-rų aukfi. 
Vąlųudos: kasdien 11 iki 8 p. >n. Sekina- 

dlenj IRI 1 ų. tų.
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COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai Žemomis Vasaros Kainomis.

NUSIPIRKIT PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taįsų 3% įeina į Paduodamą Žemiau Kainų Sąrašą

Žemiau paduodamos kainos yra 
už cąsh, perkant 4 t<?nus ar

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.

Daugiau
POCAHONTAS — Third Vein 
ar New Rivęr* Ne- S7 75 
rūksta .. • Namams

ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba (? 4 ryn 
rankomis kūrenti
AČE ŠTOKER NUT — 1-inch

WEST VIRGINĮĄ MINE? 7 oj*
RUN — Extrą rupios ” 1

PETROLEUM CARB.ON 7K
Pilė Run tpo.io

oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių (?/» nr
įrengimams <pv.vO
ROYAL STOKER NUT t- Mu
sų Vadas. Puiki Štoke- q»z? or 
riam AnglisPETROLEUM SCREENINGS

3,-inch Sęreenings QQ

MILLER’S CREEK — Dideli

BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch q»7 ha
rupumo

šmotai, Genuine q»n
Consolidation
ATLAS BLOCK — (?q pa

Puikios Pečiui Anglys

BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką PMiigai <R7
>mli nirkti_____________

Kainos Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTĄ 1915 METAIS.

4ftl9i3.1 So, Paulina St. Vrospect 7960-61
• * »

r- ...... .......... i«i

• FOTOGRAFAS

■?

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbąs 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tęt ENG-

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

movęng 
Perkrąustom (orničiųs, pianus ir 
visokius rakandus bei štęrus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tas, žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dšdis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

mi. m. n mm 'imign 1,1

pu. Jei jau žmogui priseina ne
laimė, kad jis, negali sugyventi 
ir jar reikia skirtis, tai kodėl jis 
turi mokėti tokių aukštų mo
kestį? Už pirmų sykį 500 litų,, 
už antrų sykį 1,500 litų, o jau 
už trečių sykį net 5,000 litų. Iš 
to išeina, kad neturtingas žmo- 

: gų& vis tiek negales gąutr sky
rybų, nežiūrint, kąip, jos : jam 
butų reikalingos..

Kaip ten tas įstatymas veiks,, 
gųl tupėsime progos pamatyti 
ateityje. Tačiau viena yra aiš
ku, kad* Lietuvos tautininkai 
bępataįkaudami Romos katali
kų bažnyčiai puikiai pataikė 
komuųistams į rankas. Dabąr 
musų kacapams parsidavęliąi 
koiuuųistai turės kuo pasigirti, 
kad j(ie suteikė Lietuvos liau
džiai civilinę metrikacijų.

Ipęrkuno Sargas

čiau buvę Lietuvos tautininkai 
tyčia paliko taip svarbų sočia- 
les tvarkos įstatymų nepravedę, 
kad jį įv-yfetų ko-
munistai. Suprąutama, jie jį vy
kins savotiškai,. tačiau. jie visgi 
galės pasigirti, žiūrėkite Lietu
vos žmonės, tautminkai nesuge
bėjo įvestį civilinės inetaįkaci- 
jos per 13 su viršum, o 
štai mes padarėme į keletu $a- 
vaįčrų laiko..

Pabar. kaip, pyąueša žinia iš 
Slo^kMmo rų^piu^įo |4 d. — 
taį komunistai ne tik įveda ei-, 
vih'nę metrikacijų, bet ir skyry
bas! Bet skyrybos kvėpia kokiu 
tai bizniu noru pasjpelnytį kvą-

NAUJIENOS

NAUJIENOS

pinnas ir didžiausias Lietuvių Diecn 
rąštu Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pašau-* 
lio kraštuose.

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kainą 45 centai)
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

NAUJIENOS
H>'

222 W. Adams St. kąmb. 1517,1519,1521 
Telefonas CENTRĄ^ $208 ą telefonas CENTRĄL 5209 

GENERAL1ĄI AQENTĄI šių Kompanijų: 
AMERICAN INDEMNITY COMPĄNY 
COLUMĘIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE Ą MARINE INSURANCE C0i 
MICHIGAN FIRE AND MĄRINE INSURANCE C0MPANY 
MASSACHUSETTS BONDING 4 INSURANCE COMPĄNY 
PHOENIK INDEMNITY COMPANY.

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagoe) 
kainuoją $5.00,. Chicągoj ir Europoje 
-43.00.

NAUJIENOMS—pwdfi[H« antrašu:

NAUJIENOS
CHTGĄGO, ILLINOIS



NAUJIENOS, Chicago, III, šeštad., rugpiučio 17, 1940

“JAUSMAI, DOROS SUPRATIMAS MUMS 
NELEIDŽIA TEN DALYVAUTI”

Dar Apie Jaunimo Kultūros Rateli
- SKAITYTOJŲ BALSAI -

“Naujienų” 190-tame nume
ryje buvo rašyta apie Lietu
vių Jaunimo Kultūros Ratelio 
darbuotę. Prie to noriu pridė
ti, kad galiau didelė dalis Ra
telio narių suprato, kad yra 
jie vedžiojami už nosies kelių 
komunistams parsidavusių ne
susipratėlių, kuriems miela tai. 
kas kiekvienam geram lietuviui 
širdį graudina. Jie najaučia, 
kad šiandien Lietuva svetinio 
jungo prislėgta, priešingai, jie 
tuo jungu Lietuvai džiaugiasi. 
Jie nejaučia, kad lietuviai var
gsta ten, kur jie patys dar ne
seniai gyvena.

Kai Ratelis susiorganizavo, 
visi stojo darban, petis į petį, 
ir mums nerūpėjo nusistaty
mai ir politika. Mums terūpė
jo padaryti šiek tiek gero Lie
tuvai. Bet tuo musų toleran- 
tškumu pasinaudodami keli 
judošiai, apsimetę dideliais dar
buotojais, pradėjo Ratelį temp
ti į Stalino abazą. Daugelis 
musų tam priešinosi, kovojo, 
bet vis nebuvo progos klausimo 
griežtai pastatyti. Dabar tokia 
proga atėjus’. Mes turime vjT- 
ti iš savo organizacijos tuos 
Maskvos agentus, kurie bando 
Ratelį savotiškai tvarkyti, šei
mininkauti, taip kaip jiems pa
tinka ir daryti nutarimus pr’eš 
narių norą.
Dėl Dainavimo Kom. Piknike

dalyvaus jo piknike. Musų na
rai niekad nedarė nutarimo 
ten dalyvauti, niekas jų ne
klausė, ir musų Ratelio nariai 
neis tarnauti gaivalams, kurie 
džiaugiasi Lietuvos nelaime. 
Musų įsitikinimai ir doros jau
smas mums neleidžia tenai da
lyvauti. Jeigu mes bent kiek 
atjaučiame vargus, baimę ir 
skausmą, kurį musų broliai, 
sesutės ir tėvai, palikę Lietu
voj, dabar turi pergyventi, mes 
jokiu budu negalime eiti tiems 
Lietuvos išdavikams dainuoti.

ir kaip butų 
išgauti. Jiems 
organizacijos 

varyti komu-

Kas Jiems Rupi
Jiems ir jų agentams musų 

Ratelyj nerupi Ratelis ir ne
rupi lietuviški reikalai. Jiems 
rupi tas, kad musų ižde yra 
nemažai pinigų 
gerai juos iš ten 
rupi po musų 
vardu pasislėpus
n’stišką darbą. Jeigu mes pir
miau nežinojom, tai dabar ži
nom kas tie agentai yra. ži
nom koks tipas yra tas musų 
“kaimo poetas” ir žinom koks 
asmuo musų chorą valdo.

Varykim juos laukan, jei jie 
eina kitur prieglaudos ieškot’, 
o mes vėl pet s 
pirmyn ir toliau 
darbą, kuriam 
gražią pradžią.

Lietuvos Jaunuolis.

petin eikime 
dirbkim savo 
davėm tokią

Tų Maskvos agentų laikraš- 
is “Vilnis” keliuose numeriuo- 
e prirašė, kad Rate.io chorą;.

iVI A 1) O S

iš.
36,

4506—Išeiginė suknelė. Galima 
siuvinėti. Sukirptos mieros 34, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48.

Darbininkai, Kurie 
Patarnaus “Field
Day” Piknike

Įvyks rytoj, rugpiučio 18 
Liberty Grove darŽ3

A.
V.

F.

A. Norbutas
J. Paniška
P. Pov.lonis
P. OIšauskas
J. Valentas

Rulis
Jas mantas
Artišauskas
Alvikis

W. V. Mankus
A. Kondratas
K. Liutkus
F. Rubašius
L. Burba
G. Sharkiunas
S. Ladigienė
A. Millerienė
J. Dainienė
D. Mankevičienė
A. Ambrozienė
A. Dainis
J. Mankus
J. Kondroška
Visų darbininkų prašome 

sirlnkti 10 vai. ryto Lib 
Grove darže. —Komisija.

3erga Emilija 
Leistromienč

d.

su-

Su-

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

BRIGHTON PARK.
nrgo p. Emilija Leistromienė, 
gyvenanti adresu 2933 West 
39th .Street. Ji buvo išvežta j 
E.vangelical ligoninę, prie 54- 
tos ir Morgan. Kambarys No. 
200. Draugai prašomi atlanky
ti. Drauge.

. NAUJIENU-AOME Telephoto
INDIANAPOLIS, INI). — Didelė žinomų minia pasitinka Wendell Willkie, re-

r ' i
A

iB ? • Bjt'8
M re.iitai . V..- x r R.-

k...,.--■ W

Diena Iš Dienos Keturi Nauji Namai 
33 Rinktinų Lotų

|=KąMo
IMI

Budriko Radio 
Programas

Budriko radio valanda iš 
WCFL 970 k. radio stoties1 
transliuojama sekmadienio va
kare, 9 valandą.

Dalyvauja žymus duetos, 
dainuos lietuviškas liaudies 
dainas, pritariant 15 muzikan
tų orkestrai. Programas duo
damas Jos. F. Budrik Rakandų 
Krautuvė, ad. 3409 So. Halsted 
Street. —Pranešėjas

i.sos kainos yra stebėtinai su- 
‘i mažintos )r yra geros progos 
(visiems pigiai pasipirkti viso
kias namų reikmenis.

Malonėkite rytoj, sekmadie
nį, 11:30 valandą prieš piel už- 
sistatyti savo rad o ant Stoties 
W.G.E.S. Rep. J. Z.

Progress Sekmadienio 
Radio Programas 
Gražus ir Įdomus

Radio klausytojams ir vėl 
bus malonu užs statyti radio ir 
pasiklausyti gražaus ir įdomaus 
programo, kuriame dalyvaus 
žymus talentai ir patieks gra
žių dainelių ir muzikos. Prie 
to, radio klausytojams bus nau
dinga žinoti,. kąčĮ |įomis d enc- 
mis Progress Krautuvė tęsia 
didį ir nepaprastą Rugpiučio 
menesio išpardavimą, kame vi--

Rytoj, - 
Rugpiučio 18 d

Visais keliais iš visur 
viai važiuos.

Kur?
Į Liberty Grove daržą!
Kodėl?
Todėl, kad Liberty Grove 

įvyks.
Kas?
Field Day piknikas, į kurį 

suvažiuos broliai lietuviai ne 
tik iš Cliicagos,' bet ir iš toli
mų vietų, kaip;tai Rbckfordo, 
Kenosha, E. Chicago ir t. t.

O tai bus piknikų piknikas, 
kur skambės kalbos, dainos ir 
visokios linksmybės.

Visi atvažiuokite, ir aš busiu! 
Iki pasimatymo!) .>

Su pagarba, f
Senas Putinas.

liet ti

Iš Politikos 
Lauko

Brighton Parko 
Demokratu Piknikas

3,000 Padarė, Darys 
Dar 3,000

Iš Los Angeles, Californijos 
sveikinimus visiems naujienic- 
čiams siunčia chicagiečiai pp- 
Aldona ir J. Grigaitis iš North- 
sidės.

Atvirutėj rašo, kad jau ap
važiavo 3,000 mylių ir pirm 
negu grįš namo padarys dar 
kitą tiek. Kelione džiaugiasi. 
Sako, laimingai keliauja, yra 
sveiki ir linki viso gero “na
miškiams”.

lauktuve 
briglitonpar 
Kalainiute

OAK LAWN
97th St. ir 51st Avė. 
Atdara Anžimėjimui 
Atvažiuokit Šiandien

Randasi t’k du blokus nuo mie- 
stppo Širdies. Visi pagerinimai į- 
•’«>«< i. Lotų dydis 46’xl48’. Lotai 
diliai sutvarkyti—landseaped. 
Namas kartu su lotu $4,900 iki 
r5.900. Mėnesin. išmokėjimai $34.

5 did. kamb., Cape Cod sty
giaus 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

BRIGHTON PARK — 12-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
organizacija kviečia savo na
rius bei šiaip apylinkės lietu
vius atsilankyti į milžinišką 
pikniką, kurį rengia 12th Ward 
reguliares Democratic Organi
zacija ir kuris įvyks sekmadie
nį (August) rugpiučio 18 dieną 
prie 26-tos ir Desplaines Avė. 
Galima privažiuoti 
riais važiuojant 22 
Avė-

Suaugusieji turės
laimeli daug brangių dovanų, 
net tuksiančio dolerių vertes, 
o vaikučiams bus veltui duoda
mi karšti “šuniukai”, “šalta 
košė” papsas ir cracker jack.

Vestuvių 
Lauktuvės

BRIGHTON PARK, — šio
mis dienomis buvo surengto.? 
gražios vestuvių 
“Bridal Shower” 
kietei p. Pauline
kuri išteka už brightonparkic- 
čio p. Juozo Da’inkaičio.

Jaunoji yra duktė žymios B- 
Parko šeimynos, pp. Ka’aini’ . 
P-s Kalain s, kuris keletą mc 
tų atgal mirė, užlaikė automo
bilių agentūrą ir gasolino tiz 
ni netoli Rockwell ir Arche. 
avenue.

Lauktuvėse 
umtas moterų 
i a unai sunešė 
dovanų. Bene

gatveka- 
ir Cicero

progos iš-

dalyvavo apie 
ir merginu. Jos o t 
daugybę gražiu 
brangiausią do

vaną įteikė savo dukrele’ ma 
mytė p. Domice’ė Kabin s.

P-lės Kalainiutės jaunoji 
šuo Elena, kuri dabar lanko 
Marijos ligoninę ir mokina 
slauges vestuvės I us 
moji pamerge — “ 
honor”. Jaunoji yra 
‘horo narė :i 
si Lietuvoj

Linkiu jai i 
’aimingo šeimyninio

v Remkite tuos, kurie • 
g-arsinas?
n.] JENOSE'

FlELb DAY PIKNIKAS
Rengia LDD 4 Kp. “Naujosios Gadynės” Naudai

SEKNI., RUGPIUCIOAUG. 18d
Liberty Grove Darže

Willow Springs, III. Prasidės 11 v. Ryto

2
3

Kalba—Naujienų Redaktorius DR. P. GRIGAITIS
BIRUTĖS CHORAS — vadovystėj JONO BYANSKO
LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS-vadovyste j K. STEPONAVIČIAUS 
NAUJOS GADYNĖS CHORAS—vadovystėj J. STEPONAVIČIAUS 
DOVANOS PINIGAIS

Šokiams gros STEPHEN’S REVELERS Orkestrą

Kviečia Visus LDD 4 Kuopos KOMISIJA

se -

1 ’

jos pir- 
maid of 
‘ Pirmyn'’

su choru lankė- 
1938 motais.

p. Dalinkaičiui 
gyvenimo.

Ten Buvus.

Tšs;ė^ė Leidimus
^vboms
(Chicago j)
Charl es Adkins, 65, su Anna

Caspar, 69
George Vanalek, 21, su Do- 

rothy Tautkus, 21
Stanley Bernas, 26, su Doro- 

thy Falat, 20
Bruno Gediminas, 25, su Ele

na Vertelkaite, 24
August Palikuhn,

Grace Menkus, 22
George Melonas, 24,

Jian Diciani, 25
Justi n Astrauskas,

Rose Orzechowski, 23
Charles Juraška, 27,

therine Bachorik, 24
Wil iam Petcrsen, 43, 

ginia Nork, 20
Robert Gauson, 22, 

chael Rasmussen, 22
John Dragann, 33, su Roce

Žak, 29
Charles Smith, 21, su Sophi^*

Norville, 22

SU

SU

sų

S J

S J

Mi

’Mkalauja
Perskiry

Helen .Tanko nuo 
Janko

Gavo
Perskiras

Barbara Bird nuo 
Bird

Mlchael

$TART NOw/<

Fondai Padėti Pirm 
Mėnesio 15 d.

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

AUDITORIUM 
RESTAURANT 

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

P.
M.

BALČIŪNAS ir 
KOVARSKI, Sav.

MES

FINANSUOJAME
WPA 

ŽEMIAUSI JMOKĖJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS

10 Dienų Važinėti 
Plymouth Deluxe .... $150 
Studebaker tr. sėd. $195 

Plym. P. D. Del. epe. $65 
Packard 6 Sedan .... $325 
Chrysler Royal Sd,....$325 
Ford Sedan ..............
Plymouth Del. epe. 
Chev. Sedan ...........
Ford Sedan ............
Plymouth Tr. Sedan 
Ford Tr. Sedan .......

$175 
$125 
$225 
$235 
$175
$125

’36 
•36 
’33 

”37 
’37 
’36 
’35 
*36 
’37 
’35
*35
Lincoln Zephyr 4 door sedan, 
radio 
*32 
*34 
30 
*33 
’38
Power D-\me head

$295 
Pontiac 6 Del. Sėd...... $65

Plymouth deluxe Sėd. $95 
Ford Coupe .................. $25
Chevrolet Sedan   $95 
Hudson Terr. Del. Sedan 

S375

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES I 

2919 W. MADISON. 
CHICAGO, ILL.

imi **<r
George

NAUJIENOS Pattern Dept

atsiųsti mai pavyzdĮ No.

(Adresas)

Garsinkitės “N-nose”

WITH EVERY POCKET PORT ROĄRlNG 
THE AURORA STRUGGLES TO REACH ’ 
THE HAVEN OP 5AFETY.

JACK SW1FT

(Vardas Ir pavardi)

OF HOPE 
GRIPS THE 
EXPL0RER5. 

A NEEDLEPEAK 
A SUBMERGED 

MOUNTAIN- 
L00M5 AHEAD. 
IF THEY CAN 
LAND ON II 

THEIR DĘSCENT 
WILL BE
HALTED
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“Karas Dominuoja
Visa Kanados♦ 
Gyvenimą”

Chicagiečio Shulmistro 
Įspūdžiai

BRlGHTON PARK. — šio
mis dienomis iš ilgos kelionės 
po Kanadą, ir Illinois, Oh o, 
Michigan, Indiana ir kitas val
stijas grįžo Brighton Parko 
biznierius, J. A. Shulmistras, 
4016 South Archer avenue.

Jisai pasakoja, kad karas nu
stato toną visam Kanados gy
venimui. Visur, kur nepasiauk- 
si, matai kareivius, visur ma
tai aro ruošų. Kareiviai dėvi 

švarkus ir trumpas 
kelne<\Labax gerą įspūdį daro 
Kanados raitoji policija, kuri 
yra pasirėdžiusį gražiomis, mar
gomis uniformomis.

Detroite, Miehigane, tas ka
ro ūpas iš Kanados yra dali? 
nai užkrėtęs to įmesto gyven
tojus. Tenai pilnu tempu eina 
bandažų ir kitų panašių reik
menų gamyba. Ohio valstijoj 
buvo įdomu pamatyti “parkini- 
mo myterius” automobiliams. 
Pastatai automobilį prie šaL- 
gatvio, įmeti nikelį į myterį ir 
gali paikinti per valandų lai
ko.

Namie Geriausia
Visur gerai, visur gražu ir 

įdomu, pasakojo p. Shulmistras, 
bet namie tai geriausia.

P-s Shulmistras užlaiko reai- 
estate ir apdraudos raštine 
aukščiau paduotu adresu, kur 
taipgi parduoda money orderius 
ir priima telefono, gaso ir elek
tros sąskaitas. Jo firma vadi
nasi “Shulmistras Realty Com- 
pany”. Drg.

kuria

Kas Nors Gavo 
Galioną Gasolino 
Nemokamai

> 1* *** T.- .1 į f s

Nepadaryki t kla’.dos,
padarė George Zimmerman, 
krautuvininkas iš Superior, 
Wisconsin.

Išsibaigė jo automobilio ga- 
solinas. Zimmerman turėjo eiti 
apie mylią iki artimiausios sto
ties. Parsinešė galioną — ir su
pylė jį per klaidą ne į savo, 
bet kito žmogaus automobilį. 
Tik po laikui apsižiūrėjęs, Zim
merman turėjo vėl eiti mylią 
antrą galioną gasol no parsineš
ti. šį kartą klaidos jau nepa
darė.

I RVF Tel^ramu įLU f LIMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

f m n A Gėlės Mylintiems 
LJ U fl Vestuvėms, Ban- 

[1 f-1 kietams, Laidotu-
1 • — * vėms. Papuoši-

GĖLININKAS man* 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

NAVJIENŲ-ACMB Valepfcoto
C AM P McCOY, Wis. — Armijos manevrai, kariuo

se dalyvauja 65,000 kareivių.

Paskyrė Gen. Keehn 
Bartenderių Unijos 
Receiveriu

Įvairios žinutes iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

Pirmas
Toks Atsitikimas

Receiveris Unija Šiandien vestuves

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS Į
~PERSONAI.

________ Ąsfflęnų lęško
MOTERIS PAJIĘŠKO viduram- 

žįaųs vaikino apsivedimui—Turiu 
■>iznį ir norėčiau, kad vyras taipgi 
butų pasiturintis.—Rašykite laišką. 
Ęox 240.6, 1739 S. Halsted St,

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

OPERATORS, patyrusios prie 
single ąeedle mašinų, siūti plaują- 
mas dręses. Smagi aplinkumą. Pa
stovus darbas. 404 S. Racine. 2-ras 
augštas.

VVANTED 
Ieško Darbo

" U..M"'!' ll.\
HELP VVANTED—MALĘ

fine

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

IĘAKAŲ PARBQ už bartenderį. 
Esu patyręs. Kalbu gerai angliškai. 
Tony, Steeley 7449.

IEŠKAU ŽMOGAUS, kuris norė
tų apsimainyti dženįtorių darbais’- 

Spaalding 0196SUSIRINKIMAI
Ąn/enkoą Lietuvių Piliečių poli

tiška? ir Pašaipiais IKubąs 1? wąę- 
doj laikys menesiai susirinkimą 
sęamadtenb rugpiučio 18, 1 v., HoL 
jywuud ąvet., 2417 W. 43 St,,

^PAUL J. PETRAITIS, Rąšt,
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 

mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, rugpiučio 17 dieną, 8 valan
dą vakare K.1' Katelos bute, 4676 
West Ęnd Ąvę., du blokai North 
nuo Madisnn St., vienas blokas East 
nuo ęieero Avė. Nariai prašomi su
sirinkti laiku.

Sekretorius P. B.
Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” su? 

sįrinkwaa nedėhoj, rugp. 18 d., 1 
vąl. po pietų paprastoj vietoj įvyks 
mėnesinis susirinkimas. Bus svar
bių ^reikalų svarstoma, taigi prašo
ma narių susirinkti. Irgi pranešame, 
sulyg nutarimo, kad kiekvienas na
rys pardavęs arba nepardavęs pik
niko seriją turi užsimokėti $1.0Q į 
finansų knygą.

—ŽURKAUSKAS, pirm.

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

Paprastas galimumas vyrams am
žiuje nuo 18 iki 37 metų išsimokinti 
ir prisiruošti į 10 savaičių aeropla
nų statybos darbui dideliame fab
rike. žemiausia pradinė algą nuo 
51 iki 55 centų valandoj. Gerą pro
ga padaryti daugiau tiems, kurie 
dirba kavalkų darbą. Turi mėgti 
mekaniko darbą. Reikalingas mažas 
pradinis įmokė j imas. Nepilnamečiai 
turi ateiti su giminėmis, kitaip ne
kreipsim į juos dėmesio. Atdarą 
iki 8 vąl. vakaro.
AMERICAN Aircrąft INSTITUTE 

936?46 W. Chicago Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
NamaLžemė Pardavimui

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

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS
Marųuette Parke, ant Rockwell, 

netoli 68-tos, 2 flatai po 4 kamba
rius kiekvienas. Medinis namas, 
cementuotas beismentas, garažas. 
$3900. Mažas įmokėjimąs.

Mes turime kitokių bargenų ir 
mainų.

C. P. SUROMSKIS 
6921 S. Western Rep. 3713

REIKALINGAS sėlsmanas 
duoti aliejų. Geros pajamos, 
dirbti pilną laiką arba dalį.

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

par-
Gali

FURNISHĘD rooms— to rent 
^^^Gyy^i^u^Kį^įbariai

RENDON gražus apšildomas kam
barys prie mažos šeimynos. Nori, 
kad renduotojas butų ne girtuok
lis. 3532 So. Lowe Avė.

Paaukojama 2 aukštų rezidencija. 
Geram stovy. Konkryto pamatas ir 
konkryto klojimas beismente. Gali
ma perdirbti į 2 flatus, 6 ir 4 kam
barių. Uždarytas porčius. Karšto 
vandens šiluma, 2 gasiniai pečiai, 
elektnkiniai šaldytuvai, didelis ga
ražas. 37 if Emerald apylinkė, šau
kit Vincennes 8249—vakarais.

Apskričio teisėjas Robert Je- 
rome Dunne. vakar padarė nuo
sprendį, kuris unijų veikime ga
li suvaidinti gal gerą, gal blo
gą, bet svarbių rolę.

Neseniai kilo ginčas dėl bar
tenderių unijos lokalo 278. Bu
vęs unijos prezidentas George 
B. McLane kreipėsi į teismų 
su skundu, kad buvusios Ca- 
pone gaujos raketieriai jį iš val
dybos išmetė prievartą, pasi
ėmė unijų savo konĮrolčn ir sa
vo re.kalams tuština jo iždą. 
Tų raketierių lyderiu ir unijos 
prezidentu yra vienas Lou.is 
Romano, priklausantis prie 
Frąnk Nitti (Cąpone įpėdinio) 
gaujos.

Kilus tokiam ginčui, teisėjas 
atsisakė pripažinti ir vieną ir 
antrų pusę unijos viršininkais 
ir jai valdyti paskyrė recelve- 
rį. .Jis ves unijos reikalus iki 
gruodžio mėnesio, kada įvyks 
lokalų narių visuotini rinki
mai,

Receiveriu te.'sėjas paskyrė 
maj. Generolą Roy D. Keehn, 
buvusį Illinois valstijos nacio- 
nalės gvardijos viršininką.

CICĘ^O, — šiaųtKen 
pa pietų šventa Antaną parapi
jos Bažnyčiai, 15 St ir 50 Ava,, 
sudeda priesaikų vienas kitų 
mylėti ir "neąplęiati iki 
ties” Mr- E. A, Šileikis ir Mia® 
L. M. Puikia. Jų vestuvių puo? 
tą įvyks Ciceras Cainnianily 
Hali. 18 St ir 51 Ava.. Tikiai 
tupėti daug svečių, nes jaunąją 
tėvai Simonas šįleikis yra ilga
mečiai vietos gyventojai, vek 
kia draugijose ir parapijos ko
mitete. Jaunoji p. Puikytė taip? 
gi ne naujokė. Nors tėvų čia 
neturi, bet turi plačių giminę. 
Jaunieji apšigyvdps Vtęvy n»mę, 
1525 S. 49 Avė. Iš visko atro
do, jog jiems seksis gyventi, 
nes abu yra gero nusistalynio, 
turį darbus. Aš ir visi kiti lin
kini jums viso labo.

Kareivių susirinkimas
Draugystė Lietuvos Kareivių 

turės savo mėnesinį susirinki
mų šį sekmadienį, pirmų va-

4:30 PARENGIMAI
/

Chięagos Lietuviu Vyrų Choro 
domei: Chorąs dainuos Naujos Ga
dynės piknike nedėlioj, rugpiučio 
į8 dieną, Liberty Grove darže arba 
buvusiam Dambrausko, tad visi 
choro nariai būtinai susirinkite lai
kų. —X. SHAIKUS

Konsulatas Ieško 
Petro ir Annos

l / I

RĘNDON 2 miegami kambariai 
vaikinams. Karštu vandeniu apšil
domi. Galima pasigaminti valgį. 2 
ruimai beismente dėl apysenio žmo
gaus. 3312 S. Union Avė.

......u...... ■ ■1.1 .i

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

OAK FOREST. 7 kambarių na
mas, garažas, vištininkas,. 4 lotai, 
vaisiniai medžiai, maži vaisiai, uo
gos, tinka didelei šeimynai, $3,500. 
Saukite Bl’/e Island 3834 arba kreip
kitės į 14596 So. Hamlin, Midlothi- 
an dėl informacijų.

TIKRI BARGENAI—APŽIŪRĖK
2 fl. po 5 kamb. ir 3 kamb. beis

mente, gražus muro namas. Randasi 
Chicago Lawn. Rendos neša $108.00 
į mėnesį. Kaina tik ......   $7600

2 fi. muro namas, 6 ir 7 kamb., 
apšildomas, garažas ir prie geros 
transportacijos—63rd St. Marųuette 
Manor. Našlė priversta parduoti 
greitai tik už $6900. Įmokėt $2500.

Biznio kampas, 4 štorai ir 4 fla- 
ai. Randasi Marųuette apielinkėje. 
<aina nuo resyverio $20,000. Įmokėt 

$8000.
Biznio namas, 2 Štorai ir 3 fia

lai. Randasi Marųuette apielinkėje. 
Kaina tik $12,000. Įmokėt $5000.

Medinis namelis, 4 ir 2 kamb., 
lotas 40x125. Randasi Chicago Lawn. 
Kaina $2950.

4 fl. moderniškas namas ir muro 
garažas. Randasi Marguette Parke. 
Kaina tik $13,500. Įmokėt $6000.

, Mes turime apartmentinių namų 
nuo 3 flatų iki 50 flatų, kurie ran
dasi Soųthside, Northside ir West- 
side. Parduodame su 20% procen
tų įmokėti, o kitus išmokėsi per 
15 metų.

Del platesnių informacijų kreip
kitės pas įgaliotinį:

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St. 2 lubos 

Tel. PROspect 3140.

4 kambarių flątas rendori. Pečiaus 
šiluma. Naujai išdekoruotas. Kreip
kitės 4459 So. Wood St.

TRANSFERIŲ KAMPAS
Pietų rytų kampas 38th St. ir 

South Kedzie Avė. 2 augštų muro 
namas, krautuvė ir 6 kambarių fla-

labai

RENDON ŠTORAS PIGIAI, labai 
tinkamas bučernei arba bile kokiam 
kitam bizniui. 3603 S. Union Avė. 
Yards 2414. . ’

‘ PROFESSIONAL SERVICE 
FrofesioualisPatarnavimas

TURITE FISTULĄ arba PILĖS? 
Aš pasakysiu kaip aš tapau išgydy
tas.. Atsiųskite konvertą su pašto 
žęnklu. A. Bergman, P. O. Box 641, 
Chięago, III.

Rytoj Joniškiečių 
Piknikas

tainėj. Nariai ateikite visi, iš? 
girsite raportų iš įvykusio pik
niko. O kurie dar nesat atsitei- 
sę už tikietus, padarykite tąį 
tuojau.

Lietuvos'' l-konsulatas 
skubiai ieško Petrų Jasaitį ir 
jo žmonų Annų FYankaitę-Jasai
tienę, kurie1 turi ištekėjusių 
dukterį Bernice ir sūnų Petrų.

Prieš kiek laiko Čikagoje jie 
laikė saliunų.

Lietuvos Konsulatas,
10,6 M. Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

_______

Gimimai
Chicagoj

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos’ '

GROSERNĖ, KĘNDŽIŲ, JCE 
CREAM krautuvė. Bargenas grei
tam pardavimui už cash. Kamba
riai yra gyventi. 5307 So. Halsted 
St. ,

TURIU DVI BUČERNES ir 
sernes, vieną noriu parduoti.

858 West 33rd St.

gro-

Piknikas

irJoniškiečių Labdarybės 
Kultūros Kliubas rengia savo 
paskutinį šių metų pikniką ry
toj, rugpiučio 18 d„ J. Spaičio 
darže, prie Archer avenue, Wil- 
low Springs, III.

Visi joniškiečiai 
mynai: žagariečiai, 
čiai, gruzdiečiai ir
malonėkite atsilankyti, 
čia Rengimo Komitetas.

ir jų kai- 
skaisgirie- 
kriukieeiai 

Kvie-

BARBERNĖ, 
Ashland Avė. 
dėl savininko 
už $450. 1

3 krėslai, 4602 So. 
Turi būti parduota 
ligos. Bus paaukota

Uniformos skyriaus ipknikas 
24 d. šio mėnesio, Liberty dar
že. Visi renkitės prie gerų lai? 
kų. Piknikai tuojau užsibaigs.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

(Informacijos paimtas iš 
mimų rekordų Chicagas miesto 
Sveikatos Departamente)

NORKUS, Ruth Jean, 1513 
Węst 7tat Plące, gimė rugp.u- 
čįo 7, tęvai: , Alexander ir Po? 
raiby,

KUTĄ —, 4619 South Kar
lo v ąvemia, gimė rųgpiuaio, 6, 
tėvui: Joseph ir Lottic.

KENDRA, —, 4442 South 
Eraucįsco avenue, gimė rug
pjūčio 6 d-, tėvai: Chester ir 
Hosę. .

KATINAS, WilUam, 128 So. 
Wood strccl, gimė rugpiučio 9, 
tėvai: Justavas ir Georgia.

gi"

NAŠLĖ TURI paaukoti taverną 
dėl ligos. Geras apylinkės biznis. 
Englewood 7864.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Priežastis 
Biznis gerai išdirbtas. 
1739 So. Halsted.

perdaug darbų.
Box 2408,

Tei'kia žinią* Apie Pareik 
gimus.

“Naujienos” įstejgė Lietuviškų 
Pąpeųginių Įpformąęijų Biurą.

Draugijos, Kliųbai ir viso
kios įstąigos prašqwoą praneš-. 
B “Nąųjięnomą” dienas sava 
parenginių, Taipgi ir rengėjau 
pirm samdymo svetainių, pra 
lopie kreiįtia i “Naujienas’’^ 
kad nesusidurtį su kitais pa
rengimais ir .išvengti nepagei
daujamos . konkurencijos, šį 
patarnavimų '‘Naujienos*-’ tek 
kia nemokamai.

Nori $11,000 Už 
Paveikslą

Clri-pereito vasario mėnesį 
coga viešhutyj, 22 S- Clark, ki
lo gaisras, kuriame sudegė 17- 
to. šimtmečio paveikslas, pies
tas nežinomo ruso dailininko. 
Jis priklausė operos 
kei Edis de Phillipe,

Ji dabar traukia 
savininkus teisman
dama $11,000 atlyginimo už pa 
veikslų.

Jfaujieny skaityta

AUTOS—TRŲCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Didelis Prieš-rudeninis 
Clearąnce Išpardavimas 

Mųsų Vartotų Karų Stakas 
Turi Išeiti

Čia jums proga nusi
pirkti kol marketas 

nupuolęs
MUSU visas aukštos rūšies var
totų karų stakas turi būti par
duotas, nes reikia padaryti vie
tų rudens bizniui. Kainos sie

kia dugnų. 
SPECIALAI1

’33 DeSoto Sėdau, 4 door, heater 
ąnd rądio .......     $165.00
’34 Ford Coupe, Radio and 
heater .................................
’35 Grąham Sd., radįo ąąd 
heater .......... ......................
‘36 Dodge, 7 passenger, 6 cylinder 
ąedan   ...................................... 295
’36 Oldsmobile, 2 door sedan, radio 
and heąter .................................. 295
’37 Studebąker Sedan, heater ....345 
’37 Oldsmobile, sedan, radio and 
heater ..................................
’38 DėSoto, 2 door sedan, 
heater .........................
’38 Fiat Coupe ...............
’39 Oldsmobile eight sedan, radio 
and heater ........   695

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA 
ŠIANDIENBAIGIASI 

RYTOJ!
.SKUBĖK! SKUBĖK! SKUBĖK!

PARKWAY OLDS 
5207 W. Cermak Road 
Cicero 1037

125

195

daininin-

viešbučio 
reikalau?

Skelbimui Naujienose 
duoda naudą dėlto, ■ ■ 
kad pačios Naujienos 

naudingos.

465

475
225

PARSIDUODA Marųuette Park 
apylinkėje namai, 
dacijos—pigiai: 
10 flatų kampas, 
$19,500.

4 flatų mūrinis
parko ....................

2-flatis po 5 kamb., mūrinis, arti 
2 gatvekarių, geriausiame stovyje,

. Ver
tas $9,000. Greitam pardavimui lik
viduoja už ............................. $7250

5 kamb mūrinė bungalow, apšil
doma, garažas 2 karų. 30 pėdų lo
tas, arti parko ...................... $4250

Parsiduoda 3 lotai arti Marųuette 
Parko—Visi už $900—arba atskirai 
už $400 kiekvienas—Visi improve- 
mentai išmokėti. Gatvės ištaisytos.

CHARLES URNICH (URN1KAS) 
2500 W. 63 St.

Tel. Prospect 6025 
Teisingas Patarnąvimas 

Ofisas Atdaras ir Vakarais

Morgičių likvi-

gražioj vietoje—

po 4 kamb., arti
............... $11,500

udniad, Plautuve ii u ličiui Danų na- “ o'**’—
tas. Karšto vandens šilima. Tikras’ karš}u vandeniu apšildomas, 
bargenas su mažu įmokėjimu. Stan
ley Realty Co., 179 W. Washington 
St., Randolph 7055.

NEPAPRASTI
\ ■ BARGENAI

2 fjatų, 5-1 kambarių, nauji 
mūriniai namai, įrengti su ve-V 
liausiais pagerinimais, randa
si prie Marųuette Darko. Labai 
prieinama kaina, cash $1500 
ar daugiau, šie namai randasi 
7235-7239 So. Calitornia.'

Taipgi turiu gerų bargenų 
Cicero, 2 namai ant vieno loto, 
5-6 kamb. fronte, ir 5-4 kamb. 
užpakaly. Kaina tiktai $3900, 
įmokėti $500 ar daugiau. Ren- 
dų neša $74-00 į mėnesį. 1529 
S. 49th Ct., Cicero.

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė.

Tol. Grovebill 0306

par- 
po 6

NEPAPRASTI 
BARGENAI 

Administratorius priverstas 
duoti 3 augštų mūrą; 2 flatai
kambarius, 1 flatas 5 kambarių, ir 
beismentas; taipgi 2’ augštų medi
nis—2 apartmęntai. Kaina .... $5,500 

2 augštų mūras, 8 apartmęntai, 2 
po 5, 6 po 4 kambarius. Pečiaus ši
lumą......................................... $12,500

2 augštų maras, 9 apartmęntai, 
štymo šiluma.......................... $14,000

BRIDGEPORT 
REALTY CO. 

953 WEST 31st STREET 
Phone YARDS 0311

BRIČPORTE-BARGENAI
2 fl. gražus mur. namas ir dar 4 

kamb. m. namas, 15 metų šen., ar- 
žoliniai trimai, florai, skalbyk., pla- 
steruotas beismentas. Pačioj liet, ko
lonijos širSy. Greitai parduoti už 
$5,000.

7 kamb. namas, vana, 2 kar. gara
žas uį. $1800. Reikia įnešti $800.

Prie Halsted ties Budriko štpru 
1 štoras ir 6 pag. už $5,000. Rei- 
kiai įnešti $2500. Randa $135 mėn. 
Klauskit Mike and Jųlia, 3649 So. 
Halsted St., Ph. Yards 5579.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

160 akrų farma Carney, Mich., 9 
pcamtoarių namas. Lietuviai farme- 
riai apylinkėje. Savininkas paaukos 
arba mainys. Kreipkitės 2121 N. 
Winchester.

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. J 756.

PARDAVIMUI arba mainams 
vaisių (fruit) farmos geroj apylin
kėje. M. Bąrancin, Bridgman, Mi
chigan.

5 AKRŲ traktas—vištų farma. 3 
kambarių namas, 2 karų garažas, 
daržinė, vištininkas; $1,000 įmokė
ti. Balansas pagal susitarimą. Gus 
Magnuson, 15th St. Winthrop Har- 
bor. P. O. Box 223, Zion, III.

$6000 PELNO Į METUS
Parsiduoda už pusę vertės arba 

mainais. Lietuviškas DVARAS, 240 
akerių geros žemės su mišku, prie 
upelio ir arti didelio ežero. Visi ge
ri pamūryti cementiniais florais bu- 
dinkai. 9 kamb. apšildoma stuba, 
vanduo ir elektriką viskas apšvies
ta. 26 melžiamos karvės, 4 arkliai 
ir daug kitų gyvulių ir paukščių. 
Naujas traktoris, geras trokas ir 
naujausios mašinos, kad 2 darbi
ninkui gali lengvai visą farmą ap
dirbti. Vien tik už pieną paima po 
$400 į mėnesį. Taipgi parsiduoda 
40 akerių farma už$U00. Vien miš
kas yra vertas $600. 100 akerių prie 
gražaus ežero, tinkama dėl rezorto 
arba 
giau

subdivizino už $4200. Del dau- 
informacijų klauskite pas:

J. J. SINKUS
2442 West 63rd Street 

Prospect 9000

FURNITURE-FIXTURE FOR-gALE 
Rakandai ir Įtaisat Pardavimui
PARSIDUODA 4 kambarių rakan

dai ir visi kiti pilni įrengimai— 
Galite renduoti ir pačius kambarius. 
Labai pigiai nes apleidžiu Chięago. 
Box 2407, ‘ 1739 So. Halsted St.
. įi inmiL . u...
FURNITLKEFIXTURE-WANTED 

Rakandų ir įtaisų Reikia
REIKALINGAS vartotas geras 

hot water heat boileris dėl apšil
dymo 4 kambarių flato. Atsišauki
te 3936 So. Rockwell St.

nu,
HHOLESĄLE FURNTTURE 

Rakandai ir įtaisai Pardaviiųui 
^ww^w^^Y^w*^^*^***^***»^**Į*^*^*^^^n*>^v*^*^ę*f*»

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
prįątatome bįle kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
rąndasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sųnųs, 6343 West«rn Av<., Chi
cago, I1L Phone Republic 6051.

PARSIDUODA medinis kated- 
žius, 3 kambariai viršuj ir 3 kam
bariai apačioje, 55 pėdų lotas, $3800, 
Chicago Lawn ApyĮ. 3448 W? 61 
St. Informacijų norėdami, telefo- 
nuokit, Laf. 1722.

;Lawn. 4422ites “Ndiose”
pirkinių reikalai* eiti i

skelbia*! Naujiena**.

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 Box M 66, 
1739 So. Halsted St.

________ —
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APSUKRIEMS JAUNIEMS BIZNIERIAMS 
BIZNIS PASIBAIGĖ

DAINUOS “NAUJOS GADYNĖS” “FIELD D A Y” PIKNIKE

Tie Mėlynšvarkiai, Kišasi Kur Nereikia...
Roy Daniels, 2107 N. Avers 

avenue, yra 11 metų amžiaus. 
Lester Paulsen, 2129 North 
Kimball avenue, yra 12-kos. 
Pirmasis muša būgnus, antras 
pučia klarnetų.

Porą mėnesių atgal jie daly
vavo mėgėjų radio programe. 
Į stotį nuvažiavo laimingai, su 
grojo kas reikėjo, ir pradėjo 
ruoštis važiuoti namo. Staiga 
apsižiūrėjo, kad neturi karte
rio namo. Kas daryti?

“Kaip salaveišiai“
Atsiminė berniukai ką prie 

didesnių gatvių kampų daru 
“salaveišiai“ — ir nutarė pa
našiu budu bandyti pasidaryt 
pinigų. Sustojo prie vieno; 
kryžkelės ir užtraukė duetą. 
Bematant pasipylė centai, penk
tukai ir dešimtukai. Susirinko 
berniukai pinigus, apsidžiaugė 
rezultatais ir parvyko namo.

Ir po to, kada tik jiems rei
kėdavo smuikių “muvėms” ir 
“aiskrym sodoms“, berniukai 
žinojo ką daryti. Vienas iš.i- 
traukia savo barabanus, antras 
klarnetą ir “koncertuoja“ gat
vėj. Tokiu budu susirinko šū
vi rš $25.
“13” — nJa’min^a skaitlini

Pullman Bendrovė 
Paimsianti Atgal 
1,003 Darbininku

'Gavo Kelis Stambius 
Užsakymus

Pullman-Standard Car Ma- 
nufacturing bendrovė skelbia, 
kad netrukus priims atgal į 
darbą, apie 1,000 darbininkų. 
Dabar firmos šapose dirba a- 
pie 2,400, bet ji gavo kelis 
stambius užsakymus, tokiu bu
du rudens pradžioj darbinin
kų skaičių pradės didinti.

Iš Southern Pacific gelžke- 
lio Pullman’as gavo užsakymą 
pastatydinti 51-ną “streamline“ 
traukinį , taipgi 28-is miega
muosius vagonus. Firma turi 
dar ir kitą užsakymą pastaty
ti 20 naujų “streamline“ gar
vežių.

Sako, darbas dabar jau butų 
pradėtas, bet dėl žymiai padi
dėjusios lėktuvų statybos ša- 
pos negali gauti užtektinai a- 
luminijaus reikalingo ir vago
nams lokomotyvams statyti.
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NAUJIENŲ
Radio Programas

Dainuos:

MERGAIČIŲ TRIO: Lilija Stuparaitė, Valerija 
Ladygaitė ir Josephine Milleriutė; Solistės 

Antoinette Maukus ir Edward Rudraitis
PRANEŠIMAI Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GYVE

NIMO, IR SAVAITĖS ŽINIŲ SUTRAUKA 
Taipgi dalyvauja:

“NAUJIENŲ” RAŠTINĖ
Iš Stoties

W. G. E. S. 
1360 KILOCYCLES 

11 VALANDĄ RYTO
Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo 

pasiklausyti!
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Vakar jie ir vėl išėjo “kon
certuoti“. Tai buvo tryliktas 
kartas. Jiems ir neatėjo į galvą 
tos pasakos apie skaitlinės ne
gerą reikšmę. O ka p t k šį 
kartą jie nutarė tikrai gerai 
pinigų pasišienauti. Nuvažiavo 
vidurmiestin, kur daug žmonių. 
Prie vienos didelės kryžkeles 
uždūdavo ir užbugnavo. Tiesa, 
pinigai pasipylė, bet rieti. 1 esc 
buvo mė.ynšvarkis “dėdė“. Iš
girdęs garsus, kurie buvo ne
panašus nei automobilių sire
noms, nei gatvekarių bildesiui, 
jis nuėjo pasiteirauti kame da
lykas.

Su juo berniukų biznis pasi
baigė. Mėlynšvarkis painforma
vo abu, kad tokie “koncertai” 
draudžiami, nusivedė abu į 
centralinę nuovadą ir paašukė 
jų tėvus.

Bet jie savo sūnų perdaug 
nebarė.

Mat, to paskutinio koncerto 
įplaukos buvo tok’os geras, 
kad berniukai savo tėvams 
“užfundijo“ taksi.

Teisėjas Zuris, 
AI G. Kumskis 
Washingtone

Iš Washingtona, D. C., Jung
tinių Valstijų sostinės, readk- 
cijai atvirutę prisiuntė teisė
jas John T. Zuris ir Al G. Kum
skis, Chicagos parkų distrikto 
valdininkas. Jie rašo, kad vie
šėjo Pittsburghe, Pa., sporti
ninkų “sugrįžtuvęse“, ten tu
rėjo labai smagius laikus, o 
dabar atvyko Washinglonan 
pasitarti su valdžios viršinin
kais įvairiais reikalais, kurie 
liečia lietuvių gerovę.

Gasolino Stočių 
Savininkų 
Konvencija

Nori Išvengti “Kainų Karų”
Ateinantį antradienį Chica- 

goj prasidės National Associa-

7 Metų LieLuvaitė 
Pakliuvo Po Troku

ROSELAND. — Važinėdama 
dviračiu gatvėj po sunkiu tro
ku pakliuvo 7 metų lietuvaite 
Joan Romanas, nuo 10559 Ed- 
brooke avenue. Jai apdraskė 
ab‘. kojas ir smarkiai sutren
kė. Nelaimė įvyko prie 107tli 
ir Edbrooke avenue, netoli mer
gaites namų. Troką vairavo 
Jake Van Pelt, nuo 11038 So. 
State. 
X I

Nelaimėj Sužeidė 
Lietuvių Šeimyną

W. PULLMAN — Prie 123- 
tos ir Halsted gatvių kelios die
nos atgal susikūlė du keleivi
niai automobiliai. Nelamūj bu
vo sužeisti keturi nariai lietu
viu Žėglių šeimynos, 204 Wcst 
' 19th Street. Sužeistieji yra 
Charles Žėglis, 38 metų am
žiaus, jo 34 metų žmona Mar- 
garet, 9 metų duktė Charlotte 
ir 5 metų duktė Virginia.

Illinois Darbo 
Federacijos 
Suvažiavimas

Rockforde, I1L, rugsėjo 16 
vyks metinis Illinois Darbo 

federacijos suvažiavimas. Or
ganizacija skelbia, kad kalbės 
William Green, Amerikos Dar- 
jo Federacijos viršininkas 
taipgi p-lė Frances Perkins, 
U .S. darbo departamento vir
šininkė.

Chicagos Firma 
Gavo Karo 
Kontraktą

Hannifin Manufacturing Co. 
firma Chicagoj gavo karo de
partamento kontraktą paga
minti įvairių reikmenų artile
rijai. Kontraktas siekia Š244,- 
061. Kelios kitos Chicagos įmo-

tion of Petroleum Retailers-ga- 
solino stočių savininkų konven- 
cja. Dalyvaus keli tūkstančiai 
delegatų iš visos Amerikos.

Jie kalbės kaip sutvarkyti 
gasolino biznį, kad butų gali
ma išvengti “kainų karų“. “Ka
rams“ užėjus kai kurios gaso
lino stotys, negalėdamos atsi
laikyti konkurencijai, turi eiti 
iš biznio, o kitos, gal parduoda 
daug gasolino, bet pelno nepa
daro.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, vedamas Kazio Steponavičiaus (viršuj) ir “Birutės“ 
Choras, vedamas Jono Byan ko, rytoj dainuos “field Day“ piknike, kuris įvyks Liberty 
Grove darže — buvusioj Dambrausko farmoj, prie Willow Springs Road, truputį į šiaurę 
nuo Archer avenue. Programe dalyvaus ir tiekiąs choras, būtent “Naujos Gadynės“.

Visas šio gražaus pikniko pelnas yra skiriamas savaitraščio “Naujos Gadynės“ naudai. 
Chicagos lietuviai yra rag’narni kuoskaitbng’ausįai dalyvauti. Smagiai visi prale sim la ką, 
taipgi paremsi m finansin’ai savo pažangią sp kuri šiuo metu, atsižvelgiant į Lietuvos 
įvykius, turėtų būti renrania daugiau negu praeityj. Pažangioji spauda stovės priešakyj 
kovos už Lietuvos nepriklausomybę, kuri laikui bėgant, kas pasaulyj nesidarytų, bus at- 
steigta. ■ - > •

Automob. įvažiavo 
I Medi, Keturis 
Sunkiai Sužeidė

Pakėlė Atlyginimą 
Ūkininkams
Už Pieną

įnamis Nušovė 
Šeimininke, 
Pats Pasišovė

VAKAR CHICAGOJE

nes irgi gavo kontraktus. Jų 
bendra suma $690,000.

Gaisras Wilson 
Dirbtuvėje

Vakar rytą nuo kibirkščių 
užsidegė Wi’son and Company 
dirbtuvių, 41 st ir Ashland avė., 
mėsos rūkymo skyrius. Ugnį 
pas sekė greitai užgęsinti. Nuo
stoliai nedideli.

— Nelaimes Chicagoj, 
Priemiesčiuose —

Keturi jaunuoliai — du vaiki
nai ir dvi merginos —• buvo 
sunkiai sužeisti prie Wheel- 
ing, III., kur jų automobilis nu
sirito nuo kelio ir susikūlė į 
medį. Jie važiavo namo į Li- 
oertyville iš Chicagos. Vairavo 
18 metų Warrcn Smith, ir po
licija spėja, kad jisai užsnūdo.

{Sužeistieji yra jaunuolis 
Smith

18 metų lietuvaitė Marcelin 
Kunke

17 metų Helen Meyers, ir
18 metų Paul Brown.

Kitos Nelaimės
Iš Sedalia, Colorado praneša, 

kad ten automobilio kolizijoj 
buvo sužeistos keturios chica- 
gietiės, kelios dienos atgal iš
važiavusios atostogauti. Jos 
yra: Loretta Kates, 25, 3250 
Fifth avenue; lona Page, 25, 
3057 Warren bulvaras; Mari- 
on Beach, 25, 553 N. Monticel- 
lo avenue ir 27 metų Theresa 
Schlosser.

Betąsydamas elektros vielas 
ant stulpo, prie 3704 West 65th 
Street, stigiai mirė William 
Boecher, elektro-mechanikas 
tarnavęs Chicagos elektros 
bendrovei- Nežinia ar srovė jį 
nutrenkė ar jis mirė širdies li
ga.

Mokės $1.70
F’ederalės pieno kainų kon

troles administracija Chicagoj 
skelbia, kad už pieną pristaty
tą liepos menesį ūkininkams 
bus mokama $1.70 šimtas sva
rų. Už birželio pieną jie gavo 
$1.49.

Per liepos mėnesį Chicagos 
distrikte pieno suvartojo 179, 
718,839 svarų, apie 25,000,000 
svarų mažiau, negu birželyj.

Chicagoj Atvės 
Oras

Orą pranašas praneša, kad 
šiandien pasibaigs tvankus, 
drėgnas oras, kuriame chica- 
giečiai prakaitavo per kelias 
paskutines dienas. Iš šiaurės 
ateina vėsaus oro banga, kuri 
atneš ir šiek-tiek lietaus. Sek
madienį, sako, buisą giedra.

Sunkiai Sužeidė 
Gaisrininką

Begesinant gaisrą adresu 
1402 North Western avenue 
nukritęs stiklinis stogas skau
džiai apipiaustė ugųiagesį Ni- 
cholas Mangin iš 111 koman
dos. Ugnis prasidėjo Allied 
Beaųty Products Manufactur- 
irfg* Company dirbtuvėj, kur 
yra įvairių chemikalų krovi- 

! niai.

Tragedija Northsidėj

Vakar rytą įnamis northsidėj 
dėl nežinomų priežasčių suva
rė tris kulkas į savo šeiminin
kės galvą ir krutinę, ją užmuš
damas vietoj, pi.o to pats bandė 
nusišauti. Jis lengvai susižeidė.

Nušautoji buvo 43 metų naš
lė ir alines savininkė Jose- 
phinc MroczykoAVski, gyvenusi 
adresu 1928 Division Street.

Jinai turėjo kelis įnamius. 
Tragedijai įvykus jie tuojau 
pašaukė policiją, o kaltinin
kas, Adam Bator, nubėgo nu
šautosios alinėn, adresu 1924 
Division ir ten užsirakino. Ne
norėjo įleisti atvykusių policis- 
tų, bet kai jie pagrasino šauti, 
jis nusileido. Atrakino duris, 
ir pasidavė. Jis dabar guli 
bridwell kalėjimo ligoninėj.

Rator yra 44 metų amžiaus. 
Atsisako paaiškinti kodėl šei
mininkę nušovė. 

_______ s-----

Iškasė 80% Tuneliu 
“Subway”

Philip Harringtoh, Chicagos 
požeminių traukinių — “sub- 
way“ — komisionierius, sako, 
kad 'kontraktoriai jau iškasė 
80% visų traukiniams skirtų 
tunelių. Dar likę kasti apie dvi 
mylios. Tuneliai bus aprūpinti 
27-iomis stotimis, kurių 11 jau 
statoma.

O Ch’cagoj vakar buvo ati
daryta įstaiga, United States 
Committee for the Care of Eu- 
ropean Children. Adresas 343 
South Dearbcrn strect. Ji rū
pinsis kariaujančių Europos ša 
lių vaikų apgyvendinimu Ame
rikoj karo laikui. Ch’icagieč'ai, 
kurie nori suteikti prieg’audą 
vienam ar daugiau vaikui, pri
valo priduoti aplikaciją. Vaikai 
bus vežami iš Europos didelė
mis grupėmis ir juos propor- 
cion.aliai išdalins po valstijas, 
kurių gyventojai apsi'ma su
teikti prieg’audą ir apgyven
dins pas tuos žmones, kurie yra 
pridavę aplikacijas. Kai karas 
pasibaigs, va’kai bus sugrąžin
ti atgal į šalį, iš kurios buvo 
atvežti. Jie čia gabenami, kad 
apsaugoti jų gyvybes nuo mies
tų bombardavimų lėktuvais ir 
nuolatinio mirties pavojaus.

® Idoj ties 4353 Kenmore 
avenue buvo pašautas nuo po
licijos bėgantis kariuomene* 
dezertyras, William Ilanke, 29 
metų amžiaus. Jis buvo pri 
skirtas prie Fort Sheridan įgu
los, bet apie du mėnesiai atgal 
pabėgo, patrauktas atsakomy
bėn už kariuomenes turto nai
kinimą.

o Chicagiečiai E. C. Gallien 
40, nuo 600 Diversey, ir 29 me
tų Charles Tobin, nuo 5741 
Ada Street, yra vyrai “iš stuo
mens ir iš liemens“. Pirmasis 
yra suvirs 6 pėdų aukščio, o 
antrasis apie dvigubai svores- 
nis už savo žmoną. Bet vakar 
jie skundėsi apskričio teisėjams 
prašydami divorsų. Sako, žmo
nos juos tiek muša ir kankina, 
kad jie nebegali ilgiau tokių 
kančių pakęsti. Te sėjai Finne- 
gen ir Nelson abiejų prašymus 
išklausė ir patenkino, perspė- 
dami kitą kartą pasirinkti ne 
tokias pavojingas žmonas.

A Iš pareigų buvo prašalin
ta Miss Mary Ferrar U. S. cen
zo viršininkė Gary, Ind., dis
trikte. Jos raštinėje buvo su
sektas $300 ar daugiau truku
mas.

• Pašaipos administracija ir 
nuomotojų teismas skelbia, kad 
šauks kamantinėj mui namų 
savininkus, kurie nėra mokėję 
taksų per ke’.is metus, kai ku
rie nuo 1935 metų, bet tuoj ei
na į teismą prašyti leidimo iš
mesti iš butų bedarbius, kai jie 
neužmoka nuomą už mėnesį- 
kitą. Ateityj, sako teismas, na
mų savininkai, kurie prašys lei
dimų nuomininkus mesti, turės 
priduoti kvitas už taksus.

• U. S. kariuomenė skelbia, 
kad per vieną dieną (užvakar) 
gavo 145 naujus rekrutus. Tai 
esąs rekordas. Vidutiniai vie
nos dienos rekrutų skaičius sie
kia 41-ną.

• Tarp dviejų vagonų Rock

O Už pabėgimą iš nelaimė* 
vietos miesto saugumo teisėjas 
Francis Boreeli paskyrė 20 die
nų kalėjimo bausmę chicagie- 
5iui Dewey Brown, 5647 Mi- 
chigan avenue.

© Betaisydamas savo namą 
kopėčiomis nukrito ir užsimu
šė 72 metų Charles A. Larson. 
Gyveno adresu 5026 Fulton st.

O Griovy j, sale vieškelio U. 
S. 30, netoli Auroros, buvo at- 
>asta nežinoma, nuodų išgėi ii- 
ii jauna moteriškė. Ji atrodo 
apie 25 metų amžiaus. Ji guli 
Copley ligoninėj, Auroroj, kur 
daktarai bando jos gyvybę iš
gelbėti. Moteriškės rid kiulyj 
buvo atrasti 6 centai ir rašta
is, kuriame ji aiškina, kad “ne
gali rasti sau vielos gyvenime, 
randa vien liūdesį ir vienumą *.

e Negalėdamas gauti pasto
vaus darbo ir mažai tegauda- 
mas kur uždarbiauti nusižudė 
33 metų chicagietis Mark Tur- 
ner Jr., nuo 5440 Barry avenue. 
Jis nusišovė.

• Iš Birchwood Park sana
torijos, 2451 Howard Street, 
trečio aukšto lango iššoko ir 
užsimušė 69 melų ligonė, Auna 
Sorkim. Ji gyveno adresu 4901 
North Christiana avenue.

• Plieno magnatų Patterso- 
nų įpėdinė, Edith L. Palterson 
iš Sterling, III., įteikė $50,00J 
auką Passavant ligoninei vėžio 
’.’gai tyrinėti. Kiek laiko atgal 
ji davė ligoninei $540,009 vėžio 
kl nikai pastatyti.

• Kriminalis teisėjas Pry- 
stalski paskyrė 199 metų kalė
jimo bausmę 23 metų Jaunuo
liui Henry Napue, kuris 1938 
metais nušovė policistą laike 
apiplėšimo alinėj adresu 2405 
North Clark street. Nušautasis 
.buvo Patrick O’Malley.

0 Iš New City nuovados, 
Town of Lake, policijos de
partamentas iškėlė kitenantą 
Connell P. Eunnion. Jis dabar 
tarnaus Hudson avenue nuova
doj.

9 1,200 jaunų chieagiečių 
šią savaitę baigė mokslus va
sarinėse viešose mokyklose. 
Vieniems truko kreditų diplo
mams gauti, kiti pakartojo 
kursus, kuriuos pirmiau nepa
sisekė baigti. Visi gavo diplo
mus.

• Koks tai neatsargus chica
gietis vakar besimokindamas 
taikiai šaudyti revolveriu nušo
vė 26 metų Stephcn Johnsoną, 
nuo 613 Evergreen avenue.

Susišaudymas 
Northsidėj

California gatvėj, prie Ar- 
thur avenue vakar rytą įvyko 

Is'and gelžkelio jarduose buvo susišaudymas tarp policijos ir 
j mirtinai sutrintas svičmanas 56] dviejų nežinomų vyrų, kurie 
metų Charles D. Jaderhilm. Jii| važiavo automobilyj, neparu- 
gyveno adresu 6319 Blackstone pintam laisniais. Jie pabėgo. Iš 
avenue. policistų visi išliko sveiki.




