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GRAIKIJOS PAKRAŠČIUOSE VYKSTA 
DIDELIS JUROS MUŠIS

Italija yra pasiruošusi užpulti Graikiją
Iš Atėnų ateina žinios, kad Nuo vakar dienos Graikija 

Graikijos pakraščiuose vyksta faktiškai uždarė Graikijos-AL
Kaujasi banijosdidelis juros mušis, 

britų ir italų karo laivai neto
li Kretos salų. Mūšyje dalyvau
ja abiejų kraštų orlaiviai.

Paskutinėmis dviem savaitė
mis Italijos ir Graikijos san
tykiai buvo labai įtempti. Ita
lai pradėjo kaltinti graikus dėl 
kažkokio Albanijos kalnų ban
dito nužudymo. Graikai supra
to, jog tai yra tiktai priekabių 
ieškojimas, nes minimas ban
ditas ne graikų vyriausybės, 
bet pačių banditų buvo nužu
dytas.

Vėliau italai bombardavo 
graikų keleivinius laivus ir pa
skandino vieną lengvą kreise
rį. Graikija įsakė savo laivams 
stovėti uostuose ir neduoti jo
kios naujos galimybės provo
kacijai. Bet Italija tuo nesi
tenkino. Jos spauda reikalau
ja Graikijos atsisakyti britų 
duotos garantijos nepriklauso
mybei ginti. Italai nori paverg
ti Griakiją, kaip pavergė *Abi- 

v

siniją ir Albaniją.
Graikų vyriausybė yra pasi

ryžusi gintis nuo italų. Ji jau ji bus užpulta ir nutars nuo 
padarė trijų šaukimų mobiliza- j priešo gintis.
ciją ir sustiprino Albanijos pa-Į Galima laukti, kad netrukus 
sienio sargybas. Vakar paskel- karas prasiplės Balkanuose ir 
bė naują keturių šaukimų spe- bus įtrauktos visos Balkanii 
cialistų mobilizaciją. 1 valstybės.

Gyventojai krausto
si iš Dover

DOVER, Anglija, rugp. 23 
d. — Vakar iš Dover pradėjo 
keliauti gyventojai. Francuzi- 
joj įtaisytos vokiečių patran
kos pradėjo šaudyti be susto 
jimo ir padarė nuostolių gyven
tojams. Vyriausybė neliepė gy
ventojams trauktis į krašto vi
dų, bet kai kurie jų nesijaučia 
saugiais ir nutarė savo atsa
komybe išsikelti. Kai atskren
da vokiečių lėktuvai, tai žmo
nės yra perspėjami aliarmo 
garsa s, bet ilgavamzdžių ka- 
nuolių šaudymas eina nuolatos 
ir negalima gyventojų perspė
ti. Jie neturi laiko bėgti į slėp
tuves. Dover gyventojai yra 
pirmieji Anglijos pabėgėliai. 
Ne visi važiuoja iš Dover. 
Daugelis pasilieka.

Nakties bombarda
vimas nevykęs

LONDONAS, Anglija, rugp. 
23 d. — Praeitą naktį vokie
čiai pirmą kartą bombardavo 
Londoną naktį. Bombardavimas 
buvo labai nevykęs, nes nepa
taikė į jokį karo siekinį. Mes
tos bombos krito Londono prie- 
m’esčiuose. Viena bomba pa
taikė į tuščią kiną, kita į kar- 
čiamą, o trečia į banką. Nuo
stoliai padaryta mažesni, negu 
iŠ karto buvo tikėtasi. Gyvere 
tojui pasislėpė j paruoštas Slėp
tuves. Kai kurie jų visai ne
norėjo keltis iš lovos. Vyriau
sybė perspėja gyventojus ir 
liepia aliarmos valandomis eiti 
į slėptuves.

sieną. Pasienio sargy
bos yra tokios stiprios, kad 
graikai neleidžia įeiti nei val
stiečiams, kurie turi savo že
mes kitoje sienos pusėje. Grai
kai sako, kad jie nenori įsi
leisti svetimų piliečių, nes no
ri išvengti penktos kolonos 
agentų. Tokį sienos uždarymą 
italai jau vadina provokacija.

Atsakomingi fašistų valdi
ninkai šiandien paskelbė, kad 
Italija yra pasiryžusi užpulti 
Graikiją, jeigu britai paims 
strategines graikų salas. Fašis
tai skelbia, kad anglai yra pa
siryžę paimti Kretą, Korfų ir 
kitas Adriatikos juroje esan
čias graikų salas. Tos salos bri
tams butų labai svarbiu ram
sčiu, nes iš ten galėtų kontro
liuoti italų karo laivų judėji
mą Adriatikos juroje.

Anglai neigia italų skelbia
mus gandus apie norą okupuo
ti Graikijos salas, bet sako, 
kad jie duos visokiariopą pa
ramą Graikijai, jeigu pastaro-

Anglai patobulino 
bombaneši • 
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LONDONAS, Anglija, rugp. 
23 d. — Anglų karo vyriau
sybė šiandien paskelbė, kad jie 
jau pradėjo masinį gaminimą 
naujo, žymiai patobulinto, bom- 
banešio. Bombanešys labai grei
tas, lengvai valdomas ir toks 
stiprus, kad atrodo tikra pa
dangių tvirtovė. Lordas Bea- 
verbrook pasakė, kad vokie
čiams bus tikru netikėtinumu, 
kai anglai paleis kels šimtus 
naujai gaminamų bombanešių 
Vokietijai bombarduoti. Dabar
tiniai bombanešiai negalėjo 
greitai skristi, buvo labai ne
rangus, bet naujasis galės taip 
skraidyti, kaip pats lengviau
sias naikintojas.

Sunku išvažiuoti 
iš Francuzijos

VICHY, Francuzija, rugp. 
23 d. — Pranešama, kad ame
rikiečiai, kurie buvo priversti 
pasilikti vokiečių okupuotoj 
Frarituzijoj, turi labai daug 
sunkumų iš ten išvaž uoti. Vo
kiečių karo vyriausybės biuro
kratija tokia didelė, kad tie
siog neįmanoma iš jų paspruk
ti. Kai gaunamas vieno virši
ninko leid’mas, tai vėliau pri
valo kreiptis prie kito. Visa 
tai užima labai daug laiko. O 
kai amerikietis turi beveik vi
sus popierius, tada karo val
džia padaro naujus pakeitimus 
ir suinteresuotas pilietis priva
lo vėl pradėti iš naujo. Vokie
čiai tai daro sąmoningai. Ne- 
ndri išleisti, kol nesibaigs ata
ka prieš Angliją.

I w . NAUJIENŲ-ACME Telephot.n
Motinos, kurių sūnus gali būti pašaukti į armiją, sudarė savo rūšies sargybą 

senate. Jos tyčia dėvi gedulo nubus.

Komunisto dema- . Amerikos lakūnai 
Anglijoj

Derybos dėl 
Lietuvos

LONDONAS, Anglija, rugp. 
23 d. — Komunistas Gallacher 
anglų parlamente pasakė labai 
demagogišką kalbą, užpuldamas 
anglus, kurie pirmon eilėn an
glų laivais siuntė Amerikon ge
rus veislinius arklihs, bet ••-pa
likdavo vaikus Hitlerio lakūnų 
sauvalei. Komunistai ir krašte 
tokią propagandą vare pulda
mi vyriausybę. Komunistui bu
vo paaiškinta, kad vežami ark
liai yra ne anglo, bet ameri
kiečio nuosavybė. Laivai ne an
glams, bet belgams priklauso. 
Anglams neleidžiama išvežti 
arklių. Gallacher demagogija 
sustabdyta.

Anglai tuo pačiu 
moka

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 23 d. — Vokiečių infor
macinė agentūra praneša, kad 
anglai taip pat įtaisė savo pa
kraščiuose ilgavamzdes ka- 
nuoles ir vakar smarkiai ap
šaudė vokiečius prie Calais uo
sto. Anglai nieko nemini apie 
šių kanuolių įrengimą. Jie pra
neša, kad jų orlaiviai smarkiai 
bombardavo tas vietas, kur 
vok’ečiai turi įtaisę savo di
džiąsias Bertas. Vokiečių ka- 
nuolės gali išmesti šovinį 90 
mylių tolumon. Vok’ečiai ne
mini ar anglų kanuolės yra to
kio paties stiprumo. Ilgavamz
dės kanuolės labai sunku nu
statyti, kad pataikytų į tik
slą.

Duchoborcai nesi- 
registruoja

TRAIL, Kanada, rugp. 23 d. 
— Gauta žinių, kad pagarsė
jusios rusų tikybinės sektos 
duchoborcy nariai, kurie nuo 
senų laikų gyvena Kanadoj, ne- 
siregistravo vyriausybės" pa
skelbtoje jaunų vyrų registra
cijoj. Duchoborcai visą laiką 
priešinosi karui ir Kanadon vy
ko su sąlyga, kad valstybe 
jiems nekraus jokių pareigų. 
Duchoborcai pardavinėja iš
dirbtas žemes ir traukiasi miš
kų gilumon, kur jie tikisi iš
vengti Kanados policijos ir pa
baudų už nepildymą vyriausy
bės įsakymų.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
23 d. — Sužinota, kad netru
kus anglam^ ateis pagelbon 
amerikiečių lakūnų skvadro- 
nas. Lakūnais vadovaus pagar
sėjęs aviatorius Sweeny. Skva- 
droną sudarom 40 amerikiečių 
savanorių, kurie atskris į An
gliją naujais Amerikoj gamin
tais orlaiviais.

. Biaurros kovos 
priemones

MEKSIKA, sostine, rugp. 23 
d. — Ligi šiam metui galuti 
nai dar nepavyko nustatyti 
Trockio užmuš ko pilietybės. 
Dabar jis sakosi, kad yra ame
rikietis. žmogžudys žinojo, 
kad labai sunku prieiti prie 
Trockio, nes pastarasis pasku
tiniu metu labai saugojosi. Tik
slui pasiekti žmogžudys prisi
meilino prie Brooklyne gyve
nančios Silvija Agelov. Jis ŽL 
nojo, kad Silvijos sesuo buvo 
artimuose santykiuose su Troc- 
kiu. Nudavė mylįs Silviją, su 
ja apsivedė, kad tuo budu ga
lėtų įeiti į Trockio namus. Kai 
įgavo Trockio pasitikėjimą, tai 
tada kirvuku jį ir užmušė. To
kias kovos priemones gali var
toti labai nesąžiningas ir ma
žos dorovės žmogus.

Nusižudė pariamen- 
to narys

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugp. 23 d. — šiandien nusi
žudė jaunas parlamento narys 
Vlčtor Guillot. Jis buvo įveltas 
l didžiulį karo ministerijos 
skandalą žemei pirkti. Guillot 
mirtis dar labiau įtempė poli
tinę atmosferą. Manoma, kad 
prezidento Orti^ atsistatydini
mas nebus priimtas. Parlamen
to narių dauguma nenori atsi
statydinimo priimti. Niekas 
prezidento neįtarė dalyvaujant 
nešvariame skandale. Preziden
tas įžįurėjo senato paruoštame 
rašte neaiškų užmetimą, todėl 
ir atsistatydino. Prezidentas 
yra pasiryžęs išaiškinti dalyką 
ligi galo ir at duoti teismui vi
sus skandalan įsivėlusius as
menis. ■!

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 2’3 d. — Užsien'o reika
lų jninisterijos patarėjas šnure, 
kitų specialistų lydimas, netru
kus išvyksta į Maskvą preky
bos” sutarčiai praplėsti. Vokie
čiai. nori išs‘derėti iš rusų tas 
pačias prekybos sąlygas Pa
kaičio kraštuose, kurias jie tu
rėjo prieš rusų okupaciją. Ru
sai reikalauja tų pačių teisių 
į Klaipėdos uostą, Kurias Hit
leris buvo pr žadėjęs Lietuvai 
po Klaipėdos okupacijos. Pre
kybos su tarty j su rusais vokie
čiai nori aiškiai nustatyti vo
kiečių teises ir apibrėžti garan
tijas Vok’etijos piliečių turtui 
Pabalčio kraštuose.

Prailgintas likvida
cijos laikas

MASKVA, Rusija, rugp. 23 
d. — Sovietų vyr ausybč, oku
pavusi visas tris Pabalčio val
stybes, įsakė svetimoms valsty
bėms likviduoti konsularinius 
reikalus ligi šio mėnesio 25 
dienos. šiandien pranešama, 
kad Maskva pralgino uždary
mo laiką. Amerikai paskirta 
rugsėjo 5 diena konsulatams 
likviduoti Lietuvoje, Latvijoj 
ir Estijoj. Amerikos pasiunti
nių jau nėra Pabaltyje, jie su
grįžo arba yra pakeliui į Su
vienytas Valstybes. Ten yra 
pasilikusios kanceliarijos, ku
rias likviduos sekretoriai.

Rusai džiaugiasi vo
kiečių sutartimi

MASKVA, Rusija, rugp. 23 
d. — Rusų laikraščiai, m ne
darni metines Yusų-vokiečių su
tarties sukaktuves, džiaugiasi 
pasiektais vaisiais. Pabrėžia, 
kad sutartis padarė galą blo
giems rusų vok’ečių santy
kiams. Rusija išvengė karo ir 
pasisakė, kad dabar ji vokiej 
čiams padeda kovoti prieš bri
tų paskelbtą blokadą, duodama 
vokiečiams karui reikalingų 
medžiagų. Rusų-vokiečių pasira
šyta sutartis pakreipė Europos 
istoriją visai kitokia kryp
timi.

Lietuvos Konsulato gauta telegrama
ROMA, rugpiučio 22 d. —Sovietų ambasada Romo

je šiandien pareikalavo perduoti sovietų agentams Lie
tuvos pasiuntinybę. Atsisakius perduoti, rusai grąsino 
užimti jėga. Sovietų ambasada padarė asmeniškus grą- 
siirimus Lietuvos pasiuntiniui. Lozoraitis, Lietuvos pa
siuntinys prie Italijos vyriausybės ir Girdvainis, pasiun
tinys prie Vatikano, griežčiausiai atsisakė tenkinti so
vietų ambasados agentų užgaidas.

UŽDARYTOS “LIETUVOS ŽINIOS”
REDAKCIJA GAVO ŽINIŲ, KAD MASKVOS 

OKUPANTAI UŽDARĖ SENIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ 
DIENRAŠTĮ “LIETUVOS ŽINIAS”. LAIKRAŠTIS 
BUVO PAŽANGUS IR GYNĖ DEMOKRATIŠKAS 
IDĖJAS.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Visos vokiečių radijaus stotys nustojo skelbti ž’nias. 

Anglų lėktuvai bombarduoja Vokietiją visą naktį.
— Anglijos karo aviacija smarkiai bombardavo Francuzi

jos pakraščius. Niekad bombardavimas nebuvo toks smarkus. 
Orlaivių skaičius labai didelis. Bombarduojamos vokiečių di
džiosios patrankos, kurios šaudo kiton kanalo pusėn.

— Pakviesti aktyvion tarnybon rumunų paleisti karinin
kai. Tai daroma sąryšyj su nevykusioms rumunų-vengrų de
ryboms.

— Japonai iš naujo bombardavo kinų dabartinę sost nę 
Čunking. Civiliniems gyventojams įšakyta apleisti miestą.

— Argentinos, kongresas atmetė prezidento Ortiz atsista
tydinimo pareiškimą. Prezidentas ir toliau turės eiti pareigas 
ir atiduoti teismui skandalan įveltus karits.

— Italija prašo egyptiečius nekariauti kartu su britas. 
Mussolini prižada egypt ečiams duoti nepriklausomybę.

— Petain uždraudė svaiginančius gėralus Francuzijoj. Joks 
gėralas negalės būti stipresnis 16 laipsnių.

— Vokiečių povandeninis laivas pasirodė Austrai jos pa
kraščiuose.

— Petain vyriausybės suorganizuoti jaunuoliai marširavo 
Paryžiaus gatvėmis ir daužė žydams priklausančius krautu
vių langus.

USA-Kanados Ko
misija sudaryta

WASHINGTON, D. C., rugp. 
23 d. — Rooseveltas pranešė, 
kad Suvienytų Amerikos Val
stybių ir Kanados Komisija šių 
dviejų valstybių apsaugai de
rinti jau sudaryta. Komisija 
pirmadienį susirinks pirmam 
posėdžiui Ottawa mieste Kana
doj. Komisija susideda iš 11 
narių. Rooseveltas skiria 6, o 
Kanados premjeras skiria 5. 
Rooseveltas jau paskyrė New 
Yorko burmistrą Laguardią, 
generolą Embick, kapitoną H 11, 
kom. Sherman ir leitenantą 
MacNarney. Prie* Komisijos yra 
priskirtas ir Hickerson, užsie
nio reikalų ministerijos valdi
ninkas.

Batų gamyba su- 
f ašis tinta

VICHY, Francuzija, rugp. 
23 d. — Vyriausybė praneša, 
kad Francuzijos batų gamyba 
yra visiškoje vyriausybės kon
trolėje ir ateinančio mėnesio 
gale jau pagamins franeuzams 
Petain Vyriausybės batus. IŠ 
viso visoje Francuzijoj bus tik
tai 8 batų formos ir gyvento
jai negalės kitų pasirinkti. 
Naujų batų gamyboje buvo 
žiūrėta sumažinti gamybos iš
laidas, sutaupyti odą ir pagrei
tinti produkciją. Batai bus vie
nodi visai Francuzijai ir vi- 

Isiems franeuzų piliečiams.

USA susitarė su 
Costa Rica

SAN JOSE, Costa R’ca, rug
piučio 23 d. — Gerai informuo
tuose šaltiniuose šiandien teko 
patirti, kad pasiektas sutari
mas tarp Costa Rica respub
likos ir Suvienytų Amerikos 
Valstybių abiejų kraštų gyni
mo reikalais. Pasitarimus vedė 
Costa Rica respublikos prezi
dentas Rafae’. Calderon ir Su
vienytų Valstybių kariška Ko
misija.

Naikina javus 
laukuose

LONDONAS, Anglija, rugp. 
23 d. — Anglų karo sluoksniai 
mano, kad vokiečiai turi tik
slų sunaikinti anglų javų lau
kus. Vakar dvi d dėlės vokiš
kų orlaivių eskadrilės bombar
davo javų laukus. Buvo išmes
ta į lauką virš 2C0 bombų. 
Laukas buvo tuščias ir karei
vių jame nebuvo. Gal vokie
čiai turėjo netikras informaci
jas ir manė, kad laukuose yra 
paslėpta karo medžiaga.

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

Debesuotas ir šiltas.
Sekmad enj numatomas di

delis debesuotumas ir šilta.
Saulė teka 6:06 v. r., leid

žiasi 7:39 v. v.
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ISPANU LAISVES KOVA mones ir buvo tokioj vietoj iš 
kur galima beveik visų Madridą 
po savo ugnimi/laikyti.

(Tęsinys)

| MARTIN GUDELL

Darbininkai stato barikadas.
Kariuomenė pradeda šaudyti į 

darbininkus.
Madrido sukilėliai, belaukda

mi įsakymo, pavėlavo. Jeigu jie, 
sukildami prieš 12 valandų, bu
tų užklupę darbininkus nepasi
ruošusius ir lengvai butų laimė
ję, dabar jau matė, jog turės 
kovoti. Kovą pradėjo karinin
kai. Iš kareivinių jie pradėjo 
šaudyti į pro šalį praeinančius 
darbininkų būrelius. O į prava
žiuojančius automobilius net ir 
kulkosvaidžius paleisdavo. Pr’.e 
Montana kareivinių krito, pir
mieji darbininkai. Tas pats pa
sikartojo prie Kampamento, o 
kiek vėliau ir prie Vikalvaro 
kareivinių.

AUDITORIUM 
RESTAURANT

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

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSK1, Sav.

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

BUDR1K
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frdjitu 

3109 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Tatai nei kiek darbininkams 
nenumušė nuotaikos. Visose 
miesto dalyse tuojau buvo pra
dėta statyti barikados, o karei
vines pradėjo apsupti ginkluo
tų vyrų būriai. Pavakare jau 
buvo aišku, kad karininkai ne
pajėgs taip lengvai Madridą už
imti. Jie matė, jog jiems bus 
sunkenybių net iš kareivinių iš
eiti. Būdami gerais strategais, 
jie ir čia dirbo pagal gerai ap
galvotą planą. Jie įsakė visoms 
kareivinėms ir visiems Madri
de išsislapsčiusiems ginkluo
tiems fašistams pradėti šaudy
mą. Sekmadienio vakarą visuo
se Madrido kvartaluose, gatvė
se ir skersgatviuose terškėjo 
kulkosvaidžiai, šautuvai ir ran
kinės granatos. Kol Madridas 
buvo Madridu, niekad jis to
kios ugnies nebuvo matęs. Nei 
prancūzų apgulimo metu, nei 
praeito šimtmečio neramumų 
laikais nebuvo taip smarkiai 
šaudoma.
Nevykusi karininkų strategija.

Sukilimo vadai, duodami to
kį įsakymą, norėjo atitraukti 
darbininkų jėgas nuo pačių ka
reivinių, kad galėtų ten esantie
ji kareiviai iš jų išeiti ir pra
dėti paties miesto nukariavimą. 
Apsaugos Komitetas suprato šią 
kariškių strategiją ir įsakė vi
siems savo vyrams nekreipti jo
kio dėmesio į mažus fašistų liz
dus, bet jokiu bildu akių nenu
leisti nuo kareivinių. Įveikus 
kareivines, su kitais vėliau bus 
lengva apsidirbti.

Montania kareivinės.
Svarbiausios Madrido karei

vinės buvo Montania kareivi
nės. Ten visų laik^bulo laikb- 
mi geriausieji ispanų kariuome
nės pulkai. Montania stovėjo du 
pėstininkų pulkai, vienas inži
nerijos ir vienas ryšių pulkas. 
Vien tiktai karininkų jose bu
vo daugiau kaip tūkstantis. Ten 
buvo ne tiktai šimtai kapitonų 
ir leitenantų, bet buvo desėtkai 
pulkininkų ir keletas generolų.

Montania kareiviai buvo ap
ginkluoti pačiais moderniškiau 
siais ginklais, buvo didelis kul
kosvaidžių kiekis, turėjo įvai
riausios rųšies automatiškai 
šaufiamas mašinas, turėjo mo
derniškiausias susisiekimo prie-

Be to, Montania kąreivinesna 
buvo suvesta apie trys tūkstan
čiai sostines senjoritų, kurie 
priklausė įvairioms dešiniųjų 
organizacijoms ir buvo pasiry
žę kovoti prieš visus liberališ
kai nusiteikusius elementus.

Kovos prie kareivinių, i'
Montania kareivinės Madri

du! turėjo tokios pat reikšmės, 
kaip Kapitaniją Barselonai. Iš 
Montania. buvo diriguojamas 
visas sukilimas, iš ten ėjo visi 
kitoms kareivinėms įsakymai. 
Apsaugos Komitetas tai žinojo, 
todėl prie tų kareivinių ir trau
kė visas geriausias savo jėgas. 
Pavakare Montania kareivinei 
jau supo 5000 vyrų. Aplink ka
reivines jau buvo padarytos ba
rikados, ir niekas jau nemanė 
išvesti ten esančius kareivius. 
Prie tų kareivinių buvo nu
trauktos smarkiausios socialis
tų ir anarchistų jėgos. Netru
kus atsirado ir keli kulkosvai
džiai darbininkų rankose. Ka
rininkai pasitraukė iš lauke e- 
sančių strateginių punktų. Visą 
naktį ėjo smarkios kovos. Iš a- 
biejų pusių buvo didelis žuvu
siųjų skaičius. Vietoj žuvusio 
darbininko buvo keturi, kurie 
siekė jo palikto ginklo. Kova 
ėjo labai nelygiomis sąlygomis. 
Kariškiai buvo labai gerai gin
kluoti, neprivalėjo rūpintis šo
vinių atsarga, nes turėjo di
džiausius sandėlius, tuo tarpu 
darbininkai ne tiktai šaunamų 
ginklų neturėjo pakankamai, 
bet turėjo taupyti ir šovinius.'1

taip negarįihgai pralaimėjo suj 
kibimą, pati nusižudė. Kareivi
nės užėmusieji mad|idieiiai ra
do labai daug sau galą padariu
sių karininkų, bet buvo ir to
kių, kurie mirė bešaudydaini. r

Beimant Montania Madrido 
anarchistai ir socialistai paro
dė tokį pat drąsumą, kaip ir 
barseloniečiai. Jų rankosna pa
teko dideli ginklų sandėliai. 
Tų ginklų pagalba galėjo ir ki
tus fašistų centrus Įvėnkti. Po 
Montania kareivinių paėmimo 
kovos prie kitų kareivinių įga
vo visai kitokio pobūdžio. Jau 
nebuvo kovojama paprastais 
praeito šimtmečio surūdijusiais 
revolveriais ir medžioklinėmis 
dubeltaukomis, bėt į darbą pa
leisti patys modečniŠkieji kulko- 
.svaidžiai ii’ naujausios rųšies 
bomboms mėtyti įrankiai.

Neilgai truko pakliūti į siu- 
dikalistų ir socialistų rankas 
Kampamentas, Batalia, Vikalva- 
ro, Valekas, Tetuan, šamartino 
ir kitos kareivinės. Kitos karei
vinės, matydamos, jog nepa
jėgs atsilaikyti tokiai didelei 
darbininkų jėgai ilgai kovos ne
tęsė. Karininkai pasidavė, o ka
reiviai tuoj perėjo į naujai be
siorganizuojančias milicijas.

Civilinės drąsos neturįs 
generolas

Madride fašistams teko išgy
venti' antrą visai netikėtą pra
laimėjimą. Jie jokiu būdu ne
sitikėjo, jog Madride pralaimė
sią. Ten sukilimui vadovavo vie
nas gudriausių politikuojančių' 
generolų, gen. Kaileliui (Fan- 
jųl). Jis buvo .geras Franko

draugas, buvo pasižadėjęs sukil
ti ir sukilo, bet ligi paskutinės 
minutes Kirogai tvirtino, jog 
jis yra respublikonas ir respu
blika visuomet galinti juo pa
sitikėti. Vėliau sudarytame ka
ro teisme jis aiškinosi, jog jis 
visai nemanęs sukilti. Prieš su
kilimą jis užėjęs į kareivines 
pasimatyti su. vienu savo drau
gu. Ten, girdi, jį apvilkę gene
roliškais drabužiais ir įsakę va
dovauti sukilimui. Jis buvo be
manąs iš kareivinių išeiti, bet 
negalėjęs, nes darbininkai šau
dė į kareivines. Sukilimo vadas 
net mirties akivaizdoje nedrįso 
pasisakyti dėl ko sukilęs ir ko 
siekęs. Mirtim nuteisusio teis
mo jis prašė pripažinti jo lega
liais sūnumis su konkubine su
gyventus du vaikus. Tai buvo 
paskutinis fašistiško generolo 
prašymas.

Svarbiausieji Madrido sukilė
lių centrai buvo likviduoti pir
momis sukilimo dienomsi, bet 
dar turėjo praeiti pora ilgų sa
vaičių, kol miestas buvo visiš
kai apvalytas.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

AKIU SPECIALISTAI

Apgauti kareiviai susipranta.
Kovos ėjo ir kitose miesto 

vietose. Vietomis kareiviai ban
dė išsiveržti iš kareivinių, bet 
smarkios ugnies sutikti grįžda
vo atgal ir niekas jau jų dau
giau nepajėgdavo Jankau i^ves- 

jfe:
suprasti koks reiKalaš',x jie pra- 
dėjo aiškintis, jog yyra karinin
kų apgaudinėjami, todėl ir ieš
kojo progos ginklus mesti arba 
atkreipti prieš sukilėlius.

Madridiečiai nugali fašistus 
kareivinėse.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį a

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Teutoną* PORTSMOUTH 9022
POCAHONTA*5 Mine Run iš geriausiu iw*hi 
daug dulkių išimta Perkant $7.35 
5 tonus ar daugiau .............................. ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
lant 50 tonų a" daugiau tiktai ............ ■ 

___  PETROLEUM CARBON COKE $0.25 
Sales Tax e-KStra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas ........... O

ta
Ta]

COPR. l**O, NBCOUiCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED SCARF ' PATTERN 2537
2537 — Mėgsta serve t.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
Į 1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

No. 2537

Paryčiu prie Montania karei
vinių atgabeno jau atkovotą ka- 
nuolę. ši taikliais šūviais pra
dėjo griauti kareivinių užtva
ras. Darbininkams pavyko pri- 
šliaužti prie kareivinių vartų ir 
padėti didelį dinamito kiekį. 
Vartai buvo suprogdinti, ir sie
noje kanuolė pramušė kelias 
skyles. Aatsirado drąsuolių, ku
rie tuoj metėsi pro vartus ir 
pro pramuštas skyles. Gyvybe 
užmokėjo už šį savo drąsumą. 
Dar pora kovos valandų, dar 
keletą smarkių puolimų ranki
nėmis bombomis ir karininkai 
pasitraukė į patį kareivinių 
centrą. Dalis kareivių, pasiliku
si be karininkų, tuoj perėjo į 
antifašistų pusę ir savo ginklus 
atsuko į apgaulingus savo va
dus. Pačiame kareivinių centre, 
geriausiai apmūrytame kieme, 
karininkai grupavo ištikimiau
sias savo jėgas ir buvo bema
ną gintis. Tiktai staigiai pro at
viras. to kiemo duris įsiveržė 
du autpmobiliai, kurie pradėjo 
sėti kulkosvaidžių ugnį į visas 
puses. Didelė karininkų dalis 
ten pat kieme ir gyvybės nete
ko, o kiti suskubo išsislapstyti, 
bet apie gynimosi organizavi
mą nė kalbos negalėjo būti. Į va
žiavusieji automobiliai tol šau
dė, kol juose sėdėjusieji vyrai 
buvo gyvi. Į kareivines paspė- 
jusieji pasprukti kariai atiden
gė taiklią ugnį ir išžudė auto
mobilyj esančius drąsuolius. Vė
liau pasirodė, jog tai buvo Pie
tų Madrido anarchistinio jauni
mo grupė, kuri pasiaukojo, bet 
davė patį smarkiausią sostinės 
fašizmui smūgį. >

I Vardas ir pavardė Pralaimėję karininkai .žudosi.

Adresas.

Miestas ir valstija.

! Netrukus svarbiausioji fašiz
mo tvirtovė krito. Didžiausia 
jos gynėjų dalis, pamačiusi, jog

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas A tni?‘e

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,- 
gausi paskolų ant i 1 g ų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 

į klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
|į mokyklos vaikus. Kreivos akys at- 
l įtaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: uuu 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. V1RGINIA 2421

LAIliOTUVIU DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA, IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

■ " ANCĖ^r.
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4^4? South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—\ -i • koplyčios visose

Klausykite tausą radis programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 Tai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU 1ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
alui uit linu n iriu U iii linui iltim

NARIAI
Chicagos, 
Cicero .j
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
b DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 141»

'/L- ' T. J. ZOLP ■
1646 West 461h Street % Phone YARds 0781

, ... b-:./ \ ' . . • > . i . -

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

LACHAMTCZ IR SŪNUS
' 2314 West, 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS:< 42*44 East 108th Street! Tel. Pullman 1270
s v,-.   - ..i.i.      , ,

'?■ >'&LBERT V. PETKUS
4704 So. Westeto Avenue ' Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Weštern Avė. .
1410 Soiith 49th Čourt, Cicero

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero .2109

I ,J. LIULEVIČIUS .
434Š S. Čalifoynią Avenue , “ į Phone LĄFay,ętte $572

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
’ GYDYTOJAI IR DETQT1STAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Ofiso Tel. YARDS 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 5107

Phone ŲANAL 6122

DK. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERjuY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI 
dr.-herzmant 

iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

iki

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų
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
Stote 7572

3149 SO. HALSTED ST.
Victory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE1

t



šeštadienis, rugp. 24, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

Į “Naujienų” pikniką ir atgal. 
—Valstijos parodoje^ —Dvide
šimt penkių metų sukaktis.— 

Laiškų adresavimas.

Rugpiučio 11 d. pasirengiau 
važiuoti į “Naujienų** piknikų. 
Nuvežti mane pasižadėjo geras 
naujienietis F. Jankauskas. 
Pirmiausia jis sustojo pasiimti 
ponus Pabarškas, o paskui jau 
užsuko pas mane.

Važiavome smarkiai, tai apie

'f
1

į ’ 
f

MES 

FINANSUQJAME 
WPA 

ŽEMIAUSI ĮMOKAJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS 

10 Dienų Važinėti 
Plymouth Deluxe .... $150 
Studcbaker tr. sėd. $195 
Plym. P. D. Del. epe. $65 
Packard 6 Sedan .... 
Chrysler Royal Sd.. 

Ford Sedan ..........
Plymouth Del. epe. 
Chev. Sedan ...........
Ford Sedan .............
Plymouth Tr. Sedan 
Ford Tr. Sedan .......
Lincoln Zephyr coupe 

—radio, šildytuvas 
’32 
*34 
30 

•33 
'38

tk’36 
f’36 

11’33 
JT37 
11’37 
>36 
V35 

JJ’36 
1’37 
>35 
\ ’35 
>’37

$325 
$325 
$175 
$125 
$225 
$235 
$175 
$125

$345 
Pontiac 6 Del. Sėd...... $65

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

Power D<ųne head ....... $375

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES I

2919 W. MADISON .
. CHICAGO, ILL.'

12 vai. dienos, jau buvome ir 
darže. Tuo metu žmonės tik 
buvo pradėję važiuoti į dar
žą, juo labiau, kad iš ryto Chi- 
cagoje lijo. Bet jau ir tada su
tikau kenoshiečius Rodavi- 
čius bei waukeganiečius Malė
ja.

Po poros valandų daržas at
rodė lyg kokis skruzdėlynas, 
—tiek daug žmonių privažia
vo. Malonu buvo susitikti su 
gerais pažįstamais, kaip sako
ma, iš “seno krašto”. Turiu 
tarti ačiū p. Žymontui. kuris 
per garsintuvą paskelbė, kad, 
girdi, “Brazevičius iš Keno
sha atvažiavo.” Tai suteikė 
man progos su didesniu buriu 
pažįstamų susitikti.

Piknike sutikau p-ią Dok- 
šienę iš Racine. Paklausiau, 
kur geros naujienietės Gruz
dietė ir Jocienė. Atsakė, jog 
ir jos žadėjusios atvažiuoti. 
Tačiau vienas didžiausių man 
siurprizų buvo susitikimas su 
drg. Kaziu Rutis iš Auroros. 
Su juo nebuvau matęsis per 
28 metus. Turėjome apie ką 
pasikalbėti.

Į Be ciceriečių Kavaliauskų 
nebūtų ir pikniko: su jais tad 
teko susitikti ir pasilinksminti. 
Štai F. Jankauskas pristato sa-

LABAI “ATPIGO”
RADIJUS

“tik”

4

5

■t 
! 
Į 
f

tai

bu-
na-

ištek

jo žmonų, kurie kyvena Chi- 
Įcagoje. Jauna, graži ir maloni 
porelė-

Kiekvienų kartų, kai aš at
vykstu į “Naujienų” parengi
mų (piknikų ar koncertų), tai

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko Drabužių

Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rūšies drabužius. 
Tafngi 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

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis.

NUSIPIRKIT PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taksų 3% įeina į Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

Žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau
POCAHONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- ey rjz 
rūksta ... Namams *1 *1 u

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.

I

visada sutinku senįai matytus 
draugus bei pažįstamus.

štai skelbiama, kokios do
vanos ir kam teko. Laimėju
sieji džiaugiasi. Pagaliau su
skamba ir mano vardas. Pasi
rodo1, jog ir aš laimingųjų 
skaičiuje: man tenka rankinis 
laikrodėlis. Labai ačiū už 
“Naujienoms.”

Nots linksma ir smagu 
vo, bet vakarop reikėjo Ir
mais susirūpinti. Tad apie 7 
vai. apleidome piknikų ir 
smagiais įspūdžiais besidalin
dami patraukėme namo.

Dabar laukiame “Naujienų” 
koncerto, kurį irgi pasisteng
sime aplankyti.

—o—
Rugpiučio 18 d. sumanėme 

vykti j Milwaukee parodos 
(“statė fair”) pažiūrėti. Žmo
nių privažiavo, kaip į Naujie
nų” piknikų. Turėjome pusėti
nai vargo, kol suradome vietų 
automobilių pasistatyti. Paro
da tokia pat, kaip ir kiekvie
nais metais- Bet žmonėms vis 
dėlto ji yra didelė pramoga..

Sutikau parodoje waukega- 
nietį J. Mačiulį ir jo seserį bei 
kelis kitus pažįstamus.

—o—
Kiek Čeko patirti, tai darbai 

pas mus žymiai pagerėjo. Štai 
iš valdžios užsakymą gavo A- 
merican Brass Co. Darbas da^ 
bar ten eina, kaip iš pypkės: 
dirbama trimis pakaitomis, po 
astuonias valandas.

Kit os dirbtuvės irgi pradėjo 
labiau krutėti.

—o—
Štai naujieniečių Povilanskų 

dukrelei netrukus suskambęs 
vedybų varpai. Ji atsiskirs nuo 
tėvelių ir pradės kurti savisto
vų šeimyninį gyvenimą.

Kitų gerų naujienieeių, Ro- 
davičių, dukrelė irgi laukia 
vedybinių varpų. Vadinasi, ir 
ji kurs šeimyninį gyvenimą.

Kaip vienai, taip ir antrai 
linkiu kuo laimingiausio šei
myninio gyvenimo.'--

—o— 
netrukus sukanka 25 
kaip ponai Rodavičiai 

gyvenimą.

Štai 
metai, 
sukurė šeimyninį 
Tąja proga, rodosi, rugsėjo 1
d., German American Home 
patalpose įvyks parė.

Linkiu ponams Rodavi- 
čiams ilgiausių metų!

—-o—
Nepriklausomos Lietuvos 

jau nebėra. Tai faktas, kurio 
niekas negali užginčyti, štai 
paštas reikalauja, kad siunčia
mi Lietuvon laiškai turėtu ki
tokį adresą nei pirma, būtent, 
turi būti pažimimas ir Rusijos 
vardas.

Taigi Lietuva dabar yra tik 
savo rųšies Maskvos imperijos 
gubernija. Grįžo į tą būklę, 
kokioje buvo ir seniau.

—C. K. Braze.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pakaitos užsienių 
reikalų ministe-

rijoj

WEST VIRGINIA MINEP7 o r 
RUN — Extra rupios

PETROLEUM CARBON CQ 
Pilė Run

PETROLEUM SCREENINGS
3-inch Screenings $8.00
MILLER’S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine q»Q
Consolidation $3.00

ATLAS BLOCK — CQ
Puikios Pečiui Anglys

ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba 7f| 
rankomis kūrenti *
ACE STOKER NUT — 1-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių ar
įrengimams
ROYAL STOKER NUT — Mu
sų Vadas. Puiki Štoke- ak 
riam Anglis
BLACK MAGIU SCREENINGS 
—1-inch o»er 9 n
rupumo ’P ’
BLACKMAGIC8TOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai

nirkti <p • •Ut>

Jis atšaukė 
įvairių auk- 

valdininkų, 
atsakomingas

Kainos Gal būt Pakeistos Be įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
(STEIGTA 1915 METAIS.

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

TOKIO, Japonija, rugp. 22 
d. — Naujas japonų užsienių 
reikalų ministeris padarė labai 
didelius pakeitimus ministerijos 
tarnautojų tarpe, 
daugiau negu 20 
štų mįnisterijos 
užimančių labai
vietas įvairiose valstybėse. Ja
ponų ambasadorius Wa.shing- 
tone taip pat atšaukiamas. Pa
sakojama, kad kažkoks Aika- 
va, didelis japonų pramoninin
kas, bus paskirtas paleistojo 
ambasadoriaus v etoje. Paleid
žiami New Yorko, Chicagos, 
Honolulu ir kiti japonų konsu
lai. Naujas ministeris daugiau
sia pakaitų padarė Amerikoj 
dirbusių tarnautojų tarpe.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE"

1 gramas jau kaštuoja 
5000 anglų svarų

Viso pasaulio radi j aus 
liūs galima sudėti į kišenę, nes
jų ne daugiau 700 gramų. Ta
čiau žmogus, 1930 metais ga
lėjęs parduoti tuos 700 gramų 
radi j aus, butų gavęs 10 mi
lijonų anglų svarų, tuo tarpu 
dabar jis begautų tos sumos 
tik trečdalį. Nes radijus, be
veik vienintelis iš visų žinomų 
priemonių, paskutiniaisiais me
tais labai atpigo. Iš Londono 
praneša, prieš kurį laiką anglų 
vyriausybė užsakiusi Kanadoje 
radijaus už 500,000 anglų sva
rų ir už tą sumą ji gaus visą 
100 gramų. Išeina, kad dabar 
radijo 1 gramas kaštuoja 5000 
anglų svarų. Vadinasi, radijus 
“atpigo” ir tatai atsitiko dėl 
to, kad prieš 8 metus Kanado
je rasti nepaprastai turtingi 
klodai uraninės rudos, iš ku
rios, ■ kaip žinoma, gaminamas 
radijus. Kaip ir daugumas ati
dengimų, šie klodai rasti visai 
nelauktai.

Tūlas La Bainas buvo Jack 
Londono t po “prospektorius” 
ir su savo draugu Kanados 
šiaurėje ieškojo vario.

Tose Kanados vietose žiemą 
6 savaičių būvyje saulė visai 
nepasirodo, o termometras ro
do 30—40° šalčio. Nepaprastai 
vargdami, su nežmonišku at
kaklumu metalų ieškotojai ver
žėsi vis tolau 
rę ir pasiekė 
ežero pietinį 
Baino draugą
jis apako. Kelionę teko nutrau
kti. La Bainas, pastatęs snie
go bakūžę, ištisas dienas šlau-, 
gė ligonį. į

Kartą La Bainas susitiko in
dėnus, kurie jam pasakė, kad 
viename kyšulyje, siauru liežu
viu įsirėžiančiame į ežerą (da
bar tas kyšulys vadinamas La 
Baino vardu), jaučiamas kaž-

koks kvapas, nė į viena kitą 
kvapų nepanašus. Indėnai spė
jo, kad tai kokio nepaprasto 
mineralo kvapas.

Vieną saulėtą dieną ligonis 
jautėsi kiek geriau. La Bainas 
slidėmis perbėgo ežerą ir pa
siekė indėnų pasakotąjį kyšu
lį. Mineraloginiu plaktuku pa
daužęs uolas, 
turting ausius 
išteklius.

Kai Ottavos
ištyrė La Baino atneštąjį ru-

dos pavyzd;’, .suprato, kad pa
vyko atidengti turtingiausius 
pasaulyje rydos klodus. Didžio
jo Lokių ežero krantus puolė 
tūkstančiai / “prospektor ų” ir 
ten bematant atsirado milžiniš
kos stovyklos. La Bainas iš 
šiaurinės Kanados grįžo mili
jonierium. — a —

REIKIA VYRŲ
AEROPLANŲ

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

La Bainas rado 
uraninės rudos

tyrimų institute

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

n nu d i n eros.

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

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš $370,000.00
Dabar Mokame 3%% Už ^a“ 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt

Tek 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.

FEDEPAL.SAYINGS' ...~ana___ ________
LOAN ASSOClATIONofChtcago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Vai, 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

CHAKTEKED BY Ll. S. 
GOVERNMENT 

SA V INGS ^EDERALUY 
TNSTTRED

4192 ARCHER AVENUF
Tel. VIRginia 1141

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

ir toliau į šiau- 
Didžiojo Lokių 
krantų, kai La 
ištiko nelaimė:

PIRKIT SAU M 4TRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SŪTAUPYKIT TARPININKU 

PELNĄ
Mes esame dirbėjai matracų, 
box springs ir studio couches

Mes atnaujiname senus matracus 
vienos dienos patarnavimas.

Mes pristatome bet kur mieste. Nuoširdžiai 
kviečiame jus atlankyti musų įmonę.

MONTI S ludios- tiesiogiai 
Sutaupinkit 40% 
IMirbSjai puikių por
tretų m .'numentame— 

Padaryti U. S. A. 
įkūrėjai 

“MONTIGK AI’H'O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
CIRKAI) - NENYK

STANČIO 
JRO NEĮVEIKIAMO 
JH nera.ll nukrist! 1 

70°8 SOUTH" 
PAULINA ST. 

PKOiipeet 1266

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

Pančiakų

Pasirinkimas 
Visokios 
Rųšies

RED CROSS čeverykai 
Visi Nauji!!

Pastebėki! Musų Languose

NAUJIENOS Patiem Dept.

4442—Ploninanti suknelė su “bole
ro”. Sukirptos mieros 34„ 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48.

Atsineškit šį Kuponą |h |-< |^ R K. />
1 ŠIS KUPONAS YRA JL JLJt A AK
i VERTAS $1.00 ANT | *

kie™š° $moKINI° i 1936-38 S. HALSTED ST
Tel. MONROE 0377-0378

RUDENS
ĮVAIRUMAS MADŲ!!!

BALTI .... VVINE .... MĖLYNI.... TAN

Simfonija Spalvų

Visokio Didumo
Visokio Platumo

Nauji Suedes 
Alligators 
Elasticized 
Pamatykit Juos a

WEDGIES
OXFORDS
PUMPS
STRAPS

VYRAI!!
PUIKIAUSI ČE- 

RYKAI GERIAUSIU 
STILIŲ. ILGAI DEVĖ- 

SIT PO

Amerikos 
čeverykų vertė
Prisimieruok da
bar. Mes padė
sim jūsų didžio 
čevęryk. į šalt, 
išvengimui nesu
sipratimui

Nauji čevery
kai . . . Naujos 
Spalvos... Nau
jas Materiolas 
nepalyginama

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
tutę 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 Pattem Dept, 1739 
So. Halsted SL, Chicago, DL

Pilna Eilė Naujos Rųšies FLORSHEIM’S Čeve
rykų Vyrams Po $8-95> $9.95 *r Augščiau.

Boston Shoe StoreX1

atsiųsti maa pavysdį Na

(Vardu Ir pavarta)
ATDARA NE

DALIOMIS 
IKI 2:00 P. P

3435 SOUTH HALSTED STREET
ATDARA NE

DALIOMIS 
IKI 2:00 P. P.

, (Adresas)

__________________
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BOLŠEVIKAI TIKISI 
“TARNYBŲ”

Maskvos pakto sukaktis
Vakar sukako lygiai metai laiko, kai Maskvoje bu

vo pasirašyta Sovietų Sąjungos-Vokieti  jos “nepuolimo 
sutartis”, Tas dviejų diktatūrų paktas buvo didelė sen
sacija visame pasaulyje. Kas galėjo tikėtis, kad komu
nistų valdžia, iššaudžiusi savo geriausius armijos gene
rolus už jų draugavimą su Vokietijos naciais, ims ir su
sidraugaus su Hitleriu, kuris per metų metus be palio
vos skelbė kovą komunizmui? Net komunistų partijų 1 
vadai Amerikoje ir kitose šalyse pradžioje buvo netekę ’ 
žado. Jie nežinojo, kaip tą staigų “pasisukimą” Stalino , 
politikoje aiškinti.

“Naujienos” nebuvo nustebintos. Už daugelio mė
nesių prieš “istorišką dieną” šis laikraštis pakartotinai 
nurodinėjo, kad Stalinas su Hitleriu gali susitarti, nes 
visoks principų skirtumas tarpe jų dviejų seniai yra iš
nykęs.

Maskva ir jos agentai sakė, kad tas paktas “sustip
rins taiką” pasaulyje. Bet tai buvo melas. Jisai buvo pa
sirašytas ne su tikslu apsaugoti tarptautinę taiką, bet
— kad Hitleris galėtų pradėti karų. Vokietijos diktato
riui rūpėjo išvengti ilgo karo rytų fronte, kovojant su 
demokratijomis vakaruose. “Nepuolimo sutartis” su so
vietų valdžia jam tai užtikrino, ir už savaitės laiko jisai 
puolė Lenkiją ir ją greitai sutriuškino, Po to jisai su 
Stalinu pasidalino pusiau jos teritoriją.

Kaip toliaus ėjo tas karas, čia pasakoti nereikia, 
nes visi atsimena. Bet šiandien yra aišku, kad ta rug- 
piučio 23 dienos sutartis buvo ne tiktai Maskvos ir Ber
lyno pasižadėjimas kits kito nepulti. Tai buvo susitari
mas dviejų agresorių kits kitam padėti plėsimo žygiuo
se ir dalintis grobiu. Kuomet Hitleris ruošėsi užkariauti 
Skandinavijos šalis, Stalinas padarė pirmus žingsnius 
pavergti Baltijos valstybes ir užpuolė Suomiją. Hitleriui' 
užėmus Holandiją, Belgiją, Luksemburgą ir parbloškus 
Francuziją, Stalinas tas Baltijos valstybes — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją — visiškai pagrobė.

Daugelis žmonių dar iki šiol vis nori matyti kokį 
tai nebūtą “konfliktą” tarpe tų dviejų grobikų. Kai 
Maskva apiplėšia kurią nors šalį, tai jie bando ją pa
teisinti tuo, kad Stalinas “tvirtina savo pozicijas busi
mai kovai su naciais”. Bet sovietų valdžia seniai tatai 
yra nuneigusi darbais ir žodžiais. Tik prieš keletą sa
vaičių liaudies komisarų tarybos pirmininkas Molotovas 
Aukščiausiam Sovietui Maskvoje pasakė, kad nuo perei
tų metų rugpiučio 23 dienos, kuomet buvo pasirašyta 
sutartis su Hitleriu, Vokietija galėjo veikti, turėdama 
“ramų saugumo jausmą rytuose”.

O vakar sovietų valdžios laikraštis “Izvestija”, mi
nėdamas Maskvos pakto metines sukaktuves, pasisakė 
dar atviriau. Jisai pasigyrė, kad Rusija padeda Vokie
tijai paversti niekais britų blokadą, aprūpindama ją ža
liavomis ir gaudama už tai Vokietijos pramonės gami
nius ir amuniciją.

Taigi prieš metus laiko Hitleris ir Stalinas pasidarė 
ne tiktai draugai, bet ir partneriai. Bendromis jų pa
stangomis tapo sunaikintos jau aštuonios nepriklauso
mos valstybės ir kelios kitos yra beveik pasmaugtos. Vi
sas Europos kontinentas pateko po diktatorių jungu. 
Net ir Amerikos Jungtinės Valstijos nebesijaučia sau
gios. |

Kada pasaulis to baisaus slogučio nusikratys, nie
kas negali pasakyti. Bet kova bus sunki ir varginga. 
Ateityje žmonija per ilgus, ilgus metus su pasibaisėji
mu minės tą nelemtą datą, kuomet du banditai pasibu
čiavo ir susitarė plėšti ramias tautas!

“Lietuvos Žinios” uždarytos
Tik-ką gavome pranešimą iš Europos, kad bolševi

kiški okupantai uždarė “Lietuvos Žinias” Kaune.
Tai buvo valstiečių liaudininkų dienraštis, ėjęs per 

visus Lietuvos nepriklausomybės metus. Prieš ‘ pasaulio 
karą tos pačios srovės žmonės leido Vilniuje dienraštį 
panašiu vardu: “Vilniaus Žinios”. >

Prie caro valdžios Lietuvos liaudininkai galėjo leis
ti savo laikraštį. Prie Smetonos valdžios taip pa.t galėjo. 
Bet užėjo bolševikiško “išvadavimo” gadynė Lietuvoje1
— ir “Lietuvos žinios” tapo uždarytos. i '

Gėda tiems žmonėms, kurie tą Maskvos barbarizmą 
garbina I į .

Į kokių “idealistų” rankas Maskvos komisarai atidavė Lietuvos valdžią, parodo štai koks pavyzdys;“Vienas asmuo South Bostone”, rašo “Keleivis”, “gavo iš Lietuvos laišką, kurio autorius kitąsyk gyvenp South Bostone, dabar prašo paliudymo, kad jis buvęs ‘geras bolševikas Amerikoje’.“Jei gaučiau tokį liudymą, jis sako, tai Lietuvoje dabar galėčiau gauti labai gerą tarnybą valdžioje, nes Lietuvos bolševikai savo žmonių neturi. Jų partijuk'ė labąi negausi nariais, o apsišvietusių žmonių pas juos visai nėra.”Bet ir tas laiško autorius, kaip sako “Keleivis”, yra bemokslis. South Bostone gyvendamas, jisai vos pasirašydavo savo vardą pavardę. Jisai dirbo batų dirbtuvėje Brocktone, paskui užsimanė būti “artistu” ir mokinosi pas Miką Petrauską dainuoti. Kai pinigus išleido, o į “šiušapę” daugiaus nebegalėjo įsigauti, tai išvažiavo į Lietuvą.Bet dabar jisai jau tikisi gauti “gerą tarnybą” valdžioje, užėmus bolševikams Lietuvą! Teisingai So. Bostono savaitraštis pastebi:
i“Tai parodo, kokie žmonės dabar tvarko Lietuvos reikalus.”

žmonių pavergimo valdžiai ir valdžioj esančioms išsigimusioms žmogystėms ?\ Ar yra skirtumas žmonėms, kuris izmas juos valdys, tvarkys, persekios ir išnaudos? Jei šis karas pasibaigs už- viešpatavimu vieno ar kitų izmo su neišvengiama priespauda žmogui ir žmonėms, ar yra kam nors prasmės lieti kraują už tą ar kitą izmą?”
1Klausimas čia pastatytas taip, kad klausėjas iš anksto 'sau užtikrina tokį atsakymą, kokio jisai nori, žinomas juk dalykas, kad žmonėms nėra skirtu

mo, vardan kurio “izmo” jie bus išnaudojami ir persekiojami, jeigu kiekvienas “izmas” neišvengiamai reiškia išnaudojimą ir persekiojimą. Bet pirm statant tokį klausimą reikėtų įrodyti, kad visi “izmai”, iš tiesų, yra tokie. “Tėvynės” redaktorius to,' žinoma, neįrodo. Jisai ima už aksiomą (neginčijamą tiesą) tą, kas yra visai netiesa.Humanjzmas nėra blogas dalykas, kaip mas, reiškiamas labai žymiai fašizmo; ir net nebuvo Lietuvai tingas, kaip stalinizmas, kurisdabar ją apniko. Pats Jurgelio? uis tai žino, nes ir blogiausiais Smetonos viešpatavimo laikais jisai nerašė, kad “Lietuvos jau nėra”.
SMERKIA VALDŽIAS 

“IZMUS”
IR

St. Miščikas-žiemys. ' <

Indija siekia nepriklausomybės
4--------------------- - • •priklausomybę ir todėl ta kova neįgijo to griežtumo, kokį mes matome Airijoje.Jau nekalbėkime apie apglų reikalus Indijoje, palikime juos nuošalyje ir tik pasistatykime klausimą: kokis gėris laukia liaudį tą nepriklausomybę įsigijus?Maža to, pasižiūrėkime ką gali duoti tos nepriklausomybės vadai liaudžiai daugiau, negu šiandien Indijos liaudis turi ir tuomet tik suprasime Indijos klausimą tikrai.Tuo nenoriu pasakyti, jog Indija neverta nepriklausomybės, bet tuo tik noriu parodyti kiek neatsakomingi dauguma politinių demagogų, kurie šiandien šaukia: “Indijai nepriklausomybę”, nors apie Indiją jokio supratimo neturi.Lengva šaukti, dar lengviau kitus kaltinti, kad negerai elgiasi, bet daug sunkiau pačiam geriau padaryti.IINiekas negali abejoti, kad ant Indijos vystymosi uždėta didelįs slogutis iš anglų pusės. Tai aiškiausiai parodė padėtis po praėjusio karo, kuomet anglai kariaudami prieš vokiečius, ne tik ėmė vyrus Indijoje rui, kuriame indai nebuvo interesuoti, bet svarbiausia, kure šiokią tokią pramonę, rią tuojau likvidavo karui sibaigus, nes tai teikė konkurencijos pavojų metropolijai. Pramonės sulaikymas — didžiausias akstinas, kuris gali nepriklausomybės judėjimui suteikti simpatizantų proletarija- to eilėse pačios Indijos.Bet labai klystų tie, kurie galvoja, jog tą nepriklausomybę atgavus, Indijos proletari- jatas aviganių irųsigylų geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas.Kokioje padėtyje darbininkai yra taip vadinamose Azijos nepriklausomose valstybėse, geriausią pavyzdį turime Japonijoj, kur darbininko uždarbiai žemesni negu kur kitur. Bet nereikia ieškoti ir taip toli: juk toje pačioje Indijoje mes šalia taip vadinamos pavergtos anglų Indijos, turime nemažą skaičių taip vadinamų nepriklausomų vaistyk c 1 i ų, valdomų Indijos kunigaikščių ir kur anglų įtaka yra labai menka. Koks ten gyvenimas?Iki šiol nei vienoje iš šių nepriklausomų kunigaikštyčių mes nieko geriau—nematome, negu anglų valdomojoje Indijoje, priešingai, nepriklausomosiose dalyse sauvalė, socialė nelygybė ir dargi savotiška vergija žydėto žydi ir daug kartų teko patiems anglams įsikišti į šių valstybėlių vidaus reikalus, kad panaikinti tą nepamatuotą žmonių žudymą, kuris tenai viešpatavo.Pats Gandi, turėjo dargi badauti, norėdamas priversti vieną ar kitą kunigaikštį elgtis bent taip kaip to reikalauja Indijos reikalai.Bet svarbiausia, reikia nepamiršti jog dabartinio nepriklausomybės judėjimo vadai visai nėra susirūpinę sociale nelygybe, proletarijato arba vargšo valstiečio padėties pagerėjimu, jiems rupi grynai vietos buržuazijos reikalai.Paimkime Gandi. Ką jis daug nudirbo tam socialiu! nelygumui tikybiniu atžvilgiu pašalinti, kuris viešpatauja Indijoje? Ap pražuvo parijai, tie žemiausios rūšies žmonės, Indijos akimis žiūrint? Ar panaikintos kastos, Ar turi teisę ten vienos kastos žmogus vesti antros kastos moterį? O tikybinis fanatizmas ant kurio šis visas pavergimo pastatas stovi ar buvo bent kiek pajudintas?Maža to, Gandi dargi bijo tai judinti, nes tuomet viskas Žųtų, prasidėtų pilietinis karas

Anglai visam pasauliui tvirtino, to neneigia ir dabar, jog Indija yra brangiausias perlas jų imperijos vainike. Tai ne tik vienas iš turtingiausių kraštų pasaulyje, bet ir strateginiu atžvilgiu svarbi vieta.Anglija daug paaukojo laiko ir nemažiau žmonių Indijos užkariavimui ir vėliau jos išlaikymui Savo globoje, bet kaip' viskam ateina galas, atėjo ir nelauktas galas anglų valdymui

toks pa barbariz- nors tuodu abu žodžiai “izmus”. Demokratiz- skiriasi nuo smetonizmas taip pragaiš-

Savaitineje pasaulio apžvalgoje .^Tėvyne” karčių pipirų •visoms valdžioms, kariaujančioms ir nekariaujančioms, ir pranašauja labai liūdną ateitį žmonijai. Ji sako, kad dabar “visas pasaulis dvasia ir kurni jau yra pavergtas maždaug septyniems žmonėms”, o toliau busią dar blogiau:“Išrodo, kad šiuo karu nežiūrint kas jį. laimės ar pralaimės, pasibaigs žmogaus laisvės gadynė, įsigalės centralizuota viską apimanti išnaudotojų valdžia, ir prasidės didesnė vergija, negu kokią svietas iki šiol yra matęs. Ilgai, labai ilgai nebus budo tai vergijai pasipriešinti. Valdymo mašinerija su milžiniška šnipų organizacija’ bus taip ištobulinta, kad neliks ant pečių nei vienos galvos, kuri drįs laisvę net sapne sapnuoti. Galvų nupjaus tymo pavyzdį jau davė Sovietų Rusija, kurios Valdžios cinizmas iki šiol buvo stebėtiniausias. Tuo pavyzdžiu pasinaudos ir jį daf •pątobulinst ateities žmonių valdonai. Jie susiras dar kru- vinesflių Dzeržinskių.”Šitas juodas pesimizmas pas “Tėvyųęs” redaktorių gema iš to, kąd jisąi į viską žiuri per juodus akipius. Prancūzų patarlė sako: “Tamsoje visos ka- tės pilkos”. Žiūrint per juodus akipius, irgi atrodo viskas pilka, viepoda, beviltjpga. Todėl Kl. Jurgelionis nepripažįsta jokio skirtumo tarp hitlerizmo ir jo priešų, tarp diktatūrų it demokratijų, tarp užpuolikų ir užpultųjų. Vienur ir kitur jisai pastebi “izmus”, o “izmai” jam visokio pikto šaltinis.valdovu “nesisten- ap j akinti juos savo išnaudoti

įvykių duoda

“Ar kiekvienas jzmas”, rašo jisai, gia pirmiausia žmones, padaryti izmo fanatikais,didžiumos žmonių kvailumą, uždegti juos keršto jausmais prieš kitus žmones, kad atsiekus ko? Kad atsiekus visų
a/-

Jei paskutiniame kare Indija neįstengė įsigyti nepriklausomybės, šiame kare ji ją gaus ir tai teikia nemenką galvos sopėjimą ąn^lų lordams.Paskutinis atentatas Londone prieš buvusius aukštus anglų valdininkus Indijoje, paskutiniai Indijos nacionalistų kongreso nutarimai ir Panhindų musulmonų kongreso nutarimai tik aštrina padėlį Indijo- j e ir reikalauja skubaus klausimo rišimo.Bet atsižvelgiant j žmones, kurie sėdi Indijos valdžioje, o tuo labiau atsižvelgiant dono greito labiau

Parauta t diktatoriamsPasaulyje šiandien eina klausimas apie tai, kas paims viršų: diktatūra ar demokratija? Savo išvadžiojimais Jurgelionis stengiasi8 “Tėvynės” skaitytojus įtikinti’! kad skirtumo nebus. čia jisai pasitarnauja diktatūros šalininkams — bolševp kams, naciams ir fašistams. Nes diktatūros puola, o demokratijos giųdsi1. Jeigu žmones įtikinsime, kad nėra skirtumo, kas laimės, tai tuo patim sų-. laikysime juos nuo apsigyni- ino. To kaip tik Hitleris su Stalinu ir nori!1Bet kuris žmogus blaivu protu ir gryna sąžine gali sakyti, kad demokratinėje • Anglijoje žmonės yra taip pat spaudžiami ir iŠnau^oj'apii, kaip Hitlerio Trečiame Reiche arba Stalino Sovietų Sąjungoje? Arba kad Amerikos žmonėms vis- tiek, ar čia pasiliks panaši, kaip dabar, valdžia, ar ji pateks po totalitarizmo letena?Net sarmata tokias nesąmones SLA organe skaityti.Savo nevykusiam pamokslui prieš “izmus” paremti “Tėvynės” redaktorius gąsdina skaitytojus, kad ateityje įsigalės “centralizuota viską apimanti išnaudotojų valdžia”, kūpi viską ir visus pavergs. Bet kodėl turi taip būti? Karo metu ceri? tralizacija yra neišvengiama, bet tai nereiškia, kad ir po karo žmonės įlįs priversti gyventi po komąpda. Praeities patyrimas to nerodo. Po karo daž? nai žmonės įgyja daugiau laisvės, negu kad jie turėjo priešTačiau tikrasis Jurgelionio argumentas yra visai ne toks. Tikrąją savo filosofiją, iš ku? rios išplaukia jo prakeiksmai “izmams”, valdžios centralizacijai ir kitiems dalykams, jisai išreiškia kitoje vietoje, kur jisai kalba apie Konfucijų. Tas kiniečių mokytojas, būtent, pasakė :
“Atsiminkite tą, mano vai

kai, kad spaudžianti valdžią 
yra žiauresnė ir baisesnė už 
tigrą.”Jurgelionis įsivaizduoja visas valdžias “spaudžiančiomis”. Todėl jisai visas jas ir smerkia.
.............. ......—

viršūnes, sunku pasikeitimo, kas paaštrins padėtį.reikia visgi į šį
į Lon- 
tikėti 

tik dar

klausi-Bet mą nežiūrėti vienšališkai, kaip kai kas žiuri. Paprastas pasakymas — suteikit Indijai laisvę ir neprikląusomybę, yra grynai demagoginis reikalavimas, nieku neparemtas, nors negali būti pasaulyje žmogaus, kuris nepritąrtų, nepalaikytų teisėto Indijos nepriklausomybės siekio, jei bent kiek save skaito laisvės mėgėju.x Indija turi gauti savo nepriklausomybę, bet labai smarkiai klysta tie, m kurie galvoja, jog paprastas tos nepriklausomybės paskelbimas išsprendžia visą Indijos klausimą.Ne veltui Indija skaitoma paslaptingu kraštu ir jame ne tik pilna paslapčių, bet ir nemen- kiau priešginumų, kurie verčia ne tik pačius indų vadus, bet ir visą pasaulį susirūpinti, kas gi bus su Indija, kuomet ji įgys nepriklausomybę ?Jau vien pasiskaičius paskutinių dviejų Indijos didžiausių srovių (musulmonų ir nacionalistų indų) kongresų nutarimus, pasiekiama, kad tarp šių dviejų srovių vienodumas tik viename: įgyti nepriklausomybę, bet toliau jų keliai tiek skiriasi, jog sunku tikėtis, kad jie gerumu susitartų.Niekam nepaslaptis, jog anglai valdydami Indiją labai išnaudoja šiuos priešingumus ir vaduodamiesi senu imperialistiniu ir despotiniu obalsiu: “Dalink ir valdyk” šiems prieš- ginumams pašalinti veik nieko nedarė, bet tuo labiau klaidinga tų nuomonė, kurie nori tvirtinti, jog šie priešginumai tarp mahometonų ir indų yra dirbtini ir pačių anglų sudaryti. Tie priešginumai daug didesni, negu dauguma skaitytojų galvoja ir jų panaikinimas ne vieno ir dešimties metų darbas, nors, aišku, tas darbas jau ne anglams skirtas, kurie iki šiol nieko nedarė tiems prieš- ginumams pašalinti. Visa tai teikia didelės atsakomybės In? dijos vadams jų kovoje už ne?
Be valdžios, deja, apsieiti negalima. Pabėgti nuo, jos nėra kur. Jeigu valdžia negera, tenka su ja kovoti arba stengtis ją pataisyti. Bet norint ją pašalinti arba pataisyti, reikia turėti supratimą, kokios valdžios mes geidžiame. O tai reiškia vienokį arba kitokį “izmą”. Akių plotu niekinti visus “izmus” gali tiktai tas, kuris nc- protauja.

už- su- ku-

daug anksčiau, negu įgytų nepriklausomybę. Jei šiandien viena ar kita kasta šiek tiek nusileidžia, tai vien todėl, kad tuo patraukti mases, be kurių <ova prieš anglus neįmanoma, bet visos šios kastos tuojau parodys savo iltis, kuomet jie pasiliks padėties šeimininkais. Tai mes matėme visur ir tai jau dėsnis, kurio žodžiais nenugalėsi. Nemenką pavždį tuo atžvilgiu turime ir musų tėvynėj, kur nepriklausomybės pradžioje, dar siaučiant karui su bermontininkais, lenkais, bolševikais, visi buvome broliai, visi šaukė, jog esame draugai ir nėra pas mus jokių priešginimų. Dvarai bus išdalyti, darbininkai aprūpinti, va-1 dininkąi bus visuomenės tarnai, bet ne biurokratai, pražuvo dargi žodis ponas, jį pakeitė draugas, pilietis, Kas gavosi?Iš karto žodis pakeistas žodžiu trukus atsirado ir ponas. Valdininkai virto nemenkesniais biurokratais, kaip caro laikais, nes nemaža caro valdininkų sulipo į musų valstybines įstaigas. Žemė pradėta dalyti, bet naujakurys buvo iš karto apkrautas išmokėjimo mokesčiais, nors gavo vien pliką žemę. Dvarininkams buvo iš karto palikta tik 80 hek., bet netruko ir dargi

o paskui?
pilietis buvotamsta ir ne-

kavo jiems pripažint.! 150 hec., jau nekalbam tariamus pavyzdingu* kuriais apsirūpino dvari-ukius,ninkai ir kuriuos taip pavyzdingai vedė, jog vėliau niekas dargi už skolas nenorėjo imti.Ir tai galėjo atsitikti Lietuvoje vien todėl, kad nepriklausomybės kovose daugiausia dalyvavo liaudis, bet į viršūnes pakliuvo tie, kurie stovėjo užpakalyje ir kurie puikiai žinojo, ką reiškia jiems nepriklausomybė: ne vien laisvė krašte,Tiantliitų.
nis nežengtas šiandien tiems prieštaravimams pašalinti, nes vadai yra kaip karts tų aukštesniųjų kastų viršininkai.Imkim kitą dalyką.Mahometonų ir indų nacionalistų santykiaiVisi žino, jog tarp šių dviejų grupių vysta biauri ir žiauri kova, bet ne labai nori įvairaus plauko demagogai pasakyti tikrąją priežastį tos kovos.čia vėl tenka prisiminti Lie-kuomet neapykanta prieš lenkus, kai kurių nušvietimu, buvo grynai palrijotinė, gi fakti- nai buvo socialio pobūdžio. Lieko ne todėl, kad jis lenkas, bet todėl, kad jis dvarininkas, ku-, ris iš aukšto žiuri į valstietį lietuvį. Lietuvos valstietis puikiai prisiminė baudžiavą, prisiminė tuos laikus, kuomet buvo atimama valstiečių žemė ir tekdavo dvarininkui.Ir kuomet jis kovojo prieš lenką, jis turėjo galvoje lenką dvarininką, jo užgrobtą žemę.•Ne veltui tuojau buvo mestas obalsis žemės reformos, nes jei butume pasakę Lietuvos valstiečiui 1918 m., jog dvarai pasiliks, tik dvarininkai turės išmokti lietuviškai, nebūtų ėję kovoti už Lietuvos nepriklausomybę. (Bus daugiau)
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“KOVA UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĘ DAR NEBAIGTA”

— SKAITYTOJŲ BALSAI —
Prisimena, 22* metų atgal 

įvykiai tėvynėj Lietuvoj. Tai 
buvo tamsi lapkričio rudens 
naktis, Gudelių kaime, Ramy
galos valsčiuje. Tą tamsią nak
tį prie beržinių balanų ruošė
si 16 tinkamiausių kaimo vy
rų. Mums, jauhesniems, nebu
vo pilnai aišku kas čia deda
si ir prie kQ fttoŠiąrttąsi. Bet 
už valandos kitos pilnai paaiš
kėjo, nes ir pirmiau buvo jau-

Gydyk
GĖRIMO PAPROTĮ

namie su ENDACOL — daktaro 
receptu, kuris padeda sustabdyti 
norą dėl alkoholinių gėrimų. 
Persitikrink, jpasiunČiant $5.00, 
10 dienų gydymui. Rašyk

Endacol Company 
743 Irving Park Blvd. 

CHICAGO, ILL.

čiama,. kad tik 16 vyrų sava
noriai patylomis atsisveikino 
su mylimu gimtuoju kaimu, su
sėdo į dviejus didelius, kaip 
mes vadinome “karus” ir iš
dundėjo į baltąją gvardiją. 
Taip tuomet vadino busiančią- 
ją savanorių Lietuvos kariuo
menę, kuri rinkosi Kėdainiuo
se.

Pakelyj į Kėdainius taip pat 
būriai savanorių dėjosi. Taip ir 
visoj Lietuvoj organizavosi ka
riuomenė, kurios susidarė ke
letas didelių pulkų. Ji ginkla
vosi kaip leido to laiko aplin
kybės ir prasidėjo kova už lais
vą, nepriklausomą ir demokra
tinę Lietuvą. Tuo laiku Lietu
vos kariuomenė buvo nedidelė 
ir nors jos ginklai buvo išgve
rę ir nudilę, o ir tų mažai bu
vo ir tie patys surinkti iš vi
sokių kampų. Bet Lietuvos ka
riuomenėj buvo toks stiprus 
nepalaužiamas ūpas, buvo at-

Norėdami Geriausios ANGLIES Visuomet Kreipkitės į

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

—Ii nr m

1941 Meili HADUOS

reikia
gauna
Dahar

RCA Viclor, Philco, Zenith,

tolimas stotis aiškiai.

Farnsworth, General Elec
tric, turi daug pagerinimų 
ir išduoda geresnį balsą, ne- 

niektir prijungti, pa

yra geriausia proga 
išmainyti jūsų seną radiją 
ant naujos.

Kaina gražiuose kabinetuose po ...................... $49.50
$69.50, $99.50. Mažutės panešamos radijos po 
$8.95, maži panešami phanografai po $8.95

Vėliausi Lietuviški ir Angliški Viclor ir Columbia Re
kordai atpiginti po 490 Su kiekvienu rekordu pakelis 
adatų dykai. Rekordus pasiunčiamo į kilus miestus.

REKORDAI:
14058—Dzūkų Polka, ir Lietuvių Radio Melodijos.
11062—Rytiečių Meilė— Fokstrotas, ir Spaudos Baliaus Valsas.
14063—Kanarkų—Fokstrotas, ir Nutilk širdie—Tango.
14064—Rudens Pasaka, ir Veltui Prašyti—Tango.
14065—Vyrai Užkim—Fokstrotaš, ir Paskutinis Sekmadienis.
14066—Nepamiršk Mane—Angelų Valsas, ir Ruduo—Tango Muz.
14067—Aukštaičių Polka, ir Našlaitėlė—Vaisąs, Accordion Solo.
14068—Kur Tas šaltinėlis, ir šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia,
1406.9—Kalvelis, ir Kepurinė, Accordion Duetas.
14070—Jonkelis, ir Sukčius, Accordion Duetas.
14071—Motulė Mano, ir Pirmyn į kovą—šv. Marijos Choras.
14072—Malda į Mariją, ir Marijos Giesmė,—fev. Marijos Choras.
14073—Blezdingėlė, ir Kubilas, Accordion Duetas.
14074—Kai Mes Augom Du Broliukai, ir šią Naktelę Miegu Ne

miegojau.
14075—Ko Vėjai Pučia, ir Išgėriau Septynias ir šią Naktelę per 

Naktelę.
14076—Aluntos Polka, ir Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys.
14077—Qi, Mergyte, Tu Jaunoji, ir Vai Nekukuok.
14078—Vėdaras, ir Mikita, Accordion Duetas.
14079—Rūtų Polką, ir Rožės Mazurka.
14080— Laiščiau Rūtą—Polka, ir Kvietkos Valsas.
14081—Smagi Kūmutė—Polka, ir Anykščių Merginos—'Polką.

••r ) L>apna. ir 7 Pačios, Daina ir Accordionai.
JĘ3002—4 Ratai, ir Meilės Karalaitis, Daina ir Accordionai.

os. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 South Halsted St.
BUDRIK ANNEX 

3417-21 South Halsted St
——

kakliai kovota su visais Lietu
vos priešais. Su nudriskusiu 
vargą nešančiu raudonuoju ru
su, lenkišku grobiku bei vokiš
ku bemuontininku, mindančiu 
Lietuvos žemelę.

“Pasityčiojimo Karnivalas”
Visi tie priešai buvo taip 

skaudžiai sumušti, kad jie dau
giau jau nebebando Lietuvą 
kariškai pulti. Bet visi gerai 
žinom, kad patylomis jie gink
lus galando palaidojimui Lietu
vos nepriklausomybės. Gi susi
darius Europoj dabartinėms są
lygoms ir užvirus tai košei, 
kurią jie patys išvirė ir pra
dėjo visus penėti, taį ir rau
donoji Rusįja nusprendė, kad 
atėjo laikas LjetUvos nepri
klausomybę pasmaugti. Lietu
va būdama maža, negalėjo at
siginti prieš maskolišką mešką. 
Šiandie buk pati Lietuva, ko
kio ten Paleckio “vyriausybes” 
lupomis, pareiškė norą prisi
jungti prie raudonojo rojaus. 
Jau ir maži vaikai tokiems da
lykams netiki, nekalbant apie 
suaugusius. Tai savotiškas pa
sityčiojimo karnivalas, kuris 
buvo suruoštas visoms trims 
Pabaltijo valstybėms, panaiki
nant sunkai iškovotas jų 
priklausomybes. Jos vienos 
sams pasipriešinti negalėjo, 
butų save sunaikinusios.

“Lietuvos Armija Gera

i

ACME-NAUJIENV Tęl«phot.»
Sylvia Ageloff iš Brcak- 

lyn (N. Y.), kurią Meksikos 
policija kamantinėja, ry
šium su Leono Trockio nu-

no
ru
ti k

M

apsiginkląvu 
esant ji galėjo 
300,000 karių, 

trijų — Lietu- 
ir Estijos karo

Prie kitokių sąlygų jos daug 
ką galėjo padaryti. Vien tik 
Lietuva kasmet išleisdavo virš 
60,000,000 litų 
mui. Reikalui 
paruošti virš 
Sudėjus visų 
vos, Latvijos
jėgas jos galėjo pastatyti iki 
pusėg miliono gerai išlavintų 
ir apginkluotų karių. Imkime 
vien tik Lietuvos kariuomenę. 
Man pačiam ne kartą teko ją 
matyti. Tai buvo tiek pat ge
rai išlavinta, kaip kad ir vo
kiečių kariuomenė, tik mažes
nė skaičiumi, bet stipri dva
sioje ir apgalvotai paruošta. 
Jau kaip ten nesakytum, ji vis- 
tiek buvo visu 100 puoš, ge- 
resnė už raudonąją armiją.

Karas Suomijoj parodė, kad 
rusai tik savo dideliu skaičium 
nusveria ir tai su dideliais sau 
nuostoliais. Jie laimėjo karą 
diplomatiniu kelių, bet Suomi
jos kariuomenės 
galėti per BĮ/a 
ne kokia toji 
kariuomene.

neįstengė nu- 
mėnesjus. Tai 
galingoji rusų

Daug Kentėti

Budinga Ylakių pra
eitis ir ateitis

Lietuva Turės
Bet dabar Lietuvą apnyko 

gedulo ašaros. Sustabdė laiki
nai visą progresą Lietuvoj, at
nešė rusišką terorą, didžiausį 
skurdą. Per kurį laiką Lietu
va turės baisiai kentėti nuo 
rusų. Aš tuos raudonuosius ge
rai pažįstlu nuo įvykių 22 me
tai atgal, nes . ir man teko jų 
rojuj© pagyventi kelis mėne
sius, Ąčįų — pakąko ikį ąųsų, 
Dąugeliui Amerikos lietuvių 
Lietuva išrodė labai miglota, 
nes jiems neteko nepriklauso
mais metais būti Lietuvoj. Tad 
jiems šių laikų padėtis yra ne
žinoma. Bet kaip gyvenųsiatn 
ir mačiusiam viską nuo 1918 
metų iki dabar, tai yra dide
lis skirtumas ir yra kuomi su
sirūpinti.

žinomą, Lietuvos pažangą 
sutrukdė Smetonos diktatūra. 
Bet nėra ko džiūgauti ir esan
čia tvarka. Sunkiai Lietuva 
turės kentėti. Bet bukime tik
ri — ji iškentės — mes .W 
padėsime. Ate’s ta valanda,- ką- 
da Lietuvos narsioji kariuome
ne plieks raudonąjį rusą ir pri
vers jį skubiai nešdintis atgal 
į Sibirą. Lietuvi, buk pasiruo
šęs dar vįenąm mūšiui, o de
mokratija laimės.

-t- J. Činikas.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačias Naujienos

DYKAI! DYKAI!
Ar gavote dykai musų vėliausią real estate bargeųų sąrašą? 

Jeigu negavote, jis bus jūsų —- tik paprašykite!
TelefoĮpuokite, rašykite ąrha atsilankykite į musų ofisą, no

rėdami gauti dykai šį bargenų sątašą, ir persitikrinkite, kad 
Ijis yra diĄžrąiisias Cicero, Benvyn, Riverside ir Lawndale- 
Crawford nuosąvybių sąrašas.

Visos tos nuosavybės yra įlistintns pus mus išimtinaiį dėka 
to jus sutaupinat sau nemažai laiko ir pinigų. Mes turime savo 
sąrašuose nuosavybes, kurias įlistino Apdraudos Kompanijos, 
Statytojai, Spulkos (Bldg. and Loan Assn’s), Bankai ir priva
tus savininkais

Bet kuris iš musų astuonių real estate sėlsmunų mielu noru 
parodys jums, be jokios jums prievolės, bet kurią nuosavybę, 
kurią mes turime šitame sąraše, ir patarnaus jums mandagiai, 
greitai ir inteligentiškai. Atsilankykite pasitarti.

Gerausiąs kadą nors turėtas mustf.garsinimas yra vieno kli- 
jenlo rekomendacija kitam! Pakląuskite žmogų, kuris arba 
pardavė ar pirko real estatą per ijiusų ofisą. Musų draugai 
garsina mus!

Mes nesiskelbiame esą didžiausi Illinois Valstijoj, bet mes 
tvirtiname esą veikliausi, progresyviausi ir patikimiausi. Mu
sų nuolatinis kontaktas su šimtais prospektų ir realios verty
bės savininkų įgalioja mus suteikti jums geriausią patarnavi
mą.

The Stars and Slripes pleve^uoja įstabioje šalyje—“Progų 
Šalyje”. Padarykit ją savo šalimi, valdydami jos dalelę. Nie
kuomet jums nebuvo didesnės progos nusipirkti namą, kaip 
kad dabar, kuomet kainos įr palūkanų nuošimtis yra žemi!

Mes norime šia proga vėl padėkoti tūkstančiams žmonių, 
kurie atsilankė pas mus, ieškodami musų patarnavimo, per 

■ praėjusius 25 melus. Mes padėjome daugeliui žmonių įsigyti 
delelę Amerikos. Daugelį žmonių mes įtikinome, kad “Home 
Sweet Home” negalima giedoti pagal rendų resyčių gaidą. Jie 
taipgi patyrė, kad rendų resytės neneša dividendų, ir daba? 
jie pakeičia tas resytes į laimę, pasitenkinimą ir laisvę nuo- 
savuose namuose-

Kur galite sumušti musų bargenus? Jums, kurie gyvenate 
ne savame name, musų patarimas yra: “Bukit dalelės Ameri
kos savininkai”. Geras real estalas, nupirktas tinkama kaina, 
yra geriausias inveslmentas, kokį jus galite padaryti.

The Home Owners’ Loan Corporation paskyrė mus, kaipo 
Approved Sales Brokers, parduoti jos nuosavybes, įmokant 
10%, o balansą išmokant su palūkanomis kas metai.

Ar pastebėjote dideli real estato pardavimų skaičių nuo sau
sio 1 d., 1940 m.? Mes padarėnie daugiau pardavimų į pasta
ruosius septynis menesius, negu 
piu begiu paskutinių dešimties 
pakanka. Sumuškit infliaciją!

Mes vadovąujapie parinkime
Persitikrinkite!

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHPrfD Mf^AL CO.

3216 S. HalsĮed St. VlCtory 4965 
Stogus, rinat, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atoaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

TeL Boulevard 0014

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUS,Visa Tai už $15.00 

' Permodeliavimas 
L Pataisymas 
I Naujas 
R Pamušalas 
B Valymas 
V Paliavojimaa 
I Storage 

Apdrauda

YOUR OLD FURS 

reNEVVed 
FOR ONLY

Pasiuntinį pa-1 
šaukit telefonu į 

STATE 7626 I
U0 N, STATEST.

MRRItllS -J Suite 746 
btate-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

[V<Wl

U FURRIERS j

10 tas Metinis Išpardavimas 
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS

4 kambarių namui

$212 
Pilnai 

Nereikia įmokėti
O C Mėnesiai 
v* išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY C0, 
1300 W. LAKE STREET 

Monroe <842-3-4

• FOTOGRAFAS

palaido-

Visi pa- 
Ant kal

suskambėjus, prasivėrė 
ir visas miestelis nugrim- 
Žmonės, esą, tuo sujau- 
ant šio kalno vėl pasta-

Nugrimzdęs, sudegęs ir atsisti- 
tęs miestas. Pr. mok. moky
tojas — gabus skulptor/s. 
Seniausias koopęrątyvus Že
maitijoje.
Tolimam Žemaitijos kampe

lyje, prie latvių pasienio, yra 
nemažas Ylakių miestelis. Seni 
žmonės pasakoja, kad dabarti
nis miestelis čia nesenai įsikū
rė. Anksčiau jis buvo už sep
tynių kilometrų pietų link, kur 
dabar yra kalnas, vadinamas 
Ylakių Alkakalniu, šį kalną 
juosia Luobus upelis. Padavi
mai sako, kad šį kalną supylė 
žemaičiai, įrengdami jame di
delę pilį, apsigynimui nuo šve
dų. Vieną . kartą švedai labai 
smarkiai puolė pilį. Tada žuvo 
daug žemaičių ir švedų. Nair 
susis p lies vadas buvo priešų 
sužeistas ir pusgyvis 
tas.

Prabėgo metų eiles, 
miršo žiaurias kovas,
no išaugo gražus miestelis ir 
bažnyčia. Šv. Petro atlaidai bū
davo čia iškilmingiausi. Vieną 
tų atlaidų dieną, bažnyčios var
pams 
žemė 
zdo. 
dinti,
e bažnyčią, kuri ir dabar dar 

tebestovi. Daugelis tvirt na, 
tad kiekvienais metais Šv. Pet
ro dieną 12 vai. kalne skam
ba varpai.

Prieš keletą metų Ylakius 
buvo gaisras visai, sunaikinęs. 
O dabar šis miestelis yra vėl 
gražiai atsistatęs, auga ir ple
čiasi. Matosi naujų, moderniš
kų namų. Miestelį puošia go
tiško stiliaus didelė bažnyčia. 
Ne mažiau puošni ir murinę 
šešių komplektų pr. mokykla. 
Mokyklos kieme yra dr. Basa
navičiaus paminklas — bius
tas. Jis padarytas kruopščiai, 
sumanaus menininko ranko
mis. Nuostabu, kad šį pamink
lą padarė ne koks nors žymus 
skulptorius, bet tik tos pat 
mokyklos vedėjas mokyt. Kaz
lauskas.

Žengus tolyn žingsnį, tuojau 
matai pieno perdirbimo ben
drovės “Upelio” garinę pien- 
nę. Ji veikia sėkmingai. Gami
na patvariųsį ekspprtmį svie
stą. Tai vieniu lėlė p. p. ben
drovė, kuri 1939 metais supir
ko žemaič uose labai daug ir 
geriausių kiaušinių. Neblogai 
veikia ir kitos kooperatinės 
įmones. Ylakių ž. u. koopera
tyvas, kuris anksčiau vadinosi 
vUrtQt<Xių! bendrove, yra įstei
gtas tn. Tai seniausias 
kooperatyvas Žemaitijoje. Pa
skutiniu metu padaugėjo ir lie
tuvių verslininkų- Jie įsigijo 
visų pasitikėjimą ir užkariavo 
naujas pozicijas prekyboje.

bėt kuriuo panašiu laikotar- 
metų. žodžio išmintingiems

savasčių, kurios parsiduoda!

JOHN 0. SYKORA
2411 SOUTH 52nd AVENUE
PHONE CICERO 453 and 454
25 Metai Real Ęstate Bizny 

Sekmadieniais Atdara 1 p. p. iki 5 p. p

DŽIAUGSIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

MONEfBACK
GUARANfEEOF J
SATISF.-aCTION fl

♦ RE
♦ DALI-

TRADE MARK RECISTEREO I

ralseTeeth*^
DAROME DANTIS TIK laianlnotam ir 
regiNt motam dentl.tui užsakina arba 
Jo itnpi-ęsijy receptu gavę
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebudite 100% patenkinti, UZTIK- 
RINAMR, KAD ATGAUSITE KIEK
VIENA CENTĄ. DYKAI APSKAIC.! 
Taisome ir per dirbame senas

FLEITAS
1 (lenoi, patarnavimai. Galima >nokė- 
tis įnėneiilaiH. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU inUHij laboratorijų, Pa
sauly Didžiausių Dantim Plcitų Dir
bėjų darbo pleitų. ATEIKIT ŠIANDIE I

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

i . ■ i ■■■i,

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perk rifus t o m forničius, pianus ir 
višokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

*

Tel. CICERO 5300

C.&M. PAUGA
IIISTRIBII'I'I >KS

Parduodam geriausi <r 
stipriausi

FOX HEAD AlĄ
Vynai-Likieriai-GpHmai 

j visas miosu ialis.

5031 W. Roosevell Rd.
CICERO, ILL.

—>■!■»■ I..WĮ.  ....... I,...I I Jl II h.  .............................. »! .......................ilĮF. ■  ........ I H— Z

Naujienų Spulka

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

“KULTŪROS’?
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

■M1. <' *? *»■■■■

•♦PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS FLEITOS.
G. P. Jonnson. Pres.

siti atdari kaNdien iki 1 A. A. A. DENTAL LABORATORIES, INC.
Lo«l> oFImih kandien iki MgĮn offlees 155S M|LWAUKEE AVĖ. Phone Arm. 5550
iki r kVt Vuk Loop OfficeI 202 SO. STATE STREET, Photf Mar. 9559

“ NorOHvM hmce: 4«2i» IRVING PK. BLVD. Ph. Avė. 4000

Permainė Vardą
Vietoj uthuanian building, loan

Universal Savings 
and 

Loan Association
Šioje ĄssociacŲoję vįs| indėliai yra apdrausti per 
Federąl Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D. C.

-• \

MOKA 3%‘% va VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės 
.IlilIliJĮ ■ ■■.■■■i <■■»■■■■ ■■■■ lillĮm. nA. MĮjį

1739 SOUTH HĄL3TED STREET

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

-r- iš stoties —

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vąl. ryta* 

Subatartiis ųuo 8:30 iki 9:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.



6 NAUJIENOS, Chicago, III.
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šeštadienis, rugp. 24, 1940

Diena Iš Dienos
>11 !■■ I —<

•

Christina Kriščiū
naitė Išvyko Į 
Californiją

Žinoma Radio dainininkė 
Christina Kriščiūnaitė, duktė 
Town of Lake biznieriaus Chas. 
Kriščiūno, pasidarė turistinę 
“round trip” reservacją ir pa
traukė link pasaulinės parodos 
ir Hollywood j Cąįįfornijos val
stiją. Kiek ilgiau pabus San 
Francisco ir Las Angeles. Pa
keliui teks pamatyti ir kitas 
įdomias vietas. —VBA.

Antanas Shillimas 
Atidarė Du Bizniu 
Kartu

Kupiškėnų Kuturos 
Draugija
Priėmė Protesto Rezoliuciją

Prieš Lietuvos Pavergėjus
Praeitą šeštadienį K. Kalėtos 

bute, 4676 West End avė., įvy
ko Kupiškėnų Kultūros drau
gijos mėnesinis susirinkimas. 
Narių atsilankė nemažai ir ap
tarė daug svarbių draugijos
reikalų. Valdybos bei komi
sijų raportai liudija, kad Bran

gija auga turtu ir narių skai
čium. Kupiškėnai draugiškai!pamiršo- ir Lietuvos musų bro- 
ir sutartinai dirba, tad kiekvie- lių skaudaus likimo. Priėmė 
nas jų parengimas būna sėk- A. Rudinsko pasiūlytą rezoliu- 
mingas. Matydami kupiškėnus ciją ir vienbalsiai nutarė pa

reikšti gilų apgailestavimą Lie
tuvos Tautai netekus j’ems ne-

gražiai dirbant, jųjų kaimynai 
rašos į draugiją ir ateina pa
gelbėti jiems dirbti tą kilnų
ku 1 turo s darbą.

Šiame susirinkime įstojo į 
Draugiją trys nauji nariai: 
stambus biznierius Kastas Kil
kus iš So. Boston, Mass., chiea- 
gietis R. Chernauskas ir J. 
Kriščiūnas iš Cicero.

Susirinkime Kupiškėnai ne- tuvai nepriklausomybę.
Susirinkimui pasibaigus, po- 

Katelienė visus pavaišino

priklausomybės, kurią galingas 
kaimynas Sovietų Rusija su
trempė. Apgailestaudami Lie
tuvos likimą su skausmu širdy-
se, mes protestuojame prieš 
tokį Sovietų Rusijos smurtą ir 
pasižadam remti kiekvieną pa
stangą, kuri žadės grąžinti Lic-

nia
lad susirinkimas virto baliu
ku. Ačiū jai už vaišes, nes vis
kas buvo skaniai paruošta.

P. B.

® Chicagos pašalpos komi- 
sionierius, Leo M. Lyons, va
kar pranešė, kad 6,289 pašalp- 

•’viai tuoj bus paskirti prie 
WPA darbų. Iki rugsėjo 1 d., 
jis pareiškė, apie 15,000 pa- 
šalpgavių gaus WPA darbus.

PRAŠAU/- UŽPRAŠYTAS - • • MELDŽIU/ 
BUK LIETUVI- LIETUVIU - DIENOJE/

Buvęs plačiai žinomas bridge- 
portietis p. Antanas Shillimas 
atidarė net -du bizniu viename 
name: taverną ir valgyklą ad
resu 500 W. Pershing Rd. Sa
ko, kada žmogus biskutį išge
ria, tai užsimano ir valgyti, 
todėl aš abu bizniu kartu už
dėjau. Kampinis namas iš se
nesnių laikų, bet kada labai 
švariai užlaikomas, tai atrodo 
kaip “first class” viešbutis.

Antanas užsirašė “Naujie
nas”, nes be “Naujienų”, sako, 
nieko než’nau apie musų lie
tuvišką pasaulį. —VBA.

Jie Atostogas 
Leidžia Smagiai

Praėjusį šeštadieni, rugp. 17 
d. piano mokytoja Julė su sa
vo vyru John 'Colder ir mamy
te E. Klasta uskienė išvyko Į 
Washingtoną pamatyti miesto 
ir baltojo namo. Dvi paras iš
buvę, važiuos į New Yorką, 
kur turi daug giminių, — dė
džių, c ocių ir pusseserų: Pra
ną ir Joaną Klastauskus, Juli
joną ir Kazimierą Klastauskus. 
Newarke gyvena fotografas 
Fe’ix Klastauskas su savo šei
ma. P-ia Colder rašo: “Vakar 
pasiekėme Great Neck. Rytoj 
planuojame važiuoti į Nevvarką 
pas Felix. Washingtone buvo 
labai gražu ir visi bild ngai pui
kus ir įstaigos malonų įspūdį 
teikia. Musų giminės labai iš
siilgę buvo ir radome visus be
laukiančius su atviromis širdi
mis ir linksmais veidais. Tiki
me per dvi savaites gerus lai
kus turėti.” —R. Š.

I

BRANGUS KLAUSYTOJAI:
Nuoširdžiai užprašome tamstas Brangus rėmėjai^ į 

trečią metinę "Lietuvių Dienos” šventę . . .22 akrų vė
siame ,• žaliame "Oaks Daržo Žolyne”, prie 119-tos ir 
Archer Avenue • • • atsivežkite valgius, atvažiuokite 
anksti, išbūkite iki vėlumos ... -(

Garsintojų paroda bus šįmet žymiai didesnė . • 
Našlikių gražuolės rinkimas pritrauks ne tik vyro šir
dį, bet ir kiekvienos moters ... Dėdės Bruko muštynės- 
persiėmimas su Maikiu už Našlikės garbę sujaudins, at
gaivins visų jausmus. Jus liksite be balso, negalėsite 
nei kalbėti, dainuoti nuo padrąsinimo šukių laike šių

Sudriko Radio 
Programas

Rugpiučio 25 dieną, nedėlios 
vakare, kaip 9 valandą, iš ga
lingos stoties W.C.F.L. 970 kil. 
esate kviečiami širdingai pasi
klausyti gražių lietuviškų dai
nų, duetų, solo. Išlavinti dai- 
n ninkai dainuos pritariant 15 
instrumentų orkestrui; daug 
naudingų žinių iš biznio.

Budrike Radio ir Rakandų 
Krautuve, 3409 S. Halsted .st., 
leidžia šiuos programus.

— Pranašėjas.

Progress Radio 
Programas

Bus gražus ir įdomus
Primintina radio klausyto

jams užs'statyti savo radio 
Nedėlioj, 11:30 valandą prieš 
piet ant stoties W.G.E\S. ir 
smagiai valandėlę praleisti be
klausant gražių dainų, muzi
kos ir kitų įvairenybių, kurių 
išpildyme dalyvaus žymi talen
tai ir menininkai. Be to, gir
dėsite gerų žinių iš Progress 
Krautuvės didelio išpardavimo, 
kame yra progos visiems pa
sipirkti geriausias namų reik- 
menes už sumažintas kainas. 
Pasiklausykite.

Rep. A. Z.

“ Extra Dollars”

4%
Beldžias į Jūsų Duris!

Sąskaitos atida
rytos iki 15-tos 
d. uždirba pilno

Vėliausias “žn dividendą.
Dividendas

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

FairfieldSavings 
and Loan Assaclatlon 

2729 W. Cermak Rd. Law.64M

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS <MO Crt
Išima Už ............... ^lO.OU
PRABUVIMAS CEfl flfl
RAUDONGYSLIŲ $ OC HA 
Išėmimas ir Licou. ’CUiUU 
REUMATIZMAS C O Art
Greita Pagelba .... *u.UU
GYDO VISAS LIGAS

i Fkzaminacija C1 HA
ir vaistai ................... * LUU

'• DOUGLAS PARK BOSriTAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

PATRUKUSIEJI
PASILIUOSUOKIT NUO 

PARAISTES.

Žagariečiu Kliubas 
Rengia Pikniką

žagariečiai rengia pikniką 
sekmadienį, rugpiučio 25 d., J. 
Spaičio darže, Archer avenue, 
Willow Springs, III. Kviečiame 
visus savo draugus ir pažįsta
mus atsilankyti, su mumis 
linksmai la ką praleisti tarp 
ąžuolynų ir gražių kalnų.

O atsilankę, dar turėsite pui
kią progą gražią dovaną lai
mėti.

Taipogi, pranešame savo na
riams, kad susirinkimas ne
įvyks sekmadienį. Visi važiuo
kite į J. Spaitis .daržą.

Kviečia Komisija.

smarkių imtynių . . . Rinkimas 1940 metų geriausio mo
terų dainininkių Choro . . . Jaunų vedusių porų "Pol
kos Kontestas" . . . Šaltimiero radio štabo asmeninis 
pasirodymas . . . Programo išpildymas ir pų atsilan
kiusiais susipažinimas . . . Akordionų bene maršai... 
Prie stalų smarkus muzikantai ir dainiai...Vertingos, 
brangios dovanos dėl išlaimėj imu...Tai tik dalelė to 
programo kuris laukia Tamstos Lietuvių Dienoje, Rug
piučio 25 d. Viskas lietuviškai Lietuvių Dienoje dėl 
lietuvių...Tiek prisijuoksite, prisilinksminsite, 
tiek dainų prisidainuosite, tiek senų draugų, priete- 
lių ir giminįų pamatysite kad^norėsite $100 mokėti... 
bet ne! Įžanga tiktai vienas dešimtukas (10c) ir Vie
nas Lietuviškas žodis !

Šaltimiero Radio kliubas turi vilties, kad ne tik 
savo šeimyną, bet ir savo gimines, draugus bei pažįsta
mus, visus musų klausytojus, visus musų rėmėjus už
prašysite ir atsivešite parodyti kaip tikrai lietuviš
kai pa-uliavoti Lietuvių Dienoje, Rugpiučio-Augusto 
25 d., tyrame ore, vėsiame žaliam Oaks Darže-Ažuolyne, 
prie 119-tos ir Archer Avenue...Neatsisakykite—pri
imkite šį užkvietimą—Paremkite Šaltimiero radio pro
gramų darbuotę, pagerbkite Jo štabo artistiškumą ir 
programų tolimesnį leidimą-Buk Lietuvi Liet. Dienoje! 
Iki pasimatymo, POVILAS B. ŠALTIMIERAS

Ačiū “Naujienoms”
Gerbiami Tamstos:

Š'rdingą padėkos žodį norim 
išreikšti “Naujienoms” ir “Nau
jienų” administracijai už jų di
delę paramą, suteiktą mums 
per spaudą, įtalpinant praneši
mą apie Pilietybės klases, ku
rias mes atidarėme vakar va
kare* musų raštinėj, 4016 So. 
Archer Avenue.

Į šias pamokas atsilankė tris
dešimt lietuvių nepiliečių iš
mokti skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai bei sus'pažinti 
su Amerika ir jos valdžia. Pa
mokos bus laikomos ir toliau 
kas trečiadienį 8:00 valandą va
karo palengvinimui lietuviams 
tapti piliečiais Jungtinių Val
stijų.

Taigi dar sykį dėkodamas 
“Naujienoms” už palengvinimą 
mums pasiekti nepiliečius lie
tuvius, mes liekam,

Širdingą ačiū tardami, 
SHULMISTRAS REALTY 
COMPANY.

J. A. Shulmistras.

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

šimtai .nasveiko. Ko
dėl ne jus? Žiūrėkit į 
liudymus. Atsilankykite 
norėdami gauti DYKAI 
Fittings ir pamatyti, kaip 
jūsų paties Paraištė ar
ba nauja, taip 
kaip už $5.00, 
jums nuostabius 

tatus. Rašykite klausdami 
macijų.

pigiai 
duoda 
rezul- 
infor-

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

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

Armitage 8200 
Įėjimas per krautuvę ant kampo į 

2-rą aukštą.

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind.

Telefonas — 2863-2

JACKTSWIFT>

Klaidos Atitaisymas
Straipsnyje apie šaltimiero 

pikniką, vakar tilpusiame “Nau
jienose”, buvo pažymėta, kad 
Bridgeporte trokas vežti žmo
nes j pikniką bus prie Victoro 
Bagdono, 3312 S. Hal.sted st. 
Turi būti 3212 S. Halsted st.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
n-a nauding-os.

ITH MINUTES 
MEANING LIFE 

OR DEATH, 
THE EXPLORERS 

LABOR TO 
DEFLECT THE 

REPULSION
RAY BY 

DUILDING UP 
A SCREEN 

OF 
ATOMIC FORCE 

AROUND 
TH6 5HIR

ALL SĖT ON THE HOOK-UP, JIMMyĮ
LET ’EM 60. EVERY (

AND MAhE ’EM MUM
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11 VALANDĄ RYTO
Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo

pasiklausyti! '

NAUJIENŲ 
Radio Programas

Dainuos t
MERGAIČIŲ TRIO: Lilija Stuparaitė, Valerija 

Ladygaitė ir Josephine Milleriute-

PRANEŠIMAI Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GVVE 
NIMO, IR SAVAITĖS ŽINIŲ SUTRAUKA

Ką Žmones Mano
KAI MUSŲ PROTĖVIUS

RIMBAIS KAPOJO
Musų seneliai nusinešė į ka

pus tiek skriaudų ir ašarų, kad 
jos temdytų mums šių dienų 
dangų, jeigu visas jas aiškiai 
pamatytume. Gal likimas todėl 
taip ir sutvarkė, kad pirma 
musų kentėjuiseji protėviai pa
sitrauktų iš gyvenimu tik vie
nų kitų išlikusį medį buvusia
me miške palikdami, kol at
siras proga sužymėti visus jų 
nueitus kruvinus kelius. “Vi
sus” jau reikia dėti į kabutes, 
nes iš išlikusių senuolių tik 
dalis viso baisaus vaizdo tega-

štus ir kruopštus Lietuvos 
plunksnos darbininkas Petras 
Ruseckas. Jis patiekė apie pus
ketvirto šimto didelių puslakš- 
čių paveiksluotų knygų: BAU
DŽIAVA. Tai yra atsiminimų, 
padavimų ir legendų pirmoji 
knyga, surinkta ir redaguota 
Rusecka ir išleista Kaune, (ad
resas: Petras Ruseckas, Kau-

ATEIVIŲ REGISTRAVIMO 1,5 KLAUSIMŲ
(a) Mano vardai yra ......          iii......

(pirm, arba krikštvardis) (Vid, vardas) (Pavardė)
(b) AŠ atvykau į Jung. Valstijas po- vardu .................... .
(c) Aš taipgi buvau žinomas sekančiais vardais ......... . .

(paduok vardą po tėvais jeigu ištekėjusi moteris, 
profesionališkus vardus, pramanytus vardus, ir 
kitokius vardus): .... ........................ .........................

(a) AŠ gyvenu ............................. . ......... ...................... .......
(gatvės adr. ar kaimo kelias) (miestas) (apskritis) (valst.)

(b) Mano pašto adresas yra ...................... ................................. ..........
(Paštas) (Valstija)

(Diena)

(Apskritis)
(Šalis)

(b) Mano žinybinis stovis yra 
(pažymėk vieną): 

Pavienis (ė) ... Vedęs (usi)......
.... Persiskyręs (usi) ..... .

.........   Juoda .............
Kita ..........
...... svarų, turiu ............

(spalva)

(a) AM

(b) Aš
Esu

gimiau . .................................
(Mėnesiu) 

gimiau (arba netoli) .........
(Miestas)

pilietis ar veiksnia .........

(Metai)
(šalis) HELP VVANTED—FEMALE

PERSONAL 
Asmenų Ieško

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PAIEŠKAI! ONOS KARČIAUS
KAS, iš Panevėžio apskričio, Gus- 
tonlų kaimo. Atsišaukite: Marijona 
Mažeika (po tėvais), 12445 South 
Eggleston avė., Chicago, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

TURIU PARDUOTI 5 kambarių 
mūrinį bungalow, 2 karų garažas. 
4307 So. St. Louis. Lafayette 5249.

Baudžiava yra priežastimi 
daugelio musų tautos tariamų 
trukumų, kurie ir šiandien 
musų dvasioje, nėra visiškai iš
gyventi. Juk taip ilgai musų 
tėvų tėvai nebuvo ir žmonė- 

• mis laikomi! Matome, kaip 
musų žmonės, patekę į tokį lai
svų kraštų, kaip indėnų pa
likta Vašingtono ir Linkolno 
žemė, pasidaro visapusiškai 
pajėgus , eiti drauge su visom 
kitom tautom ir net jas kar
tais pralenkti. Ta dvasia buvo 
užmušta per sunkius ir tam
sius baudžiavos laikus. Iš tų 
laikų atsimiirimų sumanė dar 
sudaryti ir sudarė knygų darb-

I

ONA KONCHUS 
po tėvais Gregoniutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 22 d., 6:00 vai. ryto, 
19^0 m., sulaukus 54 m. amž, 
gimus Lietuvoje. Amerikoj 
išgyveno apie 40 metų

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Helen Bell ir žentą 
Peter, sūnų Joną, brolį Mar
tin Gregonį ir brolio sūnų Jo
ną, Four Corners, Wyo., brolio 
sūnų VVilliam, pamotę Oną Gri- 
gonienę. 2 pusbrolius»Juozą ir 
Antaną Gngonius, anūkę Ruth 
Bell, dėdę Matt Sinkevičių ir 
kitas gimines ir draugus.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos, Teatrališ
kos Dr-jos Rūtos.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
6843 So. Racine Avė. Laidotu-

I vės įvyks pirmad., rugpiučio 
g 26 d., 9:00 vai. ryto iš kopi. 
| bus nulydėta į Lietuvių Tau- 
I tiškas kapines.

Visi a. a. Onos Konchus gi- 
g minės, draugai ir pažįstami 
I esat nuoširdžiai kviečiami da- 
| lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

jai paskutinį patarnavimą ir 
| atsisveikinimą. Nubudę lieka, 
i Duktė, Sūnūs, žentas, Brolis, 
| Brolsuniai, Pamotė, Pusbro
lį liai, Anūkė ir Giminės.
| Laid. Direkt. A. Layden. 
| Tel. Wentworth 3178.

LOVEIKIS’SS
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

fl I ri fT A .Mylintiems
11 U M A Vestuvėms, Ban- 
11 Ii ii fHkietams, Laidotu- 
v 1 * • vėms, Papuoši-
GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phono LAFAYETTE 5800

160 AKRŲ, 120 AKRŲ apdirbti, 
kiti—miškas ir ganykla. 8 kambarių 
namas, didelis kluonas, daržinės, 
budinkai geram stovy. Pilnas A-l 
išrengimas, traktorius, 3 arkliai, 30 
galvijų. Savininkas parduoda už 
$63. akrą su galvijais ir išrengimu. 
Nori pirkti didesnę farmą. Rašyk 
dėl smulkmenų, arba aplankykite 
savininką. Frank Klimas, Corney, 
Michigan.

REIKALINGA MERGINA, tarpe 
20 iki 40 metų amžiaus, prie namų 
darbo. Valgis, kambarys ir mokes
tis. Atsišaukite ,po 7 vak. 4548 
Wentworth Avė., 2 aukštas. Tel. 
Boulevard 4656.

(a) Esu (pažymėk vieną):
Vyriškos Moteriškos

Gimties .......Gimties .. ......... Našlys (ėl.......
(c) Mano rasė yra (pažymėk vieną): Balta 

Japoniška . . Chiniška ..
Esu ......  pėdų ........ colių ūgio, svorio .

plaukus, ir .....................akis.
(spalva)

(a) Paskutinį syki atvykau į Jung. Valst.
(.uostas ar (mėn., die- 

įvaž. vieta) na ir mėtai 
ant ......... ............................................. ........................

(Vardas laivo, Laivo Kompanijos ar kitą 
transportacijos būdą)

kaip (pažymėk vieną): Keleivis ........ Laivo įgulos 
narys .. Pasislėpėlis ant laivo ......  Kitas ......

į Jung. Valstijas kaip (.pažymėk Vieną): Pastovus 
... Svečias ......  Studentas ......  Sutarties pirklys......

Svetimos valdžios oficialas ......  Svetimos valdžios ofl-
Kitas ...... .

Aš pirmą syki atykau į J. V............................. ........... .....................
(Mėn.) (Diena) (Metai)

Iš viso išgyvenau Jung. Valstijose ...............................   metų.
Aš ketinu pasilikti Jung. Vai. ........... ....................................... .

(pastoviam apsigyvenimui ar kaip 
ilgai ketini būti)

' 12

REAL ESTATE FOH SALE

TRUSTEE LIEPIA PARDUOTI: 
15 apartmentų, rendomis, $6,480. 
Kaina $21,500. šaukite tel. Rock- 
well 1977.

jtaoinshrdlcmfwyp 
atvykau

“Baudžiava” yra knyga, ku
ri gali padėti ir musų jauni
mų daugiau prie lietuvių ir 
Lietuvos pririšti. Tik gerai pa
pasakok iš tos knygos tuos ke
lius, kuriais ėjo musų senuoliai, 
ir jaunimas praregės, kad ne
galėjo Lietuva ir lietuviai 
šiandieniniais amerikonais pa
sidaryti, nes anapus okeano 
nedavė šviesesnės dienos pa
matyti dvarininkai vargšui 
žmogeliui, o Čia laisvės Šukiai, 
kova dėl teisių lygybes ir žmo
gaus gerbimas susidarė į sti
prių tradicijų.

Knygos pradžioje pats au
torius duoda platų apibudini
mų—kas gi buvo toji baudžia
va, kaip ji atsirado, pastangos 
jų sugriauti, baudžiavos išny
kimas; toliau—baudžiava Lie
tuvoje iki nepriklausomybės 
mis toj imą, kai įkurie bau
džiauninkams palankus veiks
niai, baudžiavos sutvarkymas, 
vargai; baudžiava po Rusais 
ir po Prūsais, baudžiava Suval
kų krašte ir t. t.; sukilimas, 
Muravjojo laikai; Žemės re
forma Lietuvoje autorius vadi
na baudžiavos likvidavimu; 
visa tai imta iš daug medžia
gos ir kruopščiai išdėstyta.

Toliau knygoje eina surinkti 
atsiminimai, su įdomiais pie
šiniais: iš Telšių ir Kretingos

8.

9.

(b)

(d)

Aš

Aš atvykau
atvykauAš 

Gyventojas
Jūreivis ....... 
cialo darbininkas

(e)

(b)

Mano paprastas užsiėmimas yra
Mano dabartinis užsiėmimas yra
Mano dabartinis darbdavys yra

Kurio adresas yra ......... .............................................................
(gat. adr. ar kaimo kelias) (miėst.) (valst.”)

ir kurio biznis yra .................................... .................. ................
10. Esu užsiėmęs, ar per pastaruosius penkis metus užsiėmiau, ar ke

tinu užsiimti sekančia veikla:
Apart kittą informacijų, paduok narystes ar veiklą kliubuose, 

organizacijose, arba draugystėse ................................................

(b)

11.

12.

13.

14.

Mano kariška ar jūreiviška tarnystė buvo

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo. Turi turėti rekomen
daciją. 2 paaugę vaikai. $8.00 sa
vaitei. Atskiras kambarys, šaukite 
Hollycourt 6940.

NEPAPRASTAS BARGENAS, 4 
kambarių namas, dviejų karų gara
žas, kampinis lotas, naujoj, greitai 
augančioj apylinkėj, 2 Va mylios nuo 
Chicagos .pietvakarių ribose. $3300. 
8100 So. Nashville, Cicero 453.

OPERATORS, PATY RUSIOS 
prie single needle mašinų, siūti 
plaunamas dreses. Malonios apysto- 
vos. Pastovus darbas. 404 South 
Racine. 2 aukštas.

PARSIDUODA 4 FLATŲ po 4 
kambarius medinis namas. Concrete 
padamentas, beismontas. $2000.

CHARLES URNICH 
2500 West 63rd St.

REIKIA AUKLĖS, prižiūrėti 4 
metų kūdikį. Būti. $6—$7. Sunny- 
side 6550.

STATYTOJAI IŠMAINYS 
parduos naują, modernišką, 6 
barių rezidenciją. Vėliausio 
ir

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

mados.
6206 SO. FAIRFIED 

ir 6645 SO. MAPLEWOOD. 
Pamatykit statoją, SHALON

Hemlock 8300

arba 
kam- 
.plano

PARDAVIMUI 120 AKRŲ farma 
su triobomis ir gyvuliais: 8 melžia
mos karvės, 3 telyčios ir buliai. 
Visos mašinos, miškas vertas $1500. 
Rhinelander, Wis. 5 mylios nuo 
miesto. Rašykite ANNA VIRČINS- 
XI, R. 1, Rhinelander, Wis. arba 
3eter Gacas, 2523 W. 45th Plaęe, 
Chicago, 111.

160 AKRŲ FARMA Wisconsine. 
Parduosiu už pusę kainos arba iš
mainysiu ant nuosavybės mieste. 
Tolimesnei informacijai, kreipkitės 

i Frank Kopecky, 5336 West 26th 
St., Cicero, III.

(šalis)
.................................... . Nuo ........   iki ........ ........
(kokiame skyriuje (laiko) (laiko)

Aš prašiau ...... . (have) ......  pirmų .pilietybės popierų Jung. Valst.
neprašiau ........ (have not) ,..... Aplikacijos laikas ......

Pirmos pilietybės popietes gadtos ................. ......................... ........... .
(laikas) (num.) (miest.) (valst.)

Padaviau prašymą dėl natūralizacijos .................................................
(laikas) (miest.) (valst.)

Aš turiu sekančias .pažymėtas gimines gyvenant. Jung. Valstijose: 
Tėvą (us) ................  Vytą ar Žmoną ......   Vaikus .................

(nei vieną, vieną ar abu) (Taip ar ne) (skaitlių)
Aš buvau ..........  suareštuotas ar apskųstas ? ar nubautas už kokį

prasikaltimą (arba prasikaltimus). Tie prasikaltimai buvo:
nebuvau,..........

Už ką Suarešt. Diena

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

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

936-46 W. Chicago Avenue.

BRIDGEPORTE
4 nauji 2 flatų namai, 5 ir 5 kam

bariai. Bargenai, už $4,750 iki 
$5,300.

8 flatų, po 4 kambarius su vano- 
mis. Geras pirkinys už $8,500.

Du 2 flatų mūriniai po 6 kamba
rius, karšto vandens šiluma 1-uose 
aukštuose, 2 karų garažai. Po $6,- 
000.

9 flatų, steam heat, Renda $4200 
į metus. Bargenas už $14,500.

BRIDGEPORT REALTY CO.
J. Costello

953 W. 31st St. YARDS 0311..
S. Shimkus

Suarešt. Vieta -r' Kaip dalyk, baig.

**‘”*t>'*”*t ........ J... ...ė... . ......... ......................... .y... ........................................... .

Peri pastaruosius penkis metus buvau (have Been) nariu ir veikiau 
l (narys jų, / Hf.

nebuvau (have not beep)
oficialas jų, ar darbininkas už) organizacijas, atsidavusias pilnai ar 
iš dalies savo įtekme pastūmėti ar remti svetimos valdžios politišką 

veiklą, viešus santykius, ar viešą nusistatymą (policy) ................. ..........
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AR 2—Quėstions to be Asked in Alien Registratidh

apski’o iš Tauragės apskr., iš 
Mažeikių apskr., iš Šiaulių ap., 
iš Biržų apskr., iš Panevėžio 
apskr., iš Rokiškio apskr., iš 
Zarasų apskr., iš Švenčionių 
apskr. (Lenkų okup.), iš Ute
nos apskr-, iš Vilkmergės aps., 
iš Trakų apskr., iš Kėdainių 
apskr., iŠ Kauno apskr., iš Aly
taus apskr., iš Marijampolės 
apskr., iš Seinų apskr., iš Ša
kių apskr.

ši šiurpios musų praeities 
liudininkė knyga turi būti 
kiekvieno lietuvio knygyne. Iš 
jos turinio turi būti rodoma 
pavyzdžiai, kaip buvo niekie- 
jama niusų tautos kūnas ir 
dvasia, ir kaip reikia brangin
ti ir dar plėsti pasiektus išsi
vadavimo laimėjimus. Viršmi- 
nėtu adresu nusiuntus pusan
tro dolerio (galima ir per Arė
jų Vitkauskų, 2138 W. Coulter 
St., Chicago, III.) knyga bus 
gauta. —Arėjas Vitkauskas.

Pagaukite Vagį!

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

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

par-
Gali

kitų srovių žmones “penk- 
kolonos” šalininkais. Aiš- 
kad šitas jų šauksmas sū

20 AKRŲ JAUNŲ, vaisius ne
šančių medžių. Moderniškas, 6 
kambarių bungalow, kluonai, ir tt. 
4te mylios nuo Benton Harbor vi- 
durmiesčio. Kreipkitės: J. E. Boo- 
thby, c/o Farmers and Merchants 
National Bank, Benton Harbor, 
Michigan.

100 AKRŲ, LYGI ŽEMĖ, puikus 
ištaisymas, elektriką. 5 akrai miš
ko, kiti išdirbti. $5,000. Schleman- 
Morton Co., Valparaiso, Indiana. 
Telefonas 90.

BRIGHTON PARK
Namų Bargenai

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA: Gerai išdirbtas 
biznis per daug metų. Candy, ice 
cream, cigaretai, cigarai, gėrimai, 
magazines, grocery ir mažmožiai. 
Su namu ar be namo.

1609 So. Halsted St.

ALEKSANDRA KUBILIENE, 
po tėvais Širmuliukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 22 d., 5:39 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž„ 
gimus Krakių parap., Apušo- 
to vienkiemyje.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudimė 

vyrą Povilą, tėvą Aleksandrą 
širmilą, 5 brolius, 2 seseris ir 
kitas gimines, švogerį Joną 
Kubilių, švogerką Petrusę, 2 
sūnūs Joną ir Albertą, sesers 
dukterį Stellą White ir jos 
vyrą Povilą ir pusbrolį Domi- 
nick Chipalį.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3354 So. Halsted St. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, rugpiu- 
čio 24 d., 2 vai. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėta į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Aleksandros Ku
bilienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Broliai, Seserys, švo- 
geriai ir Gimines.

Laid. Direkt. P. J. Ridi
kas, Tel YARDS 1416.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie. Paren 

gimus.

‘‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos^ Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šj 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

šitas šūkis “pagaukite vagį” 
mums lietuviams yra gerai at
mintinas. Kai Lietuvoj per at
laidus ar jomarkus, kur daug 
žmonių susik mša, koks nedo
ras vagišius įsisuka ir apvagia 
neatsargiuosius, tai tie susi
meta rėkti: “pagaukite vagį, 
pagaukite vagį!” Nelabasis va
gis tąsyk, apsimetęs nekaltu 
avinėl.u, kartu su nuskriaus
taisiais šaukia: “Pagaukite va
gį, pagaukite vagį!”

Šitokį gudrų būdų vagys 
praktikuoja todėl, kad galėtų 
pasislėpti tarp dorų žmonių bei 
apsiginti nuo pagavimo.

Komunistai irgi pradėjo anų 
vagišių apsigynimo būdą, nau
doti, kada juos įtaria “penk
tos kolonoj” (penktakojais) 
šalies išdavikais. Jungtinių 
Valstijų saugumo organai re
gistruoja visus komun stų par
tijos narius: ir visus laiko 
“penktakojais”, atseit, penkto
sios kolonos \ nariais. Bet tuo 
pačiu metu musų komunistai 
per savo spaudą šaukia, kaip 
anas nelabasis . vagišius, ir įta-

ria 
tos 
ku, 
žiniai yra daromas, kad tuo
butų galima suklaidinti kai ku
riuos' žmuti^s' ir n'ukrėipti ša
lies išdavystes įtarimą į kitus. 
Neatskiriamai naudojama ta 
pati vagies išdaiga, kurią mu
mis teko pažinti Lietuvoje.

Musų 
vag es 
plačiai, 
kia ir 
priklausant penktai kolonai. 
Tad jų laikraščiuos skaitant 
lengvai galima įsivaizduoti, kad 
ne komunistai yra “penkta ko
lona”, bet visai kiti asmenys. 
Kada taip suklaidintas laikraš
čio skaitytojas pasiduoda ko
munistų įtakai, jis, supranta
ma, gali būti priskaitytas prie 
komunistų ir tuo pat prie 
“penktos kolonos” šalies išda
vikų.

Kad butų galima išvengti 
įtarimo ir nemalonumų bei kad 
nepakliūti i “juodą sąrašą” kar
tu ,su komunistais, reikia ša
lintis nuo jų kontroliuojamų 
organizacijų. Geriau sakant, 
reikia juos prašalinti nuo kon
troliavimo organizacijų. Reikia 
vengti lankyti komunistų pa
rengimus, k. t. mitingus, pra
kalbas, piknikus ir kitokias jų 
pramogas. Bet užvis labiau rei
kia. vengti, tiesiai reikia boiko
tuoti jų spaudą, nes jų spau
da yra prikimšta gudrios, de
magogijos, gudraus melo, nie
kinimo kitų, asmenų.

— Lietuvos Sūnūs.

Keturių kambarių medinė cot- 
tage, vans^ 371/k‘PČdų lotas,
Bargenas ....... $2900.00

GERA PROGA UŽDIRBTI pini
gų Parduosiu bučernę ir groser- 
nę, išdirbtoj vietoj. Kas norės, duo
siu išbandyti ant nekurio laiko. 
Geram biznieriui gera proga, šau
kite Tel. VICtory 4849.

komunaciai kalbama c. 

skymą naudoja labai 
jų spauda šaukte šau- 
įlarinėja kitas sroves 

penktai 
laikraščiuos

Dviejų augštų medinis namas, 
cementiniu pamatu, 2-4 kam
barių flatai, vanos, geroj apie- 
linkėj, 
Specialiai

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui ^^mbariai

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, prie mažos šeimynos. Bunga- 
low. 7042 So. Campbell Avenue.

$3800.00

Ir turime daug daugiau įvairių 
bargenų.

Musų Ofisas Uždarytas 
Nedėlioję

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI, 2 FLATAI, po 5 kam
barius, šviesus kambariai, porčiai. 
Pigi renda. Moderniški įtaisymai. 
Šaukit, CANAL 2183.

B. R. PIETKIEWICZ
2608 W 47th Street

ANT RENDOS NAUJAS storas, 
tinkamas dei Liųuor, Delicatessen, 
Drabužių arba Drabužių valymo. 
Renda, $22.00 mėnesiui. 7040 Arch
er Avė. Kreipkitės 5529 So. Neva 
Avenue.

LlfflMNIlK
THEY ARE 900,000 
STRONG OVER KERE 

Are They Eating Food, VVearing
Clothes. or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
I——MII n MM IMSI M—- 1

NAUJIENOS
-------—V Uimu UIT NfflS—-—

The Worl<T» Greateit Lithuaruan Daily 
The onV LithuanUn “Want.AJ” new»paper

038 S8UTBHALSTEDS1ML WILL

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRA VELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti jukomis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. Č io n a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

Turime .agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

ęhieago, 111.

$3850, 64-tos ir Marshfield, 6 
kambarių mūrinis Bungalow, por- 
čius, 2 karų garažas, labai geram 
stovy.

$9000, 64-tos ir Francisco, augš- 
tos rųšies 2 flatai 6 kambarių, 
steam šiluma, 2 karų garažas.

8209 Marshfield, 2 flatų po 6 
kambarius mūrinis, tile maudynė, 
aštuonkampis priekis, visas trim 
moderniškas, $10,000.

$5300, 6745 South Carpenter, 5 
kambarių su porčium mūrinis bun- 
galow, 2 karų garažas.

$6500, Pietvakarinis kampas 89 ir 
Eberhart, 
porčius, 
garažas.

$4250, 
mūrinis

moderniškas, 5 karų garažas.
Matykit MR. MEDORA, 

Stewart . 3601. 
8110 So. Ashland.

AUTOS—1RUCKS FOR SALE 
Automobilia.i ir Trokai Par^

1933 STUDEBAKER COUPE, ge
ram stovy, radija, šildytuvas. Nuo
savas žmogus. $65. STAte 0860.

bai

5 dideli kambariai ir 
mūrinis bungalotv, 2 karų

60 ir Bishop, 6 kambarių 
namas, arch tarpdurys, la-

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash, $25 kas 
mėnesį. Arti mokyklos, bažnyčios. 
Gera transportacija. Box T 20, 
1739 So. Halsted St.

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo. 
Šiaurvakary miesto ribų. Reikia tik 
$200 cash, kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais. Box F 92, 1739 South 
Halsted St.

PARSIDUODA 
4 DIDELI BARGENAI!

3 flatų po 5 kambarius, platus 
lotas, ant 34-tos ir Lowe Avė.

2 flatų po 4 kambarius ant 32-os 
ir Lowe Avė.

Brighton ' Parke, 2 flatų po 5 
kambarius, mūrinis, apšildomas, 
karų garažas, platus lotas.

Ant 68-tos ir Rockvvell, 2 flatų 
po 5 kambarius, apšildomas, platus 
lotas, parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite:
< O. V. SIRUS, .
3553 S. HALSTED ST.

YARds 5118.
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VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

FURNITURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI naujas nevartotas 

bedruimio setas ir daug kitų var
totų rakandų. Parduosiu atskirais 
šmotais. 1532 North Paulina st. 2 
aukštas užpakaly, No. 10.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

mis. Patarnavimas viena diena. Mes 
išvežame ir atvežame. Siuvam ir 
kaldras. Tel. PROspect 1931. 5216 
So. Western Avenue.

PROFEŠSlONAL ŠERVfCE
Prof^onalfe   

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

Kasdien skaitydami

tuviai Įgyja naudin 
gij žinių ir gerų pa 
mokini m ų.



“TAIKOS MOBILI
ZACIJA”

Šio mėnesio paskutinę dietų i 
Chicagoje prasidės “Emergency 
Peace Mobilization”. Vadinasi, 
“taikos mobilizacija”. Ir tai 
“rimties taikos mobilizac’ja”. 
Visos įžymesnės organizacijos 
yra bombarduojamos la škais, 
kad toje “mobilizacijoje” daly-

A t rodo, jog štai Amerika ryt 
ar poryt yra pasirengusi kaž
kam karą paskelbti, tad būti
nai dabar reikia visiems petys 
į petį dirbti, kad butų galima 
to karo išvengti.

Tačiau pažiūrėkime, kas sto
vi viso to “mobilizacijos” ju
dėjimo užnugaryje. Kas suka 
ratą ir, kaip sakoma, paduoda

Pasirodo, jog ir šio judėjimo 
didžiausi įkvėpėjai yra koinii- 
nistai, jų bendrakeleiviai ir vi
sokie “penktosios kilnios” 
agentai. Stoti į pryšakį komu
nistai nedrįsta, tad jie suka vi
są ratą pasislėpę visokiose ne
kaltose organizacijose. O tų 
visokių “taikai”, “demokrati
jai”, “civilėms teisėms” ginti 
organ’zac.jų komunistai pasta
ruoju laiku prikepė, kaip ko
kių blynų. Skambiais Šukiais 
jie pritraukia neišmanėlius, o 
visą vadovybę, žinoma, pasilie
ka sau.

Ta komunistine “mob lizic:- 
ja” pastaruoju laiku susidomė
jo Nacionalis darbo komitetas, 
kurį yra sudariusi socialistų 
partija. Komiteto nariai iškėlė 
į aikštę, kad “mobilizacijos” 
vadai naudoja tiesiog šarla a- 
niškas priemones. Pavyzdžiui, 
“mobilizacijos” sumanytojų są
raše figūruoja George Nelson, 
VVisconsin Farmers and Eąuity 
Union viršininkas ir pasižymė
jęs tarpe darbininkų- veikėjas.

Komiteto nariai kreipęsi] 
Nelsoną, kad pasiaiškintų, ar 
jis iš tiesų tą “mobilizaciją” 
užgiria. Pasirodė, kad Nelson 
niekuomet nedavė savo sutiki
mo, kad jo vardas butų į su-

Bet nežiūrint to, jo vardas 
tame sąraše figūruoja!

Vadinasi, kad lengviau gale-' 
tų savo tikslo pasiekti, komu- 
naciai griebėsi tiesiog apgavys
tes ir šantažo. .]

Tačiau kas visam tam judė-

Labai žymų vaidmenį vaidi
na Amerikos jaunimo kongre
sas, kurį komunaciai pavertė 
savo įnagiu.

Taip pat matome ir WPA 
darbininkų susivienijimą, ku
ris taip jau yra koinunacių 
kontroliuojamas.

Visokio plauko komunistai 
dabar baisiai susirūpino Ame
rikos pasiryžimu sustiprinti sa
vo karinę pajėgumą tiek, kad 
jai jokie Hitleriai ir jo pastum
dėliai nebūtų pavojingi. Kadan
gi naciai daro viską, kad tik 
Amerika nesirengtų tinkamai 
atremti visokį diktatorių puoli
mą, tai jiems “iš visos širdies” 
padeda komunistai. Tiesą pasa-

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

Todėl jeigu turite kų Me
duoti, mainyti. Išnuomoti, 
samdytis ir t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerf, bet garsinki 
tės ŠIANDIEN NAUJIENĄ 
“ClaMified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Clas*, 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 

classif ied skyriaus pa 
v pašaukdami arba ai-tarna

8500 
"NAUJIENOS” 

1719 8. HALSTED STREET 
Chlcaąo, m.

kius, po to, kai Stalinas su 
Hitleriu pasibučiavo, tai tarp 

mas kaip ir pranyko.
Visiems todėl pravartu atsi

minti, jog rengiama “taikos 
mobilizacija” yra komunacių 
padaras. O su komunaciais 
šiandien nė vienas padorus pi
lietis neprivalo nieko bendro 
turėti. Jiems rupi ne šio kraš
to gerovė, bet Maskva.

Darbihinkų organizacijas įs
pėja, kad jos “mobilizacijoje” 
nedalyvautų, tokie žymus žmo
nėm, kaip antai: James D. Gra
liam, Montana darbo federaci
jos prezidentas; Paul Porte!’, 
Kettosha Labor redaktorius; Ni- 
cholas A. Zonarich, Ahiminum 
Wotkers of America preziden
tas; A. Phillip Randolph, Inter
national President of the Bro- 
thėrhood of Sleeping Car Por- 
tfcfs; Andrew J. B'emiller, Wis- 
consin darbo federacijos orga
nizatorius ir kiti.

t L 0. Paskelbė 
Streiką Dryden 
Rubber Kompanijoj

Devyni šimtai Dryden Rub
ber kompanijos darbininkų 
vakar, 2:35 vai. ryto, forma
liai išėjo į streiką. Streikas 
otivo paskelbtas C. I. O uni- 
. OSt

George B. Dryden, 
nijds prezidentas, 
Spaudai, kad streikas

kompa- 
pareiškė 
kilo dėl 

nesusipratimo su unija. Unija 
reikalauja, kad kompanija su
tiktų būti “uždaryta” (closed 
shop). Reiškia, nori, kad tik 
unijlstai butų samdomi. Kom
panija su tuo nesutinka.

Dryden Rubber kompanija 
randdsi adresu 1014 So. Kil
davę avė-, arti Giceros. čia ir

7 Sužeisti, 
1 Užmuštas 
Prie Darbų

Septyni darbininkai buvo 
Sužeisti užvakar, kada žeglio- 
nė, ant kurios jie dirbo, staty
dami garažą
Ashland, staiga sugriuvo, 
krito 
4218 
kiau 
kėjo

prie. Archer ir 
Jie

15 pėdų. Leo,.Lozatka, 
Thomas st., buvo sun- 
sužeistas, o kiliems rei- 
tik pirmos pagelbos. 

Baisi Mirtis.
Ne toks laimingas buvo An- 

anas Kowalkowski, 29 metų, 
1757 Mohavvk st. Jis dirbo Ru
sėtos and Co. “ice cream” 
(šaltoą košės) išdirbystėj, 736 
Milvvaukee avė- Jo darbas bu
vo išvalyti maišymo mašinas. 
Jis buvo įsilipęs į vieną tokią 
mašiną, ir jai beeinant, pildė 
savo pareigas. Staiga, vieną 
maišymo “rankų” įsipainiojo 

jo drabužius, ir vietoj sutry-

Shakespearas 
To Nesapnavo

kadaNėra abejonės, kad 
Shakespearas parašė “A Co- 
hledy of Errors”, jis negalėjo 
net nei sapnuoti, kad kada 
nors jo tas veikalas bus vienas 
iš populiariausių perstatymų 
New Yorko Broadway*e, ir 
vienas iš mėgiamiausių Holly- 
woodo kurinių.

Bet taip tikrenybėje yra. Jis 
muvese užvardintas “The 
Boys from Syracuse”, ir jau 
antra savaitė, kai jis rodo
mas RKO Palace teatre, vi- 
4urmiesty. Jame dalyvauja 
Allan Jonės, Martha Raye, Ro- 
sertiary Lane, Joe Penner, ir 
kiti.

Antras veikalas dvigubame 
Palace teatro programe yra 
“Tom Brown’s School Days”, 
su Sir 
Freddie 
tais.

Cedric Hatdwicke, 
Bartbolomew ir ki- 

fcrm.
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tvaUJIENU-ACME Telephnto
OKLAHOMA CITY, OKLA. — čia areštavo penkis komunistų vadus, kuri 

yra kaltinami priklausymu “penktai kolonai.”

O

O

N A r’JTENU-ACM E TnlPnhnu,
Camp McCoy, Wis. — Illinois nacionale gvardija atlieka karo manevrus.

na i' irFNU-ACME Tetepnuco
ii didžiosios kanuolėš bombarduoja anglų laivus.
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Negalėjo Susitaikyti ĮVAIRIOS ŽINIOS šaltimiero
~ ~, i “Lietuvių Diena
Suomių prekyba I -------
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su rusais
Su Mylimąja 
Nusižudė
Tragiška Juozo Kailiaus Meile

I . > ’ '

Juozas Kąilus, 22 metų am
žiaus, 2843 Cullerton avė., bu
vo baisiai įsimylėjęs. Mylimo
ji, Marie Marose, 23 metų, 
2845 Cullerton avė., gyveno 
name greta jo, tą meilę jam 
grąžino. Nuo jo ji priėmė žiedą, 
prižadėdama pasilikti jo am
žinai. Vestuvėms pasirinko ru
gsėjo 14 d.

Tikros meiles kely, betgi, 
randasi daug kliūčių. Viena tų> 
kliūčių pasipainiojo ir po Šių 
meilužių kojų. Prieš savaitę 
juodu susipyko, susibarė ir
Marie pasdkė Juozui, kad ji už Jaus- 
Jo netikėsianti. ’

Užvakar vakare Juozas vėl North Fairfield, 1 staiga 
pas ją atsilankė, mėgindamas tavernoje adr. 3400 North avė. 
susitaikyti. Marie atsisakė. Jis jį buvo 51 metų amžiaus.
išėjo. Po penkių minučių ji iš
girdo jo balsą užpakaliniame 
kieme. “Eikš* Marie,” jis šau
kė, “žiūrėk ką aš darau!”

Marie išėjo ir pamatė Juozą 
šautuvu rankose. Jis prikišo 
šautuvą prie pilvo—ir paleido 
šūvį. Mirė šv. Antano ligoni
nėje. . .

NAUJIENOS, Chicago, III
.. . ■ —--------

■

HELSINKIS, Suomija, rūgo. cher Avė.
22 d. — Suomių vyriausybė tu
ri labai daug rūpesčių su savo 
kaimynu. Ji nori su juo gerai 
sugyventi, bet nenori/ kad jis 
kištųsi i krašto vidaus reika
lus. Ypatingai didelio susirūpi
nimo kol a trijų Pabalčio val
stybių likima3. hjors ir smar
kiai nusilpę, suomiai yra pasi
ryžę gintis, jei butų reikalas. 
Dabar padarė prekybos sutar
tį su rusais. Suomija rusams 
parduos krašte gaminamus lai
vus, mašinas, turbinas ir 34,- 
000 tonų spirito. Tuo tarpu ru
sai pasižadėjo parduoti 
miams rugių, benzino ir

• Mrs. Hattie Samp

suo- 
alie-

1537 
mirė

LIEPOS IR RUGPIUCIO MfiN.
Naujienų Raštine Sekmadieniais 
j BUS UŽDARYTA.

Atidaryta kasdien huo 8 ryto 
iki 8 vakaro.

$eštadieniais nuo 8 ryto 
iki 6 vai. po pietų.
Naujienų Administracija. 

Šaltimiero “Lietuvių Diena” 
Oaks Darže prie 119-tos ir Ar- 

M'inėsime lietuviš
kumo ir draugiškumo šventę
sekm. rugp. 25 d. Apvaikščio
sime taipgi ir atsilankusių var
dines, gimtuvių dienas, o- ypa
tingai vedybinio gyvenimo su
kaktuves.

Besirūpinant apie šias iškil
mes beveik pamiršome, kad 
per Lietuvių Dieną—Aug. 25- 
toj Šaltimieras minės ir savo 
radio programų sukaktuves. 4 
metai kaip šaltimieras tarnau
ja lietuviams su geresniais ra- 
did programais. Pradėjome 
transliuoti lietuviškus progra
mas 4 metai atgal tik pusva
landį laiko, kas sekmadienį. 
Klausytojų parama, garsinto^- 
jų pastangomis, šaltimieras 
parūpino, vėliau dar tris pro
gramas per savaitę. Po keturių 
metų, šias keturmetines su
kaktuves švęsime su kasdieni
niais radio programais, kurių 
klausosi tūkstantinė minia. 4 
metai radiavimo, vien išimtin
ai talentuoti artistai (niekuo
met negirdėta šaltimiero pro
gramoje rekordų), švęskime
kartu Lietuvių Dienoje Šalti-(įdomus lietuvių radio progra- 
micro 4-rių melų sukaktuves mai... Valio “Lietuvių* Diena” 
kaip lietuviams liko įsteigta ,rugp. 25 d. Oaks Darže.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMES

Atidarė Duris Orui—Įėjo 
Mirtis

Thomas Mareska, 25 metų 
amžiaus, buvo sunkiai sužeis
tas, kada prekinis traukinys 
susidarė su jo automobiliu 
prie 33-čios ir Pulaski. Ma
reska guli Cook apskričio li
goninėje-

Charles Dubo\vski, 59 metų 
amžiaus, 9601 Avenue L, va
žiavo U. S. 6 vieškeliu. Kada 
jam pasidarė dušna, jis ati
darė automobilio duris—ir iš
krito. Policijai atvykus, jis jau 
buvo negyvas.

Areštavo Bridgeportiet[
Nežinomas, apie 45 metų 

amžiaus vyras, mirė SI. Luke 
ligoninėje po nelaimės, kurioj 
jis buvo suvažinėtas prie Ban- 
dolph ir Outer Drive. Policija 
areštavo automobilio vairuoto
ją, bridgeportietį Harry San
dui, 3001 So. Halsted St.

Norman Sunnock, 20 metų 
amžiaus, buvo auka motorcik- 
lio su automobiliu susidūrime, 
prie 111-tos ir Cicero gatvių. 
Automobilio vairuotojas buvo 
Walter Piepul, 1512 Lake St., 
Meluose Park. Sunnock gyveno 
adr* 9337 South Turner avė., 
Evergreen Park.

Cicero
Vestuves.

p. ša- 
vestu-ba’gti

1 die-rugsėjo 
pp. Miliauskų 
chicagiečiu .1.

Dar vestuvės. 
Piknikas.

Praeitą šeštadienį Frauk’ Ši
leikis su panele Pu ikai t e turė
jo šaunią savo vestuvių puolą 
gražioje Community Svetainė
je, 18th St. ir 51st Avė. Puo
ta nusitęsė iki sekmadienio ry
to. Vakarienes metu E. Miku
tis bandė sudaryti programą, 
bet nevyko. Svečiai įsismaginę 
kalbų nenori klausyti. Ant ry
tojaus po pietų, t.y. sekmadie
ni, kai kurie susirinko 
meto svetainėje 
ves.

Kitos vestuvės 
ną. Duonkepių 
duktė Helen .su
Zigmantu. Šliubas bus Š'v. An
tano parapijos bažnyčioje. Ves
tuvių puota parapijos svetainė
je. Svečių bus daugybė, nes 
jaunųjų tėvai bizno žmonės ir 
turi daug draugų ir pažįsta
mų, ypatingai Miliauskas, ku
rio juoda duona eina plačiai.

Ką jaunieji veiks, kur apsi
gyvens, — neteko patirti. Tas 
ir nesvarbu. Svarb'ausias daly
kas, kad butų sveiki, o pasek
mės bus, nes turto yra gana iš 
abiejų pusės.

Ši šeštadienį po pietų visi 
važiuoja į Liberty daržą, kur 
įvyks kareivių uniformiečių iš- 
važiavimas-pknikas. Piknikas 
tęsis iki šviesaus sekmadienio 
ryto. Kas norite turėti gerus 
laikus, atvažiuokite, o busite 
viskuo patenkinti. Kareivia' 
uniformiečiai turi daug remčiu 
ir draugų biznierių tarpe. Nė
ra abejonės, kad jie šauniai 
pasirodys, štai F. Zajauskas, 
1444 S. 51 st Avė., Truck Pri
vers’ Inn davė gausią dovaną 
ir pridūrė: “Jeigu suspėsiu, 
galėsiu, — tai pats atvažiuo
siu”.

P-as Zajauskas visados 
reivius remia nuoširdžiai ir 
nori jokios “publ city”, —
jau jo buda$. Užtai jam gerai 
sekasi, čaulis ir Mikulis karei
vių nariai 
vUosius remia. Tų gerų rėmė
jų butų galima surašyti ilgiau
sią eilę. Tegul bus vėliau ir tą 
padarys pati rengimo komisi
ja: C. Rakašius, F. Rauba ir 
T. Dolon. Tai jauni energingi 
vyrai. . — D.

ku

tai

jie visuomet sa-

šeštadienis, rugp. 24, 1940 —--- ----- ,

VAKAR CHICAGOJE
• Dvylika žmonių buvo iš

gelbėti nuo mirties Michigan 
ežere vakar, kada nuskendo 
prekybinis laivukas, Carneida. 
Tai buvo Carneidos pirmutinė 
kelionė; Jis plauke iš Chicagos 
i Buffalo, N. Y.

• Du jauni vaikai ant dvi
račių vakar pavogė $149. Va
gystes įvyko 400 bloke South 
Lombard gatvėj. Vagy.s, grei
tai važiuodami dviračiais, pa
griebė p.nigines iš rankų Mrs. 
Alice Slain, 715 \Vashington 
blvd., ir Misš Marie Santo, 1251 
N. Mason st. Mrs. Slain pra
rado $130, o Miss Santo — 
$19.

• Du ginkluoti vyrai atėmė 
apie $3,300 vertės brangakme
ny nuo Mrs. Samuel J. Riss- 
man vakar. Mrs. Rissman ir 
jos vyras grįžo namo iš sve
čių, kada jie buvo užpulti. 
Brangakmenys apdrausti. Va
gys buvo jauni, apie 25 metų 
amžiaus, labai prastai apsirė
dę.

• Jam prisipažinus, kad iš
gėrė 10 “Tom Collinsų” prieš 
sėsdamas į savo automobili, 
Russell George, 35 metų am
žiaus, 2010 Pierce avė., vakar 
tesėjo Borrelli buvo nuteistas 
kalėti 30 dienų. Mat, George 
bevairuodamas įvažiavo į kitą 
mašiną.

• Norman McDonald, 47 me
tų amžiaus, 744 Barry avenue, 
buvo pašautas ir sunkiai su
žeistas, kada jis pasipriešino 
ginkluotiems vyrams, kurie 
mėgino jį ir jo draugę, Mrs. 
Edna Harris, 625 Melrcse st.. 
apvogti Meluose gatvėj, arti 
Broadway. Vyrai prisiartino 
prie McDonaldo automobiliaus, 
ir pareikalavo pinigų. McDo
nald, užuot davęs pinigus, pra
dėjo juos mušti. Vagys paleido 
keletą šūvių ir pabėgo. McDo
nald guli Illinois Masonic ligo
ninėje.

• Prieš keletą dienų pohei- 
jantas Richard Nelson arešta
vo du banditu prie Cicero ir 
Arthington, po kovos, kurioje 
policijantas nukentėjo, — jam 
Iko peršauta ranka. Trečias 
banditas pabėgo — bet neil
gam. Jis buvo vakar areštuo
tas prie 111 S. Francisco avė. 
Jo vardas — Albert Jarai, 27 
metų amžiaus, 1541 S. Kostner 
avė. .lis buvo paroliuotas iš 
Joliet kalėjimo prieš 19 mė
nesių.

Žagariečiu Kliubo 
Piknikas Rytoj

Dar kartą bus galima su ža- 
gariečiais išvažiavus iš miesto 
į laukus, žaliuojančius m‘skus 
pasismaginti, pašokti, padai
nuoti, pasikalbėti, pasimatyti 
su pažįstamais ir draugais. O 
be to, bus ir valgyti, ir išsi
gerti, ir parūkyti. Komiteto 
nariai — Arlauskas, Paulau
skienė ir Gaižauskas — yra pa
sirengę visus pavaišinti su ge
rom “zakuskom”. Taigi pasku
tine proga pasinaudodami, su
lėkime visi į Spaičio daržą ir 
užbaikime vasaros sezoną su 
linksma nuotaika.

— Gruzdietis.

AR JIESKAI 
DARBO?

gjJIENĄSj
"REIKIA DARBININKU"

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino faktai per

NAUJIENAS
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