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NERAMUMAI KRAŠTE TEBESITĘSIA
Sostą užėmė Karoliaus sūnūs Mikalojus

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Užvakar rumunų karalius 
Karolis pakvietė d ktatoriauti 
gen. Antonescu, kuriam perlei
do daugelį karališkų teisių. Ka
rolis manė, kad diktatūros pa
galba galės išlaikyti sostą. Jis 
tikėjosi, kad diktatorius pajėgs 
nuraminti kraštą, o vėliau jis 
patr vėl galės laisvai karaliauti.

Bet rumunų minios nesiten
kino šitokiu reikalų išsprendi
mu. Visą naktį sostinėje ir ki
tose vietose tęsėsi neramumai. 
Susirinkimuose ir gatvėse žmo
nės reikalavo visiškai pašalinti 
karalių. Vietomis buvo labai 
smarkių susirėmimų, policija 
šaudė į minią, bet nuraminti 
negalėjo. Pagaliau ir diktatorių 
palaikanti generolų grupė ne
noriai gynė Karolį. Jis buvo la
bai dideliu patvaldžiu ir kišosi 
į reikalus, kur neprivalėjo kiš
tis. Generolai juo nepasitikėjo.

Vakar ryte karalius turėjo il
gą pasikalbėjimą su diktatorium 
ir kai kuriais generolais. To 
pasitarimo metu jis nutarė at
sisakyti Rumunijos sosto savo 
sunaus Mikalojaus naudai. Ka
rolis parašė atsiąvęįkinimę^laiš
ką į krašto gyventojus, prašy
damas rumunus klausyti jo su
naus. .

Pirmomis rytb valandomis

Areštuoja rumunus

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 6 d.—Karalius Karolis pa
bėgo, bet paliko Rumunijoj vi
sus savo šalininkus. Ypatingai 
blogoj padėtyj atsidūrė tie, ku
rie nekreipė dėmesio į konsti
tuciją, bet aklai vykdė pabėgu
sio karaliaus valią. Rumunijos 
diktatorius jau pradėjo areštus. 
Pirmon eilėn areštuojami tie 
policijos valdininkai, kurie are
štavo dabar laimėjusius kara
liaus priešus. Daugelis ministe- 
rių ir policijos valdininkų jau 
pasodinta kalėjimam Kai km 
riems uždėtas namų areštas. 
Krašte didelė panika.

Horty veda ka
riuomenę

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rūgs. 6 d.—Vengrų regentas ad
mirolas Horty, kartu su veng
rų kariuomene, pats įžengė į 
Transilvanijos miestelį Oradeją. 
Tai antras vengrų užimtas mie
stelis. šiandien jie tikisi užimti 
Maišalontą, jeigu nesutiks dide
lių rumunų part’zanų pasiprie
šinimų. Visi stebisi, kad Horty, 
senas žmogus, ne sostinėj sėdi, 
bet žygiuoja kartu su vengrų 
kariuomene.

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

Mažas debesuotumas, šilta.
Saulė teka 6:20 v. r., leid

žiasi 7:16 v. v.

jo sūnūs Mikalojus priėmė prie
saiką ir pradėjo karaliauti. Dik
tatorius Antonescu pasižadėjo 
jam tarnauti. Vakar vakare ru
munų generolai ir kariuomenė 
prisiekė ištikimybę naujam ka
raliui.

Mikalojus yra jaunas 18 me
tų vaikas. Jis tuoj pasikvietė 
savo motiną, kuri gyveno už- 
sienyj. Buvusi Rumunijos kara
lienė buvo persiskyrusi su Ka- 
rolium, kai šis pamilo ponią 
Magdą Lupescu. Paskutiniu me
tu Lupescu ir toliau tebegyve
no su karalium. Kai prasidėjo 
Rumunijos neramumai, ji išva
žiavo iš sostinės. Ji sukėlė di
delius neramumus rumunų po
litikos gyvenime.

Karolis išvažiavo į Konstan
cą uostą. Iš ten mano išplaukti 
į Turkiją. Jis pareiškė norįs 
ramiai baigti savo dienas. Jis 
mano susijungti su Lupescu, 
kuri randasi Turkijoj. Karolis 
išvažiuodamas neužmiršo išsi
derėti iš diktatoriaus 60,000 do
lerių metinės algos iš Rumuni
jos iždo.

Karalius iš Rumunijos pabė
go, bet ramumas  ̂dar nesugrįžo. 
Rumunijoj maištas tęsiasi ir 
nežinia kuo jis baigsis.

Rumunai priešinasi 
vengrams

CLUJ, Transilvanija, rūgs. 6 
d.—Rumunų generolai nutarė 
pasitraukti iš Transilvanijos, 
bet pulkininkas Strat suorgani
zavo “mirties batalijoną”, ku
ris yra pasiryžęs pastoti kelią 
vengrų kariuomenei. Strat jau 
turi daugiau negu pusketvirto 
tūkstančio gerai ginkluotų vy
rų. Karpatų kalnuose jau įvyko 
keli susirėmimai su vengrų ka
riuomene. Mažame Sighet mies
telyje, kuris randasi kalnų zo
noje, yra 150 užmuštų.

Patenkinti Amerika
VICHY, Francuzija, rūgs. 6 

d.—Petain vyriausybės sluoks
niai yra labai patenkinti Hull 
pasiųsta nota japonams. Visi 
francuzai labai džiaugiasi, kad 
Amerika dar įdomaujasi smar
kiai pašlyjusia respublika. Spau
da didelėmis raidėmis komen
tuoja notos turinį, kuriame sa
koma, kad Amerika nori išlai
kyti status quo francuzų Indo
kinijoj. Tatai yra labai svarbu 
francuzams, nes dabartiniu me
tu jie neturi pakankamai karo 
jėgų Indokinijai apginti.

Baus belgus
BERLYNAS, Vokietija, rūgs, 

(j d. — Vokiečių karo vyriau
sybė nustatė normas bulvių, 
benzinos, kavos ir kitų produk
tų prekybai. Belgų pirkliai ne
respektuoja vokiečių patvarky
mų. Šiandien Belgijoj jaučia
ma didelė minėtų produktų sto
ka, Viskas pardavinėjama žy
miai brangesnėmis kainomis. 
Daugelio produktų visai nega
lima gauti. Vokiečiai sužinojo, 

[kad belgų pirkliai sąmoningai

it A CJJIENU-aCME Teiepnoco
SAPULPA, Okla. — Dėl liūties įvairiose Oklahomos vietose įvyko potvyniai.

Ilgiausias bombar
davimas

v - - ■ - - I

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
6 d. — Praeitą naktį septy
nias valandas vokiečių orlai
viai sukinėjosi virš Londono. 
Tai buvo vienas ilgiausių vo
kiečių bombardavimų. Pačiame 
Londone sugriauta keliolika na
mų ir padaryta nuostoliu nieko 
bendro su karu * neturinčioms 
įstaigoms? Viena bomba patai
kė į slėpynę, kurioje buvo dau
giau negu tukštantis asmenų, 
bet visi išliko gyvi. Sužeisti 
tiktai du piliečiai. Vokiečiai nu
metė vieną bombą į anglų ligo
ninę. Du vokiečių orlaiviai už
krito ant namų ir padegė.

Italai giriasi
ROMA, Italija, rūgs. 6 d. —- 

Italų karo vyriausybė praneša, 
kad jų aviacija smarkiai puolė 
anglų karo laivų bazes Aleksan
drijoj ir padarė didelių nuosto
lių. Italai ėmėsi tokių priemo
nių keršydami anglams už Do- 
dekaneso tvirtovės išgriovimą. 
Italai bombardavo Sudaną ir 
Egyptą. Vietomis išardė susisie
kimą. Anglų orlaiviai vakar 
bombardavo San Paolo ir Tu
riną, bet nuostoliai maži. Ang
lai vis dar tebeskrenda per 
Švencariją. Italai bombardavo 
Maltos salos tvirtovę Deli Ma
rą.

Bombarduoti anglai
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 6 d. — Vokiečių karo vy
riausybė praneša, kad jų orlai
viai smarkiai bombardavo Li- 
verpool, Swansea, Bristol, Hull, 
Yarmouth, Chatham ir kitas 
vietas, šimtai bombanešių ir 
naikintuvų verčia sprogstamą 
medžiagą visoje Britanijos te
ritorijoj ir ruošia dirvą galu
tinam puolimui. Vokiečių orlai
vių skaičius buvo toks didelis, 
kad' anglų lakūnai bu vo priver
sti trauktis ir slėptis krašto 
viduje esančiuose aerodromuo
se. Oras labai geras ir vokie
čiams sekasi bombarduoti.

slepia labiausiai reikalingus pro
duktus, kad vėliau galėtų juos 
pardavinėti žymiai brangesnė
mis kainomis. Okupacinės ka
riuomenės vyriausybė yra nu
sistačiusi smarkiai bausti bel
gų pirklius.

Tankai Kanadai
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos karo sluoksniai šian
dien pranešė, kad Kanada ne
trukus gaus kelis šimtus Su
vienytų Valstybių Armijos tan
kų. Derybos tuo reikalu senai 
pradėtos ir šiomis dienomis ga
lutinai susitarta. Armijos štabo 
viršininkas gen. Marshall pasa
kė, kad dabartiniu momentu 
minėti tankai Amerikai yra ne
reikalingi, nes jie stovėjo visą 
laiką sandėliuose. Kongresas 
nenorėjo duoti pinigų benzinui, 
kad tais tankais kariuomenė 
galėtų daryti pratimus. Leng
vieji tankai sveria 6 tonus. 
Sunkieji sveria 30. Spėjama, 
kad Suvienytų Valstybių armi
ja turi apie 800 tankų, kurie 
buvo pagaminti praeito karo 
metu arba tuojau po karo.

Pavojų praneš 
telefonu

STOCKHOLMAS, Švedija, < 
rūgs. 6 d. — Valdžios sluok
sniai šiandien pranešė, kad šve
dų telefonai gali būti naudoja
mi lėktuvų pavojui perspėti. 
Kambaryj įtaisoma specialus 
triukšmą keliąs prietaisas, ku
ris pradeda veikai, kai centra- 
linėj telefono stotyj pakeliamas 
elektros srovės voltažas. Prie
taisas visai nekenkia telefonui. 
Triukšmas tęsiasi vieną minu
tę ir atkreipia dėmesį visų gy
ventojų. Jis yra tiek stiprus, 
kad prikelia visus iš miego, 
bet nesukelia tokios panikos, 
kaip mieste įtaisytos sirenos.

Teis aviacijos 
ministerius

RIOM, Francuzija, rūgs. 6 
d. — Petain vyriausybės teisė
jai įsakė areštuoti Pierre Cot 
ir La Chambre, buvusius fran
cuzų aviacijos ministerius. Cot 
buvo aviacijos ministeriu Blu- 
mo kabipete. Jis yra didelis 
Hitlerio priešas ir dėjo visas 
pastangas kovoti prieš hitleriz- 
mą. Jam labai daug trukdė da
bartiniai seni generolai, kurie 
priešinosi visiems jo planams. 
Cot yra Amerikoj ir nemano 
grįžti į Francuziją, kol ji. bus 
'valdoma Hitleriui palankių' ge
nerolų grupės. Cot mano tęsti 
kovą prieš fašizmą.

Patys didžiausi 
mūšiai

LONDONAS, Anglija, nigs. 6 
d.—Nesuskaitoma daugybė vo
kiečių orlaivių šiandien po pie
tų pradėjo pulti Anglijos pa
kraščius. Ligi šiam metui vo
kiečiai niekad nepuolė tokio
mis didelėmis orlaivių grupė
mis. Vienu metu puolami Ang
lijos pakraščių sustiprinimai ir 
krašto viduje esantieji miestai. 
Virš Londono ir visose pakraš
čių provincijose eina nuolatinės 
kovos. Anglų orlaiviai skubiai 
pakilo kovai. Rado 200 vokie
čių orlaivių eskadrą, kuri sten
gėsi sunaikinti anglų aerodro
mus. Anglų lakūnai kovoja su 
vokiečiais kur tiktai juos sutin
ka. Londono gyventojai jau ne
kreipia dėmesio į sirenas, nes 
labai dažnai jos pavojų skelbia, 
šį rytą anglai numušė 34 vo
kiečių lėktuvus.

Galvoja, kaip 
Hitleris

MASKVA, Rusija, rūgs. 6 d. 
— Sovietų laikraščiai tiktai 
šiandien pare'škė savo nuomo
nę apie Amerikos naujai įgy- 
tas karo bazes. Amerikos ir 
Anglijos padarytas pasikeiti
mas karo laivais ne taiką at
neš, bet karą dar ilgiau pratęs. 
Britų pozicijos žymiai sustip
rės ir galės geriau gintis nuo 
vokiečių. Sovietams patiktų, 
kad Anglija nusileistų ir pri
imtų Hitlerio ta kos sąlygas.

Anglų nota 
japonams

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
6 d. — Užsienių reikalų mini
sterijos vicesekretorius Butler 
pranešė parlamentui, kad bri
tų vyriausybė perspėjo japo
nus Indokinijos reikale. Britai 
priminė japonams, kad francu
zų Indokinijoj turi interesų, 
kuriuos yra pasiryžę ginti. Par
lamento . nariai, klausydami 
Butlerio pranešimo, susidarė 
nuomonę, tarytum britų ir Ame
rikos vyriausybių notos buvo 
padarytos užsienių reikalų mi- 
n'steriams pasitarus. Juos tai 
džiugina, nes mano, kad Ame
riką bendradarbiaus su Angli
ja.

— Vokiečiai išsiuntė visus francuzus iš Francuzijos uostų. 
Mano, kad francuzai seka laivų judėjimą ir praneša anglams.

— Nacių budeliai nukirto galvas 4 vokiečiams. Teismas 
juos teisė už šnipinėjimą svetimos valstybės naudai.

— Vokiečių okupuotoj Francuzijoj 800,000 francuzų be
laisvių serga šiltine.

— Gen. Weygand išliko gyvas, kai jo orlaivis virto Limo- 
ges aerodrome. Jo adjutantai smarkiai sužeisti.

— Japonijos mieste Kobe vyksta dideli gaisrai. Padegti 
kariuomenės benzino sandėliai. Padaryta milijoniniai nuosto- 
liai.

— 128,000 vokiečių privalės apleisti Besarabiją ir Bukovi
ną. Vokiečių perkėlimas jau pradedamas. Hitleris juos apgy
vendins Lenkijos teritorijoj.

— Irlandijoj sušaudyti du piliečiai, kurie prieš kelias sa
vaites nušovė policijos agentą.

— Anglų submarinas atėmė iš vokiečių prekybinį laivą ir 
išlaisvino 24 britų jurininkus, kurie buvo vežami į Vokietiją. 
Susirėmimas vyko netoli Ispanijos krantų.

— Anglų orlaiviai bombardavo Čekoslovakijoj esančias vo
kiečių aviacijos fabrikus. Kita eskadrilė bombardavo Fiato fa
brikus Italijoj.

Perspėja Hitlerį
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

6 d. — Admirolas Muselier, 
prieš Hitlerį kovojančios fran
cuzų juros ir oro jėgų viršinin
kas, pasakė nacių vadą perspė
jančią kalbą. Hitleris savo lai
ku prižadėjo la kyli piratais 
suimtuš francuzų kareivius, 
kurie drįs toliau tęsti karą 
prieš Vokietiją. Muselier per
spėjo Hitlerį, kad jis taip pat 
turi vokiečių belaisvių ir įka:- 
tų. Jeigu prieš nacius kovo
jantieji francuzai nukentės ir 
jiems nebus teikiamos belais
vio teisės, tai Musel er pavar-
ios tas pačias priemones prieš euzų 
suimtuosius vokiečius. Francu-ja 
zų lakūnai ir jurininkai kovo-!
ja francuzų kariuomenės uni- tuo
formoj. Francuzams jau pavy
ko numušti kelis Vokiečių or
laivius.

Pakaitos francuzų 
kabinete

VICHY, Francuzija, rūgs. 6 
d. — šiandien padarytos pa
kaitos Petain kabinete Francu
zijoj. Gen. Weygand apleidžia 
karo ministerio ir kariuomenės 
vado pareigas. Karo ministeriu 
paskirtas gen. Huntziger, kuris 
vedė derybas su vokiečiais. Gen. 
Weygand paskirtas Afrikos ka
riuomenės vadu ir jam suteik
tos ypatingos teisės spręsti 
apie visus kariškus ir politiš
kus reikalus francuzų Afrikos 
kolonijose. Maršalas Petain pa
silieka valstybės galva, Lava- 
lis ministerio pirmininko pava
duotuoju. Ministerijose pasilie
ka užsienio, juros ir kiti mi- 
nisteriai.

Karo laivai Kanadoj
RYTŲ UOSTAS, Kanada, 

rūgs. 6 d. — Viena grupė Ame
rikos karo laivų, kuriuos Roo- 
sevelto vyriausybė perleido An
glijai, šį rytą įplaukė į vieną 
rytų Kanados uostą. Tai yra 
pirmieji karo laivai, kurie pa
siekė britų imperiją. Netrukus 
juos paseks kiti karo laivai, 
kurie jau paruošti. Laivus per
ima britų jurininkai, kurie tuo
jau juos pradės naudoti karo 
reikalams. Kanadoj jau yra pa- 

ikankamas britų jurininkų skai
sčius laivams perimti.

Afrikoj auga 
maištas

TANGER, Ispanų Maroko, 
rūgs. 6 d. — Francuzų Maro
ko padėtis labai neaiški ir ver
čia visus susirūpinti jos atei
timi. Britų blokados pasekmės 
labai aštriai jaučiamos ir vie
tos gyventojai labai gyvai vis
ką komentuoja. Vyresnieji fran
cuzų kariuomenės karininkai 
linkę klausyti Petain valdžios 
nutarimų, bet jaunėtieji reiš
kia dideles simpatijas britams 
ir nori tęsti kovą prieš vokie
čius. Pradžioj Weygandui ir 
Petainui pavyko įtikinti fran- 

karininkus, kad Francu 
daugiau laimėsianti nusto

jus kariauti, bet dabar niekas 
jau nebetiki. Hitlerio rei

kalavimai toki dideli, kad ir 
pats Petain abejoja išlaikyti 
francuzų struktūrą. Petain de
da dideles pastangas išgelbėti 
Afrikos kolonijas, bet vien tik 
pažadais vargu jis pajėgs ilgai 
jas išlaikyti.

TOKIO, Japonija, rūgs. 6 d. 
—Japonų laikraščiai praneša, 
kad keturi svarbiausieji japonų 
ministeriai šiandien turėjo pa
sitarimą. Svarstė Amerikos ir 
Britanijos notą Indokinijos rei
kalu ir nutarė nekreipti jokio 
dėmesio į Amerikos padarytus 
pareiškimus. Kai kurie laikraš
čiai sako, kad Amerika neturi 
rūpintis Indokinijos reikalais, 
jos interesai nenukentės.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
6 d. — Bombardavimo metu 
labai .smarkiai nukentėjo rytų 
Londonas. Jis daugumoj buvo 
žydų apgyventas ir skaitėsi žy
dų ghetto. Ten gyvenantieji žy
dai labai neturtingi. Daugel s 
turi mažas krautuvėles arba 
verčiasi įvairiausiais amatais. 
Vokiečiai mėtė labai stiprias 
bombas. Sugriovė daug namų, 
o kai kur sugriovė net pogrin
džius, kur gyventojai buvo pa
sislėpę nuo bombų.

NUO RUGSĖJO
SEPTINTOS

Naujienų Raštinė 
bus atidaryta kasdien uno 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak.

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

“NAUJIENŲ” ADM.
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(Tęsinys)
O tai reiškė, kad jos nepri
klausė daugiau nei buvusiam 
savininkui nei valstybei, bet 
pirmOn eilėn visriorrieriei, ku
rios valia pasireikšdavo pėr 
rinktinius savivaldybėš orga
nus; sindikatui, kuris kontro
liuodavo visų ioš pačiris rųšies 
pramonę ir nustatydavo santy
kius su kitomis pramonės ša
komis; pagaliau ir patiems dar
bininkams, kurie buvo tiesiogi
niais darbo realizuolojais.

Ypatingai smarkiai pasireiškė 
įmonių kolektyvizavimas Kata- 
lunijoj. Per trumpų laikų bu
vo kolektivizuotos visos susisie
kimo šakos, metalurgija, audi
mo pramonė, optika, odų iš- 
dirbimas, elektros gaminimas, 
gazo išdirbimas ir kt. Kolekty
vizmo idėja prigijo ir laukuo
se.

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontu

3109 So. Halsted Street
Tėl. Yards 2151

žėmėū ukyj oįį^nižu'oja s 
kolektyvus.

Visose antifašistinės Ispanijos 
provincijose pradėjo dygti že
mes ūkio’ kolektyvai. Rieft^ie- 
hbj ptoVhicijoj, kiėkvfeirfūm ap- 
skrilyj jiė turėjo skirtinius vie
ni nuo kitų pažymius, kiekvie
nas kolektyvas tutėjo sūViis 
nuostatus, turėjo savo tvarky
mosi būdą ir neturėjo vienų vi
siems išdirbtų šabloninių vi
daus tvarkyinoši taisyklių.

Vienas dalykas ispanų lauko 
darbininkams buvo šventas: vi
suotinis kolektyvo darbininkų 
susirinkimas. Ten kiekvienas’ 
turėjo teisę kalbėti, kiekvienas 
galėjo pareikšti savo nuomonę, 
bet užtat kiekvienas ir privalė
jo pildyti susirinkimo nutari
mus. Buvo renkami atstovai 
kolektyvo reikalams vesti, bet 
tie atstovai jokių privilegijų ne
turėjo. Atvirkščiai, jie buvo pri
versti daugiau dirbti, nes be 
kasdieninio tanko darbo jie pri
valėjo tvarkyti dar ir kolekty
vo reikalus. Išrinktieji lutėj u 
duoti visuotiniam susirinkimui 
atskaitomybę Apie savo darbus. 
Nebuvo jokio organizmo, kuris 
butų turėjęs daugiau galios ne
gu visuotinis susirinkimas.

Prievartos negalima vartoti.

Antras Ispanijos kolektyvų 
pažVniys bUvo tas, kad jie nie
ko prievarta nevertė įstoti į 
kolėktyvą. Visi tie maži ukiiiin-

prastu užguitu kttinū. taip pat 
reikia pariĖėžti, j6g kolėktyva'i 
daugiautfra kūrėsi tose vietose, 
kur didėlių dvūrį ša^iriitikai 
buvo aplėidį savo dvarus. Že
mės dalintis jie visai riėmarie, 
nes žinojo, jog šiandien yra ne
racionalu žemė dirbti mažais 
sklypeliais.

Per vienų metų laikotatpį 
kolektyvai taip pradėjo žydėti, 
jog b(ivo pralėriktO’s ir pdčįų 
optiiiHstiškiau'sių žėmdirfcfių vil
tys. Jų skaičiūs IsįSariijdj kas
dien ūrigū, apdirbamo laiikb 
pfotdi Aidėjo, ir įatys kolfekty- 
vai turtėjo. Daugelis, pirmus 
metus nuošaliai pasilikusių 
žemdirbių patys prašėsi juos 
kolek£yvan priimti. Kolektyvūi 
plėtės'i ir augo nežiūrint, kad 
patys aknrigiaūšiėji vyrai buvo 
priversi! ėiti karau.

Ispdriijoš žėmdirbys, kuriš 
buvo skaitomas labiausiai atsi
likusiu Visoj Europoj; dtkrėipė 
į savė visų dėmesį. Iš kitų kra- 
štų atvažiavusieji socialistai sa
viesiems siūlė mokytis iš beraš
čių Išpariijb’s valstiečių. Libera
lai ir deinokratai, lankiusieji 
Ispariijų, stebėjosi kaip tiė pa
prasti žemdirbiai moka išnau
doti žeriię, kuri koridų ilgus de
šini iriiečiuš buvo dirvonais lai
koma, palikta veistis kiškiarriš.

Ispširiljdš kolektyvai škyrėši 
hūo rtfeiškij.

Ispanijos žemes ūkio kolėk- 
lyvaiš' stėb‘ėj6si riėt rūšai. Vie
nas rusų aviacijos specialistas,

>

pabuvojęs kolėktyvištų šuširlri--'

f

DAR TURINE KEtETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinoj Glemžaitės

Lietuvitj Mbtertįv 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
Raina $1.00

NAUJIENOS 
1739 so. halsted st. 

Chieago, III.

rie norėjo savo lauką dirbti 
skyrium, galėjo tai laisviausiai 
daryti. Niekas jierns nė puse 
žodžio neužsiminė apie reikalą 
dėtis į kolektyvą. Kolekiyvištai 
norėjo juos patraukti pavyz
džiu, stengdamiesi jiems įrody
si, jog bendrai žėirię difbaiit 
yra gaunainas daug didesnis iš 
jos pelnas ir nereikia vartoti 
toks didėlis darbo kiekis. Ko
lektyvai įsigijo moderniškas 
mašinas ir tomis mašinomis 

.daug lėngviaii ir geriau atlik
davo laukų darbius, negu pa-

“Pas mus taip pat nori įves
ti kolektyvus, bet musų kolek
tyvai ligi šiai dienai dar nepa
jėgiu atsistoti, ant kojų. Vis juos 
dar reikia rainstyti. Yra keletas 
pavyzdinių, kuriuos galėtume 
su jūsiškiais palygiriti, bet kiek 
kraiijo teko pfalieh, kad to pa- 
siekturiie.”

Šis karininkas stiprūtū, ka’d 
rievartojant pricVdrtoš, galima 
daiig didesnių ir geresnių rėzul-

MASTEll WIND0W SHADE C0.
4 S. J. Vondrak v Tel. Lafayette 4560
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
flrąnkom lazdas ...mes numieruojam ir užkabinam 
TAVERNOMS, NAMAMS LR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STftEET (ARTI W00D ST.)

Ūž&emš fetjo* ūki6 įatv4ftymŪ.

Daf mdįjia’ri vištas jierlis ai- 
rčldė, kai pamotė, jog iiė patys 
(farbiriinksti įradėjo* tvarkyti 
apleistą ūkį ir paleido darban 
vlsū’s fabrikus, joidri Budri jie 
Hėrioriėjd sritikti šiį ta tikrovė, 
kąrf traukiniai gali ėiti be jo
kios akcininkų friterveriėijoš,' 
kad autobusai gali dat smar
kiau ir saugiau yažinėtį be sa
vininkų škiįiiį dirėfcioYių. Vikri 
tiktai ši idejri a'ttijtfk payojiriga, 
ria, o jos rėaiižav'iriiūš, yįatiri- 
gai jeigu jis žadėjo duoti (eigia- 
irius vaišius; buvo tiesiog nėp'a- 
kenčiamas.

davė', kiek galima grėičiau lik- 
vidtič'ii idejį, nešančią naujų 
minčių šbcialiniari judėjiman. 
Tiesa, generolai jai nepatiko, 
rifeš sukilo još visai neatsiklau- 
s£, bei ji žinojb; kad revoliuci
nė Ispanija, jeigu laimėtų ka- 
rą, taip pat galėtų pridaryti so- 
tiesiems nerimo, o šito angliš
kas kb'hšėrVa'torius niekad lietūs kb'hšėrVa'to'rius niekad 
pageidavo.

(Bus daugiau)

AiJiVLTORilJM
RESTAURANT

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

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

vak, Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: Y ARUS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Prancūzija, kurios valdžios 
pčiėŠ'akyj siuvėjo šdciaiištas ii* 
dėmbkratūs Fildirids, riė tiėk 
ja'ūdinėsi dėl Išpridijės įvykių, 
bėt Čėmberia’do vūmoriiū Ang
liju apie isp'anijė’š hūtijdVeš ūė 
girdėti riiėito riėdčlčėjri. Ji įteigei-

ŽVėryrie Mirė Naiija- 
gimis Žirafa

Išgyvenęs tik 40 valandų va
kar mirė žirafa, kuris gimė 
Čhicagos Brookfieldo žvėryne. 
Nauja gi mis nenorėjo priimti 
jokio riiaisto ir tik per prievar
tų Vėtėrinarai davė jam 14 un- 
čijų pieno. Kai jie atėjo gyvū
nų aiitrii kartu penėti rado jį 
kūlintį garde negyvą.

Mrs. A. K. JARUSZ
THERAPY 

K and AUDtViF’E 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

■ H. KhM M

NELAUKITE-
Kytoj Gali Buti Pef vėlu!

Jei $<Jritė riįšitifetKtįrjįriS tf&tįiės riiriifiš; baldus, automobilius, ar 
Šiaip k# aįidraūstt; ^'ikšil^rikite a‘£ėriw, arba bfbkėHo, kad jis pa-

ešanfiė riirmĖtklfi'š'ia'i risĖ^iai Čhičago Board of Undervvriters”

OHALLEf & McKAY, Int
W. ŠU 1517, 1519, 1521

Tei^o^š J>208\u.« Telefonas CENTRAL 5209
,v^>c:GLNĘĮRALXAI :ĄG#NtAL Kompanijų: 

AMERICAN JNDEMNITY „COMPANY 5-.tote ®As
LŲMBERMEN’S INSURANCE COMPĄNY , . , .
MASŠAČHUŠĖTTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MAŠŠAČHŪŠETTŠ BoNdING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.—: 

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. Ž. VEŽĖL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Stręet

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ŽUBRiCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS:. 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899

Namų Tėl, yiNCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
. . . (Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo

vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS , '

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

ir nuo

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
Rež. Hydė 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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
škNlAUŠlA tit linMIAU8IA LAIDOJIMO (STAIGA 

'AFfBVLANGE 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

( t 4 ' ‘

' Teief6riii8 lAfaYETTE 0727

>' koplyčios visose

KITATAUČIAI
DR.HERZMAN

-—^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 Morgkn 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:

Supcrior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS akių gydytojas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas lt Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

UžŠiĖNiŲ JTAKA
Francuzų ir anglų turtuoliai 

antifašistų priešai.

Šie dideli Ispanijos darbinin
kų gabumai tvarkyti visuomė- 
riinį gyveninių, rikį ir pasiryži
mas vesti karų kariu būvu ir 
didžiausia' ispafių nelaimė. £)ė- 
inokf’atiškoji Pranėūžijd ii l.bč- 
rališkoji Anglija liko nustebu
sios, kai sužinojo', jog išpūrių 
darbininkija sugebėjo per po
rų dienų išiia'ikinti iš ii ša s ka-

tututy hite tatiini ndlo programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
mečiai^ IdKHI vai. ryto ii W. H. L P. stotie* (1489 K.) 

mi POVILU MALilMlERU.

*9.50

Šio. 2379

I Vardas ir pavardė

geri dūšių

*7.65

I NAUJIENAS NEEDLĖCRAiT DfepT.
Į 1739 So. Halsted St, Chieago, ih.

Į čia įdedu 10 centų ir prašali atsiųsti man Pavyzdi No.

FILET CROCHET CLOTH
2379 — Mėg’std staltiese.

Adresas......................

Mieštas ir valstija

IltlIlIlIlIlK'IIIIIIIHIHilIlIlIlIlIHIli

YARflš 1419

A frlnaAAifarG ‘ ? v 1 ’-i ? ■ ■ '”'C *»■

r

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHiLLIPŠ 
3307 Liluailica Avėnue Phone YARds 4908

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wėšiėrri A vėrinė Phone LAFayette 8024

I. J. ŽOLĖ
1646 West 46th Street Piiohė YARds 0781

LACTIAWIČZ IR ŠUNŲŠ
2314 Ž3rfl Plsicė Phone CANal 2515
SKYftltJS: 12-44 tisi lOSth Street Tel. Pullman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

. S. P. MAžEikA t.ARds 1138
3319 Litu^nlicŠL Averiiiė YARdš 1139

CRĄNE COAt CdMPANY 
53^2 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022

POCAHONTAS Mine Ritri iš 
mainų, (tatig dulkių išimta 
PcrkaUt 5 (ū'ūūš ar daugiau.

Salės Tax ekstra.
BLACK tlJMP BANĮ) ..........

budu negalėjo įsivaizduoti kas 
atsitiktų, jeigu jų pačių kraš
tuose įvyktų kas panašaus.

200 Prancūziją valdančių šei
nių ir “5 storieji“ iš Londono 
City tatai palaikė blogu prece
dentu ir //įėjo pastangas suma
žinti Ispanijos antifašistų did-

LIETUVIAI f

PATTERN 2379

• ' • w no*Laidotuvių Direktoriai
tlllllllllllllllHIIIIIIIIIIMltlHIIIIII

NARIAI
Čhicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Dircktbfiil 
Ašociaciids

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

jo spausdinti visokiariopas ne
sąmones, antifašistams primes
ti žiaui iausius nusikaltimus. 
lAindonas ir Paryžius oficialiai 
palaikė santykius su ispaniška 
respublika, bet galing.eji sluok
sniai negalėjo būti patenkinti 
uokiu daleliu ispanų liaudies 
pareikštu karingumu.

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUSį ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS .

Imkite 3 metus išmokėti—teikia 
tik jiišų parašo..

ŲęIoteX PlasterbOa'rd .. pėda 2c

Cedrfni&i Postai ( 7 pčflų) -10ę 
2x4. ......  ...y.... pėda ,iy2c
Wallbo'ard—šheet nuo 4x6 iki

4x10 .... .....................  pėdū 2c
Albert Special Maleva ga(. $1.25

A.pškaitliavimaš DYKAI— 
Pristatymas DYKAI 

albeižt lumber
& ŠUPPLY CO.

3800 S. Western,. Avė.
Tel. LAFayette 2101 .

Atdara’ fcas&ėn 7 v. ryto , iki 6 
v. v., nedėlibrriis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

j. LitJLEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

, . . ..ARtRūnYb. Petkus ... ...
6812 So. Wėstern Avė. Phorie GROvehill 0142
1416' South 49th Čburtė Cicero Phone Cicero 2109

. GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL , 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ašhlaiid Avė.
2-rOs lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
LYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COŲTH 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

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

2400 WEST MAdISON STREET 
Vai. I. iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

K. P.GUGIS
ADVOKATAS 

iMiesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 44H-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted Št. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818 
ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį
TeL YARDS 3146
VALANDOS: NUo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HAI.STED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penkiadienį 
4143 S6. Archer Avė. 

ia. LATAYĖtTk 3630

A. A. SLAKIS 
advokatas 

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
—ADVOKATAS— 

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

, State 7572 
3149 SO. HALSTED ST.

Vlctory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’
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KĄ KIEKVIENAS TURI ŽINOTI APIE 
CHEMINI KARĄ

Karo cheminės medžiagos 
skirstomos į šias grupes: 1. 
Dūminės karo cheminės me
džiagos, 2. Padegamosios ir 3. 
Nuodijamosios karo cheminės 
medžiagos.

1. — Dūminės medžiagos
Dūminės karo cheminės me

džiagos vartojamos fabrikams, 
geležinkelių stotims ir įvai
rioms kitokioms vietoms bei 
daiktams nuo priešo lėktuvų 
paslėpti. Dirbtiniams durnų de
besims sudaryti vartojami įvai
rus mišiniai. Dažniausiai var
tojamas Bergero mišinys. Jo 
sąstatas toks: cinko miltelių 
34.6 gramo, keturchlorės ang
lies 40.8 gr., natrio chlorato 
9.3 gr., ammonio chlorato 7.0 
gr. ir magnio karbonato 8.3 gr.

Yra ir kitų dūminių mišinių. 
Taip pat yra ir Bergero miši
nio kelios rųšys. Bergero miši
nys duoda bespalvius — baltus 
durnu*. Jei prie šio mišinio pri
dedama kiek suriko, tai gauna
mi oranžinės spalvos durnai. 
Primaišius prie dūminio miši
nio kinovaro, gaunami šviesiai 
raudonos spalvos durnai. Pii- 
maišius gi ultramarino, gauna
mi mėlyni durnai. Spalvoti du
rnai vartojami sutartiems ženk
lams kariuomenės dalims arba 
civiliniams gyventojams duoti.

Jei prie dūminių karo chemi
nių medžiagų primaišoma nuo- valai

gauti ir nuodingus durnus.
Dūminiai mišiniai laikomi 

visai sandariose skardinėse. Jei 
dūminis mišinys palaikomas 
nesandariame inde, tai jo ne
galima uždegti. Dūminiai miši
niai uždegami specialiais degtu- 
vais, panašiais kaip rankinės 
granatos. Mišinius galima už
degti įkaitinta iki raudonumo 
viela arba bedūmio parako 
plokštele.
2. — Padegamosios medžiagos

Padegamosios karo cheminės 
medžiagos vartojamos priešo 
miestams, sandėliams ir įvai
riems pastatams padegti.

Seniausiai vartojama padega
moji medžiaga yra ' fosforas. 
Fosforas ore pats užsidega. Bet

vai degančias medžiagas: plo
nas sausas malkas, šiaudus, 
miškus ir k t. Tačiau karo rei
kalams kaip padegamoji me
džiaga vartojamas vadinamas 
termitas. Termitas yra mišinys

džių) — 74% ir aliuminiaas 
miltelių — 24%. šitas miš nys 
degdamas išvysto iki SOOJ° 
karščio. Jam degant tirpsta ge
ležis. Jei degantį termitą pil i 
vandeniu, tai jis dar smarkiau 
dega. Termitą galima užgesinti 
tik apipylus sausu smėliu.

Padegamosioms bomboms ke- 
iš vadinamo

dijamų medžiagų, tai galima “elektrono”. “Elektronas” su-

CENTRAL HEALTH SERVICE
Mes sėkmingai gydome chroniškas ligas, pilvo, kepenų, inkstų, ir 
tt. Lytišką silpnumą ir Veneriškas ligas, varicose gyslas, varicose votis 
ir hemorroidus be chirurgiškos operacijos. Pasitarimas DYKAI!

Prieš-vedybiniai egzaminavimai pagal Illinois valstijos įstatus.
1922 W. DIVISION ST. (arti Damen Avė.) VISAS 2-RAS AUKŠTAS 

Du Telefonai: BRUnswick 2718 ir HUMboldt 6158.
Valandos: Nuo 11 v. ryto iki 8 vai. vak. Sekmadieniais tik pagal sutartį 

DR. J. E ZAREMBA, Medikalis Direktorius ir SANDRAUGAI.
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ŠIUO * apgarsinimu Buick atidaro 
duris visai naujų automobilių 

modelių metams.

1940 išdirbimas jau istorija—užrekor- 
davęs didžiausi gaminimo ir pardavinė
jimo sezoną, kokio musų kompanija nie
kad pirmiau nepažino.
Galite būti tikri, kad mes nuožmiai rea
lizavome, kad savo naujuose karuose
1941 metams turėjome atlikti tokiuos da
lykus, kuriais galėtumėme tikėtis toliau 
TĘSTI musų pažangą.
Taigi, prie $42.000,000, kuriuos išleidome 
savo dirbtuvėms ir mašinoms per šiuos 
pastaruosius keturis metus pridėjome dar 
$10,000,000 naujiems parankumams.
Mes paėmėme savo visų laikų geriausi 
karą ir nepaliaujamai ir rūpestingai jį 
privedėme prie VEIKIMO, SMAGUMO, 
IR GERYBES TOBULUMO, kuris yra 
aukščiau bet ko ką mes kada siulijome 
savo vardu.
Yra sunku teisingai aprašyti naujus 1941 
Buickus senais būdvardžiais.

*I>a»ak Kneyclopa- 
Rrltannlea, nu- ’ 

P « r-meteorsa ke- 
HąoJM Merija eks- 
pllosljų, kurio* pri
lygsta mesto daly- 
ko sukeltoms su
judimo bang o m s, 
yra vad I n a m a • 
“FIREBALL.”

n

miniaus C0%. “Elektronas” 
degdamas irgi pasiekia labai 
didelio karščio. Gesinamas taip 
pat kaip ir termitas. Padega
mosios bombos būna nuo 200 
gramų (padegamosios stelės) 
iki 50 kilogramų svorio.

Padegamosios bombos užtai
somos vadinamaisiejis daužo
mais degikliais, t. y. jos užside
ga atsimušusios į taikinį.
3. — Nuodijamosios medžiagos

Nuodijamosios medžiagos 
skirstomos šiomis grupėmis: a. 
— Troškinamieji nuodai ir nit- 
ro (azoto) junginiai; b. — 
Ašarinamieji nuodai; c.— Glau
dinamieji nuodai, arba aršinai; 
d. — Šutinamieji arba votiniai 
nuodai; e. — Paralyžuojamieji 
nuodai.

a. — Svarbiausi troškinamie
ji nuodai yra šie: chloras, la
bai aštraus duriančio kvapo; 
fosgenas supelėjusio šieno kva-

j tįsio šieno kvapo, ir

čio kvapo.

chloro 
durian-

mi dujų bangai paleisti. Difo.;- 
genas ir chloro pikrinas vaito- 
jami įvairiems sprogstamiems 
prietaisams pripildyti, kai,, 
štai: rankinėms granatoms, pa
trankų sviediniams, lėktuvų 
bomboms ir kt.

Kaip troškinamuosius nuo
dus pažinti? Tai gelsvai—žals
vas arba baltas žeme slenkąs 
debesis — rūkas. Jei tas debe
sis, dujų banga, bus chloro, tai 
bus labai aštrus kvapas, jei 
banga — debesis bus fosgeno 
— tai kvapas bus supelėjusiu 
šieno, arba visai jaunučių 
obuolių. Po labai trumpo laiko 
suima labai smarkus kosulys, 
čiaudėjimas, ašarojimas, troš 
kinimas. Jei būna pavartotas 

I chloro pikrinas, traukia vemti 
I ir vemiama. Pakvėpavus troški-

Kiekvienas karas visose 
penkiose naujos eiles seri
jose yra vertas nevartotos, 
šviežiai sudarytos kalbos.

jų priimnus ir dinamiškas gro-Madingai, jų priimnus ir dinamiškas gro
žis atgaivina nuvargintą ak| kaip tai pa
darytų vaizdas vandeninės pompos ty
ruose.

Ji* juda ir veikią kain jauni laukiniai 
sutvėrimai. Jie—tai dailumas ir lygsva- 
rumas ir uolumas. Jie vairavimui ir val
dymui neša didesnį užganėdinimą ir nau
ją džiaugsmo drebulį.

Eikite pamatyti šiuos šaunius naujus ka
rus pas jūsų pardavėją—jie padaro aiš
ku, kodėl Buick yra teisingai vadinamas 
“General Motors vertybės 
veikslu.”
Klauskite ypatingai anie 
poise-balanced FIREBALL* 
yra 1941 m. pagerintojas 
flash stiliaus ir svarbiausia visų tų savy
bių, kurios padaro Buicką naujų auto
mobilių metų sensacija.

suteikimo pa-

naują micro- 
inžiną—kuris 
Buick Dyna-

M

EXEMPLAR OF GENERAL MOTORS VALUE

MILDA AUTO SALES
806 WEST 3Tst STREET CHICAGO, ILL.
■■■■■ WHEN BETTER AUTOMOBILIS ARE BUILT BUICK WILL BUIID THEM

.......... ..............  - —

a

pradeda 
krutinėję,

namaisiais nuodais, 
smarkiai ' skaudėti 
trūksta oro, sunku kvėpuoti, 
pamėlynuoja lupos, ausys ir 
veidas, purto šaltis. Jei sunkiau 
apsinuodijama, veržiasi iš bur
nos baKos arba rausvos, putos, 
žmogus būna pusiau sąmonin
gas arba 
Trokšta —

Apsauga, 
arba eiti į

visai be sąmonės, 
dūsta.
Užsidėti dujokaukę 
priešdujunę s’ėptu-

vių nebūtų, reikia kvėpuoti per 
kelialinką audeklo gabalą su- 
vandens įpilti šaukštą geriamos 
sios sodos skiedinyje (Į stiklinę 
migdolais. Abudu nebijo nei 
sodos). Jei sodos arti nebūtų 
tai tokį audeklo gabalą sumir
kyti nors paprastame švariame 
vandenyje, arba kvėpuoti per 
drėgnos purios žemės sluoksnį 
(geriausia • tokios žemės prisi-

ti akis, burną ir nosį), arba 
kvėpuoti per drėgnas samanas.

Pagalba apsinuodijus. Apsi
nuodijusieji troškinamaisiais 
nuodais turi laikyl s visiškai 
ramiai, nes bėgiodami ir ner- 
vindamiesi turės giliau kvčpuo 
ti ir daugiau prisikvėpuos nuo
dų, sunkiau apsinuodys. Kada

šalta, reikia nusivilkti viršuti
nius rubus, nes tuose rūbuose 
visada būna prisisunkę daug 
nuodų. Išplauti kelis kartus ge
riamosios sodos arba boro rug- 
šies' 3% (kaupinas arbatinis 
šaukštelis į stiklinę vandens) 
skiediniais akis, burnų ir nosį 
Paimti kaupinę arbatinį šaukš
telį geriamosios sodos į vidų. 
Kosuliui sulaikyti duoti 2—*3 
tabletes kodeino (po 0,02). Žiū
rėti, kad apnuodytiems nebūtų 
šalta. Duoti šiltų gėrimų. Ge
riausia stipri kava ar arbata, 
saldus pienas. Jei ligoniai yra 
be sąmonės, tai negalima duo
ti vaistų į vidų,%es jie gali pa
springti. Sunkiau apnuody
tiems, jei gąlihia, duoti kvė-

Į stiklinę vandens įdėti ant gA- 
lo peilio paprastos druskos. Jei 
aki\s smarkiai peršti ir skauda, 
plovimas reikia kartoti kas 10 
minučių. Po kiekvieno plovimo 
reikia įlašinti cinko lašų (Zinci 
sulfur 0,02; sol ac. bor. (3%) 
10,0). Tokius ligonius laikyti 
tamsiame kambaryje, nes švie
sa sužalotas akis labai erzina, 
arba akis užrišti. Žiūrėti, kad 
užrišimas akių nespaustų, nes 
tai sukelia nepakenčiamą skau-1 
smą. Jei akių perštėjimas, 
skausmas ir ašarojimas greitai I 
nepraeina, siųsti ligonius kuo

greičiau į sanitarinius punktus 
arba į ligonines.

Lengvai apnuodytus ašarina
maisiais nuodais galima leisti 
eiti pėsčius. Sunkiau apnuody
ti ašarinamaisiais nuodais vi
sai netenka jėgų, — nepae'na. 
Juos reikia vežti.

(Bus daugiau)

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuose, kurios 
skelbiasi Naujienose.

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.

IŠDIRBĖJAI IR IŠDALYTOJAI PATAISYMŲ VISIEMS 
PEČIAMS, KROSNIMS IR BOILERIAMS MOKTI Sludios- tSu 

Sutaupinkit 40% 
išdirbėjai puikiu por
tretų monumentams— 

Padaryti U. 8. A. 
įkūrėjai 

"MON’TIGR APH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
ORKAI) - NENYK

STANČIO 
IRO NEĮVEIKIAMO 
JIh negali nukristi!

7008 SOUTH 
PAULINA ST.

PKOspect 1206

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis. 

NUSIPIRKT! PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taksų 3% Įeina i Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

n

NORTHWESTERN
STOVE REPAIR C0.

VISOKĮ krosnims ir pečiams 
PATAISYMAI!

Keturios Dideles Krautuvės Chicagoje.
Dabar yra laikas .peržiūrėti jūsų pečių ir krosnį dėl reikalingų 
sutvarkymų ir pataisymų. Padarykit tai kol dar oras švelnus. Iš- 
vęngkite krosnies pataisymo nemalonumų šalčių metu.

662 W. Roosevelt Rd.
8816 Commercial

Avenue
MONROE

312 W. 63rd Street
2323 Milwaukee 

Avenue 
6600.

žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau
Third Vein

$7.75

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.

“ Extra Dollars”
Beldžias į Jūsų Duris!

puoti deguonie.
Net ir lengvai [.apsinuodijusių Į 

troškinamaisiais nuodais arbi I 
nitro junginiais negalima leisti 
eiti pėsčiu į sanitarinius punk- I 
tus arba ligonines. Lengvai ir I 
vidutiniškai apsinuodijus us rei- Į 
kia vežti, o sunkiai apsinuodi
jusius reikia nešti ant neštuvų. I 
Jei sužalotos akys, tai jas rei
kia plauti jau minėtais skiedi
niais kelis kartus.

b. —.Ašarinamieji nuodai. 
Svarbiausi iš jų yra: chloro I 
aceto fenonas ir bromo bcnzl- | 
lio cianidas. Pirmas kvepia ži
buoklėmis, antras karčiaisiais 
migdolais. Abudu nebijojo nei ’ 
drėgmės, nei karščio. Vartoja
mi sprogstantiems prietaisams , 
pripildyti. Yra miltelių arba 
kruopelių pavidalu. Be to, dar 1 
yra: chloro acetonas, bromo | 
acetonas, akroleinas, benzilio- 
bromidas, ksililio bromidas ir 
daug kilų. Visi šie yra bespal- 1 
viai skystimai, labai aštraus — 
duriančio kvapo. Vartojami 
sprogstantiems prietaisams pri
pildyti. Gali būti išlaistomi.

Kaip pažinti. Šie nuodai tu
ri aštrų duriantį arba karčiųjų 
migdolų, arba žibuoklių kvapą. 
Jie staigiai graužia akis. Skau
da. Kyla nelabai smarkus ko
sulys ir čiaudėjimas.

Kaip apsisaugoti. Geriausia 
priemonė yra dujokaukė arba 
priešdujinė slėptuvė. Jei jų nė 
ra, tai kvėpuojamiesiems ta
kams (nosiai ir burnai) ap
saugoti vartojamos tos pačios 
priemones, kaip ir nuo troški
namųjų nuodų. Akis geriausia 
užrišti bet kokiu kelialinku šla
piu audeklu, arba užlipdyti sto
rai boro vazelinu.

Pagalba. Negalima trinti 
akių! Visai neliesti akių ranko
mis, nes akis trinant nuodai 
įtrinami giliau ir sužalojimai 
būna sunkesni. Be to, nuodų 
gali būti ant rankų ir jų į akis 
pateks dar daugiau. Kuo ati
džiausiai kelis kartus išplauti 
akis geriamosios sodos ar boro' 
rūgšties skiediniu, arba nors 
sūdomosios druskos skiediniu.

POCAHONTAS — 
ar New River. Ne
rūksta ... Namams 
---------rrrr--------- t-------  
WEST VIRGINĮĄ MINE 
RUN — Extra rupios

PETROLEUM CARBON CQ 
Pilė Run
PETROLEUM SCREENINGS 
3-inch Screenings

ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba q»j 70 
rankomis kūrenti 1 v
ALE STOKER NUT ^-“1-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių nr
Įrengimams »pU.UO
ROYAL“ STOKERNUT — Mū“ 
sų Vadas. Puiki Štoke- nr 
riam Anglis $0.00

Sąskaitos atida
rytos iki 15-tos 
d. uždirba pilno 
mėn. dividendą.Vėliausias

Dividendas
Visi fondai apdrausti iki $5,000 

by U. S. Gov’t Agency
Fair field Sa vings

and Loan Associatlon
1727 W. Csnnak Rd. L«w.64M

MILLER’S CREEK
šmotai, Genuine
Consolidation

Dideli

ATLAS BLOCK — jr/i
Puikios Pečiui Anglys

BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch e 7 nn
rupumo 
BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai 
"•nli nirVfi »p I J)t)

Kainos Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

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

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS

PLEITUS DABAR! EZ"’

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $1OKn
Išima Už .............. I v.UU
PRABŲVIMAS Crn AflLigoninėje .............. ^OU-UU
RAUDONGYSLIŲ $ HE Art
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS CO Afl
Greita Pagelba ....... *L.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C <4 A A
ir vaistai .................. * I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

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

Dentures 
užsakymą

t i k 
nuo

Mes esame puikių dantinių pledų 
gamintojai jau per suvirs 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

Lawndale Deniai Laboratories 
HEJNA BROS.

Atdara iki 8:30 v. v. — Subatomis iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251

ir 
aukščiau

t'.

PATTERN BOOK

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

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
tsargos fondas virš $400,000.00

Dabar Mokame 3^2^ ^a“
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mf.

.r
I

Vardas
LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, III.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 1141

AdresasMiestas
ė ■Mk

Valstija___ __ ______________
u***!.tJg



NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis, rūgs. 7 d., 1940

NAUJIENOJ
The Lithuaniaą Daily New«

Published Daily Escept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Tęjephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Iii. Telefonas Canai 8500.

Ufaakyme kalnai
Chicago j e—paštu
Metams|8.0C
Pusei metų----------------------4.Q(
Trims mėnesiams  2.0(
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui  ____ .76

Chicago j per išsiuntinėto jus:
Viena kopija „.„„„..L..    3
Savaitei 18
Mėnesiui ..______________ . 75

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: t Atpiginta):

Metams ................ $5.0C
Pusei metų ........... — 2.75
Trims mėnesiams_____ J.50
Dviem mėnesiams ....._ ——. 1.0C
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos^:
Metams -------  $8.00
Pusei metų ----  4.00
Trims mėnesiams______ - 2.5t

w r

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

(T

Hitleris skubinasi
Vakar nacių oro ataka prieš Angliją buvo didesne 

ųž visas įvykusias iki šiol. Britų salas puolė tokie dide
li vokiečių bombonešių ir kovos lėktuvų pulkai, atskris- 
dami vienas po kito per Kanalą, kad nebuvo galima nė 
suskaityti, kiek mašinų tuose puolimuose dalyvauja. Vie
name tik pulke, kuris pasiekė Londono prierpiesčius, jų 
buvo ne mažiau kaip 350.

Atrodo, kad Hitleris ryžosi, galų gale, pavartoti vi- 
sąs savo jėgas prieš Anglijos aviaciją ir ją sunaikinti, 
kad po to gaįėtų įsiveržti į Angliją jo armiją. Netrukus 
turės paaiškėti, ąr šis Hitlerio užsimojimas bus sėkmin
gas.

Jjsąi, matyt, skubinasi su Anglija “apsidirbti”, pir
ma negu ateis blogį rudens orai. Be to, jam rupi suduoti 
Anglijai nulemiantį smūgį, kol ji dar nesuspėjo parsiga
benti 50 karo laivų, kuriuos ji šiomis dienomis gavo iš 
Amerikos vąldžios.

Premjeras Churchill šią savaitę pareiškė parlamen
te, kad Angliją yra pilnai pasiruošusi atremti nacių in
vaziją. Reikią tikėtis, kad tai nebuvo tušti žodžiai.

Karolis nuverstasJ • « •• •

Rumunijos karalius Karolis neteko savo sosto. Jį pri
vertė pasitraukti Geležinė Gvardiją, kurios vadus jisai 
be pasigailėjimo žudė, bet visų išžudyti nestengė. Tai yra 
fašistiška organizacija, simpatizuojanti Vokietijos na
ciams. Veikiausia, naciai ją ir finansuoją,

J ^ąrolįo sostą atsisėdo jo sūnūs Mykolas, 18 metų 
vaikinas, kuris jau buvo karalium prieš 10 metų. Tuomet 
jam paveržė karaliaus vainiką jo tėvas, ‘pagrįžęs iš Pa
ryžiaus, kur jisai gyveno ištremtas savo tėvų, supykusių 
ant jo už romaną su Magda Lupescu.

Sostas dabar vėl yra sugrąžintas Karolio sūnui, bet 
karališkų teisių Mykolas turės nedaug, nes jo tėvas, prieš 
abdikuodamas, buvo beveik visų jų išsižadėjęs. Kai ku
rie stebėtojai Europoje pranašąuja, kad gali ne tiktai su
griūti Mykolo sostas, o ir suirti visa Rumunijos valsty
bė. Per paskutines kelias savaites jai padaryta tiek daug 
skaudžių operacijų, kad ji vargiai išliks gyva.

Buvęs franeuzų blokus
Rumunija yra viena iš tų valstybių, iš kurių po pra

eitojo pasaulio karo Francuzija buvo sudariusi apsau
gos bloką, į rytus ir pietus RUo Vokietįjos.

Iki bolševikiško perversmo Rusijoje, 1917 m.? Frąn- 
euzijos sąjungininkas rytuęse buvo Rusiją. Ręt kai Le
ninas pagrobė valdžią ir pąsįrąšę sęparątinę £ąį}$ą pras
toje su Vokietijos kaizeriu, tąi ^rąpęųzjją pąjįįm bp s3r 
jungininko rytuose. O ji numąųp gerąi, kącĮ ji yįępą nuo 
Vokietijos atsiginti negali.

Todėl Versalio taikos kpnferępęijoje Francuzija su- 
mapė kiek galint labiau apkarpyti Vokietijos teritoriją 
įr |uo pačiu laiku sudaryti ęilę stiprių valstybių tarpe 
Ypkįetijps ir bolševikų imperijos. Tokiu budu gimė di- 
cjžlpji Lęjikiją, Čekpsjoyakiją, Rumuniją Jų^ęsĮąviįą.

Karę sų* bpj^ęvikąis, kurie buvo sumušti, pasidėko- 
jąpt pagąlbąį, kurią fiįsųdskiųi suteikė franeuzų ge- 
ųerąlinis štabąs, Įp pąsicĮėkpjąnt Stalino žioplumui (kuris 
sųįąikė Vproši]qyp iy Bųdenpy’p ąppijąs ųuo pąrąnjps 
sųteįkjmo Tųp^aęevskio kairiajam fronto sparnui), — 
Lpplpją savo teyįtpfiją dar praplėtė toliaus į rytus; o 
pąąkųi ji pagrpbė ir Vilpiaųs kraštą. Tpkip būdų Lenki
ją |ąmę ąp^ąųgos bloke buvo pasidąriuąi stam
biausioji dalis. Kitos trys to bloko dą|ys —r Čpkoslovaky 
ją, Rumunija ir Jugoslavija — susijungė dar atskira su
tartim tarp savęs, susidėdamos į Mažąją Santarvę. Viev 
nas šios valstybių grupės uždąvjpys buvę saugoti, kad 
Austrijon negrįžtų Hapsburgų dipų^tiją, nęs jų teritori
jos buvo sudarytos daugiaušįą iš buvusiu Ąąstro-Yppg- 
rijos žemių, ir tps ipOHarchųps ątgaiyjnjipąą bųtų buvęs 
joms pavojingas dalykas.

Iš to franeuzų bloko šiandien tik Jugoslavija dar 
nėra sunaikinta. Čekoslovakiją Hitleris suskaldė ir pa
vertė savo “protektoratu”. Lenkiją jisai užkariavo ir 
pasidalino pusiau su Įštąlipu. Rumunija tapo apjęąppytą

ŽMONIŲ IŠNAUDOJIMAS .
—' - J

Bolševizmo šalininkai pąola- 
tep pasakoja, kad sovietų Ru
sijoje esąs “pąnaikįnjtas” žmo
nių išnaudojimas, nes valdžia 
atėmė iš privatinių savininką 
dirbtuves ir paėmė jas savo 
nuosavybėn; be to, valdžia pą- 
naikino privatinę prekybą' ii’ 
priyatinius žemės ukius.

Šita kpniųnistų prppagąn(|a 
apsuko galvas daugeliui žmo
nių, kurie nenusimano apie eko
nominius klausimu^. Pavyz
džiui, vienas lietuvis profesįp- 
nąląs reįškia sąyQ $ųąųgsipą, 
kąd Lietuva tapo prijungta prįe 
pęlševikiškos Rusijos, ‘$|ir už
drausta žmogui žmogų išnaudo
ti savo naudai??

Žmonės, kurie šitaip kajbą, 
nepagalvoja apie tai, kad išnau
dojimas gali būti ne tiktai pri
vatinei naudai. Sakysime, nusi
kaltėlį valdžia uždaro sunkių
jų darbų kalėjime, kur jisai yra 
priverstas skaldyti akmenis, 
kasti riavus arba dirbti kpkį 
nors kitą darbą, gaudamas ąž 
tai valgį, nakvynę, rupus įr, gąl 
būt, keletą centų atlyginimo 
kasdien (kad jisai turėtų dau
giau noro dirbti), šitokiu kali
nių darbu valdžiai gali būt pa
gaminti dideli turtai, nes kali
niai pagamina daug daugiau, 
negu valdžiai kaštuoja jų užlai
kymas (ir tie keli centai “al
gos”, kuriuos jiems valdžia pri
meta). Ar tai nėra išnaudoji
mas ? '

Žmogaus išnaudojimas čia 
yra aiškus, nes “iŠnaudojimąs” 
juk yra ne kas kita, kaip ąjč- 
mimas nup darbininko dalies tą 
gėrypių, kurias jisai pągąipiną. 
Juq didesnė dalis to, ką darbi
ninkas pagamina, yra nuo jo 
atimamą, juo dįjesnis^ .yęa jo 
išnaudojimas. Čia: hiatomb iš- 
naujojimą ne privatinio as
mens naudai, bet valdžios nąu- 
dąi, ir į^nąą^ojįiųąs šiame pa
vyzdyje yra jar didesnis, nęgų 
kapitalistiniame biznyje. ^įe 
palys žmonės, dirpdamį ne kai
po vąldžios kaliniai, pet kaįpo 
privatinio kapitalisto pasamdyti 
dąpbininkąį, gautų, be ąbejpnęs, 
daug geresnį atlyginimą. Ir, be 
to, jie butų laisvi: galėtų gy
vent} kur jięips pątjnką; tąyė- 
tų tpisę, jęigp “posąs’’ jiępąą 
pegerag, eiti kitur pasiieškpR 
ųždąrpip; atliekamu nuo dappo 
laiku galėtų pąsilipksniiptį, ąu- 
pitį.mR toHO if 14- 9 
kiųjų darbų kalėjimo įnamis 

lėisiiį'nejupi.
Vadiųąsį, išnąųdojįmąs val

džios įstaigoje ir valdžios nau
dai gąli pųfi (Jąug a^šęsąis ir 
nežmonįškesųis, negu kapitąjįs- 
tiniame biznyje. Tiesą, mes čia 
paėjnėme kraštutinį pavyzdį —- 
gunkįųjų darbų kajejimą, nprs 
reikia pastebėti, kad sovi^ętp 
Rusijoje šitos rųšies darbo sis
temą yrą vąrlpjąmą įapaį jo
čiai. Tenai kalinių jėgomis pu
vo atlikti milžiniški viešieji |jąr- 
bai: iškasti šimtų mylių i|gip 
HRąli“, i||PF?Įi pMv 
miško; ir tiems darbams ya - I > t f*»,
džia pavartojo šimtus tūkstan
čių, jei ne milionus, žmonių.

Kelipy? yru 
nubaustas už nusikaltimą. Lais
vo darbininko padėtis, dirban
čio valdžios įmonėje arba įstai
goje, yra kitokia. Kuo ji ski
riasi? PirmiąjĮ^ą, pąip ąupŠ- 
čiaus minėjome, laisvas dafb - 
«»I“W Į»H* 
ka, gali pasirinkti‘darbą ir tu
ri teisę pralęisti taip, kaip jisai 
nori, atliekamas nuo darbo vą- 
lantlas. Kitas skirtumas

jdąrbįnįnko santykyje su vai 
džia, kaipo darbdaviu.

Kalėjimo viršininkas sp kali
niais peši,dera dęl darbo ir jo , 
sąlygų. Jięai jiems paliepią, iy ' 
jie turi jo klausyti, o kad ne, 
taį jisai juos baudžja.

Kuomet valdžia samdo darbi
ninką, ji su juo susidera — pa
našiai, kaip privatinė kapitalis
tinė kompaniją. Aiškus dalykas, 
kad juo darbininkas yra labiau 
nepriklausomas žmogus, juo ge
resnes sąlygas jisai gali išside
rėti; įr gali, jeigu darbe jisai 
yra skriaudžiamas, juo leng
viau nuo skriaudos apsiginti.'

Kad darbininkas galėtų būti 
nepriklausomas nuo valdžios 
žiųogųs, kąd jisai galėtų atsi
ginti nuo skPauJps i-
piųnėje, jisąi turi turpti pojiti- 
pęs įr piliętįnęę tęisęs, t. y. tei
gę kritikuoti valdžią, teisę lais
vai ripkai vąjdžią, teisę organi
zuotis iy t.t. Jeigu šitą teisių 
darbinįąkąs petprį, tąi jo pa
dėtis santykyje su valdžią, kai
po dąrbdąyįu, yra ne k.ą gprps? 
nė, kaip kalįpio. Ji yrą neabe
jotinai blogesnę, negu dąrbjpjn- 
ko, dįrbąnčįp privatinėje kąpį- 
ląliątipėję įnionėję. Nuo priva
tinio darbdavio darbjninkąs ga
ji pabėgti; jisąį gali prieš jį 
streikuoti, susitaręs su kitąįs 
savo draugais. Q ku.omet val
džia yrą pąėinusį į savę rankąs 
visas įmones, tai darbininkui iš- 
sigęlbėjįmę nebėrą, npr$ val
džios kpmisąrai ejgiy$| su jno, 
kaip su katorgininku! Net pa
rėjęs iš darbo, jisai palieka po 
tos pačios yald?i05 “globa”.

Taigi matome, kad valdžja 
gali darbininką išnaudok ap- 
šiau, negu privatipys darbdavys. 
Ji gali jį ne'tiktai išnaudoti (t. 
y. ekonominiai skriausti), bet 
ir pąyergti. Tai priklauso nąo 
to, kiek teisių darbininkas turi, 
kaipo žmogus ir kaipo pilietis, 
kitaip sakant, kokia yra val
džios sįstema, kurioje jisai gy
vena.

Kokia gi yra valdžios sistema 
sovietų Rusijoje? Visi žino, kad 
tai yra totalitarinė, diktatoriš
ka sistema.. Valdžia tenai yra 
viską papmusi į savo ranka§; 
ne tiktai pramonės ir susisieki
mo įmones, bet taip pat mo
kyklas, spaudą, radio, draugi
jas, sporto organizacijas, teat
rus ir t.t. Ji paėmė į savo ran
kas net ir valstiečių ukius, su
jungusi juos į didelius valsty
binius dvarus (“kol-chozus” ir 
“sov-chozus”). Sovietų Rusijps 
darbininkai taip, kaip ir visi ki
ti gyventojai, negali laisvai or
ganizuotis nei politiškai, nei e- 
kpnohiiškai, nei kultūriškai; jip 
neturi teisės laisvai reikšti savp 
nupmones nepriklausomoje nup 
valdžios spaudoje; jie negaji 
per rinkimus balsuoti už tuog 
kandidatus, kuriuos jie norėtų 
išrinkti, kadangi kandidatus 
stato tiktai valdžios partija ar
ba jos “simpatizatoriai”. Sovie
tų Rusijoje darbininkas negaji 
net laisvai pasirinkti gyvenimo 
arba darbo vietą, nes šitą j p 
teisę panaikino valdžios dekre
tai, išleisti su tikslu “padidin
ti darbo produktingumą”.

Tokiu budu Rusijos darbj- 
ninkas yra daug blogesnėje pa
dėtyje, ne^u darbininkas kap - 
talistiiiėję šalyje. Vietoje priva
tinio kapitalisto jį išnaudoja, ir 
ne tiktai išnaudoja, bet ip e|- 
giasi, kaip su baudžiauninką, 
valstybine biurokratija.

yra' Maskvos JaKštingalos vadiną

Grobuonys ir išdavikai
I, MASKVOS IMPERIALISTŲ ŽYGIAI

Rašo JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS r • ’
Bolševikų Vartojamos <
Priemones.

Pąąąų)įųi Pavergti bpĮš.evįkaį 
vaytpja dvi priemones: Propa
gandą ir Kariuomenę. Kaip pla- 

yra boĮšęyikų U^įmpjimaį, 
rpdp f^a$, ka4 feUya y*ą 
c^ntrąs pyppągąn Jos, varomo s I 
5Q šajy§p. ^iįą pąsĮąptį išdavė 
jpąn yįepag įžymių h$&yikų 
ląrnąiiatų. Abi 
peš bųyp vąrtpjąipps užgropi- 
n)Uj Lįętų'yo§, Latvijos, Estijos 
ir Suomijos dar 191^ mętąis. 
Šitas fąktąs yrą aiškiai nušvie
stas lįetuvią literatūroje, pa
dengiančioje t,ų metą Lietuvos 
kąvą su bolšęyikais dėl išlai
kymo laisves ir nepriklausomy
bės.

Nępayykųs užgrobti Lietuvą |rius nepasinaudojo. Laikąs im- 
šitomis priemonėmis, 1919 me
tais, sovietų yyrįaą^ybė Mas
kvoje pasirašė liepos 12 d. 1920 
mętaįs, sutartį su Lietuvą, ku
rioje bąVQ pasakyta ye kąs:

“Relying on the strength of 
a declaratięn made by the Fe? 
deral Soviet Socialist Republic 
of Russia to the effect thą| 
all peoples of every national- 
ity have tjie right of self-deter- 
mination and complete separą- 
tion from the statė to which|shall, without prejudicc to the 
they belonged previously, Rusr 
gia, without any reservaticji | 
Mftatsoever, recognizes Lithuą- 
nią as a self-governing and in- 
dependent State with all juri- 
dical conseąuences that follow 
from such recognition and' in 
ą spirit of free and good will 
renounces all sovereignty rights 
of Russia concerning the Lith
uanian nation and Lithuaniaų 
territory which previoųsly be
longed to her. , The fact that 
LitĮpiania for some time wąs 
un^f ^yęFęįgnjy
no| lupose pp pthįiąuįąp 
peąp|ę ąi|d their tcąrįtory any 
obįjgąpoi}^ tpyya^ds Rusgįą.’.’

W Įaįte P^RŠy*™ tps ąu- 
tarfįe^ įkį spą|įp męty^įp

, metą, sąątykįaį UętąypĮS
• ir SgyięĮą 

drąągįpgį, bęt Mąąkvą yaFfpjo 
sayfl’’ propagMą IfetHR t9F- 
pe Wp t’Ptpypje. ’F HŽ- 
sieRi9Fi?e>

kišką doktrinų ir palenkimui 
lietuvių dvasios prisijungimui 
prie Sovietų Rusijos. Plėtimui 
tos propagandos Amerikoje 
įsteigti tapo lietuvių bolševikiš
ki laikraš&ai, leidžiama bolše
vikiški raštai, rengiamos pra- 

»• ■ * įkalbos, pramogos, ir daromi ki
ti bolševizmui ir Sovietą Rusi
jai naudingi žygiai. Lietuvoje, 
Bąrį sfpvęjp nepriklausomybės 
sargyboje ir komunistą parti
jos nepripažino, bolševikai vei
kė slaptai. Lietuvoje gruodžįo 
17 d. 1926 m. perversmas bu
vo teisinamas tuomi, kad Val- 
stiečią-Liaudininkų ir Social- 
Demokratų vyriausybė sudarė 
sąlygas prielankias išsiplėtimui 
bolševizmo ir betvarkės. Tačiau 
ir ta proga Maskvos diktato-

šita
“sWi?WH •• M If HM*' 
ris tjFHlHRiftsi ya
PartjjHS RfigUlis >’ra

kų partija”). Apie valdžią rei
kia spręsti ne pagal tai, ką ji 
sakp aį)ie save, bet ką jį dąrp. 
0 ii sovi9lų yąi^živi? 4ąrb« 
kiej^vieną^ gąĮi §ųprąątį? kąd te
nai yra tį}<ra katorgą darbo 
žmonėms.

Rfiyatinės pup^ąvyĮ)ės pąpąj: 
kinįpias Rųsįjpję, lokiu budu, 
dar anaiptol nereiškia išnaudo
ju^ pąpąįkįpįmą. Išpąydpji- 
maą gali išnykti tiktai 
krą|inėjė ^yapĮcpjp. 'pąf’į depp- 
krąĮija automatiškai neišvaduo
ja fjarbp žiųppįų nųp įsnąųdo- 
toją jungo, bet ji duoda jiems 
gailuma koyęfį prjęš įšpąųr 
dotpjus. O diktatūroje to gali
mųjų o nępą. piktąįųros paverg
ti Ipionės gali pagerinti savp 
buyj, liktąf lą nųvfr^įpį. įįi- 
tolųp kelio į geresnę ateitj 
jiems nėra.

Hpt mažiukė Lietuvos liaudis, 
pat^U^į po bp||evįjcįško milži-

iŠ |rįjy pusių* ir Jęąs liko fĮąf kaimynų nepągįemžtą gąli 
toĮiąų iširti. z

Tqįįų feųdų tą Frąųąuzijps sąjungų sistema su
griuvo. pylęęąącįų tąjn buvo dąug, bet svarbiausioji jų 
bus įą* Fraųcuzija nesuprato savo intere
sų Europoje arba neturėjo energijos juos ginti.

liną diktatą pą$|okš k^lįh 
nor§ kita, gąlįągesąp įČ 
ga.

fąigi joks doras ir protaująs 
žmpgus negalį džjąągtig įuo, 
kad Lietuva yra prijąng|a prįe 
SS§p. Liętųypš ’ peįriP'ąŲ^pįy- 
bes netekimas reiškia baisią ne- 
lain-fę JAS

perialistiškiems žygiams vaka
ruose buvo dar nepribrendęs.

Liepos 4 d. 1933 metais Lon
done tapo sudaryta “Conven- 
tion for the Definition of Ag- 
gression”, kurios iniciatorius 
buvo Sovietų Rusija; ji pasi
rašė ją kartu su kitomis val
stybėmis. Tos konvencijos 
straipsnis 2 sako:

“Accordingly, the aggressor 
in an International eonfliet

ągpeements in force between 
fhe Parties to the dispute, be 
conęidered to be thąt State 
which is the first to commit 
any of the following actions: 

Invasion by its 
with or without 
of war, of the 
another State;
■1 » ‘

ą) .. ......... b)
armed fprces, 
a declaration 
territory of 
c) ....”.

Straipsnis 3 
tical, military, 
pthpr considerątions may serve 
as ąn ęxęųse or juętifįcąįįon 
ifpy the ąggression referred to 
ją Artįcle 2”.
Sąvįejai Laužo Spfartjs.

Rųgpįąčįo mėppsį 1^39 me
tų, mątyidąmą pasekmingus įm- 
periąlįstįškps žygius Mussoįj- 
pįo ir Hitlerio, Sovietą Rusiją 
ryžosi susitarti su Hijįerių, kąd 
gą|ėtą bendrai su Vokįejįją pą- 
grpbtį LenRiąą.

Ęugsėjo ipenęsį 1939 metą 
^pvįętų Pušį ją pagrobė vaką- 
rįnęs Vkrąiftos ir RąĮtgųipjos 
srjįįs — P° to, kai Hplerįs su- 
trįpškmo Pępkijoą karišką^ Jė~ 
gąs. Pąsįąędąmą savo kariuo
menę į Ųkyąįną ir Bąltgudiją, 
ĮEįpyiętą Rusiją sulaužė Londo
no Kpnyęiięjją įr sutartis su 
Lenkija. ŠųĮąužė 
teigę spręsti &ąv°

.sako: “No poli- 
, economic or

tautos tei- 
likimą, įkur- 

dan|ą Ųfcąinoje ir Baltgudi- 
prijungdania 

tas šalis prie Sovietų Sąjun
gos. Šituo žygiu Sovietų Rusi
ją a|^j{Į|pjp eilėn agresorių ir 
pusimpvė taikos šalininko kau
kę ir pąrp.dę savų tįĮ<rą ip)PP- 
r'alistišką veidą.
Laužo Sutartis Su Lietuva, 
Rafyįja, Estija ir Suomija.

Pareikalavimu iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Suomijos 
hą?ią Sovietų Rusijos kariuo
menei, laivynui, ir orlaiviams 
Sovietų Rusija sulaužė Londo
no Konvepcijos Straipsnį 2, ir 
tąpo tikrą agresorių prieš tas 
šalis. Špalip 10 ji. Į93ę m. So- 
yįętą Rusiją pasirašė su Lįę: 
tuvos vyriausybe Rendro Apsi
gynimo Paktą. Už koncesijas, 
suteiktas Sovietų Rusijai, Lie
tuva atgąyp Vilnių. Iš Latvi
us įr Ėęįįjps buvo iškraustyĮį

IM^įją įgyvęądinp įpilįtąrįnę 
ppupaciją Baltijos valstybėse. 
Suomija, kuri nesutiko suteik
ti Soyiefają? yisą ręjkalaujiųnu 
rpilitayįipų JcoijępsjjŲ, buvo be 
paskelbimo karo užpuĮtą ir pui
kinama visomis 
nęinis. Kova su

joje soyįptąs ir

karo priemc- 
Suomija tęsėsi

:.O5 dįepąs, ir Sovietą Rusija 
buvo praversta paryti taiką, 
palikdąmą Suomijai nepriklau- 
ioipybę, bet atplėšdama nuo 

;os didelį gabalą teritorijos, di
delėj militarinčs vertes. Sovie
tą Rusijos banditizmas čia pa
sireiškė aiškioje šviesoje.
leškp Rrįpkabm prie Lietuvos, 
JLątyijąs Įr EsJĮjpą.

Hitlerio pasisekimai vakarų 
Europoje padrąsnp Maskvos 
imperialistus pulti mažesnius, 
silpųesnįus kaimynus. Gegužės 
25 dieną 1940 metų Maskvos 
grobuonis apkaltina Lietuvą 
vogįmu Raudonų kareivių, pa
siųstą Lietuvon. Visas-gi tris 
mažas valstybes ji apkaltino da
rant bendro apsigynimo sąjun
gą.

Kokių nors nutarčių darymas 
su kaimynais yrą neužginčija
ma privilegiją visą nepriklau
somų valstybių. Teisę tartis ir 
sudaryti sąjungą turėjo ir Lie
tuva, Latvija, Estija ir Suomi
ja. Tokios sąjungos reikalingu
mą parodė pats Sovietų Rusi
jos puolimas prieš Suomiją. Ta
čiau įrodymu, kad tokia sąjun
ga buvo padaryta ir kad ji bu
vo atkreipta prieš Sovietų Ru
siją, Maskvos diktatoriai netu
rėjo. Tokia sąjunga galėjo tu
rėt vien apsigynimo tikslą, u 
ne puolimo prieš milžinišką So
vietų Rusijos valstybę. Todėl, 
tas apkaltinimas neturėjo jo
kio juridinio ar faktinio pagrin
do.

Del persekiojimo Raudonų 
kareivių Lietuvoje Sovietų Ru
sija ir jokių įrodymų neturė
jo, ir jeigu kokius pprs nema
lonumus kuris Raudonas karei
vis ir patyrė* kaltė krinta ant 
Sovietų Rusijos, nes statytį sa
vo įgulas Lietuvoje ji neturėjo 
jokio reikalo, ir pats pastaty
mas savo įgulų buvo rusų ag
resijos įrodymas prieš Pabal
tijo valstybes. Tačiau Lietuva 
nusileido ir stengėsi geruoju 
pašalinti nesusipratimus. Bet 
veltui, r <• ■
Sovietų Rusijos

Raip tik sutriuškino
Frąncuziją į r drauge su Mus- 
soliniu pasijuto yięšpąčįąis Va
karų Europoje, Maskvos dikta
toriai pasinaudojo proga pra- 
pjėstį Sovietą Rusijos sienas. 
Birželio Į4 d. Į940 metais vi
durnakty, Molotovas įteikė p. 
Urbšiui, Lįetųvps Užsįępio Rei
kalų Ministerįuį, yędųsiąm de
rybas Maskvoje, grasinimą 
(ultimatumą) pęikąĮąųjantį: 1) 
nubausti Ljejuvos viršininkus, 
apkaltintus nedraugingais elge
siais prieš Raudonąją armijų 
Lietuvoje; 2) sųdarytį naują 
Lietuvoje vyriausybę, palankią 
Sovietų Rusijai; 3) įleisti Lie
tuvon neribotą skaičių Raudo
nos Sovietų kariuomenėą.

Šitas Sovietų žygis prjpš Lie
tuvą buvo aiškus sulaužymas 
vįsy su Lįefpvą padarytų su
tarčių, p ypatingai sutąrties »š 
liepos 12 d. 1920 metų. Tai bu
vo aiškus pasikėsinimas prieš 
LįętpvPS ^priklausomybę.

Atsakyti 
vo duotos 
ko.

Lietuvos 
gimui nelygios kovos, pusilei- 
do agresoriams. Pre^įdentas 
Smetona paskyrė Gen. Raštikį 
sudaryti naują vyriausybę. Ta
čiau Maskyųs dikjątoriąi atme
tė Rąštįkį ir nųrpdp Justą Pa
leckį, kaipo naujos vyriausybės 
premjerą.

Birželio 15 d. 1940 metais 
Raudonoji Armiją ųžplųdo visą 
Lietuvą. Prezidentas Spietona 
pąsįšą|ino iš Lietuvos, bet iš 
prezidentystės nerezignąvo. Po 
kęjįy vająųdų atskrido į Kau
ną iš Maskvos specialia komi
saras, Dekanozovas, 
naują yyrjąi|sybę. Tokiu 
Paleckio Vyriausybė buyp 
gąnįzuota biržęlio 17 d. 
metų.

(Bus daugiau)

j tą grąsinjmą bu- 
vos 9 valandos lai-

yyrįąusybė, išven-

sudaryti 
budu
suor-
1940



šeštadienis, rūgs. 7 d., 1940 NAUJIENOS, ę.hjcągQ, III.

KORESPONDENCIJA
Detroit, Mich

RINKIMŲ REIKALAIS

Anthony Wilkowskį

rinkimai kaiujidątų į įvairias

vąlstybinęs vię|as. Nuo Mich- 
i^ąn valstijos dėl ĮJęutepąnt- 
Gov.ernor urėdo* kandidatuoja 
gabus ir energingas vyras, An- 
tĮiony J. xWilĮcows|<i- Jis yra 
tikra$ demokratas, pasižymėjęs 
vaisingais darbais politikos ir 
visuomenės dirvoje. Turi aukš
tų mokslų ir praktiškų patyri
mų. Gerai žino darbininkų ir | Radio Programų 
farmenų reikalus ir smarkioj 
Ręypia už jų tejses ir gerbūvį. 
Pep š.ešjs męįps jis buvo State 
SepaĮoriu ir nuolat priklausę 
prie įvairių progresyvių orga
nizacijų. Tose organizacijose ji$ 
pirmininkauja ir dėl savo įta
kingos kalbos pasiekia naudin
gų rezultatų. Aukščiau išdėsty
ta biografija aiškiai rodo, ka<| 
Mr. Wilko\vski turi pilnas kva
lifikacijas dėl ųžėjninąo Lieute- 
nant-Governor vietos, todėl vi- » r • ' • • » • 7

Babiū=
• *

Makalai Grįsta 
Prie Budrike

11:30 vai. ryto, iš WGĘS. radio 
stoties, pąsįkląųsyti įdomaus 
yadio. pręgrąmo, j kurį leidžią 
Progręss Fųrn. Co., 3224 So. 
Halsted St. Girdėsite gražių 
dainų ir muzikos. Nepamirški
te pasiklausyti. .

Rep. Z. A.

rą Gibraltaro lankytojai buti
niai pasižiūrėdavo didelio bez-Kas Pametėt

Raktus, Atsiimkite ^onT« ku'‘iSi

MADOS

4340

valstijos yra kviečiami balsuot) 
ųž ANTHONY WĮLW>WSKI if 
noniinuoĮti jį į Jųeutenant-Gov- 
ernor urėdą Primary Elcction

V. W. Budivides, koresp.

Iš Politikos 
Lauko

Rytoj Lietuvių 
Demokratų Lygos 
‘‘Politikos Diena”

o f Cook 
“Politikos 

lietuvių iš-

stengiasi j savo

Rengia Didžiulį Išvažiavimą 
Ryans Miškuose

Visi lietuviai, kurie benf 
šiek-tiek interesuojasi politika, 
rytoj važiuoja į Daniel Ryans 
miškus, prie 87th ir Westerų 
avenue. Ten įvyksta Lietuvių 
Demokratų Lygos 
County rengiama 
Diena” — didžiulis 
važiąvimą.s.

Rengėjai
rengimą sutraukti kuoskaitlin- 
giausią minią žmonių, kad pa
rodyti savo įtaką lietuvių visuo
menėj ir nusistatymą ateinan
čių rinkimų reikalu. Programę 
dalyvaus žymus lietuviai demo
kratai, kaip teisėjas J. T. Zu- 
ris, A. G. Kumskis, taipgi įvai
rus Cook ir Illino s demokratų 
lyderiai.

dra- 
kaip 
per

Dr, Petras Vileišis 
Per Radio . A e r '

Per kelis ateinančius Povilo 
Šaltimiero leidžiamus radio pro- 
gramus kalbės neseniai iš Lie
tuvos atvykęs žymus svečias, 
Dr. Petras Vileišis. Porą kartų 
jisai jau, rodos, kalbėjo.

Dr. Vileišis savo Raibose pla
čiai ir vaizdžiai piešia Lietu
vos gyvenimų, toks koks jis 
buyo, kai jarb, Dr. Vileišiui, 
teko krąštą 'apleisti ir ieškoti 
prieglaudos užsienyje. Jis nu
švies kaip rijųai įvykino Lietu
vos okupaciją, kąip juos suti
ko Lietuvos gyventojai, kaip 
jie dabar gyvena naujoj bolše
vikų įvestoj tvarkoj ir kokios 
aplinkybes prie Lietuvos žlugi
mo privedė.

Šaltimiero radio programai 
yra transliuojami kasd'en, 10-tų 
valandą ryto,; iš stoties WHIP, 
1480 kc.

vo. Jas atveždavo pro Gibral- 
—-------- r tarą pravažiuojantieji anglų

Prie 21-mos ir Halsted gat- laivai. Buvo įvairiausių jų rų- 
vių rasta kažin kieno pamesti'šių. Pąbąr civiliams gyyehto- 
rąktai. Kas juos pametėte, at-’jams neleidžiama įeiti į Gib- 
siimkite. Jie .randasi “Naujie-|raltarą ir Dezdžiopėms trūkstą 
nų” raštinėje, 1739 So. Halsted maisto. Beždžionės pradėjo lan- 
Street. I džięti po pąliktus namus. Josi 1 ' ' *

... — pekreipia dėmesio į aviacijos

Paleistos beždžionėspavojy
ALGESIRAS, Ispanija, rūgs. 

5 d. — Ispanų agentūra pra
neša, kad visi yrą labai sų.si- 
rųpipę bezdžončipis, kurios 
dąbąr yra Gįbrąltąre. Prieš ka-

Įkerpkite tuos, Kurie 
garsinasi

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

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

Tek Boulevard 0014

P-lė Jadvyga Gricaitė, daini- 
pinkė ir Makalų dramos autore.

Juozo Bųdriko radio progra 
niųose vėl girdėsis Makalų 
ma pradedant sekmadienį 
devintą valandą vakąre 
WCFL radio stoją, 97Q
Makalų drama yra užįdorpavu- 
si didelę radio klausytojų mi
nią, todėl Juozo Bųdr.ko pa
stangomis šioji drama vėl su
grįsta į jūsų namus. Ši dramą 
atstovauja paprastą lietuvišką 
šeimą, jų vargus ir džiaugs
mus, laimes ir nelaimes.

Nors Makalai yra pergyvenu 
daug skaudžių momentų, už vis 
skaudžiausis buyo tėvo Antą- 
no Makalo pfąpuolipias įrąg^š- 
kąme laivo skendime. Visgi Mą- 
kąlięnė, Aldutė ir Juozas nenu
stoja vilties, kad jų tętukas 
kada nors sugrįš.

Ar šis troškimas bus veltui? 
Ar Antanas Makalas yra tik
rai žuvęs? Ar prašvis naują, 
linksma diena šios , šeimynos 
nąrlams? Toliau išgirsime'Mą- 
kalų vaizdely s,ekmądiepį kąip 
devintą valandą vakare. Be to, 
irgi išgirsite puikų mųzikąliš- 
ką prograrpą, kuriame dalyvau
ja p-lė Gricaitė, soprano, di
džiulė Bųdrįko radio orkestrą, 
ir kili. Budrikę Rakandų Krau
tuvės pastangomis šis įdomus 
programas yra transliuojamas 
jau virš dvyliką metų.

Ręp.

200 Vakąncijų
U,S, Armijos 
Ginklų Skyriuje • < *

(Sp.)

d iš
yra

Kariuomenės Chicagos 
trik to valdyba sako, kad 
200 ’vakancijti armijos ginklų 
skyriuj. Vietoms užpildyti pri
ims vyrus nuo 18 iki 35 me
tų amžiaus, iš Illinois, Wisčon- 
sin ir Michigan valstijų.

Reikia kreiptis Į artimiausią 
kariuomepės nekrųtavimo sto
tį.

4-

10-tas Metinis Išpardavimas 
Visos Kainos Nuraustos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS 

4 kambarių namui

su 2 
Pilnai

Nereikia įmokėti 
Mėnesiai 

v O išmokėjimui

krautuve

ipšildy-

1940-41 Alyva

mui virtuvėms.

Naujausj

kūrenami šildytuvai

Naujausi 1940-41 kombi

nacijos pečiai ir virtuvėms

tinkamiausių ir geriausių

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. EN£. 5883-5840

yra centras pasirinkimo

Tėl. CICERO 5308

C. & M. PAEIGA
PISTRIBUTOHS 

Parduodam gerinosi «r 
stipriausi

FOX HEAD AIĄ 
Vynai-Likieriai-GArimai 

į visas mie«st< 4alis.

5031 W. Roosevdt Rd
CICERO. TLL.

ŠILDOMŲ
ir KITOKIU

WESTLAKE SUPPLY C0.
1300 VV. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4

DIDŽIAUSIA PARODA IR

Išpardavimas
PEOPLES KRAUTUVĖJE

• FOTOGRAFAS

VICTOR ĮIAGDONĄS
LOCĄL & I.ONG DĮSTAtyCE

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

3212 So. Halsted St.
. šaukit. Tel. VICTORY 0066

■ .....

NAMU ĘARGENAI 
$500.. įmokėjus į-nupirksite, 4 fla- 
tų mūrinį narn^ą, 2,-4 ir 2-6 kam
barių, Bridg-epprte.

■ ■' i.

6 kambarių medinė cottage, 3 
kambariai skiepe, 2 karų medi
nis' garažas, $2100.

MARQUETTE PARKE, 
3-6 kambarių, į garų šildomas,— 
$950Q- > '

Gražus 4 flatų muro namas, 
N. W. kampas 68th St. ir Ma.ple- 
wood Avenue. 2-4 ir 2-6 kamba
rių, $16,000. 3 kambarių flatas- 
beism’ante ir 4 karų muro garadž.

BRIDGEPORT 
REALTY C0.

J. COSTELLp 
ir S. ŠWJKŲS

953 3Įsf Street
Tel. YARDS 03|l

KAINOS STEBĖTINAI SUMAŽINTOS

Sopinę

Kasdien nuo R:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Publikai yra ruošiami viso
kiausi pamarginimąi, bus da
linami stambus prizai, taipgi 
bus parūpinta didžiulis šokių 
orkestras. Įžanga visiems ne
mokamą. Vietą galima lengvai 
pasiekti ne vien automobiliais, 
bet ir gatvekariai-s.

Lietuvių Demokratų Lyga 
kviečia lietuvius kuoska:tlin- 
giausiai dalyvauti. G.

Šaunios dainos, puiki 
muika

PąDar pirk- . .

$20.00 iki $50.00
* v ,

kokį lij< pečių pasirinksite Peoples Krautuvėje, prie tę 
gausite didžią nuolaidų už tamstų seną pečių.

Lengvi Išmojiėjiipaj Pritaikomi Visiems

DEOPLEC 
IrURNITURĖJ
?■>» M'AMlirArTUDIMrt

VarMo? Padangos Naujos

4179-83 ARCHER AVENUE
atsiųsti man pavyzd} No——

(Vardas far pavardė)

(Adresai)

JACK SWIFT'

OUNT DON, 
DELUDED

T—r

Pasiklausykite Reonles rąfl’o nrogra^0^ kas antradieni 7-tą 
valandą iš stoties WGES.

Progress Radio Programas —
Primename radio klausyto

jams, kad rytoj, sekmadienį,

NAUJIENOS Pattern Dept 
1730 & Halsted St, £hieago, HL

WELL, THE COUNT 18 HOODWlNhEp 
I FEĘL S>OF)RY'FOA THE VVHA^E

VEDĖJAI IR PARDAVĖJAI
M. T. Kezes, broliai Juozas ir Stasys Krukai, Lesnikas 

Visiems Maloniai Patarnaus

—

No. 4340 — Elegantiška suknelė. 
Sukirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 
34, 36, 38, 40, 42, 44.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aįš- 
Įciaj parašyti savo vąrdą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainą 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pąi- 
įo ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos Pattern DeptM 1739 
So. Halsted St, Čhicągo, I1L

Pasąžieriniams ir Trokams
Išmainyk Savo Senas
Pą^angas ir aukse. ■ ‘

Archer & Ha|sted 
TIĘE COMPANY 

2510 ARCHER AVĖ.
(4 durys vakaruos nuo Halsted)

SAUGOKITfiŠ i’EH.IO
Gerai paipislykit .orieš pasiduodant operacijai. Daugelį operącijų 

galima išvengti tiksliu, modernišku' ir mokslišku gydylnu. Daugelis 
nelaimingi} moteriškių paaukavo dalį gyvenimo peiliui. Daugelyje at
sitikimų peilis prašalina svarbų organą, ' neduodamas progos išgy
dyti tūlas lįgas konservatyviu ir modernišku metodu.

Gaivus skaudėjimas, skausmai pilve ir Er?inaptys Siausmai ir Jau
smai laike Gyvenimo Permainos, “mėno-pause”, gali biiti .prašalinti 
su pagelba pvąrian Extracts.
MOTERYS! Tėpiykite jūsų kojų išvaizdą, nes negražios VĄRICPSE 
GYSLOS atitraukia nuo veido gražumo. Mes ppąŠaiįnąme VARICOSE 
GYSLAS ir VAĖĮCOSE VOTIS tikru sėkmingu metodu be chirur- 
gjškos operacijųs ir bė sugaišties laiko, šimtai patenkiptų pacijentų. 
Jus irgi turėtumei būti laimingų pacijentų sąraše.'

PASITARIMAS PYJ<AI! Lengvos sąlygos kaip biednam taip pasi
turinčiam. Ne ątidėliok! ateik šiandien! Mes padarome prieš-vedybi- 
nius egzaminavimus pagal Illinois valstijos įstatymus.

CĘNTRAL HEALTH SERVICE
192? yV, Division St. <arF Damen Ave > Chicagp, III. 

oiį telefonai: BRUnswick 2718 ir HUMboldt 6158 '
Valandos: Nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. vąk. Sekmad. tik pagal sutartį

PR. E. ZAREMBA, Medikalis Dirck|ųrips SĄNĮHIĄPflAI

>arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
iš stoties —

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

INTERVENING
WATER, HAS 

RAYED A 
WNALE OUT OF

EKI3TENCE, 
.mm 

AURORA.

Teikia Žinias Apie Paren
gi mus.

“Naujienos” įsteigė Lietuvišku 
Parengimu Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir visę- 
kios įstaigos prašomos prnn<‘4- 
Ij snvo
Dąrcp^įjpp. Taipgi į r rengei ą\ 
pirm sapulymo p«»- 
Šojpę kpeipijs j ‘Naujienas”, 
kad nesy$i(|urt|' $p k’tąi? pH' 
pengimais jf įšvąpg|į ųepagpi- 
dapjąipęs kopkpręufijns. ši 
patarnavimą “Nainiene*** tef- 
kia nemokamai.
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KO RESPONDENCI JOS
RYTINĖSE VALSTIJOSE BESILANKANT

I

Įspūdžiai Brooklyną ir Pasaulinę Parodą Aplankius. >

bepavelka kojas. Iš neva dien
raščio persivertė į du kartu į 
savaitę ir dabar jau kalbama,

auto- 
tarpo. 
asnie- 
22 d.

(Tęsinys)
P-ia Petrikienė mėgino aiš

kintis, bet iš to niekas neišėjo. 
Klubas jai grąžino jos įmokė
tus mokesčius ir tuo ją 
matiškai pašalino iš savo 
Kitiems neaiškios spalvos 
nims, kurie į rugpiučio
Spaudos Klubo susirinkimą ne
atsilankė, pasiųsti nedvejojan- 
tys laiškai. Tas liečia vieną ra
dio vedėją, vieną laikraštinin
ką ir dar kai kuriuos kitus.

Yra kalbama, kad ir moterų 
draugija — “Moterų Vienybė” 
turėsianti imtis akcijos pašalin
ti iš savo tarpo p-ią Petrikienę

Atsilankius į “Vienybės” pa
talpas, iš viso štabo tą dieną 
buvo likę vos tik du — Kruze 
ir Bukšnaitis, kuriuodu mar- 
šuoja po raštinę pro viens kitą 
rankas į kišenes susikišę ir de
juoja, kad juos zeceris terori
zuoja. Girdi, rytoj turi laikraš-

Tautininką veikimas.
šiaip tautininkiškas veikimas 

dabartiniu laiku neturi solida
rumo. Kai kurie veikėjai dar 
vis kovoja vien kitą pirmeny
bei. Kovodami tarpe savęs nie
ko konkretaus negali nuveikti. 
Dar ir tas Liut n nkų veikimui 
kenkia, kad jų laikraštis vos

simislęs ir nedirbąs. Taip pat ir 
kiti spaustuvės darbui n kai ten 
nebuvo. Buk neturį ką veikti, 
tai namie besėdį.

Bet išgirdus zecerio pasiaiš
kinimą susidaro kitoks įspūdis. 
Jis sako, kaip mašina nesisuki 
be elektros energijos, taip ir jo 
rankos nedirba, jei nėra už ką 
nusipirkti kokį galą dešros ir į 
pilvą įgrūsti. Vadinasi, nėra pi
nigų — negali ir dirbti.

Naujas planas.
Kai kurie iš leidėjų dar vis

optimizmo apimti, sako, kad j n 
laikraščio gerovė tik už kampo. 
Tik nežino už kurio kampo. 
Kiti leidėjai jau pakratę rankas 
ir linkę dalyką likviduoti.

Kad pagelbėti situaciją da
bartinė leidėjų korporacija pa
kvietė į bendradarbiavimą ir 
savo opoziciją. Friekyj stojo 
D. Klinga organizuoti naują 
“Vienybės” leidimo bendrovę.' 
Bet kol kas tokios bendrovės, 
ar kaip jie vadina draugijų 
draugi.,os (Draugijų Vienybės) 
dar nepavyko nei Klingai, nei 
kitam kam suorganizuoti.

Kapitalas norima sukelti ne
va akcijomis po <$10 per melus. 
Vadinasi, kiekvienas akcininkas 
privalėtų kas metai mokėti po 
$10. Naująją bendrovę sujung
tų su dabartine korporacija. 
Naujosios butų kapitalas, o da
bartinės mašinos. Be to, naujo
ji bendrovė nupirktų ar paliktų 
laikraščio vardo savininke.

koks dešimtis tūkstančių. Bet 
kiek tame yra tiesos, č.a nesi
imu spręsti. Dabartiniu metu 
generalinio konsulo New Yorke, 
rodos, jau nėra, ir kaip girdėt, 
apsigyvenęs Marianapoly, Conn.

Šiaip paprasti darbininkai ii 
bizn.eriai pusėtinai nusiskun
džia sunkiu pragyvenimu. Dar
bai dar nežymiai padidėję. Pra
gyvenimas žymiai pabraugęs, t

Darbininkai skundžiasi.
Kai kurie bedarbiai ir darbi

ninkai nusiskundžia žydų neto
lerantiškumu. Mat, žydai New 
Yorke dominuoja pramonę. 
Dabar yra gana daug žydų at 
bėgusių iš Europos. Pasitaiko, 
kad lietuvis darbininkas žyde
lio firmoj yra išdirbęs jau per 
daugelį metų. Bet štai, atveda 
jam

nebus mi
nei šiaip 

nes, girdi, 
iš/ažiuo-

Eiliniu tautininką sampro
tavimas.

Bet odiniai tautininkai į to
kius planus mažai tiki. Jiems

si Lietuvoje. Klausantis jų kal
bos kartais net kūną šiurpas 
nukrečia. Pasakoja tik su ta iš
lyga, kad jo vardas 
nimas nei spaudoje, 
kitam atpasakojant, 
mus tiek prigrąsino
jaut, kad mes sakytume tik 
tiek, kad viskas dabar Lietuvo
je yra gerai, ž.note jei mes to 
nesilaikysime, lai mums pri- 
grąsinta, kad visi musų artimie
ji ir giminės už tai atsakys. Tai 
dauguma iš jų ir mažai ką sa
ko apie Lietuvą. Bet laikui bė
gant spaudoje bus paaiškinama 
vieno ir kito patyrimai rusų 
okupacijoj.

Paroda Nėw Yorke dar vis’ 
nenustoja savo populiarumo. Iš 
kitur atvykus, tuoj kiekvienas 
klausia, ar jau buvai parodoj? 
Tuoj pataria nuvykus tą ar ki
tą Qvietą parodoje būtinai ap-

lankyli. Tiesa pasakius, Paroda 
yra labai graži ir įdomi. Išsta
tymai vienas už Vitą prašmat
nesni, vienas už kitą įdomesni. 
Dabar žiūrint, atrodo, kad ste
buklai, bet rodytojai tvirtinu, 
kad trumpoj ateityj kiekvienas 
jais galės pasinaudoti. Tai tiek

šiuo kartu po Brooklyną besi
trankant. —Sp.K—as

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

™ FARNSWQRTH «!*
ir Radio Kombinacijos su Capebart-Farnswortb Automa

tišku Record Changer.

Daug ką galima butų pasakyti, bet jums bus geriau pa
tiems pamatyti ir persitikrinti. Tikrenybėje, 

tai yra nauja tobula radio.

PIRKIT DABAR 
IŠMOKĖJIMAIS

SUTAUPYKIT PINIGŲ 
Patalpinki! KOKYBĖS 

ŠILUMĄ DABAR

DIDELIS Pasirinkimas 
GARANTUOTŲ Vartotų 

BOILERIŲ 
VISŲ TIPŲ

ŽEMOS KAINOS

VISŲ DYDŽIŲ
Visų Rūšių Vartotų Kar
što Vandens ir Garo 

RADIATORIŲ

ŠILDYTUVŲ PATAISYMUI DALYS
GROTAI—UŽKIMINTOJAI—REGULATORIAI— 

DŪMTRAUKIAMS ŠLUOTOS—VAMZDŽIAI—VALVAI—
MAČIAI—DURYS—BOILERIŲ SEKCIJOS

Viskas Pertikrinta ir Garantuota

bas. Pas daugelį yra nuomonė, 
Kad geriau dėtis prie kurio nors 
kito laikraščio. “Vienybę” pa
likti tik jos leidėjams. Su dau
geliu išsikalbant, gautas įsp.i- 
d.s, kad dabartinių laiku “Nau
jienos ’ eiliniams tautininkam > 
geriausia pat nką, nes jos uži
ma aiškiausią Lietuvos reika ai 
.iniją. Girdi, kas praeityj buvę, 
reikia pamiršti, o dabar vienin
gai naują vagą dirvoje versti.

Girdi, penktakojų atžvilgiu 
nė vienas kitas laikraštis juos 
tiek nekrilikuoja, kaip “Naujie
nos”. Taip pat ir iš Lietuvos į- 
domiausių ir naujausių žinių ir 
cik “Naujienose” p rimausią ga
lima rasti. Girdi, kaip žiuri iš 
,aties, tai dabar tik “Naujie
nos” užima vadovaujančią rol^ 
ir ima tiesiąją liniją.

Panašiai kalba ne tik eiliniai 
aut įlinkai, bet ir kai kurie pa
augėsiu jų ve kėjai. Kai kurie 

jau net ir užsiprenumerav 
‘Naujienas”. Reikia pasakyti, 
kad “Naujienos” ateina ir į tau
tininkų klubą. Prenumeruotos 
pavienio nario, bet ir kitų klu- 
biečių noriai skaitomos.

Daugelis mano, kad ta 
niška siena” dabar

ki-
mažiau bc-

mažiau puolimų
šmeižtų socialistų ir jų spaudos

ir įvairių

Naujutėliai 
TOILETAMS 
ĮRENGIMAI

Specialė 
Kaina

be sėdynių, 
nuo

59.95
a VAO KIEK VARTOTOS. BE TRIMŲVANOS NU0 ...............................?7.50

dabar suderinti. Kitaip tariant, 
kaip ir nedrąsu kas nors pra
dėti. Bet tikėkime, kad ateityj

galima
veikli.

I.AVATORIJOS, .... *3.50
ir aukščiau

Visokių 
vėms stalčiai, 
vartotų.

VISIŠKAI NAUJOS

VIRTUVĖMS SINKOS
Iš gero 
tais. Be

plieno, 
priedų

rušių

Penktakojų leidžiami gandai.
Penktakojų žvirbliai čirškia, 

kad buk konsulams buv. Lietu
vos valdžios reikalinga turėti 
spados organas varyti kokią tai 
propagandą. Tam reikalui buk 
tai rekomenduota “Vienybė”. 
Lėšų sukėlimui, busią konsulai 
su Pasiuntinybe Washingtone 
parduosią paskiausiai Lietuvos

42 colių, nulenktais kraš-

virtu-
naujų ir

Tuo budu ir “Vienybei” teksią

ATEIKITE DĖL BARGENŲ 
MES KALBAME DAUGUMĄ KALBŲ.

$65 
$325 
$325 
$175 
$125 
$225 
$235 
$245 
$125

<r juos žydai kontroliuoja ir 
taip patvarko, kad tik jiems 
butų daugiau pelno, bei ne dar
bininkui.

Pontiac 6 Del. Sėd.......$65
Plymouth deluxe Sėd. $95 
Ford Coupe .................... $25
Chevrolet Deluxe sėd. $65 
Hudson Terr. Del. Sedan 

$375

darbdaviu pagalbininką 
žydelį europietį. Po kiek 
šis žmogus lieka atleistas,, 

■> ateives, 
sako, kad

darbininkas jam yra 
o lietuvis, negi Pu

si žydui koks giminė. Taip ir 
palieka be darbo. Siuvėjų dar-

laiko
o jo
Pasiteisinimui žydai
įaujas.s

gim.nė. Na

VASAROS
BARGENAI

GENUINE
STANDARD OIL

ETHYL GAZAS 
g Gal.-------- $1,00

Pas

ART AMBROZ
SAFETY CLINIC
Š. V. kampas 50th Street 

ir VVestern Avenue
Prisipilk Tanką ir Pranešk

Draugams.

t

tobulumas ir tvirtu-tono

Jos. F. SUDRIK
FURNITURE HOUSE

DAYS*
TRfAU

Kainos žemos, išvaizda graži, o 
mas, nustebins jumis. Pamatykite.

DAROME DANTIS TIK iaisniuotam ir 
registruotam dontistlii užsakius arba 
jo Impresijų receptų gavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebusite 100% patenkinti, UŽTIK
RINAME, KAD ATGAUSITE KIEK
VIENA CENTĄ. DYKAI APSKAIČ.i 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS

FLEITAS
1 Jenos patarnavimas. Galima moky
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU musų) laboratorijų, Pa
sauly Didžiausių Dantim Fleitų Dir
bėjų darbo pleitų. ATEIKIT ŠIANDIE 1

A. A. A. Dental Laboratories 
(INCORPORATED)

MATN nFFTCE: Phone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Phone HARrison 9559
202 SO. STATE STREET 

Northwest Office: 4831 IRVING PK. BLVD. 
Phone Avenue 4060

Taip ir bėga pilkos varguolio 
dienos, jos nedaug ką neša ir 
toliau prasisiekusiam — biznio 
riui, kada darbininkai negali 
gana uždirbti. Sakoma, kad 
prie laivų krovimo darbininkai 
dabar labai gerai dirbą ir net 
viršlaikius, bet i tik tie, kurie 
priklauso iš seniau unijai. Jų 
yra, rodos, trys. Dabar įstoti į 
uniją — mokestis pakeltą, ro
dos, iki šimto dolerių.
Atbėgėliai iš į Stalino nelaisvę 

patekusios Lietuvos.
t

Visi įdomavusi, kas dabar de-

aivu “American Legion” gr’žo 
.edetas brooklyiuečių iš Lietu
vos. Pažįstami pradėjo sutikę 
;uoj klausinėti, bet v.ešai ma- 
:ai kas iš jų pavyko sužinoti. 
Tik slaptai asnion škai kalb.m- 
is papasakoja, kas dabar deda-

i

PATRUKUSIEJI
PASILIUOSUOKIT NUO 

PARAISTĖS.
100% garantuoti Fittings 
padaro paraištes 100% 
Apsaugančias ir 100% 
Pataisančias. Sukeliamas 
specialus stimuliantas— 
Naujų stiprių muskulų ir

(gE d audinių sudarymui viso- 
(se silpnose dalyse. Duo- 
Ida pakankamai pageri- 

✓ \nimo, kad paliuosuoti jus 
d) :š Paraistės Vergijos į 

Trumpą laiką.
šimtai .pasveiko. 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

E

pigiai 
duoda 
rezul

tatus. Rašykite klausdami infor
macijų.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

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

Armitage 8200
Įėjimas per krautuvę ant kampo j 

2-rą aukštą.
Mes kalbame Lietuviškai.

Naujienos 8-31-40

TRADE

MONEY-BACK
CUARANTEEOFJ 
SATISFACTION

IR M I* Ik I Ui C" Mažai V a r t o t os ToiletamsBAnhtNAo^^- 500
TAIPGI NAUJOS SĖDYNĖS NUO $1.29

♦ BE 
♦DALI-

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

MES

FINANSUOJAME
WPA 

ŽEMIAUSI {MOKĖJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS

10 Dienų Važinėti
Plymouth Deluxe .... $125 
Plymouth Coupe .... $165 
Plym. P. D. Del. epe 
Packard 6 Sedan .... 
Chrysler Royal Sd,... 
Ford Sedan .... ...........
Plymouth Del. epe. 
Chev. Sedan ............
Ford Sedan ..............
Pontiac trK sėd. .... 
Ford Tr. Sedan .......
Lincoln Zephyr coupe 

—radio, šildytuvas   $345 
’32 
’34 
’30 
’33 
’38 
Power Dome head

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES 

2919 W. MADISON 
CHICAGO, ILL.

’36 
■36 
’33 
’37 
’37 
’36 
’35 
’36 
’37 
’36 
’35 
’37

3409-11 South Halsted St
Tel. YARDS 3088

BUDRIK ANNEX 
3417-21 South Halsted St

•♦PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS FLEITOS.
G. P. Johnson, Pres.

VEDĖJAS SOL ELLIS
40 metų State Gatvėje

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

Vidurmiesčjo ofisas 
iki 6 v. v., o ant- 
rad. ir ketvirtad. 
iki 7 vai. vakaro.

f'CHICAGO ' 
SALVAGE CORP 

2130-32 SO. STATĖ ST. 
. PHQNE:.,VĮ<5TORY 3919

Atdara vakarais iki 7 vai.—Sekmadieniais iki 1 vai. popiet.
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f

VAKAR CHICAGOJE
• Pavirtdsi nariiie šuAkial 

susižeidė ir rėzultate itiirė inat- 
ųuetteparkietė Frances Dtiffek, 
nuo 7154 South Fairfield avė.

M. Padden.
@ Highland Park ligoninėje 

mirė Richmond Dean, , buvęs 
Pullman bendrovės vice-prezi- 
dentas ir generatis menadžeris. 
Jis buvo 79 metų amžiaus. Ve
lionis laidojamas šiandien Ali 
Saints kapinėse, Highlande.

Grįžta Iš 
Lietuvos

• Bežaizdamas ant dviejų 
aukštų namo stogo lygsvarą 
prarado ir gatvėn nukrito 5 
metų berniukas Marvin Green- 
berg, 1214 S. Iloman avenue. 
Nelaimė įvyko ties 3409 Roose- 
velt Road. Berniukas truputį 
apsidrėskė, bet šiaip išliko svei
kutis.

• Cook apskričio prokuratū
ra vakar pradėjo tyrinėjimą 
patikrinti kaltinimus, kad “per
sonai property” taksų asesmen- 
tuose buvę daromi “fiksai’, ir' 
kad už kyšius asesoriai žymiai 
numažindavę kai kam apkai- 
nuojartio turto vertę.

e Pereitų antradienį du pik
tadariai atidarė seifų gasolino 
stoty j, adresu 10408 Ewing 
avenue, ir pasivogė $4,724. žy
giu yra kaltinami du buvę 
Brinks ekspreso bendrovės tar
nautojai, kurie iš tos pačios 
nuovados pirmiau kolektuoda- 
vo pinigus vežimui į bankų ir 
turėdavo raktus seifui. Jie yra 
Emerald Blair, 335 175th st., 
Calumet City, buvęs bendrovės 
llammondo raštinės vedėjas, ir 
Alfred Liesenfeldt, 560 State 
Line street, irgi Calumet City.

O Pereitų antradienį kaž 
kur dingo Richard Fossum, 
klerkas Lake View Trust and 
Savings banke. Nepasirodė dar
be. Banko viršininkai peržiū
rėję knygas surado, kad kartu 
su Fossum’u dingo apie $40,- 
450 pinigų. Jis gyveno adresu 
1304 Argyle street, bet keletu 
dienų atgal išsikraustė. Dabar 
klerko ir pinigų ieško federalės 
valdžios agehtai.

• Ties 721 West 14th street 
piktadariai privarė keleivinį 
automobilį prip šaligatvio* i^at- 
§niė^$75A nuo jame -važiavusio 
salesmano, Charles Cortese, 
gyvenančio adr. 7227 Roose- 
velt Road, Forest Parke. Api
plėšimas įvyko dienos metu.

• Vakar ir užvakar Chica- 
gos policija padarė kratas pen
kiose arklių lenktynių “biržo
se” ir areštavo 9 jų tarnauto
jus. Jie sumokėjo $98 pabau
domis miesto teisėjui Frank

O Jauni chicagiečiai yra kal
tinami apiplėšimu apie 20 ali
nių ir gasolino stočių Chicagos 
ribose. Visi sėdi kalėjime, nes 
negalėjo stfRėlti teisėjo Ftančis 
Borelli.... nustatytos.. $115,000 
kaucijos. Jaunuoliai yra: Roy 
Rblliris, 1330 Jacksčn būlv., 
John McCormick, 1334 Van 
Buren st.; Robert Believeau, 
1643 West Adams st.; jo bro
lis Wilfred; Ed’vvard Quarzen- 
ski, 1843 Monroe st.; Edward 
Lewis, 2311 Madison street; 
James R. Stephan, 1843 Monroe 
st.; Edward Vought,.. iš Hill- 
side, ir Charles Balį 324 South 
Racine avė. Jauniausias yra 17, 
vyriausias 21 metų amžiaus.’

• 26 metų chicagietū Ruth 
Seritella, 212' W. 24th street, 
neseniai išsikolektavo $575 iš 
senelių pensijų fondo savo 
“motutei”, kurios, kai vėliau 
pasirodė, ji visai neturi. Teis
mas jų nuteisė 6 mėnesiams 
probacijos, kai ji sutiko visus 
tuos pinigus fondui sugrąžinti.

Diena Iš Dienos
Gražios Jodkaitės-
Soldat Vestuvės

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kletams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

Praeitų šeštadienį, rugpiučio 
31 d., M r. ir Mrs. Joseph Sol- 
dat kambariuose, adresu 2131 
\V. 24th St., vyko smagi vestu
vinė sueiga, kurioj dalyvavo 
nedidelis, bet linksmas būrelis 
svečių, stisidedantis, taip sa
kant, iš 50—50 lietuvių ir ne 
lietuvių. Apsivėdė 'lietuvaitė su 
kitataučiu, būtent, Mr. ir Mrs. 
Jodkų duktė Valerija, kurios 
tėveliai turi ūkį prie Custer, 
Michigan valstijoj, su Stanley 
Soldat. Už tad ir vestuvių sve
čiai sudarė dvi skirtingas tau
tiečių puses. Nežiūrint to, visi 
iš vien tinkamai pasilinksmino 
ir visi buvo gardžiais užkan
džiais bei gėrimais šeimininkų 
ekonomiškai pavaišinti.

Minėtas Joseph Soldat jau 
prieš kelis metus apsivedė sli 
lietuvaite, taigi dabar abudu 
broliai turi po gražių lietuvaitę 
žmonų. Manau, nėra reikalo sa
kyti, kad svečių tarpe buvo ar
timi šie kaimynai, Petras ir 
Povilas su savo “širdukais” ir 
aš su savo.

Dar prie šios progos noriu 
pastebėti, kad Valerija nepa
miršta savo tėvelių (Jodkų) ir 
jau bus keli melai kaip ji jiems 
užrašo “Naujienas” į Custer, 
Michigan. —A. J. S.

PADĖKAVONE

i
 ELZBIETA DABULSKIENĖ

kuri niirė rugpiUČio 27 dieną ir palaidota tapo rugpiučio 31 d., 
1940 m., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus 
ir negalėdarrfd itsidėkavot tiems, ktirie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo ją į tą riėišvėrigiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų 
dvasiškiems tėvams: kun. Klebonui Briškai, kun. Statkui ir 
kun. V. Černauskdi, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos 
sielą; taipgi dėkavojame Kleb. Briškai už pasakymą tokio £rd- 
žaus ir grdiidatis pamokslo bažnyčioje ir kapinėsė; dėkavojame 
graboriui B. Lachawfcz, kuris savu geru ir mandagiu patarha- 
vimu garbingai nulydėjo ją į amžinastį, o mums palengvino 
berkęsti nuliūdimą ir rupėsČius, dėkavojamė šventų Mišių au
kotojams, gėlių aukotojams, ' Vargoninkams, Liet. Laidotuvių 
Direktorių Associacijai už grabnešius ir, pagaliau, dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų myli
ma moteris ir motinėlė sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka:ANTANAS DABULSKIS, ONA ZAČK, AGNIEŠKA MAŽEIKA.

A-

! f '

• t

gais, kitas daržovėmis, trečias 
paukščiais, ketvirtas dar kitką.

/

Dovanoms arklys. ,
O piknike bus visokiausių 

pamarginimų — orkersra šo- . 
kiams, valgiai, gėriftidi. Tatp l 
kitko bus kam nors atiduotas 
dovanomis — geras arklys. Jei 
apdovanotasis hčrib’t&š arklį, jis 
bus parduotas iš vdHytiniį ii' 
apdovanotasis galeš atsiimti sa
vo laimikį piiiigaiš.

Daržo saviidhka's Vincentas 
Kubaitis komiteto vardu širdin
gai užkviečia visus savo geros 
valios pažįstafriuš lietuvius Už
sukti į Sunset Pdrk šį šėštadie- 
nį po pietų ai’bd naktį nė tik
tai smagiai pasilitikšinidti, bėt 
ir prisidėti prie sušelpimo nelai
mes ištikto ūkininko. —XX.

.... ..........—.......................
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
PERSONA^ 

Asmenų Ieško
RAMAUS fcUtfO VAIKINAS ieš

ko brendusios ir blaivai galvojan
čios merginos ar moters. Geistina 
člųtni it,švari. Vedybų tikslas. Box 
2411, 1739 So. Raisted St.

MERGINA ’ MAŽIAU 30 metų, 
abelnaną namų darbui. Nuosavas 
RathbjSryŽ, rtiaudynė. $10 iki $12. 
Savaitei. 7431 Jeffry Avė. Apt. 1.

Anita Navickaite-fcarnavičieiič
Šįryt, po dviejų suvirs metų 

Lietuvoj, Chicagon grįžta smui
kininkė ir “Pirmyn” choro da
rė, p. Anita Navickaitč-Karrta- 
vičienė. Ji nuvyko Lietuvon su 
“Pirmyn” Choru 1938 metais, 
pasiliko studijuoti Kauno kon
servatorijoj, o vėliau gavo smui
kininkės vietų Lietuvos Radio
fono simfonijos orkestre. Lie
tuvoj p. Anita atrado ir šei
myninę laimę. Apsivedė su Dr. 
V. Karnavičium, sūnum gar
saus Lietuvos, kompozitoriaiis 
p. J. Karnavičiaus, kuris sek
damas tėvo pėdomis, irgi yča 
kompozitorius.

P-a Navickaitc-Karnavičienė 
yra duktė melroseparkiečių biz
nierių pp. Navickų, kurie sa^o 
dukrelės labai nekantriai lau
kė grįžtant. Jie džiaugsis jai 
grįžus į saugias Chicagos pa
danges. C. S.

Išsiėmė Lėidimils
<dyboms
(Chicago j)
Walter Breg.’ri, 24, su Sophie

Stanko, 22«v •> ,■ .• / * r
John Kundanis, 29, su Sophla

Pavelczyk, 27

Reikalauja
Perskiry

Hclen Walshus nuo Chriš- 
tian VValshus

Gavo
Perskiras

Marie Klikunaš nito George 
Klikunas

Getą Yra Turėti 
Būrį Tokių Gerų 
Draugų

Sušelps nelaimės ištiktų 
ūkininkų

Pereitų menesį ūkininkais 
Taylor Henry, gyvenantis Le- 
monte, džiaugėsi šių metų ne
paprastai sėkminga pintimi; 
kurių su kaimynais kūlė. Dd- 
bar galės aįtfriokėti skolas, trd- 
putj atsikvČpti į/6 sunkių me
tų.

Bet neilgai! džiaugėsi Taylor 
Hfehry • šdvb laime. Netikėtai 
durnai pradėjo veržtis iš šiau
dų kūgio. Į valandų viskas nu
degė ligi žemės — tvartai dar
žine, visa mašinerija, net it 
namo nebuvo galimybės išgel
bėti.

Piknikas šiandien
Bet subruzdo Taylor Henry 

kaimynai iš Leniont ir Lock- 
port sušelpti šhvo nelairheš iš
tiktų draugą. ŠUš'idJre Roriiitc- 
tas, kuris sUrubŠė “benefit pic- 
hiė ir dailce” Taylor il^nry 
da’udai. Piknikas įvyks šian
dien, rugsėjo 7 d., Sunset ParĄ 
ke, kurį paaukavo piknikui 
daržo savininkas Vincentas Ku- 
baitis. Visi biznieriai ir pavie
niai asmenys gausiai aukojo 
kas ką tik gali — vienas pini

t n » > ’

Neliko Nei
Laisnių Lentelės

, PAIEŠKAU ĄPŠivfeiMMUl MO
TERIES,. katalikės rriėrginos žfr na
šlės, puses ąmžiaū’š. Nėpageįdaujų 
iūrtingos. Meldžiu hėfasinėti ant 
juoko tūip turtingos. Nekatalikčs 
nerašykit. Sd pifmu laįšku duokit 
savo pilną vardą ir vįską. UŽ tei
singą atsakymą atsakysiu tėjsin- 
gai. Bdx 2413, 1739 Šo. Hdlsted Št.

HELP WANTED—MALĖ

. REIKALINGAS PAVIENIS . VY
RAS ne per jaunas, pardavinėti 
laikraščius prie stendos. Užlaiky
tas, kambarys ir mokestis. P. Gin- 
tila, 3946 West 56th St.

JAUNĄ MERGAITĖ abelnam na
mų darbui ir rūpintis 2 kūdikiais. 
Geri namai, gera alga. Būti ar eiti. 
3251 So. Lowe Avė., 2 aukštas prie
šaky.

REtkALINfcA PATYRUSI mote
ris skirstyti popieras, nuolatinis 
darbūs, tik patyrusios atsišaukite.

ŲENERAL FIBER CO., 
3801 Šo. Racine Avenue

Tel. YARDS 1150.

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui ir pagelbėti prie kūdikio. 
Virti, puosavas kambarys, maudy
nė, radio, nuo $8.00 iki $10.00 savai
tei. šaukite Dorchester 0221.

REIKIA DARBININKO. Kreipki
tės 4140 So. Maplewbdd.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

MŪRINIS trijų aukštų namas, 
Brighton Parke. Mainysiu j farmą 
arba parduosiu pigiai: 3757 South 
Caiifornia Avė.

F. DABROVALSKIS

PARDAVIMUI 2 t'LATŲ mūri
nis, 6 ir 6 kambarius, garu apšil
domas, stokeris, 2 karų garažas. 
Prieinama kaina. Savininkas, Bor- 
kenhagen, 5653 S. Justine.

Prie Damen avenue ir 27-tos 
į stulpą įvažiavo automobilis. 
Po susikulimo mašina užsidegė 
ir taip sudegė, kad neliko nei 
laisnių lentelės, su kurios pa
galba butų galima sUsėkti kam 
mašina priklausė.

Misterija buvo išrišta, kai į 
Brighton Parko nuovadų atėjo 
27 metų Matthew Kociir, nuo 
1750 West 18th Street. Atėji) 
apraišiotas bandažais, ir prisi
pažino, kad. tai buvo jo auto
mobilis. Pats buvo sužeistas, 
bet nepavojingai ir džiaugiasi, 
kad nežuvo ugnyj.

Užtiko Didelį 
$laį)tą Bravorą 
Waukegane

Tuščianm^garaže Waųkegane, 
adresu 537 Market street, fede
ralės valdžios agentai užtiko di
delę slaptų ■ detginės varyklų, 
kur taipgi rado 20>000 galionų 
raugo, 400 ‘ galionų dar šilto 
baigto alkoholio ir daug įvairių 
įrengimų. '

Agentai tviskų konfiskavo, 
taipgi areštavo namo savininko, 
Francisco Cusimano sūnų ir 
tris kitus vyrus, kurie “bravo
re” dirbo; į

SUSIRINKIMAI
JONIŠKIEČIŲ. KLUBO susirinki

mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 8 d. 
Hollywo6d Inn; 2417 West 43rd St. 
1 valandą popiet.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRĄU- 
GYŠTĖS rriėn; susirinkimas įvykš 
sekmad., rugsėjo 8 dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Ha'lšted Št., 12 vai. dienos. Visį 
na'riai kviečiami atsilankyti, nes 
bus rinkimas komiteto dėl metinio 
pąręngimo, kuris bus sausio, Iti, 
1941 Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

—A. Kaulakis, rast.

ATEINANTIS SLA. 260 K-POŠ 
susirinkimas įvyks sekmad., rugsė
jo 8 d., Zig Zag Klube, 6819 South 
Wėstėrn, .pradžia 2:00 vai. popiet. 
Prašau Visus barius skaitlingai at
silankyti, nes bus aptarta keletas 
svarbių reikalų.

—Gėhovaitė Zėlniiite, 
SLA 260 kuopos rast.

DR-JOS .“LIETUVOS UKININ^ 
KO” EKSTRA. susirinkimas įvyks 
sekrhadiėnį, rugsėjo, § dieną, West 
Side svetainėje, 2242-44 W. 23rčt 
Place, 1 vai. popiet. Prašome visų 
narių dalyvauti šiame suvirinkime; 
nes bus keičiami keli konstituci
jos paragrafai: mėnesinio mokes
čio, pomirtinės, pašalpos ir skyrių 
klausymai. Būtinai dalyvaukite 
šįamę ekstra susirinkime. Už neat
silankymą į susirinkimą būš 50 
centų bausmė.

—J. žurkauskas, Pinp.,
A. Linkus, Rast.

GAUfiELI) PA’A k LIETUVIŲ 
VYRU,.IR MOTERŲ PAšELPINIO 
KL1UBO mėnesinis susirinkimas 
ivyks nedėliojf, rugsėjo (Šėp*t.)' 8 d.', 
Napoleoų Hali, 3^58 5t;h Avę., 
1,1 valandą iš, ryto. Prašom visų 
nftffų būtinai atšila'nRyti.

M. Medalinskas, 
233 S. Central Avė.

MELROSE PARK, ILL. — SLA. 
125 kp. mėnesinis susirinkimas bu
vo rugsėjo 1 d. ApsvaršČius kųo- 
p'oš bėgančius reikalus, rengimų 
komisija prapešč, kad dar yra ren
giamas vienas piknikas, kujris #tsi- 
btiš šį sėkmaaičnį, rugšėjo 8 d. 
Sharp Memovia Parke, tarpę 35fh 
Avė. ir 3()th Avė., pusė bloko. į 
Nėr:iis n'tio DiNisioti St. Pradžia 
1 . vai, jįo pietų. Vietoj ir . apylin
kės geri lietuviai esąte kviečiami 
dalyvauti. Įžangos nebus.

M. S. i

. REIKALINGAS selsm'anas par
duoti aliejų. Geros pajamos. Gali 
dirbti pilną laiką arba dalį.

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGA MERGINA abel
nam namų darbui, nėra virimo, nė
ra sunkaus skalbimo. PrivatiŠkas 
kambarys, šaukite Keystone 0378.

2 FLATŲ. mūrinis ir 2 flatų me
dinis adr. 1905 So. Ruble St. Ren
tomis $42.00 mėnesy. Parduosiu 
pigiai. Savininkas gyv. 1856 North 
\Vashtėnaw Avė., Tel. ARMitage 
0289.

FURNISHĘD ROOMS —TO R^NT 
_____ Gyveniiniii Kambariai_____

RENDON KAMBARYS, vyrams 
ar merginoms, prie jaunos mote
ries. 2 aukštas, 3125 W. 38 St.

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo, nuosavas kambarys, 
nėra skalbimo, nėra sunkaus valy
mo. Turi mylėti vaikus. $10.00 sa
vaitei. šaukite Armitage 2229.

Kambarys Kėndai, vienam 
arba du vyrams, su valgiu arba 
gali pats pasigaminti valgį. Gražus 
didelis kambarys, karštu vandeniu 
apšildomas. Gali imti Turnišiuotą 
arba pats išfurnišiuoti. Mrs. T. 
Daučiunks, 2427 W. 45th Št., LAF- 
ayette 5594;

REIKALINGA VIRĖJA patyrusi 
roadhouse gaminti valgius. South 
West Highvvay ir Harlem Avenue, 
Worth, III. Tel. WORth 88 R2, 

Charlie Gavėus.

ANT MAINŲ 3 NAMAI be skolos 
ir cash $6100, arba mainysime ant 
didelio namo.

MURO namas, 4 po 4 kamb., 
Bridgeporte, geroj vietoj, be sko
los. Mainysime ant bungalow ar 2 
flatų.
Klauskit G. W., 670 W. 186th St. 
po 5 vai. Subatoj ir nedėlioj visą 
dieną.

OPĖRATORS, dirbti prie vaikų 
suknelių ir guzikų skylių Dienomis 
ar naktimis. A. S. Coubeau, 116 S. 
Wells St.

9 KAMBARIŲ MEDINĖ REZI
DENCIJA, 2 maudynės, gerai už
laikyta, geros statybos, gali būti 
perdirbta į 2 apartmentus Arti mo
kyklos ir bažnyčių, prie gero biz- 
niško distrikto, arti gatvekarių ir 
Rock Isiand traukinių linijų. Bus 
parduota pigiai. Lotas 50x125. Sa
vininkas, STEwart 8060.

ISNUOMUOJU MIEGAMĄ KAM
BARĮ su cęntraliniu apšildymu ir 
atskiru įėjimu. Ant 2 aukšto. Tel. 
VICtory 7270, 3256' So. Union Avė.

REIKIA MOTERIES AR MER
GINOS namų darbui. Maža lietuvių 
šeimyna. Atsišaukite subatoj ar ne- 
delioj. 1 aukštas, 6447 S. Emėrald 
Avenue.

DIDELIS FŲRNIŠUOTAS KAM
BARYS, su valgių, vyrui. Gali pa- 
sidalyt ir su kitu vyru. Arba ve
dusiai, dirbančiai porai su kūdikiu 
dėl burilo. 6930 Š. Maplevvood Avė.

OPEhATOUŠ, paty Jiisios prie 
Biriding ir Heinming. 345 W. Hub- 
bąrd St. (arti Orleans St.) 8 auk
štas.

ANT MAINŲ ARBA PARDAVI- 
IMUI 3 pagyvenimų namas, karšto 
vandens šiluma, kaina $3500. Mai
nysimi ant didesnio namo, jei reikės 
ir cash pridėsim, Namas geroj vie
toj, southsidėj, ant 59th gat. Geo. 
Vv'aslo, 6356 South Peoria St., 2-ras 
aukštas priešaky. Tel. WENtworth 
4837.

. . .FU.RNIŠIUOTAS KAMBARYS 
RENDAl. 2435 W. 45’th St.

REIKIA PATYRUSIŲ drapery 
operatorių ant Union Special Pack- 
irig mašinų. 307 W. Van Buren, 3 
aukštas.

REND'ON KAMBARYS, apšildo
mas, prie, mažos šeimynos. Bun- 
galow. 7042 S. Campbell Avė.
—j—i----------- i—:------------------------

ANT' 1 itENDOŠ KAMBARYS, 
moderniškas, šviesus, gera transpor- 
tacija, . pavieniui ar vedusiai porai. 
3938 W. 63rd Place. Tel. HEMlock 
6180.

RENDAl FURNIŠUOTAS kamba
rys pavieniui vyrui, apšildomas. 
2510 W. 69th St., 1 aukštas.

. ANT RĘNDOS KAMBARYS 
Bridgeporle, vienam vyrui, prie 
mažos šeimynos. Garu apšildomas, 
Šviesus. 3 aukštas, 3256 S. Union 
Avenue.

REIKIA MOTERIES Už PART
NERĘ tąverne ir restorane, tokios 
kuri turi pasekėjų. Mažas invest- 
nientaš. 7288 Ogden Avė., Riversdie.
■ ....... ..L , ė

BUSINESS CHANCES
  ■- Biznio Progos
PA R D A VIM UI GROS EB N Ė—i c c 

creąm, saldainių, cigarų, cigaretų, 
sausos mėsos, visokių valgomų dai
ktų . krautuvė. Naujas clektrikinis 
šaldytuvas. Gražus kambariai prie 
štoro. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Parduosiu su namu arba vien 
bizių. 3425 So. Union Avė.

PARSIDUODA GRAŽUS MO
DERNIŠKAS namas, 4 flatų. Pa
matykite, 6640 S. Francisco. Kreip
kitės į krautuvę, 7158 So. Aber- 
decn St., arba šaukite RADcliffe 
1622.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS, su aukštu beismentu, keturi 

. ^lątai pp, 4, kambarius arba mainy
siu ant mažesnio. 1613 So. Morgan 
St., savininkas ant antro aukšto.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
bungalow. Kitas namas užpakaly, 
garažas. Mainysiu tik ant farmos 
netoli Chicagos. 4424 South Mozart 
Street.

MISCĖLLANEOUS 
____________ĮvairUŠ ? 

paKdavimuI furnišiuoti 
kambariai su visais įrengimais, ]>u- 
sę bloko nuo elevatoriaus, gera 
tr.ahšportacija. 16 kambarių, visada 
pilni. 352 West 63rd St. 2-ras auk
štas.

PROGA UŽ $3000. (i kambarių 
namas, reikia pataisymų. Moder
niškas mūrinis namas užpakalyj, 
880 ketv. pėdų. 'Rinkamas pataisy
mų krautuvėj ar kitam mažam biz
niui. North Center distrikte. Puiki 
transįiortacija. CALuinet 3754.

PASISTATYK sau NAUJĄ NA
MĄ. Parsiduoda platus lotas Mar- 
ąuette Parke arti 2 gatvekarių, 
parkų ir štorų, ant kurio galite pa
sistatyti didelių kambarių namą. 
Labai pigiai. Charles Urnich (Ur- 
nikas), 2500 W. 63rd St. 2-ras auk
štas. Prospect 6025.

,REIKIA PATYRUSIO BATSIU
VIO, arba parduosime biznį su ma
šinomis. 2107 So. Halsted St.

A^ TURI FISTULA ARBA H.EM- 
MOROIDUS? Aš pasakysiu, kaip 
a^ hlIvau išgydytas. Atsiųskit štam
puotą ko n vertą. H. A. Bergman, 
P.O. Box 641, Chicago, UI.

Gimimai
Chicagoj

(informacijos paimtos iš gi- 
mųhy rekordų thickgos mies
to Šveikktoš Departamente).
ų KUCHINSKI, Kenncth,. 4236 
Šouth Talman avenue, gimė 
rugpiučio 17, tėvai: Francis ir 
Delta.

KČPETIS, Dolorės, H., 7154 
Šo'čth Fairfield avenue, gimė 
rugpiučio 20, tėvai: Connie ir 
Stella.
fcRišėlitNAŠ, Dorotliy, 1233 

West 112th street, gimė rug
piučio 29, tėvai: Antanas ir 
Josephinfe.

KARPUS, Jean, 6400 South 
Horibrė štrfeėt, gimė rugučio 
18, tėvai: Antanas ir Minnie.

ZUNGAlLO, Walter, 1351 W. 
Ghrfield bulvaras, ^imė rdg- 
piučio 23, tėvai: Wdlter ir Ca- 
therine.

KAMARAUSKAS, Marion, 
2431 West 45th Place, gimė 
rugpiučio 22, tėvai: Jonas ir 
Helen.

Garsinkite “N-nose’:

LIKERIO KRAUTUVĖ su patar
navimo barti pardavimui. Įsteigta 5 
metus. Daro $2500 biznį kas mė
nesį. Partneriai nesutinka. Paau
kausime. 3219 W. 63 St.

EKSTRA BARGENAS! Parsiduo
da pelningi bučėrnė ir grosernė. 3 
darbininkai dirba nuolatos. Parduo
du iš priežasties apleidžiu Chicagą. 
Parduosiu labai pigiai. Pusę mes
ti, kitus ant lengvų išmokėjimų. 
Kas norite gero biznio, nepraleis-; 
kitę progos. . Dėl informacijų 
kreipkitės 3200 S. Lituanica. Klaus
kite Andrew.

MARQUETTE PARKO BARGENAI: 
Ant 68 ir Maplęwood Avė., ,2 flatų 
mūrinis namas, kaipa $7400.
2 flatų medinis namas, kaina $3700. 
BRIGHTON PARKE ant 43 ir 
Fairfield Avė., 2 flatų mūrinis, kaip 
naujas, kaina $6900.
2 flatų medinis, kaina 3900.

Kas norite gerų bargenų arba ką 
tUrite mainyti, kreipkitės pas C. P. 
SUROMSKIS, 6921 S. Western Avė., 
ĘEPublic 3713. Vakarais PROspect 
0176.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW, fur- 
niso šiluma. Pigiai greitam parda
vimui. 5714 So. Christiana Avė.

PARSIDUODA KARČIAMA su 
Fixtures ar be Fixtures. Biznis iš
dirbtas .per 20 metų. Pardavimo 
priežastis—silpna sveikata. Galima 
gauti lysą. 8462 So. Vincennes Avė. 
Chicago.

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo. 
Šiaurvakary mięsto ribų. Reikia 
tik $200 cash, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Box E5, 1739 
So. Halsted St.

TAVERNAS ANT PARDAVIMO, 
išdirbtas pėr daug metų. Yra kar
štu vandeniu apšildomas. 4314 So. 
Ashland Avenue.

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash, $25 kas 
mėnesį. Arti mokyklos, bažnyčios. 
Gera transportacija. Box D346, 
1739 So. Halsted Street.

PARSIDUODA TAVERNAS Ro- 
sėlandė. Graži vieta, biznis gerai 
eina. Priėžfcstis pardavimo — va
žiuoju į kitą miestą. PULman 0859.

PAFtDAVitaUi GROSERNĖ ir 
DELICĄTESSEN, pigiai. 3310 So. 
Lituanica.

FOR RENT—IN GJENERAL 
_______ Renddai—Bendrai_____

STORAS rendoh, Brighton Parke, 
su kambariais ar bė. Tinka kriau- 
Čiui arba kitam bizniui. 4432 So. 
Fairfield Ąvey 2 juikštąs užpakaly.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

TAVERNAS IR NAMAS Parda
vimui. Seniai įsteigtas. Pigiai. 1926 
Canalport Avenue.

WE£>TĖRN ^edding QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

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

2 KRĖSLŲ DARBERNĖ, 4732 Ii 
Dorchester Avė., turi būti parduo
ta, priežasčia savininko ligos, už 
$225.

Re eikite tuos, kurie 
garsinasi 

•NAUJIENOSE”

WHOLESALE FURNITŲRE 
Rakandai Ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS ČASH iiž rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatėme bile kur. Pašąu^jte ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik naclonaliai žinomi datktal 
randasi pas mus.. ALIŠAUSKAS. 
SunuS. 6343 Š. \Yestern Avė-, Chi
cago, I1L Phone Republic 6051.



NAUJIENOS, Chicago, III.

Pieno Išvežiotojams 
Numušė Algas 
$4.26 Savaitei
Gaus Daugiau Už Valandą, Bet 

Dirbs Trumpiau.
Vakar savo darbą galutinai 

užbaigė arbitracijos komisija, 
kuri šią vasarą buvo paskirta 
išspręsti algų ginčą kilusį tarp 
pieno išvežiotojų ir pieninių. 
Ginčas buvo privedęs prie dvie
jų streikų.

Komisija dirbo per 80 dienų 
ir to darbo rezultate išvežioto- 
jai gaus $4-20 algos mažiau į 
savaitę negu prieš streikus, bet 
dirbs trumpesnes valandas. Pir
miau jie gaudavo $48 ir dirb
davo po 68 !4> valandų kas sa
vaitę. Dabar gaus $13.74, bet 
dirbs 51 valandą, 17 ir */2 va
landų mažiau.

Arbitracijos nuosprendis yra 
laimėjimas išvežiotojams, ne
žiūrint algos sumažinimo. Mat, 
pieninės buvo užsispyrę nukirs
ti algas nuo $48 iki $35, ir per 
tai iššaukė du streikus. Ginčą 
arbitruojant pieninės nuo savo 
griežto nusistatymo atsisakė, 
nusileido ir išvežiotojai, tokia 
bildu ginčą išspręsti pasisekė, 
nors ir reikėjo 80 dienų darbo.

Arbitracijos komisiją sudarė 
po atstovą nuo unijos ir nuo 
pieninių, o tarpininku buvo 
kun. Dennis J. II. Du n ne, Holy 
Name bažnyčios klebonas.

Apiplėšė Aštuonis 
Žmones, Pavogė 
Du Automobilius
Ir Spėjo Pabėgti nuo Policijos.

Jaunas ir labai apsukrus plė
šikas vakar rytą ir užvakar va
kare siautė per kelias valandas 
Northsidėj apiplėšinėdamas 
žmones ir vogdamas automobi
lius. Piktadaris pabėgo ir nuo 
policijos, kai toji jį užklupo lai
ke plėšimo ir ėmė šaudyti iš 
revolverių.

Jo grobis siekė $166 pinigais 
ir prie to pridėjo dar du auto
mobilius.

VYRŲ KVARTETAS: B. Namavičius, Leo. Namavičius, J. Žukas ir J. Avelis

Taipgi dalyvaus šiomis dienomis iš LIETĮUVOS atvykęs Amerikietis. Jis papasakos 
nepaprastai įdomių dalykų apie dabartinį gyvenimą Lietuvoj, po sov. Rusijos valdžia

Iš Stotit's W. G. E . S. 1360 Kilocycles
11 VALANDĄ RYTO.

Maloniai kviečiam visus šio gražaus programa pasiklausyti!

Rytoj NAUJIENŲ 
Ra d i o Programas

GAL JIEMS IR VĖL DUOS NAUJĄ VARDĄ, 
KAIP BUVO CARO LAIKAIS

Bet kaip Lietuva, taip ir Zarasai netrukus 
vėl atgims

Mirė Elevatorių 
Operatorių Unijos 
Viršininkas

Matt Taylor.
Žaras škiai, pabuskim!

Sekmadienį, rugsėjo 8 dieną, 
kaip antrą vai. po pietų, San
daros svetainėj, 840 AV. 33 
gatvė, Zarasiškių Kliubas šau
kia susirinkimą, į kurį prašomi 
skaitlingai atsilankyti ne vien 
tik kliubiečiai, bet ir visi zara- 
siškiai.

Kliubu.
nieko

kliubas

šeštadienis, rūgs. 7 d., 1940
■ ■'y;1! ,»aw. i A-1-1

AUTOMOBILIŲ
ILITZKRIEGAS !■

Automobilių Karas!
Automobilių Galas!

gynėjų porcijas apgraužti, ku
rios ir taip jau nebuvo pavydė
tinos.

Vienok turime viltį, kad mu
sų tėvynė Lietuva ir vėl pasau
liui bus žinoma, kaip kad neto- 
imoje praeityje. Turėkime vil

nies, kad netolimoj ateityje 
mes gėdinsim tuos išgamas sa
vuosius, kurie džiaugiasi iš mu
sų brolių ir sesučių nelaimės.

Lankykim savo organizacijų 
susirinkimus ir gvildenkim 
kaip šios šalies, taip Lietuvos 
reikalus. —J. Tarulis.

Jo trumpos bet pelningos kri- 
minalės karjeros aukomis bu
vo: Thomas Winston, 4140 No. 
Clark; Stanford Evans, 1410 
Ilenderson st., (prie Marine 
Drivc ir Margute Terrace); 
Stephen Jubas, C007 Lincoln 
avenue; Gertrude Luck, 2956 
North Taliųan avenue; Ray 
Bradley ir jo žmona, 2818 No. 
Leavitt Street (prie Leavitt ir 
Barry); Richard H. Grosse, 
1918 N. St. Louis avenue, ir 
Mabel Ilovve, 701 N. Michigan 
avenue (prie Orleans ir North 
avenue).

Kai kurie įdomaujasi kas pa
sidarė su Zarasiškių 
Esą, pastaruoju laiku 
apie jį nesigirdi.

Turiu pranešti, kad
gerai gyvuoja, turi suvirš 40 
šeimynų pilnai duokles apsimo
kėjusių, tiktai, kaip ir kiekvie
nais metais, vasaros karščiams 
užėjus, nustojo veiklumo, nes 
dauguma narių išvažiuoja . po 
įvairias vietas atostogoms.

Be to, dar Europos įvykiai, 
tėvynei Lietuvai Stalino suduo
tas smūgis, skaudžiai atsiliepė 
ir į kai kuriuos klubiečius, nes 

Lietuvai 
sapne, 
jau ne- 
zarasiš- 
vėl bus

po tokio pragaištingo 
įvykio, pasijutom kaip

Kai kurie sako, kad 
beverta nei vadintis 
kiais, nes Zarasai ir
praminti kokiu rusišku vardu, 
kaip kad caro laikais “Novo- 
Aleksandrovsk”.

Nenustokime vilties!

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Vakar ir užvakar automobi
liai Chicagoj užmušė sekamus 
žmones:

• William Jensen, 7 mėne
sių kūdikį, 1815 Winnėbago 
avenue. Jį užgriuvo trokas ant 
vieškelio 64, netoli Wheatono;

• John Cassoni, 38, ir 
George Bonini, iš Franklin 
Mine (Hancock), Mich., jų au
tomobiliui susikalus su troku 
prie 111-tos ir Pulaski;

• Harry Miller, 78, nuo 447 
Deming Place;

• Virginia Neher, 22, nuo 
3507 Park avenue, Brookfield, 
ir

• Ida Harsen, 82, nuo 429 
Surf Street.

Suvažinėjo Berniuką
© Prie LeMoyne ir Bell 

avenue, po automobiliu pakliu
vo, ir buvo sunkiai sužeistas, 
5 metų berniukas, Donald Ryan, 
1515 N. Bell avenue. Guli St. 
Elizabeth ligoninėj.

Draugai Išgelbėjo 
Darbininką Nuo 
Mirties

Sulaukęs 70 metų amžiaus, 
vakar Naperville sanatorijoje 
pasimirė Matt Taylor, Elevator 
Operator and Starterį’ unijos 
lokalo 66, prezidentas. Jis ėjo 
tas pareigas per daugelį metų 
ir savo laiku turėjo įdomių 
pergyvenimų, kai gengs'.er’ai 
sumanė į jo uniją įsibrauti ir 
ją paimli savo kontrolėm

Velionis sirgo džiova, apie du 
mėnesius laiko. Daktarai sako, 
kad prie jo sveikatos pakriki
mo daugiausiai prisidėjo nuo
latinė baimė, kad gėngsteriai ji 
nužudys. Gyveno ' adresu 2903 
South Maple aveiitte, B:rwyne. 
Kūnas yra pašarvotas Hursen 
koplyčioj, ad.esu 1818 Michi
gan avenue.

ne draugai, tai James 
6610 Kimbark avenue, 
butų negyvas. Jis yra 

ir dirba
adresu 6351

Vyras ir Žmona 
Teisme Dėl Piliety
bės Popierių

Tiesa, kad dabartiniu laiku, 
prisidengę raudona skraiste, 
imperialistai mindžioja musų 
tėvų ašaromis permirkusią že
melę. Musų broliai ir sesutės 
šauktųsi musų pagalbos, jei 
burnos nebūtų užrištos. Deja, 
kruvino barbaro durtuvas ne
leidžia jiems apie nelaimes sa
viesiems pasisakyti.

Gauname laiškus iš Lietuvos 
jau nebe tokius, kaip nepri
klausomos Lietuvos laikais. 
Laiškai atplėšti ir sudarkyti 
biaurios cenzūros. Skundžiasi, 
kad kel’ai liko išardyti ir javai 
pakelėmis išmindžioti, kai rusų 
kariuomenė su įvairiais karo 
pabūklais į Lietuvą įsiveržė. 
Vienok pateisina, kad, esą, ne
išvengiama prie tokio masinio 
kariuomenės antplūdžio. Prisi
minus dainelę “Kelias vieškelis 
musų dabar svetimųjų griauna
mas“, net šiurpu darosi.

Laiškas nuo kareivio
O štai laiškas iš Lietuvos ka

riuomenės rašytas liepus 17 d. 
Pasirodo, kad Lietuvos karei
viai dar nežinojo, kad jų tėvy
nė jau po svetimųjų jungu. 
Skundžiasi ir nesupranta dėl ko 
pastaruoju laiku maistas 
miai pablogėjęs, o ir to 
trūksta, disciplina taipgi 
aštrėjus. Reiškia, azijatiški
rančiai jau spėjo musų tėvynės

Wilson, 
šiandien 
eleklro-mechanikas 
elektros stoty j,
Wentworth avenue. Ten betai
sydamas laidus jis prisiglaudė 
prie gyvos elektros vielos ,ku
ria ėjo 12,000 voltų elektros 
srovė. Pastebėję kas įvyko AVil- 
sono draugai skubiai užsimovė 
gumines pirštines ir jį atplėšė 
nuo vielos, nuo kurios pats jo
kiu budu negalėjo atsipalaiduo
ti. Daktarai sako, kad AVilson 
gyvens, nors srove perėjo kiau
rai per visą jo kūną.

Joseph Michalak, lenkas nuo 
2017 Evergreen avenue, North- 
;ide, patraukė savo buvusią 
žmoną teisman, kaltindamas ją 
pasisavinimu jo pilietybes po
pierių. Sako, ji popierius pasi
ėmė ir kur tai paslėpė. Rėzai-

žy- 
dar
pa- 
ša-

Bet $300.00 
Nebeatgavo

Mrs. Jennie Jenson, 36 metų 
chicagietė, 660 AVest 61 st Place, 
skundėsi policijai, kad ji pasko
lino $300 vienam Albert Foley, 
nuo 607 AVoodland Park. Tai 
padarė, manydama, kad jis ati
darys biznį ir po to su ja ap
sives. Bet pasirodė, kad jis pi
nigus prašvilpė, o ją vesti prie 
altoriaus negalės, nes yra vedęs 
ir turi keturis va kus.

Foley buvo suimtas, bet 
tinimus ginčija.

Tai ne pirmas toks atsitiki
mas, kad persiskyręs vyras i? 
žmona atsiduria teisme už slė
pimą pilietybes popierių nuo 
vienas kito, nors nei vienam 
nei antram iš to negali būti jo
kios naudos.

Rytoj Legionierių 
Junior Skyriaus 
Piknikas

kal-

Naujas Italijos
Konsulas Chicagoj

Vakar Chicagon atvyko ir pa
reigas perėmė naujas Italijos 
konsulas, Dr. Riccardo Mosca- 
ti.

Pareiškė reporteriams, kad 
Cbicago labai gražus miestas, 
žmonės “labai va šingi”, zbet 
apie karą atsisakė kalbėti.

Įvyksta Liberty Grove Darže
Rytoj įvyksta linksmas ir 

gražus piknikas Dariaus-Girėno 
legiono Posto junior-'vaikų sky
riaus naudai. To skyriaus jau
ni nariai sudaro Posto Drum 
and Bugle Corps ir labai daž
nai puošia savo uniformomis ir 
savo trimitų ir būgnų ‘ ritmu 
įvairius lietuviškus parengi
mus.

Piknike bus ža'smių, lošimų, 
dovanų traukimas, programas, 
šokiai ir daug įvairenybių. Jis 
įvyks Liberty Grove darže, 
ris visiems chicagiečiams 
gerai žinomas ir lengvas
siekt/. Rengėjai kviečia lietu 
vius skaitlingai piknike atsilan 
kyti ir jaunuoliams s 
jiems labai reikalingą 
rną.
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Pirkite tose krautuvėse, ku
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Automobilį Važiuojant Per 
Degantį Namą

Drąsuolį Kuris Su Automobiliu 
Apsiverčia Net Kelis Kartus 

Kaip Greitai Lekiantis Automobilis 
Susikulia Su Kitu

Kaip Drąsuolis Vairuotojas Su 
Mašina Nuverčia Degančią Sieną

Kaip Automobilis Lekia Per Orą 
Kaip Du Automobiliai Susikulia Ore ir 
Daug Kitų Niekad Nematytų Vaizdų!
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