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SAVO ENERGINGOJ KALBOJ VAKAR 
TVIRTINO ANGLIJOS MINISTRAS 

PIRMININKAS CHURCHILL
Anglija pasiryžusi tęsti kovą kol bus 

sunaikintas hitlerizmas

iš Ameri- 
laivai var- 
savų uo~

francuzų
jog jo

žastys, kurios mus įstūmė ka- 
ran tebėra tos pačios, jos dar 
nepasikeitė, abiejų valstybių 
reikalai tebepasilieka bendri ir 
karui pasibaigus vėl teks glau
stai bendradarbiauti.

Kalbėjo apie Hitlerio kovos 
budus, apie krašto atsparos 
silpninimą viduje esančių ele
mentų pagelba. Pasakė, jog 
Francuzija nepajėgė tęsti ko
vos todėl, kad kai kurie jų vi
suomenės veikėjai ir žymus 
kariuomenės vadai nepajėgė at
sispirti Hitlerio propagandai.

Hitleris daug kraštų paver
gė, bet karo jis dar nelaimėjo. 
Jis dar neįveikė savo didžiau
sio priešo — Didžiosios Brita
nijos. Musų tauta pasiliko tik
tai viena kariauti. Mums pa
deda musų imperijos kraštai. 
Mes kariaujame vieni, bet mu
sų lamėjimas bus visiems. Mu
sų laimėjimas atneš laisvę vi
soms pavergtoms tautoms ir 
valstybėms. Mes tai žinome ir 
esame tikri, jog visų Hitlerio 
pavergtų tautų širdys yra su 
mumis.
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NAU.HENŲ-ACM E Toleohot''
BESARABIJA. — šis per Berlyną atsiųstas paveikslas parodo sovietų Rusijos 

kariuomenę buvusioj Rumunijos teritorijoje.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Vakar po pietų vyko labai smarkai orlaivių Itavos An

glijos ir Vokietijos pakraščiuose. Iš abiejų pusių buvo demon
struojamos nepaprastai didelės jėgos.

— Smarkiai bombarduotas Gibraltaras. Spėjama, jog tai 
italų lėktuvų darbas. Italai - tvirtina, jog smarkiai nukentėjęs 
karo laivas “Hood”. Anglai neigia tokias žinias. \

■— Prezidento rinkimų metu vien tik Havanoj buvo už
mušti trys asmenys.

— Petain vyriausybė Bastilijos šventės proga pranešė vi
suomenei, jog jo vyriausybė imsis priemonių žydams iš visuo
meninių įstaigų pašalinti.

— Suvienytų valstybių, Venezuelos, Argent'nos, Urugua- 
jaus, Meksikas ir Portugalijos diplomatai buvusieji Hagoj, vo
kiečių paprašyti tuojau apleisti Houndiją.

PRANCŪZAI TIKISI IŠSIDERĖTI LENGVA 
TU Iš NACIU

“ELTOS” PRANEŠI
MAI Iš LIETUVOS

Britai kovą tiktai 
pradeda

Nevykęs vokiečių
j vZ '■

diplomatų žing-
Smarkiai veikia 

ugniakalnis

ta šven- 
praeitais 
kaip jis, 
ir karo

Vakarų, gal 
niekad, nes 
tauta prieš 
propaganda

LONDON, Anglija, liepos 14 
d. — Devintą valandą vakaro 
Anglijos ministeris pirminin
kas Winston Churchill pasakė 
per radiją kalbą, Kalba buvo 
kreipiama j britų imperijos gy
ventojus ir kalbėjo karo rei
kalu. Kalbėjo drąsiai, įtikinan
čiai ir energingai.

Rado reikalingu pasakyti, 
jog pasakos ir skleidžiami gan
dai apie anglų laivyno sumu- 
š'mą neturi jokio pagrindo. 
Anglų laivynas šiandien, kaip 
vakar, turi užblokavęs vokie
čių ir italų pakraščius. Tuo 
tarpu Anglijon plaukia trans
portai iš Indijos ir 
kos valstybių. Italų 
gu drįs judintis iŠ 
stų.

Kalbėdamas apie 
laivyną apgailestavo,
vyriausybė buvo priversta im
tis tokių griežtų priemonių. 
Bet čia pat pabrėžė, jog kitaip 
negalėję pasielgti* Jeigu butų 
palikę francuzų laivynu, 4ąi jis 
butų sudaręs pavojų ne tiktai 
Didžiajai Britanija1’, bet ir Su
vienytam Amerikos Valsty
bėms. Pasakė, jog francuzų 
laivynas šiandien yra nepavo 
jingas. Jis žinąs, kad kai ku
rie karo laivai, kap Jean Bart 
ir kt., yra Maroko uostuose ar
ba Tulone, bet jeigu Anglija 
bus tikra, jog tie laivai nebus 
naudojami prieš Angliją, ji nei
sianti jų ieškoti.

Panaudodamas liepos 14 d. 
progą prisiminė kaip 
tė buvo švenčiama 
metais. Papasakojo, 
Francuzijos valstybės
vyrų apsuptas, sekė karo pa
radą Paryžiuj, Elizejaus laur 
kuose, koks pas juos visus ta
da buvo pasiryžimas kovoti 
prieš bendrą priešą. Šių metų 
Bastilijos paėmimo diena visai 
kitokia nuotaika švenčiama ir 
jai priduodama visai kitokia 
prasmė. Esu įsitikinęs, pareiš
kė, jog daugelis musų dar bus 
gyvi ir galės vėl pamatyti fran- 
cuzus švenčiančius laisvai, ne
priklausomai tą dieną, nes Ba
stilijos šventė yra la’svės sim
bolis.

Labai gražiai kalbėjo apie 
francfiOTS. Ji$ jų nekaltino už 
nustojimą kovoti. Negi galime 
kaltinti draugą priešo parblok
šta^ Ne, mes piktai turime rū
pintis, kad musų draugo ran
koj laikytas ginklas nepatek
tų į priešo rankas. Be to, mes 
esame tikri, jog visų francu
zų širdys yra su mumis. Jię 
žino, kad musų laimėjimas yra 
taip pat ir jų la mėjimas. Prie-

Besikreipdamas į kareivius 
ir į visus gyventojus jis pa
brėžė, jog karas bus sunkus, 
bet užtvirtino, jog Hitleris ne
valdys Europos gestapiškais 
metodais. Kaip ministeris pir
ui‘ninkas turiu pagrindo tai 
tvirtinti, nes žinau koki yra 
jėgų santykiai. Hitleris gal pra
dės mus pulti šį 
už savaitės, o gal 
jis žino, jog visa 
jį kovos ir č a jo
neturės tos įtakos, kurios ji 
turėjo kituose kraštuose. Nie
kad Anglijos karo jėgos nebu
vo tokios stiprios kaip jos yra 
šiandien, niekad mes neturė
jom tokios didelės kariuome
nės, kaip tur m šiandien, mu
sų oro laivynas yra beveik toks 
stiprus kaip ir priešo laivynas, 
musų lakūnai mitresni, o mu- 
sųjurų laivynas yra daug stip
resnis. Be to, reikalingos 
džiagos mums netruks.

Niekas nežino kada šis
ras pasibaigs, — sakė. Grei
čiausiai jis tęsis visus 41 me
tus, bet galiu jums užtvirtin
ti, kad 1942 karo persvara pra
dės virsti kiton 
Europoj taikos 
lė.
ligi 
jog

LONDON, Anglija, liepos 14. 
— Nuolatiniai vok'ečių bandy
mai bombarduoti Angliją pra
eitos savaitės pabaigoj Hitle
riui nedavė lauktų rezultatų. 
Daugelis eskadrilių buvo pri
verstos trauktis atgal nuo pa
čių Anglijos pakraščių. Jas at
mušė priešlėktuvinė artilerija 
ir lakūnai — oro žvalgai. Tuo 
tarpu anglų oro laivynas die
ną ir naktį po kelis kartus 
bombardavo vokiečių uostus ii 
žymius pramonės centrus.

Visi Anglijoj jaučia, jog an
glų oro laivynas žymiai sustip
rėjęs ir lakūnai parodė, jog 
jie daug miklesni ir drąsesni 
už nacius. Savaitės gale vyku
sios kovos smarkiai pakėlė vi
sų Anglijos gyventojų nuotai
ką, nes pamatė, jog netrukus 
oro jėgos galės lygintis fašis
tiškoms. Po gerai pavykusių 
jurų ir oro laivynų puolimų 
ant vokiečių uostų, minister’s 
pirmininkas Churchill pareiškė 
jog karo nclaimėsim evakuoda
mi arba traukdamiesi atgal. Jis 
davė suprasti, jog Anglija ruo- 
š’asi ir pulti savo

Vyriausias britų 
viršininkas lordas 
ander kalbėdamas
pareiškė, jog britai visai 
mano pasiduoti
Mes kovą tiktai pradedame, — 
jis pasakė.

priešą.
oro laivyno 

A. V. Alex- 
per radiją 

ne-
vokiečiams.
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Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienąi pra
našauja:

Debesuota, vėliau lietus su 
perkūnija; truputį šalčiau. Sau
lė teka: 5:26 v. r.; leidžiasi 
8:25 v. v.

nie

ką-

Mes esame 
galo vesti 
jį laimėsim.

SIUS

SAN JOSE, Costa Rica res
publika, liepos 14 d; — Patir
ta, jog valdžios sluoksniai at
mes vokiško (Jiplomato Reine- 
becko notą, kalbančią apie bu
simą Havanos ‘.konferenciją. 
Reinebeckas /• perspėjo valdžios 
sluoksn’ųs nurodydamas, jog 
ta konferencija yra nukreipta 
prieš Vokietiją.,,Yra žinių, jog 
kitos penkios-.centralinės Ame
rikos valstybės taip pat atmes 
vokiečių notą, nes Havanoj esą 
nebus kalbama nieko prieš Vo
kietiją, bet tiktai apie Ameri
kos valstybių apsaugą.

TOKIO, Japonija, liepos 14 
d. — Ugniakalnis Mijake vakar 
visą dieną smarkiai vertė la
vą. Ugniakalnis randasi Tokio 
įlankoj ir tiktai apie 90 mylių 
nuo Yokohama. Vienas tos sa
los kaimelis pavyko evakuoti, 
bet kiti gyventojai nepasisekė 
išgelbėti, nes lava veržėsi di
deliu smarkumu, krito į jurą 
ir trukdė evakuacijos darbą. 
Oficialiai buvo patvirtinta 
asmenų mirfs ir pranešta, 
30 dingo be žinios.

VILNIUS. — Vilniuje iki 
šiol yra įsiregistravusios 558 
pramonės įmonės, kuriose dir
ba 7,000 asmenų: dviejuose 
odos fabrikuose — 320, Vil
niaus popieriaus fabr ke — 
150, Savivaldybes auto Įmonė
se — 222 darbininkai ir tar
nautojai; Valstybiniame tabako 
fabrike — 220, Valst, monopo
lio fabrike — 105, Vilnios mie
lių fabrike 39 darbininkai. "

Geležinis Vii-

19
jog

Sutarta Irlandiįos 
gynimo reikalu

ir Vilnaus
52 seklyčias, 
prieglaudoms 
miesto savi-

Kuboj renkamas 
prezidentas

14

Prancūzų generolas 
pasiryžęs tęsti kovą

HAVANA, Kuba, liepos 
d. ■— šiandien Kuboj vyksta 
prezidento rinkimai. Rinkimuo
se turi teisę dalyvauti apie du 
milijonai pil’ečiu. Kandidatais 
yra pastatyti diktatorius Ful- 
gencijo Batistą ir Dr. Grau 
San Martin. Visame krašte nuo- *
taika gana įtempta.. Įdomu čia 
yra tai, kad pulkininką Bat's- 
tą palaiko kai kurios kairio
sios ir dešiniosios partijos. O 
dar įdomesnė ta aplinkybė, kad 
1933 metais Batistą negalėjo 
apkęsti kairiųjų ir juos smar
kiai persekiojo, tuo tarpu šie
met Batistą yra komunistų par
tijos kandidatas į prezidentu^.

DUBLINAS, Irlandija, l’epos 
14 d. —e Pranešama, kad an
glų vyriausybei pavyko .susi
tarti su Irlandiįos valstybes 
atstovais tos valstybes sienoms 
apginti. Anglų karo jėgos ga
lės laisvai įžengti į Irlandija 
tiktai po to, kai kok’os nors 
kitos valstybės karo jėgos per
žengs Irlandiįos sienas. Tiktai 
po tokio sienos peržengimo Ir- 
landija atsistos britų pusėj.

Bausmės sovietuose 
kasdien didėja

pusėn, užtekės( 
ir laisvės sau- 
pasiryžę karą 
ir esu tikras,

Du kaimiečiai suėmė 
vokiečių orlaivio, 

įgulą

LONDON, Anglija, liepos 14. 
— Prancūzų generolas Charles 
de Gaullo, buvęs karo vice- 
ministeris, nepripažįsta Petaino 
vyriausybės ir pareiškė, kad 
jis jau turįs suorganizavęs pa
kankamai stiprią karo jėgą ir 
kiekvienu momentu yra pasi
ruošęs kariauti žemėj, ore ir 
jurose prieš Hitlerį.

iš Europos
lie-

VILNIUS, 
niaus Fondas atidarė dar ke
turias naujas seklyčias, kurių 
2 yra Švenčionėlių apskr. ir 2 
Trakų apskr. Tokiu budu G.V.F. 
Vilniaus mieste 
krašte turi jau 
— Vilniaus 'vaikų 
išlaikyti Vilniaus
valdybė yra skyrusi 2,200,000 
litų. Tai rodo, kiek opus Vil
niuje yra šis klausimas. Da
bartinė Vilniaus savivaldybė 
miesto vaikų prieglaudas rado 
labai sunkioje būklėje, tačiau 
pamažu, pagal galimybes, su
tvarkė ir padarė galimai ge
resnes. Dalis vaikų iš prieglau
dų vasarai perkelta į savival
dybės išlaikomą vasarinę vaikų 
koloniją Leoniškių dvare.

VICHY, Francuzija (neoku
puota dalis), liepos 14 d. — 
Petaino ir Lavalio vyriausybė 
deda pastangas perkelti val
džios įstaigas į Versalį ir Pary
žių. Vokiečiai jiems neva esą 
prižadėję atsitraukti iš kai ku
rių dabar okupuotų zonų dvie
jų savaičių bėgy j. Antru svar
biu rūpesčiu yra karo pabėgė
lių problemos likvidav mas. Da
bar neokupuotoj Prancūzijoj 
yra apie 10 tūkstančių fran
cuzų, kurie yra be pastogės ir 
nori grįžti į savo namus. Prie 
esamos desorganizacijos Petain 
vyriausybė nepajėgia nei • pa
stoge nei maistu aprūpinti to
kią didelę pabėgėlių daugybę. 
Prancūzai taip pat tikisi ne
trukus pradėti leisti darban kai 
kurias pramonės šakas. Ypa
tingai jiems rupi industrijos 
esančios Paryžiaus apylinkėse. 
Daugiausia, žinoma, kreipiama 
dėmesio į žemdirbystę. Ūkinin
kai ir ūkininkų sūnus pirmie
ji paleidžiami iš kariuomenės 
ir siunčiami į kaimus laukų 
darbams.

Vyriausybė praneš
menei, jog vokiečiai sutiko per
žiūrėti kai kuriups taikos su
tarties punktus/ ir sugrąžinti 
Francuzijos dalį esančią tarp 
Senos ir Bidasoa upių žiočių. 
Tikimasi, jog franeuzams bus 
leista organizuoti šių pakraš
čių ąpsauga. Taip pat tikima
si, jog Viduržemių juros pa- 
krašč ai ir Afrikos uosiai bus 
leista ginti franeuzams. Mano
ma, jog bus perleisti atgal fran
euzams Rouen, Nantas ir Bor- 
deaux miestai.

Bastilijos paėmimo šventė 
šiandien taip pat švenčiama. 
Vietoj įprastų gatvėse šokių ir 
pasilinksminimų, vyriausybe 
siūlė Francuzijos gyventojams 
bažnyčiose liūdnai susikaupti.

visuo-

Bekojis anglų laku 
nas numušė vokie

čiu orlaivi 
C* w

PIETŲ ANGLIJA, liepos 14 
d. — Du anglai kaimiečiai, gin
kluoti vien tiktai šakėmis ir 
vaikams žaisti revolveriu, su
ėmė vokiško orlaivio įgulą. Pa
stebėję netoli nuo jų laukų 
krintantį orlaivį, priėjo prie jo, 
privertė vokiečius pasiduoti ir 
atiduoti ginklus. Vienas vokie
tukas buvo bekrintančio orlai
vio užmuštas, o kiti perduoti 
karo vadovybės žinion.

Rumunija paleidžia 
200,000 kareivių

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 14 d. — Karalius Karo
lis pere’tą naktį pasirašė de
kretą, sulig kuriuo paleidžiama 
200,000 kareivių, šis dekretas 
buvo pasirašytas po ilgo kara
liaus ir vokiečių karo atachė 
pasikalbėjimo.

STOCKHOLMAS, Švedija, 
pos 14 d. —. švedų radijas pra
nešė, kad garsi skandinavų ra
šytoja SIgrid Undset, kuri ne
senai pabėgo iš Norveg jos, šio
mis dienomis apleidžia Stock- 
holmą ir keliauja į Ameriką. 
Rašytoja neteko vien,o sūnaus, 
kuris žuvo norvegų — vokie
čių kare.

Belgų rašytojas Maeterlink 
taip pat atyąžįąvo | Suvieny
tas Valstijas ir Čia mano ap
sigyventi. Pareiškė, jog > bėgęs 
todėl,, nes bijojęs, kad naciai 
jo nesušaudytų. Blogai atsilie
pia* apie belgų karalių, kuris 
greitai pasidavęs vokiečiams.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 14 d. — Priim'as įsta
tymas, kuris baudžia kalėjimu 
už nevykusį arba nepabaigtą 
darbą gamyboj. “Pravda” ir 
kiti laikraščiai reikalauja, kad 
darbas butų aukštos kvalifika
cijos. Laikraštis ta proga iš
metinėja laikrodininkams pada
riusiems laikrodžius, kurie ne:- 
na; traktorininkams, padariu
siems traktorius, kurie neva
žiuoja.

LONDON, Anglija, liepos 14 
d. _ Vienas bekojis anglų ka
ro laivyno lakūnas, skrisdamas 
greituoju Hurrican, numušė 
vokiečių bombaneš’. Vokiečių 
lėktuvas nukrito į jurą. Anglų 
lakūnas neteko savo kojų dar 
prieš karą įvykusioj orlaivio 
nelaimėj. Nežiūrint šių truku
mu jis pasiliko karo tarnyboj 
ir parodė, jog jis labai mikliai 
mokąs .valdyti lėktuvą. O da
bar padarytas eskadrilės virši- 
rinku.

Anglai bombarduoja 
italų įgulas Afrikoj

KAIRAS, Egyptas, liepos 14 
d. — Britų laivai atmušė ita
lų orlaivių puolimą, numušda- 
mi S italų orlaivius. Buvo pa
liesti du anglų karo laivai, bet 
nuostoliai visai nežymus. An
glų orlaiviai smarkiai bombar
davo Eladem, Bardią, Tobruk, 
Masavą ir kitus centrus. Buvo 
susprogdinti amunicijos ir ži
balo sandėliai.

Britai neigia italų 
laimėjimus

RYMAS, Italija, liepos 14 d. 
— Britų laivynas, esąs Vidur
žemių juroj, fašistinių orlai
vių persekiojamas bėga į Alek
sandriją. Italų orlaiviai smar
kiai apšaudė britų laivyną, pa
liesdami kelis didesnius karo 
laivus. Keturi priešo laivai bu
vo nuskand nti. Taip pąt nu
skandintas vienas povandeninis 
laivas. Italai neteko vieno ka
ro laivo,

Nepriklausomybei 
išgauti jungiasi

MANILA, Filipinų salos, l e- 
pos 14. — Filipinų opozicinių 
partijų vadai generolas Agui- 
naldo ir prezidentas Quezon nu
tarė nevesti jokios tarpusavės 
kovos, sudaryti t ktai vieną fi- 
lipinų partiją kol bus atgauta 
nepriklausomybė. Nepriklauso
mybė jiems bus suteikta 1946 
m. 4 dieną.

LIEPOS IR RUGPIUCIO MfiN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro, 
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 4 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.

_________________________________________



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, liepos 15, 1940

TRYS BIČIULIAI;*i
1

(Tęsinys)
Nuėjęs valgyklon, jau rado 

daug darbininkų bevalgančias 
pusryčius ir viralo kvapas ypa
tingai sužadino jam apetitu. 
Darbininkai net nustebo, kad į 
jų tokią paprastą ir nešvarią 
valgyklą, valgyti atėjo visai po
niškos išvaizdos žmogus. Anta
nas suko sau galvą ką galima 
bus nusipirkti valgymui už tu- 
i imtis 30 centų. Daugiau pini
gų jisai neturėjo. Pažinęs kuri 
Vos valgyklos buvo šeimininkė, 
prie jos priėjęs ir niekam ne
girdint paklausė:

Ką galiu gauti taništos val
gykloje už 30 centų užvalgyti?

Kodėl už taip mažai, — 
nustebusi klausė jo šeimininke, 
nes norinališkai pusryčiai kai
navo vienas litas.

—Daugiau neturiu pinigų,— 
prisipažino Antanas.

i Į tą pasikalbėjimą Antano su 
šeimininke įsimaišė vienas dar
bininkas, kuris nugirdo, kuomet 
Antanas sakė še.mininkei, kad 
neturįs daugiau pinigų. Tasai 
dainininkas priėjęs prie Antano 
paklausė: \

Ar, tamsta, drauguži, nori 
valgyti.

Taip, noriu, — lakoniškai 
atsakė Antanas.

Tas darbininkas paprašė, kad 
šeimininkė pagamintų stiprius 
mėsiškus pusryčius ir jisai jais 
pavaišino savo nepažįstamą ir 
nežinomą draugą.

Sakvk, --- klausė darbiniu- 
kas, - kokios gyvenimo aplin
kybės privedė prie tokių dide
lių sunkumų.

— Matai, drauguži, esu šioks 
toks politikas ir kai pasitaikė 
nelaimė, turėjau bėgti, nors pi-

nigų savo amžiuje niekuomet 
dAVig neturėjai!, bet tuo mo
mentu buvau visai be cento.

—Kaip manai toliau gyventi.
—Nieko nemanau, tikiu ge

rais žmonėmis. i
—Geri žmoriės, tai geras da

lykas, — s^ko datbihii^kas, — 
bet tamsta tūri žindti, kad ge
rų 5r nuoširdžių žmonių yra kir
bai mažai.

—Nieko ypatingo padaryti 
daugiau negaliu, tikiu, kad ma
no vienminčiai, kurie liko Kau
ne padės man susitvarkyti.

—Jeigu jau tokia tragiška pa
dėtis, — aiškino darbininkas, ■ 
laikinai tamstai padėsiu, iš ma
nęs daug nėši tikėk, nes pats esu 
labai sunkioje padėtyje: tiktdi 
neseniai pradėjau dirbti, reikė
jo pasirūpinti rūbus ir visa tai 
kas re i k a Ii n gia u Šia.

—Labai dėkingas esu tams
tai.

—O nakvynę kur turi, nes 
jeigu esi. pabėgęs tai viešai gy
venti negali.

— Kaip čia tamstai pasakius, 
— aiškino Antanas, — kolei 
kas miegu šiaudų kūgyje, o to
jau ką darysiu nežinau.

—Na, gerai, einame kartu su 
manimi, aš tamstai parodysiu 
savo kambarį ir laikinai galėsi 
pas mane pagyventi.

iš džiaugsmo Antanui net 
akys nušvito, kad tokioje sun
kioje padėtyje jisai surado 
žmogų, kuris apsiėmė jam pa
neli. .\uėję į darbininkų kam-
narį, paaiškino, kad čionai jie 
gyvena du 'darbininkai, bet an
tį as irgi protingas žmogus ir 
jisai pas juos galėsiąs pagyven
ti. Antanas paaiškino, kad jisai

.<viečla jumis prisirinkti gerus 
ii mus. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDR1K
FURNITURE HOUSE 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3109 So. Halsted Street 

Tek Yards 2151

nętųi’i ųė paso, nė pinigų, todėl 
jį kur nors įregistruoti visai ne
galima, jisai turi gyventi slap
ti. Darbininkui* datig aiškinti 
iįlTeikia, nes jisai pats yra la
bai daug* vdrgo matęs, todėl 
greitai įeina ir į kito vargingą 
padėtį; /

Darbininkas supažindino sa
vo nelaimes draugą su vietos 
padėtimi ir pasakė, kad laiki
nai jisai jį galėsiąs priimti į 
kambarį ir juo pasirūpinti, bet 
kuomet apie tai sužmos namų 
savininkas, tuomet jisai turė
siąs šį kambarį apleisti, lies dėl 
to galėsią turėti daug hemalo-

I minių ir vienas ir antras. Taip 
paaiškinęs parodė kur laikomas

CROCHETED SCARF PATTERN 2577
No. 2577 — Mezginiai komodei padengti.

r, .» , ■' ’\ ‘ .5?* *

I^NAUjlENOS NEEDLECRAFT bEPT., No. 2577
|17Š9'Šo. Halsted St, Chieafco,Tn. į

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man “Pavyzdi No.— ------ i

I Vardas ir pavardė..............................-.................... ...........—r-—T»——** |

’ Atfrksa«» ...............................  -....... -».•-•—------ »-.••>—

Miestas ir ‘valstija............................y■
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AKIŲ SPECIALISTAI

Mrs. A. K. JARUSZ 
pkysIcAl 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av 

Telefonas: 
HEML.0CK 9252 

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

. . , !MAUJIRNŲ-ACME Tolcphoto
COLORADO. — Republikonų kaildidatas į prez-, Wendcll NVillkie, skaito, 

rujlihasi ką deiūokratai Chicagoj honiii'mos jo op'oncntu.

VICTOR BAGDONAS 
LČCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. V1CTORY 0066

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, še$tadienį
4631 So. Ashland AVfe.

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

-Tel. LAFAYE 3650

DR. STRIKO
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4845 Sb. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nucr 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

vak. Nedėlioj ,p
Ofišo, Tel.: 1

Namų Tel. PR
1 susitarimą 
DS 4787 
?ECT 1930

kambario durų taktas; darbi- dėtų. Nežiūrint, kad Povilas bu- 
ninkds išėjo į darbą. Antanas vo darbininkas ir turėjo didelę 
vienas likęs kambaryje, atsigu- šeimą, mažą butą, patsai labai 
lė pailsėti ir ėmė galvoti apie sunkiai gyveno, bet savo bičiu- 
darbininkišką nuoširdžią para- lį Antaną su didžiausiu malo- 

Prisiminė, nuims priėmė ir laikė savo šei
mos žmogumi.

Gyvenimo rodyklis rodo, kad 
žmogus pradėjęs nenormališkai 
prabangingą gyvenimą pamirš
ta viską, jisai viską perka ir 
parduoda. Parduoda savo pro
tą, pasaulėžiūrą, įsitikinimus, i 
politines savo pažiūras, geriau-Į

sius ir seniausius savo; draugus
ir bičiulius. Tokių žmonių 8y-, VATTTT^TT OPT 
veiihiias baisus: juos jau nega- LFlv. VAllUon, VI 1 
Įima vadinti zilioriėmis, jie yra Mano 20 metų praktikavimas 
bidūrųs gyveniiiiiŠkų idėjų spe- Jūsų garantavimas
kūliau tai, tie žmonės visa savo Optometrically Akių Specialistas 
energija ir įniršimu siekia ne- esti priežastimi galvos skaudėjimo 
leistinais ir nedorovingais bu- svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

, . . . . . mo, skaudamą akių karštį, atitaišodais savo turimus turtus dar trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
daugiau didinti, visas kilniąsias rengia teisingai akinius. Visuose at-

x x .v. • .v sitikimuose egzaminavimas daromasu žmoniškąsias idėjas maišo su eiektra parodančia mažiausias 
gyveninio purve, ieškodami klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
"inkso r mokyklos vaikus. Kreivos akys at-
u k ’ (įtaisomos^

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be .akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

mą ir solidarumą.
kad jo pastangos rūpintis dar
bininkų reikalais nenuėjo nie
kais, nes ir jam pdčią'm kūomet 
atėjo sunkiausios gyvenimo die
nos, darbininkai pirmieji jį su-

Be to, pats darbininkas
(GALAS)

Ii ir vakarieniauti, lies žmogus 
lai jau turįs būtinai pavalgyti.

sulaikyti, bet ntio valgio tai jau 
ne. Antanas tokiu darbininko: 
duosnumu ir bunianiškumu bu
vo nepaprastai sužavėtas ir pa
tenkintas. Nenoromis atėjo jam

Mokslo Akademijai, kad moks
lūs ir /civilizacija žmones suga 
dina ir padaro žiauriais.

. Gyvendamas tokiose aplinky
bėse, Antanas jautėsi visai ge
rai, bet vieną vakarą pas juos 
atėjo namų savininkas ir radęs 
Antaną labai nustebo, nes jisai 
jau buvo pastebėjęs, kad tasai 
žmogus jau kelinta diena, kaip 
čionai gyvenąs ir maląs jį pa
reinantį ir išeinantį. Įspėjo sa
vo gyventojus, kad* laip daryli 
negalima, nes priešingai jisai 
busiąs priverstas kreiptis į po-

Klausykite inusų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties <1480 K.) 

bu POVILU SALTIMIERU.

? Antano gyvenime prasidėjo 
nauji rūpesčiai, naujos bėdos, 
nes kolei kas Antanas iš savo 
‘draugų, ne liktai, kad ne gavo 
jokios medžiaginės pačamos, 
bet jisai neturėjo galimybės sil 
jais susirašinėti, nes toksai su- 
sirašiliėjimas, galėjo jį išduoti 
ir visas darbas butų nuėjęs nie
kais. Antanas visur ir visuomet 
buvo optimistas, todėl ir tokio
je padėtyje nenustojo vilties, 
nors žinojo, tą vokiečių posakį, 
kad: “.. . Die Ilofnung ist mut- 

Narren . ..” Jisai vis tik 
gerų

žmogui ištik-

ter der
/ikėjo, kad sviete yra ir 
žmonių ir todėl 
mm nelaimėje padeda.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
•Ju'. ■■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

: : AMBULANCE ■' 
DIENA IR NAKTĮ ’ "

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 

j 4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose.

f.

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DANTISTAS , 

4645 So. Ashland Avė. 
arti .

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sefedoj paghl sutartį

Laidotuvių [Direktoriai
NARIAI

A

p.nigų nėra, kambilrio neturi, 
ką tlaryti. Išėjo į miestą ieško
ti dar vieno savo pažįstamo ko- 
Cgos žurnalisto, nes savo laiku 
Antanas jam buvo padėjęs. Ei
damas šaligatviu sutinka savo 
seną ir gerą pažįstamą, Auta-
has net nustebo:

-—'Tai, tu, Povilai, — sako 
Antanas.

seniai buvo 
, bet gerai

— Tai, tu, Antaani, — karto
jo Povilas.

Bičiūliai, nors 
jienas antrą matę
vienas antrą pažino. Antanas’ 
papasakojo savo dtaūgui Povi-1 
liti, kokios aplinkybės jį priver
tė atVažiu'ūti čičiiai ir ptašė ša 
vo bičiulį, kad iki šusi'normuos 
jo .gyveniniai kad jišai jain pa-

A

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambularice 
Patarnavi
mas Dieną, 
ir Naktį

TURIME
KOPLYČIAS d

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wfestern Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cičero Phone Cicero 2109

YARds 1419

Y*

YARds 1138
YARds 1139

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

J. LIULEVIČIUS I
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572 i

I. J. ZOLP
1646 lWėst 46th Strėėt Phone YARds 0781
______________________ ___________________________________________ ______ n , ' ............-........ 4„ ■

S. T. MAŽEIKA
3319 Lituanica AVenue

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal šusitatimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
PHYSlCIAN and SURGEON

6757 S. Wesfern Avė

VALANDOS: 1 iAi 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A./JENKINS
, ., - lietuvis).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 Wešt 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 i 

vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

nuo

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadienįais tik susitarus 
Phone YARDS 72S9DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariaj________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTAS!!
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rėz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residėncijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki L'e Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. Montvid, M. D.
West Tpwn Štate Bank Bldg 

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vaik.

telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunstvitk 0597

Tel. YAhDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 S. HALSTED ST.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park Š395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 Vak. 
išskyrus sefeddmls ir subatomls.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metddus "X-Ray ir kitokius 
elėktrikos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., nfetoli Morgiin St

Valandos nuo 10—12 pie|ų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vAkaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central ‘7464

Dr. Charles Segal 
O F I S A S 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDVVAY 28Š0

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 couth Ashland avė.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GI GI S

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
‘ Roofn 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų tel.—Hyde Park 3395
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Garsinkitės “N-nose”



TRIUKŠMAS DĖL PARAŠU PO KOMUNIS
TU PARTIJOS PETICIJOMIS

Grand Džiurė Kriminaliai Apkaltino 
43 Žmones

rtTTSBURGH, Pa. — Kiek 
laiko algai rašiau, kad ‘The 
Pittsburgh Press** pradėjo 
skelbti vardus ir adresus pasi
rašiusių po komunistų parti
jos peticijomis, jos kandida
tus uždėti ant balinto rinki
mams. Kaip tik pasirašiusių 
vardai pradėjo tilpti laikraš
tyje taip greitai ‘pasirašę” 
žmones pradėjo bėgti j ‘‘The 
Pittsburgb Press” raštinę da
ryti raštiškus pareiškimus, 
kad jie niekados nėra rašęsi 
po jokiomis komunistų petici
joms. Kiti tikrino, kad jiems 
peticijos buvo misreprezentuo- 
tos ir jie rašydamic^i visai ne
žinojo, kad tai komunistų dar
bas. Treti dar kitaip aiškinosi.1

Vardai visų tų žmonių, ku
rie darė tuos pareiškimus, at
šaukdami savo parašus iš po

Buvo Padaryti “Komu- 
! nistais” ir Lietuvių Baž
nytinių Organizacijų 
Viršininkai

i Kada buvo “The Pittsburgb 
| Press” skelbiami vardai, pasi
rodė, kad North Sidės lietuvių 
parapijonų tarpe ‘‘randasi” ge
ras nuošimtis komunistų arba 
komunizmo pritarėjų, ne tik 
tarpe paprastų parapijonų, bet 
ir Saldžiausios Širdies Draugi
jos viršininkų tarpe. Ta pa
slaptį atidengė ne kas kitas, 
kaip pats klebonas kuris skun
dėsi, kad Saldžiausios širdies 
Draugijos vieno valdybos na
rio vardas buvo paskelbtas lai
kraštyje.

Northsidės lietuviai, kurie 
buvo padėję savo parašus po 
peticijomis, daugumoje juos

NAU.TIENŲ-ACME Photo
CINCINNATI, OHIO. .— Gaisras Hely Family—:St. 

Francis ligoninėje, kur sudegė penki ligonys.

gramo ir pasėdėti apie porą va- merikos lietuviai komunistai ne 
landų ant kietų ir aplūžusių tik, kad patys džiaugiasi, bęt 
Auditorijos sėdynių, turbut gi- rengia ir džiaugsmo mitingus

apie

man išrodo, kad ir šių dienų 
tautininkuose randasi tokių, 
kurie yrą pasirengę šveisti Sta-

komunistų peticijų, tilpo laik
raštyje. Apie pusė atšaukė sa
vo parašus. Reiškia, iš ap'e 4,- 
000 pasirašiusių po peticijomis 
parašus atšaukė virš 2,000.

Pradžioje, kaip tik' “The 
Pittsburgh Press” pradėjo 
skelbti pasirašiusių vardus, ko
munistų partija bandė gauti iš 
teismo draudimą prieš vardų 
skelbimą, bet negavo. Paskui 
Allegheny County prokuroras 
Park pareikalavo “grandžiu- 
rės” parašų rinkimą ištirti, 
nes pasirodė, kad labai daug 
buvo nusiskundimų, kad var
dai buvo padėti po komunistų 
peticijomis visai, be-'.žmonių 
žinios ir sutikimo.

Po dviejų savaičių investi- 
gacijos 43 asmenys, kurie rin
ko parašus, buvo apkaltinti 
kriminališkais prasižengimais. 
Jų tarpe yra ir trys komunistų 
kandidatai į valdiškas vietas. 
Iš apkaltintųjų reikalaujama 
po $5,000 kaucijos. Tik kele
tas apkaltintų žmonių tegalėjo 
užsistatyti reikalingą kauciją. 
Kiti, negalėdami to padaryti, 
turėjo eiti į kalėjimą, o dar 
kiti, išgirdę, kad jie yra ap
kaltinti ir kad jų detektyvai 
ieško, pasislėpė.

Komunistų partija išleido 
mimeografu darytą cirkuliorių 
ir išsiuntinėjo visiems savo se
kėjams prašydama aukų ir ki
tokios pagalbos, kad sukelti 
reikalingą kauciją apkaltin
tiems.

Iš 43 Apkaltintų Tik 6 
Yra Komunistai

Tikrai keistai išrodo, kaip 
skaitai laikraščiuose, kad iš

atšaukė, suversdami visą kal
tę ant parašų rinkėjų, kurie 
buk juos prigavę ir jie nežino
ję po kuo jie rašosi. Tik D. 
Lekavičius ir Kairis prisipa
žino, kad jie yra komunistai 
ir jie nadarą jokios klaidos 
rašydamiesi po peticijomis.

Nieko stebėtino, kad komu
nistams buvo pavykę suklai
dinti keletas parapijonų, nes 
kun. Misius ir kiti geri lietu
viai, vaduodamiesi galbūt ge
riausiais norais šioje kolonijo
je buvo pradėję bendradar
biauti su komunistais rengime 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių. Buvo ^rengiamasi 
ir prie bendros North Sidės 
Lietuvių dienos — išvažiavi
mo. Turbūt kun. Misius ir ki
ti tikėjosi, kad komunistus bus 
galima atversti prie dvasios 
šventos. Tiesa, paviršutiniai 
išrodė, kad žymiausias komu
nistų darbuotojas D. L. jau 
buvo pradedąs atvirsti į dva
sią šventą. Buvo pastebėta, 
kad jisai nuėjęs į šermenis at
siklaupęs poteriaudavo ir kaip 
kad air į bažnyčią ateidavo, o 
o kai kas paklausdavo D. L., 
kodėl poteriauja, tai jisai sa
kydavo, kad jisai tai darąs dėl 
biznio.

Tačiau Sovietų Rusijos ka
riuomenės įsibriovimas į Lietu
vą sugriovė ir North sidės lie
tuvių vienybę. Draugijos, ku
rios sudarė bendrą komitetą 
Lietuvių Dienai, pareikalavo, 
kad komunistai butų prašalinti 
ir kad draugijos neturėtų nie
ko bendro su komunistais.

Komunistų Kliubą 
Detektyvai Aplankė

PITTSBURGHIETIŠKOS PASTABOS IŠ 
S.LA. SEIMO

SLA Seimo Svetainės Spalvos Gadino Kaikurių 
Delegatų “Tautišką” Nuotaiką; Prieš Seimo 

Atidarymą; “Pikietų Linija”.

vo galutinai įsitikinti, kad Au
ditorijos jokiu budu negalima 
sulyginti su Morr.son viešbučio 
svetaine ir kad sėdint Auditori
joj delegatai butų daug daugiau 
pavargę. 

\
Kur uingo Jų 
Patriotizmas?

šiuomi noriu pakalbėti
’musų tautininkus, ir pak*aus i 
jų, kur dingo jų tas didelis pa
triotizmas?

Dar turbut nesam pamiršę 
Clevelando ir Scrantono SLA 
Seimų. Tuose Seimuose buvo 
priimamos rezoliucijos L'et.r- 
vos klausimu. Kaip tik tose re
zoliucijose būdavo reikalauja
mą a įsteigimo Lietuvoje demo
kratijos, tai musų visi medąĮi- 
kuoti lietuviški patrijotai pies
tu šokdavo ir rėkdavo, kad to 
negalima reikalauti, nes tai bu
tų ne tautiška, ne lietuviška, ir 
tam panašiai. Ypač Clevelando 
Seime p.’ Kerševičius iš Scran- 
ton, Pa. kumščiomis grąsino 
“Lietuvos išdavikams”, reiškia 
tiems, kurie balsavo už rezoliu
ciją.

Na, o dabar kas yra atsitikę 
su tais musų garsiaisiais tautiš
kais patriotais? Geriausias jų 
patriotinio bankroto
buvo Chicagos SLA. Seimas.

Kaip jau visi žinome, Rusijos panašiai kaip kitąsyk Rusijos 
okupavo! Durnoje kun. Laukaitis su M.

Yču siuntė carui, kad gauti Lie- 
I tuvąi malonių. Stalinas ir myli 
paveikslus ir gal pagailės Lie
tuvos. ............

ir liepia ir kitiems džiaugtis, 
kad Lietuvos neprik’ausomyhė 
yra mindžiojama.

Kaip sau norit, broliai ir se
serys tautiečiai, tai yra daug 
daugiau negu Clevelando ar 
Scrantono SLA Seimo rezoliu
cijos buvo reikalaujama.

Dėl dabartinių Lietuvos įvy
kių daugumas musų paprastų 
lietuvių žiūrim į Amerikos lię- 
tuvių , komunistus kaipo di
džiausius' Lietuvos išdavikus — 
parsidavėlius Stalino kruvinai 
diktatūrai ir nenorim 
bendro su jais turėti, 
mes jų.

Na, o ką mes matėm
gos Seime? Nugi musų tokie 
didžiausi patrijotai kaip Kar
pius ir kiti, ne tik kad jokio 
blogo žodžio prieš komun stus 
nepasakė, bet buvo, didžiausioje 
bičiulystėje su tais bjauriausiais 
Lietuvos nepriklausomybes 
prieš p’s.

Tai tau ir patriotai ir Lietu
vos mylėtojai.

lino kruvinus batus kaip kad 
caro laikais jų primtakunai 
šveitė carui Mikei — jie yra 
dvasiniai vergai ir priespaudos 
garbintojai.

—Senas Pittsburghietis

n’.eko 
šalina-

Chica-

Pataria Stalinui Siųsti 
“Ikoną”

Teko girdėti kaip vienas de
legatas patarė broliui Karpiui,

vaizdas kad tautininkai susidėję nupirk
tų ir pasiųstų Stalinui “ikoną”

tų apkaltintų žmonių tik 6 yra 
registruoti komunistai. Einant 
registracijos rekordu, kur kiek
vienas pilietis, kuris balsuoja,

Iškilus skandalui dėl tų ko
munistų peticijų, teko girdėti, 
kad kauntės detektyvai buvo 
atsilankę ir į North sidės ke

turi būti užsiregistravęs ko
kiai jis partijai priklauso, tai* 
apkaltintieji yra sekamų “par
tijų**: 21 yra užsiregistravęs 
demokratu; 6 komunistai, o

munistų kliubą, ieškodami vie
no parašų rinkėjo. Detektyvai 
tenai buk radę visą stalinčių 
štabą susirinkusį ir jie buk už
sigynę, kad tai ne komunistų

kiti visai nėra užsiregistravę, 
išskiriant vieną, kuris yra už
siregistravęs nepartiniu.

Na, tie ‘tikriausi” Stalino 
kovotojai, kurie renka para
šu^ po komunistų peticijomis 
ir oirba ‘ išsijuosę”, kad komu
nizmas laimėtų, bet patys net 
nepriklauso komunistų parti
jai.

Pasirašiusieji po peticijomis 
irgi nėra komunistai, daugumo
je registruoti demokratai, re- 
publikonai ir daug tokių, kurie 
nėra visai registruoti. Pasira
šė taippat ir keletas ateivių 
nepiliečių, tame tarpe ir lietu
vių. 1

kliubas, bet Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo. —S. B.

SLA. Prezidentas 
Bagočius Atosto
gauja “Marse”

Į Pittsburgho apylinkę atvy
ko SLA prezidentas Bagočius 
su šeima ir apsistojo Jono Kaz
lausko ūkyje, Marss, Pa. porai 
savaičių atostogų praleisti ir 
šiek tiek pasilsėti po sunkaus 
šeiminio darbo.

Po atostogų grįš atgal į S. 
Bostoną, kad ir vėl su visa 
energija stoti prie SLA darbo.

—S. Bakanas

Kaip žinome, pirm SLA Sei
mui susirenkant, buvo varoma 
biauri agitacija prieš rengimo 
komisiją dėl vietos. Toji agita
cija tikrai buvo sudėt’nė. Joje 
dalyvavo, vadovaujamoje rolė
je, visas Chicagos komunacių 
generalinis štabas, tam tikra 
dalis Chicagos lietuvių, ku
riems komunacių agentėliai bu
vo įkalbėję, kad seimo reng'mo 
komisija juos labai nuskriau- 
dusi, nutardama seimą laikyti 
viešbuty. Taip pat toje komu
nacių kompanijoj prieš Seimo 
rengimo komisiją aktyviai da
lyvavo ir Karpiaus tautininką’, 
kurie, matomai, tikėjosi, kad 
bendrai su komunaciais veikda
mi, galės paklupdyti tuos ne
labuosius “socialistus”. Komu- 
naciai, virdami smalą prieš Sei
mo rengimo komisiją, tikėjosi 
dvejopų tikslų atsiekti: k’ek 
galima daugiau sukelti suirutės 
pačiame Susivienijime ir pa
kenkti “Naujienoms”.

Pirm prasidėsiant Seimui, 
pas mus Piltsburghe buvo sklei
džiami gandai, kad kaip tik Sei
mas busiąs atidarytas viešbuty
je, tai busiąs padarytas reikala
vimas ar įnešimas Seimą keiti 
į Auditoriją, reiškia, pačioje 
Seimo pradžioje bus bandoma 
daryti savotiškas “perversmas”.

Ar ištikrųjų taip buvo pla
nuojama ar ne, tikrų įrodymų 
nebuvo ir jūsų Korespondentas 
tokiems gandams Pittsburgho 
nenorėjo tikėli, iki pats nepa
matys savo akimis nuvykęs į 
Chicagą, į kurią pusę dalykai 
vystysis. Pasižiurėjus į šių lai
kų pasaulinius įvykius, visai ne
būtų tekę stebėtis, jei ir SLA. 
Seime butų atsitikę kas tokio 
nepaprasto.

Pittsburgho delegacija į SLA. 
Seimą, kuri, rodos, susidėjo 
daugiau kaip iš 30 delegatų, 
Chicagą pasiekė birželio 23 die
ną,# ir dauguma musų apsisto
jom Morrison viešbuty j.

Sulaukus pirmadienio rytme
čio, apie 9 valandą, ėjome žiū
rėti kur ta svetainė, kur bus 
laikomas SLA Seimas. Ypatin
gą! jūsų Korespondentas buvo 
susirūpinęs gauti tinkamą vie
tą tarpe laikraščių korespon
dentų, tad nesi vėlavo.

Atėjus į viešbučio puošnią 
Seimui parinktą svetainę, prie 
durų ir prie tų vietų, kuriomis 
delegatai ir svečiai turėjo e ti 
pasirinkti sau tinkamas vietas,

buvo sustojusi eilė žmonių, 
kaip ir kokioje “picket linijoj”. 
Buvo ir vyrų ir moterų, ir pa
žįstamų ir nepažįstamų. Iš pa
žįstamųjų matėsį^ gana daug 
narsiųjų Stalino kareiviu su vi
su generaliniu štabu, susidedan
čiu iš Andriulio, Mizaros, Pru- 
seikos ir kitų. Taip pat toje ei
lėje matėsi pažįstamų ir tau
tiškų veikėjų, kaip Klinga, Va
laitis, Vaidyla, Karpius ir kiti. 
Tame tarpe buvo daug ir nepa
žįstamų, kurie turbūt buvo vie
tiniai chicagiečial.

Toje “pkietininkų linijoj” 
buvo žinoma, smerkiama ir kri
tikuojama Seimo Komisija už 
laikymą Seimo viešbutyje, už; 
atėmimą lietuviams biznieriams 
biznio. Buvo bauginami Seimo 
delegatai, kad jie nemokėsią 
šioje vietoje nei užsilaikyti nei 
sėdėti. Vieni ‘ diskusantai” pei
kė svetainę, kad čionai nebusią 
matyti saulės šviesos ir t.t. Bu
vo galima girdėti visokių ko
mentarų. Buvo ir tokių, kurie 
tvirtino, kad jei tik viešbutis 
nepadarysiąs biznio, tai atim
siąs tą erdvią ir puošnią sve
tainę. Vienas tautiškas redak
torius visiems tvirtino, kad tos 
svetainės spalvos esančios jam 
labai nejaukios.

Sunku butų pasakyti, ar U 
“pikietininkų linija” buvo susi
darius sąmoningai ir organizuo
tai, kad prirengti Seimo dele
gatus prie “perversmo”, ar tik 
taip sau susidarė grupė iš tų 
musų komunacių ir tautininkų, 
kurie palaike glaudžius ryš’us 
laike viso SLA Seimo išskiriant 
dėl rezoliucijos Lietuvos klau
simu.

Tačiau kad toje “pikietlini- 
joj” buvo sutartinai kritikuoja
ma ir niekinama Seimo rengi
mo komisija, apeliuojant į ne
protaujančių žmonių “lietuviš
kus” jausmus, tai yra neginči
jamas faktas. Ir ar tas kiek pa
veikė Seimo delegatus ar ne, 
butų sunku pasakyti.

Tik tiek galima pasakyti, 
kad su Seimo atidarymo iškil
mėmis Seimo delegatai Morri
son viešbučio svetainėje pradė
jo jaustis kaip namie ir juos 
nebūtų buvę galima jokiu bu- 
du išvesti į kitą vietą laikyti 
seimą. O po šeiminio koncerto, 
kuris buvo laikomas pirmadie
nio vakare Lietuvių Auditori
joj, ir kur delegatai turėjo lai
mės pasiklausyti gražaus pro- 
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Raudonoji Armija
Lietuvą, Smetona pabėgo, Sme
tonos raštai deginami, Smeto
nos statulos daužomos, Lietu
vos nepriklausomybė raudonar
miečių batais trempiama ir A-‘. Kaip norit, taip manykit, bet
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Demokratų partijos konvencija
Šiandien Chicagoje prasideda demokratų partijos 

nacionalė konvencija, kuri truks visą savaitę. Su didžiau
siu nekantrumu yra laukiamas ketvirtadienis, kada pra
sidės balsavimai, kurių tikslas bus nominuoti demokra
tų partijos kandidatą i Jungtinių Valstijų prezidentus.

Nors jau viskas paruošta konvencijai, tačiau vis dar 
tebeburiama ryšium su prezidento Roosevelto kandidatū
ra. Tai primena merginų būrimą, kai jos traukdamos gė
lių lapelius kartoja: “Myli — nemylimyli — nemyli...”

Panašus būrimas eina ir dėl prezidento Roosevelto 
kandidatūros. Jau per kelioliką mėnesių laikraščiai be 
paliovos rašo-ąpie Roosevelto kandidatūrą. Daromi yra 
įvairus spėjimai. Ir vis dėlto šiandien dar nėra tikrai ši* 
noma, ar Rooseveltas sutiks kandidatuoti, ar ne. Vadina
si, vis dar tebeburiama: “Kandidatuos — nekandidatuos; 
kandidatuos — nekandidatuos...”

Kodėl dėl Roosevelto kandidatūros tiek daug buvo 
rašoma ir tiek daug įvairiausių nuomonių buvo pareikš
ta?

Pirmiausia tenka pasakyti, jog visų tekalbu ir gin
čų branduolys yra trečias terminas. Dalykas tokis, jog 
Amerikos istorijoje dar nėra buvę tokio atsitikimo, kad 
du terminus be pertraukos ištarnavęs prezidentas tuoj 
kandidatuotų trečiam terminui. Tiesa, trečiam terminui, 
kandidatavo Grant ir Theodore Rooseveltas. Tačiau jie 
kandidatavo nepagretimai. Vadinasi,, po pirmųjų dviejų 
terminų jie jau buvo pasitraukę iš prezidento pareigų.

Taigi yra susidariusi savotiška tradicija ryšium su 
trečiuoju terminu. Kaip ir į kiekvieną tradiciją, taip ir 
į šią, tenka žiūrėti kritiškai. Juk gyvenimas vietoje ne
stovi. Kinta laikai, kinta aplinkybės, kinta ir žmonės. Jei' 
savo laiku kai kurios tradicijos buvo naudingos, tai šian
dien dėl jų naudingumo tenka labai abejoti.

Tas pat ir su trečiuoju terminu. Toji tradicija atsi
rado tuo metu, kai vis dar tebebuvo reiškiama baimė dėl 
monarchijos įsigalėjimo. Tada buvo argumentuojama, 
jog ilgametis prezidentas gali, taip sakant, pasinaudoti 
“įsisenėjimo teisėmis” ir pasiskelbti monarchu.

Šiandien niekas nebetiki, kad Amerikai butų koks 
pavojus iš monarchistų pusės. Iš viso monarchijų laikai 
atgyvena- savo dienas. Tačiau atsirado kita pabaisa, ku
ri gąsdina šio krašto žmones. Tai diktatorių įsigalėjimas. 
Kai kurie susimetė diktatūros baubą naudoti prieš tre
čią terminą. Jie sako, jog reikia priešintis trečiam ter
minui dėl to, kad tai gali užkirsti’ kelią diktatūrai.

Ką bendro trečias terminas gali turėti su diktato
rių įsigalėjimu, — sunku pasakyti. Europos įvykiai aiš
kiai rodo, jog diktatoriai įsigalėjo kaip tik tuose kraš
tuose, kur aplinkybės buvo palankios, kur žmonės liko 
desperacijos pagauti. Pareigūnų “terminai” ten visiškai 
jokio vaidmens nevaidino.

Reikią manyti, jog trečiojo termino tradicija demo
kratų konvencijoje bus padėta ant lentynos. Svarbiausiai 
klausimas turėtų būti: kuris demokratų partijos vadų 
yra tinkamiausias kandidatas į prezidentus?

Ir į šį klausimą daugumas, tur būt, atsakys, kad, 
šiaip ar kitaip kalbant, vis dėlto tenka pasakyti, jog 
Rooseveltas yra populiariškiausias^ir gal tinkamiausias 
demokratų kandidatas.

Kitas dalykas: vargu bet kuris kitas demokratų kan
didatas galėtų rinkimus laimėti.

Turint tatai galvoje galima spėti,, jog demokratų 
konvencija ir vėl pasirinks Rooseveltą savo kandidatu.

.mas beveik visą Europos kontinentą, jis yra pasiryžęs 
suintensyvinti ir išvystyti gamybą iki tokio laipsnio, kad 
galėtą lengvai nukonkuruoti Jungtines Valstijas.

Pietų Amerikos respublikoms nacių agentai jau da
bar siūlo įvairius dirbinius daug pigesnėmis kainomis, 
negu Jungtinės Valstijos gali; parduoti. Tuos dirbinius 
jie žada atgabenti spalio mėnesį. Mat, iki to laiko naciai 
mano su Anglija apsidirbti. ,

Jei iš tiesų Hitleriui pasisektų paklupdyti Angliją ir 
pradėti “žaibo karą” ekonominėje dirvoje, tai ko susi
lauktų Jungtinės Valstijos? '. '

Nėra reikalo aiškinti, kad konkuruoti su naciais 
Jungtinės Valstijos vargu pajėgtų. Hitleris, pavergęs 
milijonus žmonių, visada galėtų daug pigiau pagaminti 
įvairius dirbinius, negu Amerika.

Jungtinėms Valstijoms užsidarytų rinkos ne tik Eu
ropoje, bet ir Pietų Amerikoje. Padarinyje pramonė tu
rėtų žymiai susitraukti. Nedarbas dar labiau padidėtų. 
Ekonominiame gyvenime atsirastų didėlių sunkumų, ir 
iš viso žmonių gyvenimo lygis žymiai nupultų;

Akivaizdoje tų faktų kiekvienas Amerikos gyvento
jas tbri pageidauti, kad Hitlbris atkąstų savo dantis* į 
Angliją. Kol Anglija laikysis, tol Hitleris neturės jokios 
progos isvystyti “žaibo karo” ekonominėje srityje.

St. MiŠČikas-žiemys.

Rusija Bijo Antrii Dekabristų
(Mušą* specialaus- korespondento)'
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Žaibo karas

-APŽVALGA-
“VIENINGA TAUTA?
Niekam šiandien nėra paslap

tis, kad tautinės mažumos So
vietų Sąjungoje sudaro didesnę 
iusę visų gyventojų. Dar prieš 
Lenkijos pasidalinimą ir užgro
simą Besarabijos bei Bukovi
nos tautinės mažumos sudarė 
beveik pusę visų gyventojų. Tai 
reiškia, jog Sovietų Sąjunga 
mažiausiai gali girtis tautos 
vieningumu.

O kad to vieningumo nėra, 
tai prieš kelias dienas mes šio
je vietoje parodėme faktais. 
Kalbėdami apie Ukrainą, ‘mes 
privedeme visą eilę nenuginči
jamų davinių apie Maskvos ki
šimąsi į tautinės mažumos rei
kalus. Pavyzdžiui, keliais atve
jais Maskvos.<:įsąkyh*iu > tūkstan
čiai Ukrainos patriotų buvo su
imti, kalėjimu nubausti arba 
tiesiog sušaudyti.

Dar caro laikais, būtent, 1907 
m. generolas Zaleskis, Kaza- 
niaus juodašimčių vadas, teikė
si

Per tris menesius su viršum ta 
galinga armija vos-ne-vos įsten
gė šiaip taip nugalėti mažytę 
Suomiją.

Jei pirma dar kas tikėjo bol
ševikų armijos pajėgumu, tai 
po mizerno pasirodymo Suomi
joje tos iliuzijos dingo.

Stalinas labai drąsus ir smar
kus tik su tumia valstybėlėmis, 
kurios visai nepajėgia priešin
tis. Bet jeigu Hitleris sumanys 
kada pasukti į Ukrainą, Kauka
zą ir Uralu kailius, tai su Sta
lino imperija greičiausiai atsi
tiks tas pat, kas atsitiko su ca
ro imperija.'

Kiekvienas šiandien žino, ką reiškia žaibo karas.- Tai 
karas, kuris žaibo greitumu sunaikina priešą. Taip Hit
leris sunaikino Lenkiją, o vėliau visą eilę kitų valstybių, 
įskaitant ir Franeiją.

Dabar naciai yra pasinio ję naudoti “žaibo karą” ir 
ekonominiame gyvenime. Jie su didžiausiu spartumu or
ganizuoja savo pramonę tokiam karui, kuris vyriausiai 
bus atkreiptas prieš Jungtines Valstijas.

Vokietijoje eina didžiausias prisiruošimas masinei 
gamybai. Kadangi per kai kurį laiką Amerika turės 
įtempti savo jėgas apsigynimui, tai jos pramonė šlubuos. 
Tuo Hitleris ir yra pasiryžęs pasinaudoti, Kontroliuoda*

padaryti tokį pareiškimą:
‘‘Per 1,000 metų rusų tau

ta kolektavo įvairių tautų 
gyvenamas žemes. Daugu
mas tų tautų vis dar tebėra 
nepalankus rusams. Jos sva- 
joja apie nepriklausomybes; 
atgavimą, ir kartkartėmis 
rengia sukilimus. Jei R'usiją 
kokia1 nelaimų ištiktų, tai tos 
tautos sukiltų ir stengtųsi 
sunaikinti- sostą,, o drauge ir 
Rusijos valstybę.”
Tas generolo Zaleskio prana

šavimas išsipildė; Kai per pa
saulinę karą RUsija suklupo, tai 
visos tautinės ’ mažumos ėmė 
siektis nepriklausomybės. Ta 
pati*1 Ukraina’, kuri* priskaito per 
40 milijonų gyventojų, irgi pa
skelbė nepriklausomybę. Ir jei
gu ji vėliau neteko nepriklau
somybės, tai už tai yra^ kalti 
bolševikai ir lenkai, kurie su
draskė Ukrainą.

Iš nuolatinių tautinių sąjū
džių, kurie pasireiškia Ukraino
je ir kitose vadinamosiose so
vietų respublikose, galima nu
manyti, jog Sovietų Sąjunga 
atsitiktų1, lyginai tas pat, kas 
pasaulinio karo melu atsitiko 
su Rusijos imperija. Vadinasi, 
ir Stalino valdbma imperija su
byrėtą, kaip subyrėjo caristihė1 
Valstybė. ;

Komunaciai sapalioja, jog 
Hitleris nepuoląs Sovietų. Sąjun- 
,gos dėl to, “kad Sovietų Sąjun
ga galinga, turi vieningą tautą, 
galingą industriją,, nepalaužia
mą armijos užf rimtį, stipriau
sią pasaulyj armiją, orlaivyną 
ir pakankamai jėgų ant jurą.” 

Taip rašo “Laisvės” komu
naciai.

Akivaizdoje to; kas įvyko tiL 
prieš kelis mėnesius, kalbėti ga
li apie “stipriausią pasauly ar
miją” tiki didžiausi šarlatanai.

GEOGRAFIŠKA MEILĖ

SLA sėiipe p. K. Jurgelionis 
pareiškė, jOg jis niekam jokios 
neapykantos nejaučiąs; jis, gir
di, jaučiąs'visiems tik meilę.

Taip buvo Chicagoje.
Bet kai 'grįžo į New Yorką, 

tai “Tėv^n^š” redaktorius ir 
vėl pradėjo su didžiausia nea
pykanta kalbėli apie “politiš
kas mašinas”.

Keistas “geografiškos meilės’’ 
reiškinys: Chicagoje p. Jurge
lionis jautė visiems meilę, o kai 
grįžo į New Yorką, tai ta mei
lė išgaravo,, o pasiliko tik nea
pykanta. 1

DĖL “ELTOS” PRA
NEŠIMŲ

Vietos Stalino garbintojai sa
ko, jog “Naujienos” dabar ne
dėsiančios visų tų pranešimų, 
kuriuos prisius “Eltos” žinių 
agentūra iš Kauno. O tuo tarpu 
seniau, girdi, buvo dedamos vi
sos “Eltos” prisiunčiamos ži
nios.

Tai yra paprastas bolšcvikiš- 
’kas melas.

Nei seniai? “Naujienos” dėjo 
visus “Fltbš” pranešimus, nei 
dabar1 visus juos dės. Seniau 
nedėjo tų pranešimų, kur buvo 
garbinamas ‘ tautos vadas”, da
bar nedės komunistų partijos iš 
'Maskvos padiktuotų komunika
tų ir “tautų išlaisvintojo” gar
binimą.

“ELTOS’’ PRANEŠI
MAI Iš LIETUVOS

KAUNAS. — ,Į Liaudies vy
riausybės naujai įsteigtąjį Liau
dies KuHiiros Fondą jau plau- 
•kia aukos. Dar. prieš Fondą į- 
stėigidnt, jam buvo aukota 2,- 
220’ litų, kuribs jau perkeltos į 
Liaudies Kultūros Fondo eina
mąją sąskaitą Nr. 3366. Norin
tieji prisidėti prie Lietuvos liau
dies kultūros pakėlimo, gali au
koti į Fondą, kad' ir mažiausio- 
rhiš sumomis. Aukbs siunčia- 
hios Lietuvos* Bankui, pažymint 
“Liaudies Kulturbs Fondo eina
moji sąskaitą Nr: 3366”.

(Tęsinys))
O simptomai rodosi;.
Tautininkų nusipolitikavusi, 

bankrotavusi partiją) pradeda 
nenorėdama trauktis iš val
džios, ją stumia laukan per 
valsčių savivaldybių rinkimus, 
tuo labiau didėsniš jų išvijimas 
bus per mieštų savivaldybių 
rinkimus gi: nuo miestų ir ap
skričių savivaldybių, priklauso 
ir Seimo rinkimai;

Kas bus jei Seiman paklius 
žmonės, kurie ddugiau: žiūrės 
tautos ir liaudies reikalą, negu 
savo šiltų vietą; kaip iki šiol 
viešpatavus partija1?

Kas bus jei šią laisvę; šią at
virą, laisvą partijų kovų pama
tys raudonarmiečiai, kurie apie 
lai ir sapnuoti Rusijoje nega
li?

Ir Rusija, pamačius pirmus 
valsčių rinkimų rezultatas pra
dėjo kibti prie-valdžios; pradė
jo jai kišti kuolus į- ratus, kad 
tik Lietuva neįstengtų pereiti 
prie laisvesnio, ramesnio gyve
nimo.

Ypač Rusijoje turėtų labai 
blogą atbalsį, kuomet raudon
armiečiai praneštų, kad buržu
azinėje Lietuvoje žmonės lais
vai svarsto ir sprendžia savo 
valstybės' klausinius, kuomet 
čia turėtų viešpatauti vien bi
zūnas.

Nemažos reikšmės turi ir Vil
nijos klausimas. ViĮnijbje veda
ma žemės reformą', bet prie da
bartinio rėžinio negali ji būti 
tinkamai pravesta, kuomet pa
liekama milžiniški dvarų cen
trai, su pusantro šimto hektarų 
ir konfiskuojami* tik išdavikų 
dVarai, gi visiems kitiems pri
pažįstama* šventos privatės nuo
savybės dėsnis., Phčmus Seimų 
į savo rankas kairesniems, ši1 
žemės reforma butų platesnė, 
naujakuriai butų kitoniškai ap
rūpinti ir tai butų didėlis pavy
das tiems kraštams, kurta pasi
liko po rusais ir virto naujoviš
kais baudžiauninkais.

Visa tai verčia rusus visa dau 
ryli, kad tik Lietuva negalėtų' 
susitvarkyti, kad čia visą laiką 
butų panašus, dar aršesnis rė
žimas, negu yra pačioje Rusijo
je.

Tam ieškoma priekabių, tam 
skundžiamasi, tam kimbama.

II.
Rusai savo istorijoje turi la

bai puikų pavyzdį kokios pa
sekmės būna kariuomenei su
grįžus iš užsienio.

Kas bent Riek susipažinęs su 
Rusijos istorija, be abejo girdė
jo dekabristų vardą.

Dekabristais Rusijoje buvo 
vadinami svmoksilninkai sukilę 
1825 m. gruodžio mėnesyje rei
kalaudami reformų, norėję pa
naikinti baudžiavą, bendrai su
tvarkyti Rusiją, kuri buvo savi- 
valdišk’ai carų valdoma, konsti
tuciniais pamatais.

Šis sukilimas buvo numalšin
tas labai greitai dėl nepakanka
mo jo. paruošimo ir vadų ne
tinkamumo ir gan brangiai kai
navo" vėliau bajorijos vaikams; 
tame sukilime dalyvavusiems.

Caras, malšindamas sukilimą 
ir* reikalaudamas sukilėlius pa
siduoti davė garbes žodį1, jog po 
sukilimo nebus kraujo pralieji
mo ir savo žodį išpildė... nei 
vienų sukilėlių vadų nesušdudė 
ir nei* viėnam nenukirto galvą, 
Bet... nuteistus mirti pakorė, 
Itad... nepraliėtų nei vieną 
kraujo lašą ir nesblaužytų savo 
caro žodį kuriš “šventas”.

■ Kur šio! judėjimo šaknys bu
vo ? Kame* priežastis ? Kas tam
soje1 ir vergijoje paskendusioje 
Rusijoje įnešė šias laisvės idė
jas?

Rusijos karininkijas kuri kar
tusu caru-' nuvyko į Prancūzi
ją, kuri dalyvdvb Paryžiaus už- 
ėniitiTė1 ir kuri tėft mat6 n* tik

nekenčiamą Napoleoną, bet ir 
Prancūzijos Didžiasios revoliu
cijos pravestas reformas, ku
rios taip smarkiai pastūmėja 
visą gyvenimą pirmyn.

Prancūzijoje užsikrėtė rusų 
karininkai laisvės idėjomis, iš 
ten jas parsivežė ir skleidė vė
liau pas save.

Skaitytojas pasakys^ jog juo
kingą pavyzdį teikiu, nes iš jo 
išeitų, kad raudonarmiečių ka
rininkai gali užsikrėsti kapita
listinėmis idėjomis Lietuvoje ir 
užsimanyti gražinti kapitalizmą 
Rusijoje?

Nieko panašaus. Tai butų 
daugiau negu kvaila.

Pavojus rusų šviesuomenei 
gyvenant Lietuvoje ir visoje

jog Rusijos taip vadinamas so
cializmas nieku nesiskiria nuo 
jų keikiamo kapitalizmo ir iš 
to nesunku bus jiems padalyti 
išvada, jog Rusija pragyvenus 
virš dvidešimt metų po prole
tarinės revoliucijos prisirito vėl 
prie savotiško kapitalizmo.

O pridėkite prie to dar kitą 
dalyką.: vedamą pačioje Rusijo
je agitaciją kairiojo komunistų 
partijos sparno apie stalinistų 
apvyiimą darbininkijos. Sugre
tinkite šiuos du dalykus ir gau
site kokią išvadą turi padaryti 
raudonarmietis sugrįžęs namon.

Išvados aiškios:
Rusijos darbininkas, šiandien 

stovįs Lietuvoje raudonarmie
čio miline sugrįžta Rusijon ir 
ten jam opozicija pasakoja, jog 
stalinizmas įvedė biurokratinį— 
valstybinį kapitalizmą, kuris 
niekuo nesiskiria nuo tokio pat 
valstybinio kapitalizmo fašisti
nėse valstybėse, gi demokrati
nėse valstybėse daugiau laisvės, 
negu čia; Reikia grįžti prie Spa
lio revoliucijos, reikia i^ naujo- 
pradėti kovą prieš naujus carus 
tik kitoniškais vardais. Ir iš 
Lietuvos sugrįžęs raudonarmie
tis patvirtina, jog jis buvęs ka
pitalistiniame krašte ir matęs ir 
galįs patvirtinti, jog tarp tų 

: kraštų ir dabartinės Rusijos jo
kio skirtumo veik nėra. Iš to 
kas išeina: išeina, jog pas juos 
ne viskas gerai, reikia kelti re
voliuciją. Revoliuciją, kokios 
trokšta kapitalistiniuose kraš
tuose darbininkai ir eiti prie 
tikrojo socializmo, tikros lai
mės ir laisvės, galutinai išrauti 
kapitalizmo, nors ir valstybinio, 
šaknis.

Ar daug po šitokių išvadų 
trūksta prie antro gruodžio su
kilimo? Ar tokia padėtis negali 
pagimdyti antrus dekabristus, 
bet jau gryno socialistinio at
spalvio?

Atsakymas aiškus.
Ir rusų1 valdžia šiems įvy

kiams užbėgti už akiui turi vi
sa daryti, kad Pabaltos kraštuo
se gyvenimas neįeitų į norma
les vėžes ir gerbūvis juose ne
gerėtų.

Rusijoje* vis daugiau ir gar
siau girdisi baisai, jog taip va
dinama’ sociale revoliucija išsi
gimė į savotišką fašizmą-, kuris 
skiriasi nuo kitų fašizmų vien 
Tuo, jog- Rusijoje privalė nuo
savybė daugiau suvaržyta, negu 
tokioje Vokietijoje, bet vis dau 
giau ir daugiau linksta prie 
Mussoliniško ir iš dalies ispa
niško, jei atmesime Ispanijos 
žemės ūkį.

Socializmo klausimas, socia
lių klausimų gvildenamas to
kioje* Pabalyje labai supuola su 
Rusijos klausimais.

If* vis tai verčia Rusijos vai
zdžią griebtis priemonių užkirti
mui artimesniam bendradar
biavimui. ir susigyvenimui su 
vietos okupuotą kraštų gyven
tojais^

Ta magiška komunistinė agi
tacija,' kuri kadaise galėjo pa
veikti į’ kapitalistinių kraštų

gyventojus, ypač į darbininkiją, 
šiandien neteko savo šventos 
aureolės, nes Rusijos gyveni
mas vis daugiau ir daugiau pra
deda panėšėti į paprastą kapi
talistinį kraštą perėmusį fašis
tinį režimą.

Ir Rusija kibdama be pama
to arba išpūsdama atskirus įvy
kius Lietuvoje, nori dar labiau 
atgrasinti raudonarmiečius nuo 
bendradarbiavimo, draugąviino- 
si su vietos gyventojais, kad 
anie ilgiau nesuprastų kaip gi 
šie kapitalistiniai kraštai gyve
na ir koks skirtumas tarp jų ir 
jų tėvynės.

Kas tik rašo ar pasakoja apie 
raudonarmiečius Lietuvoje, visi 
vienbalsiai pripažįsta, jog rau
donarmiečiai tykus, savyje už
sidarę, biją ilgų kalbų.

Kodėl?
Kai kas stengiasi tai pažymė

ti kaip taktišką rusų elgesį nau 
jai okupuotuose kraštuose, kur 
pasižadėjo nesikišti į vidaus 
reikalus. Bet, gerbiamieji, pasi
kalbėjimai, papasakojimas apie 
savo kraštą ne agitacija ir ru
sai jau ne toki žodžio žmonės, 
kad savo pažadus pildytų. Rusų 
agitacija iš palėpės sustiprėjo, 
lygiai kaip grynai vokiška, na
ciška, kuri taip pat nori žuvų 
pasigauti drumstame Baltijos 
juros vandenėlyje.

Nejaugi Lietuvos komunistai 
liovėsi veikę? Priešingai, jie 
veikia smarkiau, tad kodėl rau
donarmiečiai toki nekalbus?

Todėl, kad' rusų1 vadovybė 
yra užinteresuota, kad raudon
armiečiai ilgiau nepažintų šių 
kraštų gyvenimą ir ilgiau nega-

veniniu, kas tik jiems parodytų, 
jog jų tariamas socializmas la
bai atmieštas fašizmu ir kapi
talizmu. Ir kad to nebūtų, rau
donarmiečių vadovybė uždrau
dė raudonarmiečiams bendrau
ti ir leistis į kalbas su vietos 
gyventojais.

Lietuvoje raudonarmiečių 
kalbinjngumas daug pavojinge
snis rusams, negu lietuviams.

Ir skleisdami paskalas, jog 
vietos gyventojai visgi priešai, 
kiekvienai progai nori pagriebti 
ginkluotus raudonarmiečius ir 
diirgi įstengiu įsidėti į maišą 
nusinešti kažkur kelnorėn, kur 
išlaiko dargi tris keturias die
nas nevalgiusius, turi atbaidyti 
raudonarmiečius nuo vietos gy-

ir jų žodžiais jų nurodomiems 
faktams netikėti, nes tai turįs 
būti melas, savotiška agitaci
ja...

Jau pačioje pradžioje rau
donarmiečiai produktų pertek
lių, gausiai apstatytas krautu
vių vitrinas skaitė savotišku 
triuku, agitacija, erzinimu ir 
vadams, ypač politiniems ka- 
misarams pro ausis nepraslinko 
raudonarmiečių klausimai kaip 
tai tokioje valstybėje visko yra, 
o pas juos visko trūksta, kaip 
lai čia viskas pigu ir darbinin
kai dar nevaikščioja su sudris
kusiais rūbais ir dargi kaimo 
tarnaitės rėdosi šilkais sekma
dieniais?

Reiškia, jau ne taip baisu 
tuose kapitalistiniuose kraštuo
se arba mes su savo socializmu 
niekur nenužengėme pirmyn ir 
tiesą sako Rusijos opozicija, 
kad pas mus jau ne socializ
mas, bet velniai žino kas...

Pabaltėje esantis raudonar
mietis dar nepastatė taško ant 
“i”, bet šie galvojimai, tolimes
nis bendradarbiavimas, geres
nis su vietos gyvenimu susipa
žinimas gal: prie to privesti ir 
reikia tam užkirsti kelią. “Pa
verskime vietos gyventojus 
žvėrimis nekenčiančiais raudon
armiečius ir besitaikstančius 
kiekviename žingsnyje juos ap
mauti ir suklaidinti” — rusų 
vadovybės tikslas.

(Bus daugiau)

Gaisras padare apie $25,- 
nuostolių Pyott Foundry 
Machine Company dirblu-

600 
and 
vėje; ad. 328 North Sangamon 
Street. Triobesys užsidegė nu<> 
karšto metalo.
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Ką Žmonės Mano
REIKALINGAS LIETUVIS KONGRESE

toliau kurti ir tvarkyti bendrus 
šio krašto reikalus, o tai ga
lėsime padaryti, jei suglausto
mis jėgomis pasistengsime bent 
iš kurio nors distrikto išrinkti 
vieną lietuvį į kongresą. Mss 
dainai kalbame apie musų pri
augančios kartos ateitį, o ar pa-

Mintys artėjant rinkimams.
Kaip žinome, šiais metais, lap

kričio mėn., bus renkami Jung
tinių Valstybių atstovai į kon
gresą. Jau dabar, kaip ir anks
čiau įvairus sluoksniai rodyda
vo ir rodo didžiausio susirūpi
nimo pravesti savo atstovus į 
kongresą. Stebėtinu būdu tik 
vieni lietuviai kaip anksčiau 
taip ir dabar nerodo jokio su
sirūpinimo busimais linkimais.

RADIO
PATARNAVIMAS

Taisome Radios. Dėl greito patar- 
v^navimo šaukit

Tel. YARDS 2793.
Užganėdinamas garantuotas.
3562 SO. HALSTED ST.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ekspertinis Pataisymams Patarnavimas.

Pan Motorai —l’umpy Motorai — Aaldytnvg 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Kcs- 
tau rantuose—Bučernėwe—Butsiu vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PKISTATOM-
Skubus Patarnavimas—Dieni)—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTff WABASH AVĖ.
Tel. CALUMET 5403

MADOS

O vis tik lietuviai, kurių čia 
skaičiuojama.apie 1 mil. gyven
tojų, turėtų pagalvoti ir rimtai 
rūpintis, kad nors vienas musų 
tautos žmogus butų kongrese. 
Štai lenkai kongrese turi net 12 
savo tautos žmonių. O jų juk 
šiame krašte nesuskaitysime 
dvyliką kartų daugiau negu lie
tuvių. Jie turi kongrese tiek sa
vo žmonių, kad šiam reikalui 
daug dirbdavo ir dirba. Vyriau
sias laikas ir lietuviams susirū
pinti, kad mes kongrese turėtu
mėme bent vieną savo tautos 
žmogų.

Mes žinome, kad Jungt nių 
Valstybių gyventojų sūdė vis 
marga- savo tautybėmis, todėl ir 
kongrese yra įvairių tautybių 
žmonių. Čia paminėjau lenkus, 
tai ne kokią išimtį, bet tik to
dėl-, kad mums lengviau daryti 
kuris nors palyginimas su mu
sų jėgomis ir galimomis pa
stangomis. Reikia manyti, kad 
lenkams kongreso rinkimuose 
sekėsi geriau jau vien todėl, 
kad visada šiuose reikaluose ir 
visi būdavo labai vieningi ir- 

' vienas dirbdavo už visus, o vi- »
si už kurį nors kandidatą. Kad 
tik kur nors lenkas galėdavo’ 
kandidatuoti į kongresą, tai vi
si lenkai jį palaikydavo, remda
vo įvairiais budais. Jei lietuviai 
nusistatys pravesti bent vieną 
savo tautietį- į krašto atstovybę, 
suprantama, pirmiausiai turės 
pamiršti bet kokį susiskaldymą, 
priešingai turi ir turės parody
ti didžiausį susiklausymą, net 
pasišventimą.

Žinoma, lietuviams norint iš
rinkti saviškį kongresmaną, rei
kia pasirinkti tokį kongresinį 
distriktą, kuriame lietuviai tu
ri ddugiausia galimybių rinki
mus laimėti. Galvojant apie 
New Yorko šteitą, manau visi 
sutiks, kad šiame šteite mums 
prielankiausias 9-tas distriktas. 
Mat į jį įeina Ridgcvvood, East 
New York, Cypress Hills, Wood- 
haven, Richniond Hill’ ir Ozone 
Piirk; O šiose vietose yra labai 
daug, lietuvių.

Suprantama, kad' ne vien- šio
se D. New Yorko sekcijose gy
vena- dtrng lietuvių, tad reikia 
manyti, kad' ir kitų vietų lietu
viai, bendrai kur jie negyventų, 
vis vien jie padės minėto disl- 
rikto lietuviams, norintiems 
pravesti lietuvį kongresmaną.

galvojome, kad šiame krašte y- 
ra mokslo sričių, kuris nepa
siekiamas be kongre mano už
tarimo. štai kariškos mokyklos, 
kaip West Point, Annapois, 
Goast Guard, Marchant Marine, 
tai vis aukštosios mokyklos, 
kurios studentus-kariunus, bu
simus Amerikos laivyno ir ka
riuomenės karininkus priima 
tik su kongresmano rekomen
dacijomis. Kiekvienas kongre >• 
manas į šias mokyklas — aka
demijas kas metai rekomenduo
ja po du studcntus-karlunus— 
kadetus. Ar nebūtų gražu, kad 
tose mokyklose mokytųsi ir 
musų jaunimas. Neturėdami sa
vo kongresmano, to padaryti 
negalime.

W. J. Drake-Dragunas.

No. 4397—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18, 20/ 34, 36, 38, 
40, 42, 44 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekviem) pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu’ su užsaky
mu. Laiškus reikia adtėsuotl: 
Naujienos Patiem Dept, 1739 
Sb. Halhted Stų Chicago, Ilk

Besirūpindami pravesti nors 
vieną- savo žmogų į kongresą, 
turime suprasti, kad kongresas 
yra šio krašto vyriausia žmo
nių atstovybė. .Jis atstovauja 
bendrus šalies ir paskirų. sluok
snių, net asmenų interesus. Ir 
kaip mes lietuviai iki šiol ga
lėjome tuo reikalu nesirūpinti. 
.Praktiškai^ kongresmanas gali 
padėti visose srityse. Jis gali- ne- 
piliečiaiųs padėti sutvarkyti pi
lietybės klausimus. Įvairiose 
biznio ir darbo srityse kongres- 
maiio žodis turi didelės svaros. 
Mes gyvename laimingi teisi
niame krašte, tad butų gražu ir 
būtina, kad ir intisų tautos 
žmogus sėdėtų ten kur leidžia
mi įstatymai visai Amerikai.

Galvodami- apie lietuvio kon
gresmano reikalingumą, su
prantama, pirmiausiai paklaus
kime savęs, ar mes turime tin
kamą tokioms aukštoms parei
goms žmogų. Tuo reikalu 1). 
New Yorke besirūpinant, dau
gelio dėmesys pakrypo į lietuvį 
advokatą W. J. Drbke-Draguną. 
Daugelis su tiki 'sutinka, kad 
šis- advokatas W. J. Drake-Dra- 
gunas yra tinkamiausias toms 
pareigoms. Jis baigęs Columbia 
universitete teisių mokslą, 35 
metų amžiaus, jau dešimt metų 
advokatauja’D. New Yorke. Yra 
advokatas vienos statybos ben
droves, kuri jam moka virš 5,- 
000 dolerių per metus. Prade
damas prieš dešimt melų advo
katauti tuojau gavo vesti žymių 
draudimo bendrovių bylas teis
muose. Advokatas W. J. Dralte- 
Dragunas, reikia tikėtis busi
mas kongresmanas, turi šva
riausią praeitį. Jis savo jogomis 
eidamas mokslus, perėjo tokį 
gyvenimo kelią, kurį čjo visi 
žymieji ir didžiausios ateities 
vvrai.

(Bus daugiau)

ĮVAIRKKŽINIOS
Ieško Švento Petro 

karsto
VATIKANAS, Italija, liepos 

12. — Pačiam popiežiui Pijui 
XII vadovaujant ir prižiur n t 
Vatikano ark itek tams, po di
džiųjų bažnyčių altanas pra
dėta ieškoti švento Petro kar
stas. Tikrų žinių neturi kur j s 
palaidotas. -Tik tiek težino, kad 
jis buvo iškeltas iš pirmosios

Mes prisidėjome darbu sukurti!laidotuvių vietos ir padėtas ki- 
šią šalį, prisidėkime ir protu tur.

JACK SWIFT—Don Tlavarted ?or the Present

NAUJIENOS Pilttėrn Dept.
1789 S. HMlMted Sk, Chioagd, HL

Čia įdedu 15 centų ir pralau

atsiųsti man pavyzdį No ■ -

Mfaro*  per ktutihę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(HUestas W valstija)

ON
J ACK. SVVIFT’S 
2REPARATIONS 
FOR A GRĖAT 

ANTARCTIC 
E*R_OR-ATION 

TR1 P 
HAS BEEN 

POVND AND, 
dcstRoved

‘i*

Sovietų

leidinius, 
valdymo

KAUNAS. — Vidaus reikalu • v-
ministerio įsakymu leista įvežti 
be suvaržymų visus 
Sąjungoje leidžiamus 
nius ir neperiodinius 
kuriems tautininkų 
laikais buvo taikoma 
cenzūra.

. “ahti

Safety DėžutėsYiu.b $2100' f metus.. 
Rašome Insuranėev,iVisokios Rū
šies—R. E Patarnaujam . prte?v pir- 

,-kimo ir pardąvimp namuj^Pfir* 
, : duodam
Notary Public—Mod^rM^^6fiswB ^.sUKy^&bDY ■ 
į ANTOSSEN, Ine.

8p. ,KlncX
_____„ ■HALSTED STREET
TeL CALume. 2520-1

NAUJTENŲ-ACME Telepboto
CINGINNATI, .O.—Policija neša iš St. Francis li

gonines kūną gaisria žuvusios moteriškės.

“ELTOS” PRANEŠIMAI Iš LIETUVOS
KAUNAS. — švietimo minis

tras Antanas Venclova j 
1906 m. Tremtinių kaime, Liu- 

<7

bavo valse., Marijampolės aps., 
smulkių valstiečių šeimoje. 
Pradžioje mokslą čjo Liubavo 
pradžios mokykloje. 1918 m. į- 
stojo į Marijampolės valstybine 
gimnaziją, kurią baigė 1925 
metais. 1932 m. baigė Vytauto 
1). univeišilčio humanitarinį fa- 
kuiltetą. Studijuodamas, ku.į 
laiką dirbo ženies ūkio ministe
rijoje pradžioje raštininku, o 
vėliau Šakių ajiškr. žemės tvar
kytoju. Kcleris metus dirbo pe
dagoginį darjią pirmiausiai 
Kauno žydų giųmazijoje su dė
stomąja lietuvių kalba, o vėliau 
Klaipėdos Vytauto Didž. g m- 
nazijoje ir buvp lektorius Klai
pėdos Prekyboj j institute. Spe
cialybė — filologija ir literatū
ra. Studijų tikslais lankosi už
sieniuose keliese valstybėse. 
Spaudos ir literatūros darbui 
dirba nuo 1925—1926 m. Yra*

VILNIUS. — Greta kitų auk- 
gmiė štųjų pareigūnų pakeitimo, p i-

keistas ir Vilniaus m'es to- bur-
. mistras. Vieton atleisto Stasio 
paskirtas žinomas Vilniaus le1 
tuvių* visuomenės veikėjas An 
tanas Krutulys.

tristikos knygos ‘‘Beržai Vėtro
je” ir kt., romaną ‘ Draugyste” 
ir kt. Paskutine novelių knyga- 
“Naktis” laimėjo praėjusių me
tų “Spindulio” literatūros pre
miją. Plačiai bendradarbiavo

žiniose”, “Kultūroje” ir įvai
riuose kituose laikraščiuose. 
Redagavo literatūros žurnalą1 
“Trečią Fiontą’ ir literatūros 
almanachą “Prošvaistę”. Pas
kutiniu1 metu dirbo Kauno Auš
ros berniukų gimnazijoje, iš 
kur Smetonos, Skučo ir kitų 
pastangomis buvo atleistas Lc 
jokio įspėjimo už eilėraštį 
“Cenzūros praleista ’, kuris bu ; 
vo išspausdintas- “Prošvaistės’ 
almanacho ketvirtoj knygoj. Be 
to, yra vertęs gana daug pasau
lines literatūros kurinių.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SRKET METAL C0.

8216 S Hfalsted St. VlCtony 4965
Stogus, rinaš. stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai’ 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nąthan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 
4707 S. Halsteš St.

Tel. Boulevard 0014

y

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ
V ynai-JL. i kieriai-Gėrimai

į visas miesto dalis.

5031 W. RooseveK Rd,
CICERO, ILL.

Winkler Stokeris duoda pačią 
geriausią, švarią, lygią, automa
tinę šilumą. Nė durnų, nė suo
džių, nei pelenų. Pašalina furna- 
so darbą. Sudega mažiau anglių. 
Dega pigesnė anglys. Pats save 

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONS1LUS S1OCA
Išima Už ............... * I 0.0U
PRABUVIMAS flA
Ligoninėje ............... ^OU.UU
RAUDONGYSLIŲ C f|A
Išėmimas ir Ligon. ’fcU.UU
REUMATIZMAS C H
Greita Pagelba ....... *C.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 ftA
ir vaistai ................... *1.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900' S. Kedzie Avė. Chicago

šaukite Lafayette 3138, 
atvažiuokite

arba
o FOTOGRAFAS

' 3970 ARCHER AVENUE

Joe Bagdon

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

Turtas virš
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Dtfodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 m t.

HEDERAL,WW
... 'iand----------------

LOAN ASSOClATIONofChicago
jrs vfM m-ackiem u

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

$5,450,000.00
$360,000.00

CONRAI) B
FOTOGRAFAS fl

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

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

CHAKTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS:-

t

i

Universal Savings
and

Loan Association
šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Fedėral Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D. C.

I MUŠT GAIN ACCESS TO THEIR 
NEW SHIP AS. {T IS-BEING BUILT. 
THEY HAVE SCIENTIFIC 5ECRETS 

THAT I MUŠT LEARN.

Garsinkitės “N-nose’

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

iin

Py Cliff Farretl and H ai C oho n

oK ei du i ia.1 iN ei u J J t; i n 
naudą deltų

Naujienos X ____

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

(• Bur i- ' HAi THEY W1L.L NEGD 
WORKML-N. HOW WOULD

o/SON*

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą^ ktirią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
f NAUJIENOS

1739 So .Halsted St.,
Chicagoj Iii.
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F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

We Take a Trip to Viimus
By C. V. LIŪTAS

(Continued)
The moments you passed just 

staring into the wide valley and 
surrounding hilsides of this old 
Lithuanian shrine were strangely 
moving, profound, yet you could not 
clearly say what it vvas that affect- 
ed you. awed you so greatly.

On the' way down we headed to- 
vvard. the Vilnius Cathedral. There 
was nothing pompous or showy 
about this building. The ordinary 
roof and the plain white-washed 
vvalls gavę it a rather insignificant 
external appearance. There was no 
outstanding featųres of beauty 
about it. It vvas an imitation of 
what is recognized as Roman archi-
tecture.

Nevertholess, the past history of 
the structure does offer some in-

dral in 1610; it is not clear at ex- 
actly vvhat date the present Cathe
dral was built. It is probable that 
the Cathedral vvhich stands today 
is the fourth one and vvas built in 
the 17th century.

Westminster Abbey in London is 
the mausoleum for the heros of 
England. The Cathedral in Vilnius 
was intended to play the šame role 
for the heroes of Lithuania; how- 
ever the role ‘hever materialized. 
Even today it is difficult to know 
vvhether the bones of Vytautas are 
štili buried somevvhere on the site 
of the present Cathedral. Some day 
:n the future Lithuanian archaeo- 
logists will get permission to dig 
for what evidence they may be 
^ble to find. So far they štili are 
deprived of the right to do so.

teresting data. The first Cathedral Inside, the Cathedral vvas much 
vvas constructed in the year 1387.more impressive than its exteriori 
This date in Lithuanian history is’uggested. Its walls and high ceil-j 
important. Jogaila, then king of ng vvere covered vvith a large num- 
Poland and the Grand Duchy of įer of religious oil paintings. Some 
Lithuania, had agreed, when he ac-of the auxiliary altars were mas- 
ccpted .Jadvyga in marriage, toterpieces in vvoodcarving. The cen- 
convert the Lithuanian pagans to ral altar, though not extravagant,
the faith of the Roman Church^eemed pompous enough for kings. 
That šame, year Jogaila’s promiseThe confessionals along the walls
vvas effectively fulfilled. After awere beautiful works in vvood. 
series of wholesale baptisms Lithu-Ope of the anterooms was knovvn 
ania became officially recognizedas the Lithuanian Room. Tn this 
as a member of the grou.p ofipace the Polish rulers had kept 
Christian people in Europe. all the relics vvhich traced back to

The Cathedral was burned to'.he time of Vytautas. To the Lithu- 
the ground in 1399. A second One -'nian visitors df,.the Cathedral 
vvas built, and it met vvith the'.his anteroom vvas the main spring 
šame fate as the first in 1530. Then n their patr:otic feelings.
a third fire consumed the Cathe- (To Be Continued)

DAKOTA GIRLS WINS JUNIOR CROWN New Civil
Service Jobs

The United States Civil Service 
Commission announces open com- 
petitive examinations for the fol- 
!owing .positions:

Machine operator, sevving cloth 
$5.20 to $60.00 a day.

Machine operator, turret lathe 
(Bullard) $6.40 to $7.52 a day.

Machine operator, turret lathe 
(J and L) $6.40 to $7.52 a day.

Machine operator, grinder (preci- 
■,ion) production $6.48 to $8.08 a 
day.

Machine operator, turret lathe 
(W and S) $6.40 to $7.52 a day.
Machine operator, automatic screvv 

(Cleveland) $6.40 to $7.52 a day.
Applications vvill be accepted 

?ontinuously unt'l further notice, 
ind vvill be 
the Service

rated as the needs of 
reąuire.

Machine operators, general.
$5.52 a day.

Apprentice Copper Plate Map En_ 
graver .................... $1,260 a Year
Apprentice Artistic Lithographer ...

Year$1,260 a

$2,000
$1,800
$1,800

$1,620 
Map 
$1,440

The World at a Glance
ui-, b. G. runkay

“Is Conscription Necessary?”
Is conscription (compulsory mili- 

tary training) necessary? With the 
Burke-Wadsworth bill establishing 
compulsory military training for 
all men betvveen the ages of 21 
and 45 and similar measures being 
considered, Americans should ask 
themselves vvhether any such com
pulsory training is necessary.

First, hovvever, for the sake of 
the record, let us admit that mo
dom conscription has been vvidely 
.nracticed by European and other 
nations in peace time since it came 
in with the French Revolution, and 
that such 'training can be both at- 
tacked and defended * from the 
standpoint of democracy.

In this country, Virginia and 
Massachusetts employed conscrip
tion in 1777 to supply soldiers for 
Washington’s army; during the Ci- 
vil war both the North and the 
South had to resort to conscription; 
and during the World War this 
nation .passed two laws which to- 
gether sėt up compulsory military 
Service for all able-bodied meh 
from 18 to 45. In all these instan- 
ces. hovvever, actual war vvas ne
cessary to bring about conscription. 
This nation has never had com
pulsory military service in peace 
time.

If mass armies are necessary, 
then conscription such as we em
ployed during the World War is 
both more fair and more effective 
than the voluntary system. Such 
mass armies are, of course, import
ant only so long as the vveapons 
are comparatively cheap, likę riflę 
and musket. Būt as soon as such 
simple arms become secondary or 
largely useless before expensive, 
deadly armaments likę machine 
guns and automatic rifles, tanks 
and air-planes, heavy artillery and 
armored cars, then the value of- 
mass armies—conscript armies— 
.passes avvay.

For the highly-trained and well- 
place individuals vvith these new 
war machines can simply massacre 
masses of infantry attempting to 
oppose them. One machine gui) even 
can take care of from 500 to 1000 
rifle-armed infantry^ vvhereas a 
men with planes, tanks, and ar
mored cars can cut to ribbons wholę 
masses of ordinary foot soldiers. 
Hence, to send conscripts armed 
merely vvith rifles to certain death 
against such deadly machines of

war as tanks and armored cars, 
machine-guns and dive<bombers and 
fighting .planes becomes futile mass 
murder.

Before the invention of gun- 
povvder, the knight in armor was 
a match for many men vveaponed 
with svvords, daggers, or pitchforks. 
Against this mailed fighter his op- 
ponents vvere largely helpless. Con- 
sequently, during feudalism knights 
in mail formed the fighting profes- 
sion; they ruled the roost. At that 
time small .professional armies vvere 

^the rule; the mas of folk supported 
and bowed to them. Būt the coming 
of gunpovvder changed this con- 
dition.

A century ago it was easy to 
turn a merchantman into a war- 
ship: merely adding cannon did 
the trick. For the war vessel of 
that day was no more, armored 
than vvas the vessel of cqjnmerce. 
Būt after 1862, vvarships came to 
be driven by steam and protected 
with armor, until by the second de_ 
cade of the 20th century the 
Dreadnought vvas born. Against it 
the merchantman of today would 
have no morq chance than the far- 
mer vvith a pitchfork had against 
the knight in his chain mail.

Armored machines of war toge- 
ther vvith bombs, big cannon, and 
machine guns have largely done 
*oij armies what steam and armor 
.olate did for vvarship. Today vvar 
machines skillfully handled and not 
nasses of infantry win victory. 
This vvas true even in the World 
War, only the brass-hats (military 
bigvvigs) had to rigid a brain to 
realize that fact—according to the 
noted English military critic, Cap- 
tain Liddell Hart. So the generals 
enrolled 50,000,000 men in vast ar
mies and killed 10,000,000 of them. 
Būt more recent conflicts have 
shovvn fully that victory perches 
on the banner of the side that has 
the most numerous and most ef
fective machines of war—tanks and 
planes, artillery and armored cars 
—and knows hovv to ūse them.

(To Be Continued)
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NAUJIENŲ- V OME THcnhn’
GeorTia Tainter of Faręo. 1ST. nnd Ei’een Quinlan

of St. Paul, Mhn. vvhom she defcated 5 and 4 in Women’s West- 
ern Jtniior golf finais at South Bend, Ind. 'frMU.

Chicago Tours
For This Week

An opportunity to see Chinatovvn 
and the Stockyards is presented 
by the WPA Free Chicago Tours 
during the 
1940. Tours

Socialist Bloc 
Cuts Ties JVith 
Youth Congress

Influence of Communists 
in Parent ^Group Callęd 

Cause of Break.
vveek of July 
for the vveek

14-20, 
includes:

The

Tuesday, 
Campus of 
sity.” Meet 
E. Chicago

Chicago
Univer-

July 16.
Northvvestern 
at 2:30 p. m. at 302 
Avenue.

July 16. “East of theTuesday,
Water Tower”. A tour of Streeter- 
ville. See Northvvestern University, 
an armorv in action, and a park. 
Meet at 8:00 p. m. at the Water 
Tovver, Chicago and Michigan 
Avės.

Wednesday, July 
yards”. Meet at 9:30 
Stockyards Inu, 4160 
Street.

17.
a.

So.

“Stock- 
m. at 
Halsted

“An EveningWednesday. July 17.
in the Loop”. Tour a loop hotel. 
See the famous covvpath, penny 
areades, second hand shops and 
gospel missions. Meet at 8 p. 
at northvvest corner of Clark 
and Wacker Drive.

m.
St.

ofThursday, July 18. c. “School 
Domestic Arts and Sciences”. Tour 
a noted school of home economics 
and interior decorating. Meet at 
2:30 p. m. at 350 W. Belden Avė.

Thursday, July 18. “Chinatovvn”. 
Visit Chicago’s most colorful orient 
ai colony. See the On Leong Tong, 
the Temple Shrine, the Hali of 
Justice and Chinese Stores and mu- 
seums. Meet 8 p. m. 22nd St. “L”.

Friday, July 19. “St. Elizabeth’s 
School of Nursing”. Tour special 
departments of a 
Meet at 2:30 p. 
mont Avenue.

m.
noted hospital. 

at 1433 N. Clare-

“Little Poland”.
and the

19.
Museum.

Friday, July
Visit a Polish
quarters of a Polish Youth organi- 
zation. Hear Miss Harriet Vittum 
of Northvvestern University Settle- 
ment. Meetzat 8 p. m. at 984 Mil- 
vvaukee Avenue.

Saturday, July 20. “Recreation in 
Washington Park”. Visit the new 
Olympic-sized svvimming pools. 
Watch the playing of cricket, roque, 
soft-ball, lavvn-hovvling, • and tennis 
in this famous park. Meet at 
p. m. at northvvest corner of 
St. and Cottage Grove Avė.

For furth-er Information
Monroe 9674 any vveek day, except 
Saturday, betvveen 9 and 3:30 p. m.(’

2:30
60th

call

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

AT LONG LAŠT: After many 
years of living alone and liking it, 
T. Kučinskas, the obvious succes- 
sor to the boots of M. X. Mockus, 
vvas recently married —to a vvi- 
dow ... To say that his acquaintan- 
ces vvere startled is putting it mild- 
ly ...

CLASSIFIED: Lithuanian stage 
and radio bari-songster Al Brazis 
s looking for a partner for his 
Cicero tavern business... Reason: 
he has a tailor shop in Marquette

his elimb upvvards... Not 
he vvas an assistant at 
State hospital, lator vvas 
to head the medical de- 
at the Chicago State hos-

More recently, Governor

Year 
Year 
Year 
Year 
Year

Year

irutė
as a suitable 
Kuraitis mo- 
salesroom to 
more attract-

and cannot handle both efficiently 
at once... į

GOJN UP: Dr. George Wiltrakis 
continues 
long ago 
the Elgin 
phomoted 
.na r t men t 
pital...
Henry Horner appointed him medi- 
cal director of the Alton State hos
pital... Dan Kezes plans to movė his 
Danfel Furniture company to lar- 
ger quarters as soon 
spot is located... Dan 
ves his Milda Auto 
a more spacious and
i ve F.not on 35th Street....

ART: The paintings of Severai 
Lithuanian artists are among the 
1,060 on exhibit at the Navy Pier art 
rhovv vvhich eloses next Sunday.. 
Mikas Šileikis, A J Barauskas, Ju
lius Paškauskas, Anthony Skupas, 
Bernice Balickas and J. Vitkus are

their brushes... Admission to the 
exhibit vvill cost you only a dime, 
and you wjll never regret it... The 
purebase of a catalog 

'vvill help you to find 
the Lithuanians...

CLAIMS: Dr. J. J.
20 pounds since he quit 
vvith the vile vveed...

Reiher (Vera Stradoms- 
that her’s are “two of

for five cents 
the vvorks of

Šimkus claims

W1LLIAMS BĄY, Wis.
Young Peoples'a^ęialist Leągue to- 
day has formallyi announced it no 
longęr cbnsiders itself an affiliate 
oi A. Y. C. (American You h Con- 
gresš), whose 628 .conferees and 
observers have been meeting htre.

The league gavę this reason for 
its vvithdravval: “With those vvho 
support the idea of dictatorship 
holdįng tight to the reins of the 
Youth Congress, demora'ic Socia’- 
ists can have no part in it.”

A nevv resolution introduced by 
Franklin Kramei’ of Elgin, III., 
condemning the idea of dictator
ship, and speęjfying among o'her 
examples “dictatorship as i n Rus
sia,” got only about 
the elosing session 
gress,

On recommendation
lu'iohs committee, the congress re
affirmed, instead, its resolution ot 
a year ago in vvhich dictatorship 
vvas condemned vvithout ūse of the 
name of Russia. The šame resolu
tion promiscd the freedom of the 
congress to persons of any politi- 
cal faith, including Socialists,„ Com- 
munists and Fągfijsts.

10 
of

of

votes in
the con-

tho reso-

Russia Tdeal Democracy.’

vvas “not a 
highest forni

convention of

Carl Ros>s, delegate of the Young 
Communist Leaguc, said it vvas not 
difficult to reconcile Communist 
beliefs vvith the reaffirmed reso- 
lution, since Russia 
dictatorship būt the 
oi democracy.”

Thus, though the
the A. Y. C. adjourned lašt night, 
the problerhs vvhich centered in it 
lingered on.

The chief problem vvas, “Where 
do vve go from here?” This was no 
problem for the majority, vvho 
voted a hearty approval of the 
course they are to folloyv. It vvas 
'he problem, first, of a democratic- 
minded, būt unorganized, įpinority 
vvho had failed to get tfye A. Y. C. 
to dissociate itself from Communist 
party policy.

Older People Stirred, .f ■ • ’ u •, 
lt vvas also the problem oflt vvas also tne propięm oi a 

number of older citįzens, accredit- 
ed observers who vvere associated 
in advisory capacity vvith youth 
groups, and vvho had been ex- 
tremely reluctant to believe that 

i the A. Y. C. is Communist con-

he put on 
associating 
Mrs. Carl 
ki) vvrites
the loveliest children in the vvorld”.

VACATIONS: Having seen most 
cf the United States during pre- 

Masulis 
“just to
Texas... 

dad vvill 
vacation, 
in Nevv

Johnny 
his vvay 

around 
and his

vious vacations,.. 
this vveek is on

' vvander
i Bruno
' begin 
vvhich 
York,

BEAUTY: After being a finalist

dunes in India- 
program consis- 

picnicing, and
Year

Inspector,

Inspector,

a

a

a$2,600 
Ordnance 
$2,000 a 
Ordnance 
$1,800 a

Year

Year

Year

Year

Year

vvellvvishers
Al Gudonis
visiting in

in and 
Mercinkus 
a long deferred 
they .plan to spend 
at the end of this vveek...

have all the

is vacation 
of vacations, 

Adam

a

a

a

Year

Year

Year

Senior Artistic 
Lithogra.nher ..........
Artistic Lithographer 
Negative Cutter ....
Assistan Artistic 
Lithographer ..........
Junior Copper Plate 
Engraver .................
Junior Artistic
Lithgrahper .......... $1,440
Senior Engineer .... $4,600 
Engineer  ......... $3,800
Associate Engineer .... $3,200 a
Assistant Engineer .... $2,600 a 
Senior Inspector, Boat Construction 
(Wood Hulls) ...... $2,600 a
Ins.nector, Boat Construction 
(Wood Hulls) ... ...... $2,00 a
Chief Engineering Draftsman 
(Aeronautical) ...... $2,600 a
Principal Engineering Draftsman 
(Aeronautical) ...... $2,300 a Year
Senior Engineering Draftsman 
(Aeronautical) ...... $2,000 a Year
Engineering drafstman 
(Aeronautical) ...... $1,800 a Year
Assistan Engineering Draftsman 
(Aeronautical) ...... $1,620
Inspector Ordnance 
Material ....>............ $2,600
Senior Inspector, Ordnance 
Material 
Associate 
Material 
Assistant 
Material
Junior Inspector, Ordnance 
Material ................. $1,620
Alphabetic Card-Punch 
Operator ................. $1,260
Under Card-Punch 
Operator ................. $1,260

Applications for above positions 
mušt be on file vvith the U, S, Ci
vil Service Commission at Wash- 
ington, D. C. not later than August 
5, 1940, vvith the exception of Card- 
Punch Operator vvhich is August 
7th, 1940, and Inspectors, Ordnance 
Material, on vvhich a.pplications vvill 
be rated as received until further 
notice^

Further Information concerning 
these positions may be obtained 
from the Manager, Seventh U. S. 
Civil Service District, Post Office 
Building, Chicago, III.

This correspondent 
eyevvitness 

totalitarian 
manipulate 
youth for < 
Eventually

has 
to the tąc ics 

povvers have 
the aspiraticns 
ends of povver 

the young

vvinner of a beauty contest spon- 
sor^d bv a nerfume company...

EXCURSION: Those of you vvho 
came along on the Milvvaukee ex- 
eursion vvith the youth committee 
of the Chicago Lithuanian Society 
yesterday, vvill vvant to accompany 
vl.v. &__ p on their trip

I to Benton Harbor—St. Joe this 
Sunday—on the S. S. Roosevelt... 
Beliajus’ grounvis gaining more and 
more prominence vvith its varrious 
presentations for the Chicago 
parks...

KNICKKNACKS: Frances Ba- 
resas is not only studying dramatic 
art. būt is also taking voice train
ing... She asserts she is doing so 
not for professional ends, būt to 
^ain poise and self-assurance... 
Good idea... Lithuanians out Los 
Angeles way are having a sort of 
“vvorld’s fair” of their ovvn: a 
gigantic Lithuanian exhibit at the 
Los Angeles museum... The shovv 
vvas arranged by Mr. Niprikas, a 
paleontologist vvho is assistant di- 
rector of art at the California State 
museum... Birutė is avvakening so- 
cially under the energetic leader- 
ship of a sočiai committtee vvhich 
refuses to stay .put... Leaders of the 
drive seem to be Kazimiera Termi
nas, her brother, Ray, and Ed Man
kus... Al Dobar is doing occasional 
assignments for the City Nevvs 
bureau as a photographer-reporter.. 
He vvill be one of the hundfed 
photors covering the Democrats’ 
convention in Chicago this vveek, 
so you vvill undoubtedly see some 
of his shots in your favorite nevvs- 
paper... Don’t be surprised if you 
hear, some time in the near future, 
that Joe Žukas is in military Ser
vice... He vvould be vvith the mari
nes novv, had they not rejected 
him because of a vveight require- 
ment... Bruno Brooks, vvho can run 
into more hard luck in a vveek 
than you can in a life time, avvoke 
the other morning 
his nevv auto 
front of the 
found it, it 
tools, etc...

CONTRIBS: Just a gentie re- 
minder of the fact that this column 
is created mainly through theh con- 
tributions of items by the custo- 
me: 
son 
thil 
ten 
thii 
truljr

q Boy, vvhat fun! Birutė has 
recently been hitting a nevv high 
in the vvay of sočiai activities. Lašt 
Saturday evening a .party vvas held 
’t the home of our president Zen
”rane. When it vvas learned that represtented there by the vvork of 
Wanda Prane, assited her ‘ mother 
in baking those ultra-delicious 
eherry p’es, her popularity rose in 
leaps and bounds vvith the stron- 
ger sex. Perhaps there is some 
truth in the saying that a vvay to 
a man’s heart is through his sto- 
mach. All in all, t everybody vvas 
there and everyone had a “slendi- 
ferous” time.

Not fully recovered frorh the 
revelry of the night before. the va- 
rious chorus members banded to- 
gether again Sunday morning and 
motored out to the

Year1 na. The full day’s 
i ted of svvimming, 
horse-back riding.

9 Two Brooklynite 
of the Birutė chorus, 
and Pete Zubkus are
Chicago. Aldona Rutkauskas and 
Kasimiera Termenas have a.ppoint-1 in the Times “Cinderella” contest 
ed themselves official eseorts in not long ago, Anna Žade is soon 
shovving the boys around to the to be en route to California and 
various points of interest. These Hollywood—a trip avvarded her as 
easterners seem to 
luck.

4* Summer time 
time, and speaking
our blue ribbon member, 
Maskoliūnas, is at present accom- 
panying a friend vvho is motoring, 
out to the vvest coast. On the other j the Beliajus group 
hand, his charming niece, Evelyn 
Maskcl has departed to Nevv York 
for a brief visit vvith her sister. 
Albina Kasper is sojourning at Be- 
verly Shores, Indiana; vvhile Ann 
Kampikas is absorbing the Michi
gan sun rays. John 
Stanley Evaskus are 
the northern vvilds 
It has been rumored 
are after a lucky catch. Of course, 
vve’re all afraid that it vvill vvind 
up to be just another fish story.

q Before you read this column 
any further, take out your .pencil 
and place a great big X on your 
calendar aeross the date August 3. 
That, of course, is the night of 
Birutė’s annual moonlight pienie at 
Liberty Grove. This year the pienie 
promises to be one of the most out
standing outdoor events of the 
year and should not be missed by 
any fun-loving Lith.

A genuine old fashioned “Wee- 
the offering for 
August 20. The 

been definetely 
announced at 
Members and 
keep this date 
real fun. Inci-

nie Roast” is in 
Saturday night, 
location has not 
chosen būt vvill
our next rehearsal. 
friends are urged to 
open for 
dentally, 
to bring

Svitoris and 
somevvhere in 
of Wisconsin. 
that the boys

a night of 
you will not be requested 
your ovvn sausages.

— Edvvard Mankus.

trolled. It seemed to them that 
the A. Y. C. had been uscfullv 
dramatizing ccrtain crucial needs 
of groups of American youth.

The sęriousness of the charges 
that have been raised against it 
stands out in the light of vvorld 
events. 
been an 
vvhich 
used to 
of their 
polities.
people vvere tragically betrayed. 
Gene Tunney and oihers novv in- 
timate that through those vvho 
nold the reins of the A. Y. C. 
lurks another such threat of in- 
ternal division. If that is true, it 
is no light matter.

Whether it is true can best be 
judged by vvhat happened at the 
elosing sessions.

Honest believers in the A. Y. C. 
hoped 1 that an “out” 1 
found for the congress. Members: enough funds have 
of the democratic-minded minority. take care of all ex.penses 
repeatedly tried to offer it that in Pittsburgh.
chancė. j A meeting of the Chicago Lithu-

Kramer is no red-baiter. Ope anian Olympic group is being cal- 
reason he has not allied himself led for Monday, July 15th, at 7:30 
vvith the Tunney-Pravner coalition P. M. at 6825 So. Western Avenue, 
group is that its members had l to discuss plans for participation 
asked the A. Y. C. to expel its of the Chicago Group. 
“Reds.”

Lith. Olympic 
Reunion

ClubThe Lithuanian Olympic 
vvill b#ld its reunion celebration 
this year on August 9th, lOth and 
Uth at Pittsburgh, 
year. Mr. Schultz,' 
announced that all

as decided lašt 
the President, 
plans are ar- 

vvould be ranged for a great time and that . ( fceen raįse(]
vvhile

to find ' that 
was missing from the 
house... When police 

vvas minus vvheels,

—Al. G. Kumskis.

■s... If you knovv something 
ebody else doesn’t, and you 
ik somebody else vvould be in- 
rsted in knovving that some- 
i£, just drop a card to yours 

care of this paper...
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VISOS KITOS KOLONIJOS DREBĖKIT! 
BRIGHTON PARK PRADEDA JUDĖTI!

Žada “Pajudinti Žemę!”
ŠL'A. 238 kuopa, Brighton 

I’arke, liepos 2 d. turėjo savo 
mėn. susirinkimų. Susirinki
mas buvo tuomi įdomus, kad 
savo faportų išdavė kuopos 
organizatorius ir pirmininkas 
p. J.’Kaulinas iš Antro Pažan
gos vajaus, ir SLA 41 Seimo 
delegatai: p-lė Helena Norkai- 
tė ir P. Puteikis.

KtiopOs organizatorius p. J. 
Kaulinas pfAnešė, kad jis nuo 
sausio 1, 1940 iki pabaigos 
birželio prirašė 33 naujus na
rius.'Jų višų apsidraudimo su
ma išneša $20,400.00. Taipgi 
viertų įjūrį prirašė prie 206 kp. 
ir vienų narį prie 213 kuopos. 
Kuopos susirinkimas išgirdęs 
tokį šaunų p. J. Kaulino ra
portų, priėmė jį su didžiausiu 
pasitenkinimu. Kuopos sekre
torius J. Povilaitis išreiškė 
kuopos vardu nuoširdų ačiū.

J. Kaulinas priminė, kad jo 
noras yra prirašyti tiek naujų 
narių, kad sekančiam SLA 
seime, kuris įvyks Pittsburghc, 
butų galima 238 kuopai pa
siųsti keturis delegatus vieton 
tik dviejų. Taipgi jis priminė, 
kad ir visų kitų narių šventa 
pareiga yra prikalbinti nors 
po vienų narį prie savo kuo
pos per ateinančius metus. Ta
da, sakė p. Kaulinas, musę 
kuopa nereikalaus niekur už- 

pirmas vietas, 
jas užimti.

leisti kitiems

Delegatų Raportai.

negražiai rašyti straipsnius, 
tik protokolus.

Galop, pirrrtinirikūs p 
Kaulinas pranešė, kad 238 kp. 
buvo tinkamai reprezentuoja
ma visur šiatne 41 seime. Ir 
koncerte ir bartkiete, visur 
pūsirodė gražiui. Vien SLA. 41 
seimo bankiete 238 *kp. buvo 
užėmusi du stūlu, kas sudarė 
16 ypatų Tokio didelio daly
vių skaičiaus daugelis net ir 
didesnių kuopų neįstengė su
traukti. Užtat garbe yra už 
tokį gražų pasidarbavimų vi
sai kuopos valdybai: piriiiihi'n- 
k'ui J. Katilirtui, vice-pirm. 
Agotai NorkeTienei, fin. sekr. 
J. Povilaičiui, prot. 
T. Puleikiui, ir ižd. 
Gramontienci.

12 Delegatų!

rašt. F.
Helenai

Šiandien Prasideda
Piėno Ginčo
Arbitracija

ChėWfield Radio
Programas

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
CLASSIFIE.D ADS

J

Kūip jau buVo rašyta “Naii- 
jienbse” pereitą sava.tę, Šian
dien prūšiVteda ilgai iižtrdlčiišię 
pierfo išvežioto jų ltr piė^’h'ili 
ginčo arbitracija. Nesu s prati
mas ' ki'lo, kėi pienih^s š’dYrtūfte 
nukirsti iš vežioto j AWis ’Algaj 
apie 25%, o išVėžiotd^i tam 
griežtai pas prioŠ'iUo ir ^’d ' kūr- 
tus ' Išėjo štfeikū'n.)

Išsiėmė -fcėidirtiiš
Vedyboms

(Chica^dj)
William ‘ AriderscHat, 29, šu

Sophie Drieslein, ‘25
Charies Sotis, 37, su Erma 

Janes, 27
George Charm, 24, su Vic-;

Pirm. J. Kaulinas į 
taipgi pasakyti keletu žodžių 
ir rašytojų šios koresponden
cijos. Suprantama, girdėda
mas tokį puikų pasidarbavi
mą SLA labui, aš negalėjau 
nieko kito bepridėti, tik palin
kėti 238 kuopai geriausios klo
ties dirbti taip gražiai ir su
tartinai ir toliau. Palinkėjau 
aš jiems taip pasidarbuoti, kad 
jie į 42 seimų galėtų pašiųsti 
ne keturis delegatus, bet ma
žiausia 12, o tiek jie lengvai 
galės padaryti, h'cs Brighton 
Parko kolonija yfa dar jauna 
ir auganti. Ten yra apsigyvenę 
apie 5 ar 6 tūkstančiai lietu
vių- Todėl dirva yra plati. Jau
nimo yra daug, ir tik reikia 
mokėti’prie jo prieiti. Čia rei- 

| kia pasakyti, kad p. J. K'auli- 
in’as gražiai sugeba su jaunimu 
Įveikti. Pats dar yra visai jau- 
inas žmogus, todėl jam sekasi

pakvietė i let FredriChson, 21
John Paluck,i 26, su Ethėl 

Palucki, .25

Sii Urėd AVarirtg ir. Glen Afiller 
girdfinas vigo j šūly j

’F'rdd '^d;riPg’o Ghestėrfiėld 
^lė^ŠuVe ThWe... yrą išrinktas 
radio redaktorių Jrtrt’įtinėise 
Valstijose ir ‘ Kanadoj, kaino 
gėriūds as % valandos pitogra- 
Wfūš Pro ' tePgoniis.

Virš 50 žinomų “Pennsylva- 
rtiads” 'penkis vdka-
rus j savaitę šiame 
riškame ČKešterfield radio pro- 
grdrte per NĖC. *

G en MilIer’To Moonlight Se
renada yra grdjain'a į’er stotis 
CBS. utamįnka ,s, seredomis ir 
ketvergais. Jų^s, girdite grojant 
bena, kuris |ūihiėjd kūipo No. 

visoj šalyj.
Chestetfio!įį Cigaretai randa

si visoj yra nestip
rus, vėsus ■ rijjkyti.. .‘ger ūtisio 
skonio cigaretai. Jus nenorėsit 
kitų cigdretų, kaip paragausi t 
Chesterfield ir .sužinosit iš ko
kio tabako jie yra. padaryti. 
Jus negakt ^'auti geresnių ci
garetų už Cikestėrfield.

" (Sp.)

lietuvių Jaunimo kultūros 
RATELIO VALDYBA ,1940 ME
TAMS: Pirm-—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th Pi., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958J So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras SaYnoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So.. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Frabcisęo Avė.; Bronė 
LauciUfė, 837 W. 34th Pi., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje. .

PERSONAL 
Asmenų Ieško HELP WANTED—FEMALE . 

Darbininkių Reikia

z

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Rakandų Praihoiiė, 
Krautuvės Tikisi 
Biznio Padidėjimo

L šokių Lč

Kanadiečių Atydai

MOTERIS PAIEŠKO VYRO nuo 
40—45 metų, be vaikų — vaikino 
ar našlio, bet ne divorsuoto. Prašau 
prisiųsti paveikslą su laišku, tai aš 
duosiu . atsakymą. M. B., P. O. Box 
98, De Kalb, Iii.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141. S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Khnevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; 1 Feliksas Kdspėras— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevičh — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
rald Avė.; 
Apiekunas 
rald Avė.;
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

Kazimieras Valaitis— 
ligonių, 7104 S. Eme- 

Povilas Petraitis —

FURNISI1ED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

1 KAMBARYS RENDAI su ap
šildymu; geras kambarys. 3004 W. 
53 Place, 1-as aukštas.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON KRAUTUVĖ, tinkama 
Beauty Shop arba saldainių parda
vinėjimui. Sykiu flatas, renda $20. 
Bnageporte. šaukit YARDS 5426 
iki 7 vai. vakaro, o po 7, Yards 
7063.

SUSIRINKIMAI

REIKIA PATYRUSIOS moteries 
arba merginos daboti vaikus.

Smilgis, 4248 Artesian Avė.

D. L. K. VYTAUTO DR-JOS 
.pusmetinis susirinkimas įvyks lie
pos 16 d. (antradienį), 7:30 vai. 
vaK. Chicagos Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus. —P. K., sekr.

REIKIA MOTERS virtuvėje, pa
tyrimas nereikalingas. Gyvenimas 
vietoj arba ne. 2041 West 63rd St.

UŽDIRBSIT PINIGŲ dirbdamos 
hook rūgs.—Mes perkame ranko
mis dirbtus hook rūgs. Turi būt 
gerai padaryti. Box 2387, 1739 So. 
Halsted St. 
----------- to------------------------------- •

REIKIA MERGINOS lengvam na
mų darbui, pagelbėti virėjai. Būti. 
Nereik dirbti sekmadienį. Laikinas 
darbas. $6. 4734 N. Rockv/ell St., 
Ravenswood 4587.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BUČERIS. jau
nas vyras. 3239 So. Halsted St., 
Victory 2031.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Po jo raporto sekė Seimo 
delegatų raportai. Pirmiau
siai išdavė savo raportų p-lė 
Hėlena Norkaitė. Jinai, nors 
čia gimūsi, tačiau gražiai lie
tuviškai kalbėjo ir išdavė ra
portų labai gražiai. Po jos se
kė raportas antro delegato, 
tai protokolų raštininko p. P. 
Puleikio. Jis buvo labai rūpės- nes Brighton Parko SLA vei- 
tingai prirengęs raportų, su-ikejai žada tikrai pajudinti že- 
lig Seimo sesijomis, kas buvo mę ir sumušti rekordą visų 
veikiama kiekvienoje sesijoje, kilų Chicagos kuopų prirašy-

i prirašyti daug jaunų žmonių.

Jam skaitant ^raportų, kiekvie
nas esantis susirinkime matė 
kaip ant delno visų 41 šeinių. 
Išticšų, p. Puteikis pasirodo 
yra gabus rašytojas, jis galėtų

Metinės Mirties Sukaktuvės vr
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Persiskyrė su šiuo pasauliu ’ 
liepos 16 d., 1939 m., gimęs t 
Lietuvoje: Purtipėnų parap., 
Ramanofkos kaime. . <

Paliko dideliame nuliudime ■; 
seserį Philiminą Plerpą, ’duk.| 
terėčią Eugenijų Plarjpą, ŠVo-j 
gėrį Juozapą Pldrpą ir g’irrti-i 
ries*

Liūdnai atminčiai , musų į 
brangaus Petro b’Us laikomos \ 
šv. Mišios šv. Antano pąrąp. t 
bažnyčioje liepos 16 d., 1940} 
m., 8:tt0 vai. ryto. Kviečiame | 
visus gimines, draugus ir pa- j 
žįŠlanrtus atsilankyti į pamal-) 
das.

Mes Tave musų brangusis*, 
broli niekuomet neužmirsime. į 
Tu pas rims jau nebesugrįši, ’ 
bet mes ankščiau ar vėliau į 
pas Tave ateisime. Lauk mus f 
ateinant!

Nuliūdę liekame:
Sešūo, Dukterėčia, šVogferišIr* 

Visi Giminės.

I rofl-t Iii f* kiančiam Gėles'LOVEIK SvSrs-u
v baus

KVIETKINTNKAS
Gėlės Vestuv&fas, Bankiėtaihs H

ir Pagrabams
3316 So. Halštėd Street ■ 

tel, YARDS 7308 „5

11 R A Gėlės Mylintiems 11 U U fl Vestuvėms. Ban- 
II [| Į1M ki e tams, Laidotu- V IK gms , Papuoši- J
•GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue J

Phone LAFAYETTE 5800

Kilos kolonijos laikykitės,

jai žada tikrai pajudinti že- 
i rekordų visų

me naujų narių. Valio, 238 
kuopa, ir jų pirm, ir organi
zatorius, p. J. Kaulinas.

—V. M. Stulpinas.

' Džiaugiasi Gera Apijvarta'.
Europos karas nesuffUkdy- 

stųs Aiherikos biznio. Taip 
mano parodininkai ir pirkėjai 
Chicagoj įvyksiančioj didelėje 
rakandų parodoj.

Lawrert'cc H. Whitihg, pre
zidentas^ American 'Furniture 
Miirt, kur('Yy.|w(\ (Įį^iplė,Ra
kandų J’patUda, jjako, kad ra- 
kandiilinkai daug nOgalvdją 
apie Europos karą. Nors jis ir 
kenkiąs tūloms biznio šakoms, 
bet rakandų ir kitų namų 
reikmenų biznis didėjąs, au
gant namų statybai.

Pąjieškau savo tėvo sesers 
Adelčs Barauskas, kuri 10 me 
tų atgal atvažiavo į Canada. 
Ji yra dabar vedusi, bet neži
nau vyro pavardes ir kokiame 
mieste ji gyvena. Turiu svar
bų reikalą. Kreipkitės: Ameli- 

7028 Smitli 
ChicagoMįKh

ja Barauskaitė, 
AfAp’le\Vood Avė.

Naudokitės “Nau-
/ i >**'*)■> ’*s r- v J* ■

jienų” Informacijų
Biuru j a

i >. ■ -f

Teikia^ ■Žiniai Apie Paren-
^įmus. k :r

Vestuvių Varpams 
Niekad Nevėlu

Alien viešbutyj, 764 
wood bulvaras, vakar įvyko iš-' 
kilniirtgos vestuves.

Jaunoji buvo Mary E. Scraf- 
ford, gyvenanti viešbutyj, o 
jaunasis Henry G. Roth, nuo 
3301 Cottage Grove avenue.

Ji 78 metų amžiaus, jis
81 •

“Norim laimingai kartu 
baigti savo neskaitlingas 
■ritas pašaulyj,” pasakojo 
ftfėji.

Lietuviai Šokėjai 
Plauks Į 
Bentoii Hafbor

Oak-

už- 
die - 
jau-

Ėkšktirsiją Ilengia Lietuvių 
Jaunimo Draugija

' Liepos 21, Lietuvių Jaunimo 
Draugija (LYS) rerigia laivo 
ekskursijų į Behtrtn ’Harborą, 
la/vu “Thctodorc Ro’Os’ėvelt.”

Kėliortė užtruks visą dieną, 
po tris ir pusę valandų, j kiek
vieną pusę (ten ir 'atgal), o 
Benton Harbore pralėisim ke
turias valartdas ir prie progos 
aplankysim tą keistų sektą, 
“House of David”.

Kelionė Su v sais įdomumais 
ir visai dienai kaiPtirts tik dfu 
doleriai, vaikams pUŠė kainos'. 
Tikietus galite išsigyti nuo Vy
tauto Beliajaus, — 514 E. 61št 
Street arba prie Ndvy Pier, 
July-Lįepos 21mą, 9 ryto, kur 
bus "narių su tikiėtais. Laivas

Kadangi rakandij pardavi
mas yra tampriai surištas sii 
namų statyba, todėl ir padi-

dutiniŠkas padidėjimas siekia 
10 nuoš., į šį rudenį galbūt 
pasieks 13 nuoš. padidėjimo. 
Galbūt prisideda ir vedybų 
padidėjimas, kuris pūeina vei
kiausia nuo bendro biznio pa
gerėjimo.

Kadangi 99 nuoš. rakandų 
yra pagaminami iš Amerikos 
medžiagų ir Aiiicrikos dirbtu
vėje, tai padidėjimas rakan
dų gamybos reiškia ir kito biz
nio gerėjimų.

Percy Wilson, direktorius 
Merchandise Mart, didžiausio 
pastato pasauly, kur eina na
mų reikmenų paroda, irgi pa
reiškė “Naujienų” atstovui,

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Pareiiginių Informacijų Biurų.

Draugijos, ° Kliubai ir viso
kios įstaigos'tYtašomos praneš
ti “Naujieii'Cdrts” dienas savo 
parengimu’.' T'aiįįgi ir rengėjai, 
pirm samdyino svetainių, pra
šome kreiĮdįs į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais< pa- 
reAgimais ir išvengti nepagei
daujamos Vertei j bs. šį
p’atrtfiirtvirtių- “Naujienos“ Tei
kia rtėmdkainai.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauškienė — Nut. rašt., 
10320 So. Wa]lace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So. State 
St.; Paulina Stasiulis 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 

. vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

LIETUVIŠKOS TEATRALI š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artėšian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Alien, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine. iYushkenąs, 2547 West 
45th Št.Ū‘ JMstifias Yuskenas — 

. Kasierius,__2547 W. 45th St.; T3- 
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—-J. Al
ien; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystes veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus, 
nis;
2449 
mai 
kiekvieno 
švet., 2417 W. 43 St.

Kasos

Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
Dan J. Smith—korespond., 
Fullerton Avė. Susirinki- 

laikomi kas antrą seredą 
mėnesio Hollywood

Taisykite. Savo
Nami.is^ak(J
Viskas''

Jeigu beturi' pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gallsi paskolų ant ilgų

1739 So. ^Halsted St.
■CHICAGO. ILL

miai padidėjo ir didės višų 
žiemų, einant apsiginklavimo 
programai ir žymiai padidė- 

statybai, kpkios hc-

INSURANCE
(APDRAUDA)

Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 

~ —Brdno Kogers, 2345 N. Kedzie
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis,' 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Vvabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
menesio pirmą ketvirtadienį, 38U0 
Wesi Arnntage Avė.

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

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2bt>7 bo. Emerald Avė.; J. 
btul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Piace; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeuerdyte—Kontr. iašt., 3215 
vV. o*ttn Pi.; N. Virsilienė — iž- 
uo gioo., 3435 So. Wallace St.; 
Niek. Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. ■Ashland Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ken- 
džių, cigaretų, Ice cream. Elektriki- 
nis šaldytuvas, 4 kambariai gyventi. 
5307 So. Halsted St.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ sal
dainių, notions, ice cream. Renda 
$15. Greitam pirkėjui už $200. 

4252 So. Artesian.

.........................* "■■■■......... .............
REAL ESTATE FOR SALE

Namai-Žemė Pardavimui

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rast. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kašierius ■—Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mįękevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
•W. 43rd St.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAU G YS'l ĖS bubi VIEN 1.1 IMAS 
vAuDYBA 1940 METAMS: Pirm?

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagenas, 7132 So. Racine Avė.; 
i\ut. rašt. —Waiter Lankauskas, 
549 West 18tli St.; Kasierius — 
Mikas BankevičiuS, 628 W. 18th 
bt.; Fin. rast.—Peter Viršila, 3435 
bo. Wailace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Nikas, 644 W. 18tn St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

* 6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted.

GREITAI PARSIDUODA 6 flatų 
namas po 4 kambarius, 3 karų nau
jas garažas. 827 West 34th Place. 
Savininkė 1-mas aukštas užpakaly.

PARSIDUODA 7 KAMBARIŲ 
cottagc 50 pėdų lotas. Visai pi
giai.. Savininkas 2638 W. 69th St.

1:30

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

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ FARMA pardavimui, 
gera barnė, sailo, stuba, išgręžta 
šulinys, kaina $2500, P/fe mylios 
nuo Henry miestelio. Magnuson, 
Irma, Wis.

buvo per 10 nietų. Ypač yra 
padidėjusi
stijoj, kur ji yra padidėjusi 21 
nuoš. palyginus su pereitais 
metais, kas irgi padidina nd- 
ihų reikmenų pirkimų.
Krautuvininkai Patenkanti.
Panašių nuomonę reiškia ir 

fakandų sankrdVinihkai, 'ku
rie gausiai laįrkė abi rakandų 
parodas, tikslu susipažinti su 
naujais krypsniais 
madose.

Parodos nebuvo 
publikai, bet nūujus
greitai bus -galima matyti ra
kandų Sankrovose, kūrp J. F. 
Budriko, PėoiVlės, PfogTešs, 
N exv City, ■' ROOSė vėl t, A d va'rice 

išplauks 9:15, tad tilkit laiku, ir kiltose liėtUv'iškdse jstaigdša

štatyba Illinois val- • PILNĄ ĄPDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.i J ‘ t.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• ArbRAUPĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta**' 
Vernai nuo Piiblio Liabi- 
lities.

rakandų

atdaros 
rakandus 7

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIOIV 
1739 S. Halsted St;

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Bagin— 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace Št.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

Pagelb

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Kiltis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždą glob., 6551 South 
California ĄVe.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas. 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.;Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 Sb. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis-rTjigonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, Iii., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Kiltis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituariiča Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
Ceritei. Susirinkimai . įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

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

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: 'Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pįr- 
minirtkas — 'Mike čopulevičiUs, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. —Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis^ 32!47 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Piercė A Ve.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA TROKAS, vienas 
iš dviejų: Dodge Dumpe arba V. 8 
State. 3414 S. Lituanica Avė.

GAVOM 7 PUIKIUS 
KARUS 

BARGENAI EINA GREIT
Mes gavome 7 puikius karus į 

mainus į naujus Odsmobiles. Ne
paprastai puikus karai šiam metų 
laikui. Tikrai pamatykite juos pir
miausiai. x Kainos tinkamos parda
vimui šį vakarą.

1939 Oldsmobilc 8, 4 durųtrunk 
sedąn, gražus juodas baigimas, ra- 
dio ir šildytuvas .............   $695

*38, Oldsmobile tudor sedan, šil
dytuvas ir radio, tik 11,700 mylių 
važiuotas. Pilna kaina ....... $525

’37 Pontiac 8, 4 durų sėdan, Šil
dytuvas ir radio. Žiba, kaip naujas. 
Nėra nė žymelės ant jo ......  $425

’36 Buick, 4 durų sedan, radio 
ir šildytuvas, De Luxe įrengimas, 
juodas baigimas ......... '.1......... $345

’36 Packard, 120 modelio, 4 durų 
trunk sedan. Radio ir šildytuvas. 
Taip geras kaip ši kaina .... $345

’38 Ford Coupe, deluxe. Mėlynas 
baigimas, radio ir Šildytuvas. Jums 
patiks .................................... $385

’38 De Soto, 2 durų trunk sedan. 
Raudonas Garnet baigimas. Kaip 
naujutėlis ............................... $475

CONVERTIBLES:
’35, Olds Convertible coupe, ca- 

nary geltonas. Daug įrengimų, lik 
už .....................................  $295

’37 Lafayette, convertible coupe, 
Maroon baigimas, juodas viršus. 
Balti tairai, radio ir šild......  $395

*38 Mažasis FIAT coupe, midget 
karas. Pamatykit, naujanybė. Ita
lijoj padirbtas. 50 mylių su galionu. 
Tik už *................................... $225

Pasirink iš didžiausios Ciceros 
kiekybės. :

PARKWAY OLDS 
5207-11 W. Cermak Rd.

Tęl. CICERO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleris.

ATDARA VAKARAIS iki 10 vaL
I MORNING STAR KLUBO VALDY- 

A 1940 METAMS: Pirm.—Anta
nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė.,

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki *8 VAI. 'Sekmadieniais •— 
nuo t ryto iki 1 VaL popiet
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PAŠOVĖ 10 METU LIETUVAITĘ BEŽAIZ- 
DAMOS “RAZBAININKUS” SU 

TĖVO REVOLVERIU
Bernice Vitkus Cook Apskričio Ligoninėj

Vakar ir Užvakar Chicag'oje

CICERO. — Trys jaunos lie
tuvaitės sumanė žaisti Robin 
Hoodą ir jo .razbaininkų gau
ją. Robin Hood’as anglų mito
logijoj lošia tokią pačią rolę, 
kokią lietuvių pasakose turi 
užėmęs Blinda, Svieto Lygin
tojas, su savo sėbrų buriu.

Taigi, tos trys mergaitės su
manė “svietą” lyginti. Žaidi
mui vietą pasirinko .Tono Vit
kaus namuose, adresu 1132.

Žaidime dalyvavo Vitkaus 
10 metų duktė Bernice, 10 me
tų Veronika Shcman, ir 12 
metų Eleanor Pepalis, nuo 
1121 South 49th avenue, Cice
ro.

J. Vitkus vienu laiku buvo 
sargas Cicero State Banke, ir 
turėjo revolverį. J j laikė pa
slėpęs savo kambaryje. Bet 
mažoji Bernice apie ginklą 
žinojo.

Kad Robin Hoodo vaizdavi
mas butu realistiškesnis, joms 
reikėio ginklo. Robin Hood’as 
naudodavo vilyčias, bet nega
lėdamos jų gauti, mergaitės 
sumanė panaudoti revolveri.

Bernice jį susirado, na, ir 
žaidimas prasidėjo.

Rezultate mažoji Bernice 
šiandien po daktaro priežiūra. 
Ji guli Cook County ligoninė
je.

Mergaičių nepatyrusiu ir 
neatsargių rankų valdomas, 
revolveris šovė ir mažą Berni
ce labai sunkiai sužeidė. Kul
ka sulindo jai j kairią ranką, 
keliose vietose sulaužė kaulą, 
perėjo kiaurai per ranką ir įs
trigo krutinėję.

Tai taip pasibaigė 
Hood’o-Blindos, Svieto 
tojo, žaidimas.

Tame Pačiame 
Traukinyj —

Bet Nesusitiko.
šįryt iš Washingtono Balti- 

more and Ohio traukiniu at
važiuoja du garsus žmonės, 
kurie ne vien garsus savo 
darbuote unijose, bet ir neapy
kanta vienas kitam: John L. 
Lewis, C. L O. viršininkas, ir i
William Green, A. F. L. va
das.

Vienas buvo vienam, kitas 
kitam vagone, tame pačiame 
traukinyje, bet abudu nei kar
to kelionėj nesusitiko.

Robin
Lygin-

—Rs.
• f •

Automobilių, Ūkio 
Padargu Unijos 
Bus Suvienytos
Bendra Konvencija Liepos 31

C.I.O. United Automobile 
Workers unija ir Farm Eųuip- 
ment Organizing CommĮttee, 
kuri taipgi priklauso prie C.I.O., 
paskelbė, kad susivienys ir ope
ruos kaipo v’ena organizacija.

Visi susijungimo formalu
mai bus sutvarkyti liepos 31 
d., bendroj abiejų unijų kon
vencijoj, kuri įvyksta St. Lou- 
ise, Missouri.

Automobilių un’ja turi na
rių apie 400,000, o ūkio padar
gų — apie 20,000, daugiaus:a 
Chicagoj. Pasirodė, kad vieto
mis sunku atskirti kur ūkio 
padargų unijos jurisd kcija 
nrasideda, kur automobilių uni
jos jurisdikcija baigiasi. Susi
vienijus — tie klausimai bus 
prašalinti.

Išgelbėjo Tris 
Žmones Iš Ežero

Įvažiavo Į Vapdenį Su 
Automdbiliu

Trys žmones beveik stebuk
lingu budu buvo išgelbėti nuo 
mirties Michigan ežere, į ku
ri jie įvažiavo su automobiliu 
užvakar Vakare.

Prie Belden avenue tilto jų 
automobil s susikūlė su kitu, 
vairuotoje prarado kontrolę, 
nušoko nuo kelio ir krito j eže
rą nuo 150 pėdų aukštumo 
kranto.

Automobilyj buvo Erich 
Pautz, nuo 3370 N. 25th avė., 
Milwaukee, jo žmona Charlotte 
ir jų 6 metų sūnūs Harvey. 
Vyras su žmona pirmiausiai iš- 
sigavo iš automobilio. Jiems su 
dideliu vargu pasisekė atidary
ti nuskendusio automobilio du
ris ir per jas jie ištruko. O 
po to trys artimo laivų kliubo 
nariai po kelis kartus nėrė van
denin iki įsigavo automobilin 
ir iškėlė paviršiun Pautz’ų sū
nų.

Tėvai ir sūnūs išbuvo van
denyj apie tris minutes la ko, 
bet visi yra gyvi. Dabar guli 
ir ilsisi, po baisaus įvykio, Co- 
lumbus ligoninėj.

Naujitum-Arnu* reieuMoio

CHICAGO. — C. I. O. vice-prezidentas Phillip Mur- 
ray (viduryje) kalba už palankų nusistatymą darbi
ninkų reikalų demokratų partijos platformos komisijai. 
Šiandien partijos konvencija prasideda Chicagos Sta
dione.

’ . ’ * V >IEN (J-a<'M E Tulephoto
CHICAGO. — Du demokratų lyderiai, Sąm Raeburn ir E. B. Germany, ku

rie konvencijoj agituosią už J. N. Gąrnerįų kandidatūrą- Jei negaus prezidentū
ros savo kandidatui, tai sutiks ir su Vicefež^idėnlura.

Šįvakar Atidaro 
Vakarines Amatų 
Mokyklas

Mokjlas Nemokamas
Chicagos apšvietos taryba 

praneša, kad šįvakar atidaro 
tris vakarines mokyklas, kur 
ruoš amatininkus Jungtinių 
Valstijų ginklų pramonėms, 
turioms netrukus re kės nema
žo skaičiaus patyrusių mecha
nikų.

Mokslas yra nemokamas. Bus 
priimami visi darbininkai, ku
rie yra lankę techniškas “high 
schools” arba turi mechaniš
kus darbus pramonėj.

Pamokos bus laikomos va
karais sekamose mokyklose:

Lane, prie Addinson ir West- 
ern; '■ ■" ■ ' ' ’*» ■

Tilden, prie 48th ir Union;
, Crane, prie Van Buren ir 
Oakley avenue.

Kelios mokyklos pereitą sa
vaitę įsteigė dien'nes amatų 
kliasas, kurias gali lankyti tik
tai bedarbiai, čia mokslas taip
gi nemokamas. į

ContinentalCan 
Didina Dirbtuve

Daug Nauji} Įmonių 
Clearinge.

Continental Can Corpora
tion skelbia, kad netrukus žy
miai padidins savo dirbtuvę, 
ties 3800 South Ashland avė. 
Pastatys naują keturių aukštų 
triobesį, kuris užims 140 per 
200 pėdų žemes plotą. Darbui 
šleis apie $200,000.

Paskutinių kelių mėnesių 
bėgyje daug naujų firmų ati
darė dirbtuves Clearingo pra
monės distrikte, Johnson and 
Johnson chirurgijos firma ati
darė nuodingų dujų kaukių 
fabriką, be to, buvo atidary
tos kelios metalo, popierio, 
chemikalų ir viena muilo dir
btuvės.

Keturi Žuvo Auto. 
Nelaimėse

----- -- ------- ’ ‘b

Vakar ir užvakar automobi
liai Chicagos distrikte užmušė 
sekamus žmones :

Gddfrey Brown, 31, iš Sand 
Lake, Lake apskritys

Edwin Wolter, 5105 Cornelia 
avenue;

William Thompson, 72’3 Mon- 
roe Street, ir

Edwin F. Simpson, 7050 
Union avenue. Jis žuvo prie 
114-tos ir Ashland avenue.

Gal Ši Moteriške 
Yra Plieninė 

• t i'

22 metų Mrs. Jean Richert, 
8916 S. Ada street, snaudė at
sisėdusi prie lango namie. Stai
ga, pasigirdo šūvis. Kulka su
daužė langą prie kurio mote
riškė buvo, atzvimbė prie jos 
krutinės,. atsimušė į ją ir nu
krito ant žemės nepalikusi jo
kios žaizdos.

šiMlEF^ ?
DEMOKRATU
KONVENTĄ
Sako, Nominuos Raoseveltą.

Šįryt, apię 10, vąląndą, Ghi- 
cagos Stadione, prie Madison 
ir Wood gatyių,? prasideda. na- 
cionalė demokratų ' partijos 
konvencija. j.

Daly Vau j d apie 3,000 delega
tu ir alternatu.t

Konvencija užtrukę apie ke
turias dienas. Noijjįųuos kan
didatus į prezidentus, vice
prezidentus, taipgi priims par
tijos platformą lapkričio rin
kimams, ir išrinks partijos 
vadovybę. , .

Į prezidento vietą partija 
turbūt beveik be opozicijos 
nominuos Rooseyeltą. ,

Stipriausiais kąndjįijdatais į 
vice-prczidentus kol kas yra:

John Nanceiferp^ri dabar
tinis; Cordell'Tiuli, «Valstybės 
sekretorius, ir [sen^./Bl fWheel- 
er iš Montana.!* •

, h.i..——......

Nepirkite Miesto 
Rotušės, Miebigan 
Ežero!;;;:"*
' ' Perspėjimas' [Delegatams 
/‘'/Y . ■ ........— • /:

Demokratų delegatai, kiltie 
šiandien čia atidaro konvenci
ją, gal yra labai apsukrus,, 
protingi, žmonės, bet chicagie- 
čiąi apgavikai gali būti dar* 
apsukresni, j , < . :

Tąigi, neidama rizikos, Chi
cagos policija perspėja visus 
delegatus ir svečius, kurie su
važiavo Chicagon, nepirkti 
miesto rotušės/ jeigu kas ją 
pasiūlys pardavimui, kad ir 
labai, prieinamu kaina. •

Delegatai .ir, svečiai taipgi 
prašomi ^nepirkti, Michigan 
ežero ir lotų jp dugne.

Vienu žodžių, delegatai ir 
svečiai yra perspėjami saugo
tis Chicagos apgavikų. O jų 
yra labai gudrju.

ApgaVikąnųij gaudyti polici
jos departamentas; paskyrė 25 
detektyvus.^Yftįis jąų suėmė.

Jauna Lietuvaitė
t - i ■ •• <■ .■••• "*• r.' i -*

Dainų Konforo
. )—~TiT;!

Dalyvauja Ir Choras

P-lė Lee ųųų z 5982
Green street,yfejjų iš kan
didačių ‘ Soųtjjišį^ę įįistrikto 
Chicagoland Mųsie p^ęstivalo 
konkurse, kuris pyąshįeda rug-’ 
įtiučio 9 d.

Konkurso tikslas yra išrinkti 
gabiausių, daugiausiai žadan
čią Chicagosmeti
nėms muzikos Ukijmė;ns, ku
rios įvyksta pfįįcagos Stadio
ne. •

^onkurse paprastai daly
vauja nemaža^ skaičius lietui 
vių. šį kart^ | chorų skyriuje 
dalyvaus ir vienas įįetuviškas 
mergaičių chofras.

Didvyriu Būti 
Kartais Nėra 
Taip Lengva

Į Visokias Bėdas Pakliuni
Sargas Eugene Kolin tarnau

ja, geriau pasakius, tarnavo 
Atomoweld bendrovėj, 1729 N. 
Cicero avenue. Aną dieną ji
sai pašaukė policiją ir rapor
tavo, kad dirbtuvę buvo užpuo
lę net keli piktadariai.

Bet jis nenusigando, ne jis, 
Kolinas. Pasigriebęs revolverį 
jisai pradėjo šaudyti, p.ktada- 
riai atgal. Bet jo, Kolino, akis 
buvo geresnė, jis suvarė į pik
tadarius kelias kulkas ir tie 
buvę priversti pabėgti. Bet ir 
j s, Kolinas, vos nežuvęs. Jis 
parodė policijai savo kepurę. 
Joje buvo net dvi kulkų sky
lės.

“Tamsta drąsuolis”, gėrėjo
si Kolino žygiu detektyvai, 
bet, staiga, jiems kas tai pasi
rodė įtartina. Jie užmovė sar
gui kepurę, ir pasirodė, kad 
sprendžiant iš vietos, kur bu
vo kepurėj padarytos skyles, 
sargas turėtų būti negyvas. 
Kulkos jam butų, perėjusios 
kiaurai galvą.; Bet jis> buvo 
sveikutis.

Pakamantinėtas toliau apie 
savo didvyrišką žygį, Kolinas 
prisipažino; kad tas žygis gi
mė jo galvoj.

Norėjo žmonai Pasigerinti
< iKeletą dienų atgal jisai su
sibarė; su savo žmona Cecilija. 
Norėdamas ja. pasigerinti, jis 
Šumane pasirodyti didvyriu, 
šu revolveriu padarė skyles ke
purėj ir raportavo policijai “api
plėšimą”.

Kolin prarado darbą Atomo- 
weld bendrovėj. Negana to, 
miesto teisėjas Kula priteisė 
jį. užsimokėti $5.00 už betvar
kės kėlimą. Bet ir su tuo Ko
lino vargai dar nepasibaigė, 
žmona nori divorso.

Kolinai gyvena ad. 5018 Gun- 
nison avenue.

Southsidietis 
Laimėjo Premiją 
Už Skiepą

Gavc- $500
Southsidietis Charles Cizek, 

gyvenantis adresu 8039 South 
Elizabeth Street, laimėjo An
glių Pardavėjų Sąjungos ski
riamą $500 premiją už geriau
siai įrengtą ir ^variausią skie
pą.

Konkurse dalyvavo keli šim
tai namų savininkų, bet lietu
vių la mėtoj ų tarpe, rodos, nė
ra.

Cizek gavo dovaną už skie
po patogumą, sumanumą įren
gime; gerą apšvietimą ir sko
nį,

Mėsa Vėl
Brangsta ,

Chicagos skerdyklų firmos 
praneša, kad laipsniškai vėl 
pradėjo brangti mėsa. Vienos 
rųšies pabrango daugiau, kitos 
—mažiau, bet visų kaina kyla.

• Prie Center avenue sto
ties nežinomi vaikai pradėjo 
mėtyti akmenis į Ravenswood 
linijos eleveiterių traukinį ir 
sunkiai sužeidė du keleivius. 
Dabar policija dežuruos arti
mas ielas, kad panašus dalykai 
nepasikartotų.

O Per du mėnesiu pasika
mavęs, . vakar American ligoni
nėje mirė 80 metų senelis 
George E. Weil, nuo 4500 She- 
ridan Road. Gegužės pradžioj 
gatvekaris jį suvažinėjo ir 
skaudžiai sužeidė prie Broad- 
way ir Sunnyside avenue.

O Majoras 'Kelly paskelbė, 
kad trečiadienį surengs iškil
mingą oficiali banketą pager
bimui 50 majorų iš kitų mie
stų, kurie čia yra suvažiavę 
demokratų konvencijai.

e Ties 455 East 80th street, 
automobilyj sėdėjo du jauni 
žmonės, salesmonas Anlhony 
Schneller, 8023 Champlain avė., 
ir Mary Sahn. Pasirodė du ne
prašyti svečiai, ir nuo jų atėmė 
$75 pinigais, $250 brangenybė
mis, taipgi pasiėmė automobilį 
ir nuvažiavo.

O Kiti piktadariai ties 5715 
S. Trumbull avenue užpuolė na
mo einantį chicagietį Marvin 
Phillips, jį skaudžiai sumušė ir 
pasivogė $65.

• Alinėj ties 3167 Broad- 
way policija suėmė 47 metų 
airį Frank McGurk už platini
mą netikrų 50 centinių mone
tų. Pereito rugsėjo mėnesį ji
sai pabėgo iš Menard kalėji
mo, kur buvo kalinamas už plė
šimus. Jis turėjo netikrų pini
gų visą saują.

• Gubernatorius Hornėr už
vakar paskyrė John Cahill Cook 
apskričio palikimų administra
torium, į vie'ą mirusio Mart’n 
O’Brien. Cahill ikišiol ėjo O’- 
Brieno pagelbininko pareigas.

G Lake Foresto miestelis 
davė leidimą Alice Home Hos- 
pital perdėtin’ams šaudyti vo
veres. Jos kažkodėl pradėjo 
graužti skyles stoge ir nei bai
dymai, nei kitos pastangos vo
verių nuo papročio neatprati
na.

• Paprastai “hičhaikeriai” 
apiplėšia motoristus, kurie su
tinka juos pavėžėti. Bet išeina 

Naujieny-Acnie Telenhou*
SOUTHAMPTON, L. I. — Anne McDonnell, kuri 

šeštadienį ištekėjo už Henry Ford II, automobilių mag
nato anūko.

kartais ir atvirkščiai. “Hičhai- 
keris” Dwight Loewe iš Frec- 
port, III., štai kaip skundėsi 
Chicagos policijai: Du motoris
tai jį paėmė prie Elgino. žadė
jo atvežti Chicagon. Bet kelyj 
jie atėmė jam visus pinigus, 
bagažą, išmetė iš automobilio 
ir nuvažiavo su visu jo turtu.

• šland en gatvių departa
mentas atidaro susisiekimui 
Washington bulvarą, tarp Clin- 
ton ir Canal gatvių. Bulvaras 
buvo taisomas.

• Trys banditai, apsiginkla
vę revolveriai? ir stiklų šukė
mis, atėmė $312 nuo 20 žmo
nių, buvusių Edward Boncz- 
kowskio alinėj, 2907 North Ci
cero avenue.

• Prie Division ir Paulina 
automobil s sužeidė gatvėj žai
dusią 4 metų mergaitę, Joan 
Wiltse, nuo 1218 N. Paulina 
Street.

G Ties 1411 East 67th st., 
nežinomas jaunas piktadaris 
užpuolė ir skaudžiai sumušė 
32' metų moteriškę, Eileen Di- 
veley, nuo 6818 Dante avenue. 
Ji dabar g-uli Illinois Central 
ligoninėje.'

G Dr. Roy I. Hardin, 2351 
Wilson avenue, yra traukiamas 
atsakomybėn už tariamą jaunos 
mergaitės “nužudymą”. Jis pa
darė nelegalią operaciją, ku
rios rezultate mergina mirė.

G Chicagos vandens depar
tamentas išsiuntinėjo praneši
mus priemiesčių gyventojams 
prašydamas jų nenaudoti daug 
vandens per vasaros mėnesius, 
liepos, rugpjūtį ir rugsėjų. De
pai tamenths sako-, kad Chica- 
goj vandens vartojimas yra la
bai didelis, o jeigu ir priemies
čiai nerūpestingai ir neatsar
giai vandenį vartos, tai visiems 
jo gali pritrukti. Vandenį iš 
Chicagos ima 26 priemiesčiai.

Pavogė Daug 
Dinamito Joliete

Federalis agentų biuras ga
vo pranešimą iš Isast Jolieto, 
kad iš užplombuoto Rock Island 
gelžkelio vagono kas tai pavo
gė 18 šmotų dinamito, priklau
sančio valdžiai. Vagonas stovė
jo East Joliet jarduose.




