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LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJA ATLIKO 
ŠLYKŠTŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 

NAIKINIMO DARBA
Važiuodami Į MasKvą padėjo Stalinui lega

lizuoti Raudonosios Armijos okupaciją
Vakar sus'rinkęs naujas Lie

tuvos seimas nutarė prijungti 
^Lietuvą prie Sovietų Rusijos ir 
išrinko komisiją, kuri išvažia
vo Maskvon neva prašyti Sta
liną priimti musų kraštą So- 
vietijon. Tokį patį nutarimą 
padarė Estijos ir Latvijos 
nauji .seimai. Tai yra eilinis 
raudonųjų Maskvos imperia
listų pasityčiojimas iš trijų 
nepriklausomybes išsikovoju
sių ir laisvę mylinčių kraštų.

Lietuvos ir kitų Pabalčic 
kraštų likimas jau buvo nu
spręstas pirmą Raudonosios 
Armijos okupacijos dieną. 
Laisvų rinkimų Lietuvoj ne
buvo ir niekas neturi teisės 
kalbėti Lietuvos liaud es var
du. Lietuvoj įvyko komunistų 
partijos organizuota r’nkinu- 
nė komedija, palaikoma sovie
tų armijos durtuvais, tankais 
ir bombanešiais. Stalinas tai 
gerai žino ir bereikal ngai jis 
mulkina žmones, niekindamas 

Komunistiški seimai 
prašo prijungimo
RYGA, Latvija, liepos 21 d. 

— Praeitą savaitę rinkti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos seimai 
šiandien sus rinkę posėdžiuosna 
nutarė savus kraštus prijungti 
prie Sovietų Rusijos. Galutinas 
šių kraštų prijungimas prie 
Soviet jes priklausys nuo Ma
skvoj esančio "sovieto nutari
mo, kuris rengiasi susirinkti 
rytoj. Maskvoj ruošiamas spe
cialus Sovieto posėd s atvyks
tančioms delegacijoms priimti. 
Iš viršaus diriguojama visų Pa- 
balčio valstybių spauda prijun
gimą ska to įvykusiu faktu ir 
tuo reikalu parašė atatinkamus 
straipsnius. Visi trijų valsty
bių seimai susiirnko tą pačią 
dieną ir tą pačią valandą. Visos 
susirinkimų salės buvo papuoš
tos raudonomis vėliavomis ir 
didžiuliu Stalino paveikslu. Vi
suose seimuose sakomos kalbos 
buvo maždaug vienodo turinio. 
Buvo minima didelė bedarbė 
šiuose kraštuose ir smarkiai 
kaltinamos buvusios vyriausy
bės už ekonominius nepritek
lius. Raudonoji armija jau kon- 
trol uoja visas Pabalčio valsty
bių sienas.

Anglams sekasi 
Lybijoj

Prie Egypto ir Lybijos rube- 
žiaus, liepos d. Anglų kariuo
menės dalims šiandein pavyko 
sulaikyti italų kariuomenę, ei
nančią pagelbon Capuzzo tvir
tovėj apsuptiems italų karei
viams. Tvirtovėj yra virš 1000 
italų kareivių, visiškai apsup
tų. Italai stengėsi prasimušti 
pro anglų frontą, bet jiems ne
pavyko. Anglų kavalerija suė
mė visą maisto atsargą, siun
čiamą kareiviams ir sumušė 
pastiprinančias italų kariuo
menes dalis. Anglai paėmė 
virš 50 automobilių. Suimtus 
italų kareivius pasiuntė į Egy
pto belaisvių stovyklą.

deinokratijos principus.
Mat, pasaulio akyse Stalinui 

buvo nepatogu be jokios prie
žasties okupuoti visai nepavo
jingą mažą valstybėlę. Todėl 
jis ir sugalvojo š uos naujus 
seimo rinkimus ir “pačių lietu
vių kelionę R'usijon” prašyti 
prijungti. Rusijos imperializmo 
pagelbon atėjo Lietuvos Ko
munistų Partija. Ji pasiėmė at
likti oficialų Lietuvos nepri
klausomybės naikinimo darbą 
ir atiduoti Lietuvą raudonie
siems satrapams.

Ir šlykščiausią šiuo atveju 
yra tai, kad Lietuvos Komunis
tų Partija nedrįso tai daryti 
savo vardu ir viešai imti ant 
savęs atsakomybes už šį veiks
mą. Nepriklausomybės laidoji
mo darbą ji atliko prisidengda
ma nea škiu “Darbo Sąjungos” 
rinktu seimu ir, ne komunisti
ne, bet jaunų, visuomeniniame 
darbe neprityrusių, laikrašti
ninkų vyriausybe.

Pabalčio kraštu liki- -
mas nuspręstas

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 21 d. — Sulig žiniomis gau
tomis iš Rygos, vakar ten įvy
ko šešių valandų eisena, kurios 
metu kalbėjo Kirchensteinas. 
Savo kalboje jis reikalavo grei
čiau prijungti Latviją prie Ru
sijos. Demonstrantai nešė iška
bas, kuriose buvo įrašyta: Lat
vija privalo prisijungti prie 
Rusijos ir Luti 14 Sovietų res
publika. Visų trijų Pabalčio 
valstybių komunistiški parla
mentai susirinks sekmadienį ir 
greičiausiai prijungs šias vals
tybes prie Rusijos. Tatai gali
ma matyti iš komunistų veda
mos propagandos. Vakar buvo 
atstatytas Latvijos prezidentas 
Ulmanis. Po nevykusios rusų 
revoliucijos 1905 m. Ulmanis 
atvažiavo į Ameriką ir Nebras- 
ka universitete baigė aukštuo
sius mokslus. Po karo grįžęs į 
Europą buvo Latvijos m niste- 
riu pirmininku, o vėliau padė
jo įvesti Latvijoj diktatorišką 
režimą. Dabartinio Latvjos 
prezidento pareigas einąs Kir
chensteinas yra veterinorius 
Manoma, jog šiandien taip pat 
bus atstatytas ir Estijos pre- 
zidentasPaets. švedų laikraščių 
korespondentas sužinojęs, kad 
vien tiktai Rygoje šiai dienai 
užsakyta 60,000 vėliavų.

Tyla dažnai reiškia 
sutikimą

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 21 d. — Reichstage sa- 
kytoj kalboj Hitleris pareiškė, 
kad nacių Vokietijos ir komu
nistų Rusijos santykiai yra ko 
geriausi. Kalbėdamas pridėjo, 
kad niekas tų santykių nepa
jėgsiąs išardyti. Nei sovietų 
spauda, nei radijas nė vienu žo- 
dž u nieko nepaminėjo apie 
šiuos nacių lyderio tvirtinimus.

WASHINGTONĄS. — Demokratų partijos kandidatai lapkričio rinkimams: prezidentas Rooscveltas
ir Henry A. Wallace.

Ginčas dėl Amerikoj 
gamintų orlaivių
WASJIINGTQNa liepos 21 d. 

— Prieš dvi savaites kilęs gin
čas tarp Anglijos ir Prancūzi
jos Amerikoj užpirktų orla'vių 
reikalu pateko į Washingloną. 
Sąjungininkams parduoti orlai
viai buvo sudėti į franeuzų lai
vą, kuris juos turėjo nuvežti į 
Francuziją. Bet tuo tarpu fran- 
euzai nutarė daugiau nekovoti 
ir laivas, vieton važiuoti į Fran
cuziją, pasuko į Martinikos sa
lą, priklausančią franeuzams. 
Francuzijai nutraukus karą, 
anglai pasiėmė visus farneuzų 
padarytus užpirkimus, reiškia 
ir franeuzų laive sukrautus or
laivius. Tuo tarpu franeuzai ne
nori duoti anglams tų orlaivių. 
Britų karo laivai praeitą .savai
tę apsupo Martininkos salą ir 
atrodė, jog ten bus neišvengia
mas susidūrimas. Amerika taip 
pat pasiuntė į Martinikos salą 
savus karo laivus. Bet dabar 
atrodo, kad Washingtono inter
vencija išvengs karo ve.ksmų 
Martinikos saloje.

Neišaiškinti sabo- 
tažninkai

MEKSIKA, liepos 21 d. — 
Aukštas vidaus reikalų minis
terijos valdininkas šiandien 
pranešė, kad keletas policijos 
agentų išvyko į Meksikos įlan
ką išaiškinti sabotažo veiks
mus padarytus prieš žibalo 
šaltinius. Yra padaryta keli ži
balo šaltinių padegimai, kitur 
išardyti įrengimai žibalui pa
siekti, o trečiur atidaryti žiba
lo vamzdžiai. .

Chičagai ir apielinkei Tede- 
ralio oro biuras šiai dienai* pra
našauja:

Mažas debesuotumas, šilta.
Saulė teka: 5:32 v. r., leidžia

si 8:20 v. v.

—Praeitą naktį smarkiai buvo bombarduota Kopenhaga. 
Padaryta daug nuostolių ir įvyko labai dideli sprogimai uosto 
sandėliuose. '

—Vakar Anglijoj buvo numušta 12 vokiškų lėktuvų.
—Vokiečių trumpų bangų radi jaus stotys be perstojimo 

įkalbinėja anglams išmesti Churchill iš vyriausybės.
—Vokiečiai nukirto galvą Marijai Dieckcr už šnipinėjimą.
—Vengrai pasirašė naują prekybos sutartį su Vokietija.
—Meksikos prezidentas reikalauja 200,()()() vyrų karo tar

nybai. Tai esą..reikalinga Meksikai nuo priešų apginti.
—Hitleris nepatenkintas Vakarų Amerikos radi jaus sto

timis, todėl, kad nutraukė jo kalbą.
—Vokiečių piratiški orlaiviai, skraidą didžiajam vande

nyne, turi švedų karo lėktuvų ženklus.
—Šiandien po pietų Hull pasakys savo kalbą Havanos 

konferencijoj.
—Komunistų vyriausybė areštavo kelis buvusius laivių mi- 

nisterius, apkaltindama juos sukčiavimu.
—Laivių ambasadorius Amerikoj atsisakė perleisti atsto

vybės rūmus komunistų sudarytai vyriausybei.
—Visi franeuzų laikraščiai smarkiai puola žydus.
—Franeuzų finansų ministerija šiandien persikelia į Pa

ryžių-
—Lamanš sąsiauryj vakar vakare įvyko 80 orlaivių mušisi
—Admiralitetas praneša, kad povandeninį laivą Salmon 

skaito žuvusiu.

Havanoj prasidėjo 
Amerikos valsty- z 
bių konferencija 

‘ . ---------1--------

HAVANA, KUBA, liepos 21 
d. Atsakomingi 21 Amerikos 
valstybių atstovai pradėjo 
konferenciją. Konferencijoj 
bus aptariami įvairus klausi

amai, liečia šiaurūs, centro ir 
pietų Amerikos valstybes. Pir
moji eilėn bus išdirbtas pla
nas, kaip sunaudoti visuose 
kraštuose pagaminti produk
tai; bus aptariama kas daryti 
su kolonijomis priklausančio
mis Francuzija^, Holandijai 
ar bet kokiai kitai valstybei, 
kurią Hitleris gali paimti: kaip 
išsaugoti ir apginti Amerikos 
valstybių neutralumą. Pasako
jama, jog tai]) pat galutinai 
bus aptartas planas dėl milži
niško vieškelio jungiančio pie
tų ir šiaurės Amerikas. Dalis 
to vieškelio jau padaryta.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Generolai raudoni, 
bet pažibos kapi

talistinės
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 21 d. — šiandien pa
skelbtas dekretas, kuriuo įve
damos naujos uniformos Rau
donosios Armijos generolams. 
Raudoni generolai privalės dė
vėti vieną uniformą iškilmių 
metu, o kitą karo lauke. Nau
jos uniformos .skirsis nuo senų 
tuo, kad dabar raudonieji gene
rolai privalės dėvėti auksines 
sagas (guzikus), auksuotus ar
ba sidabruotus diržus, raikščius 
ir antpečius.

Bijo nesprogusių 
anglų bombų 

\ .................

HAMBURGAS, Vokietija, lie
pos 21 d. — Ne visos anglų or
laivių mestos bombos sprogstą. 
Viena tokia bomba sprogo tik
tai po šešių valandų. Manoma, 
kad ji buvo užtaisyta daug vė

Tenka liktai jis pravesti pro 
Guatemalą. EI Salvador, Nika- 

! raguą ir Gosią Ricą respubli
kas. Tam tikslui reikalingas 78 
milijonų dolerių kapitalas ir 
amerikoniškas darbo lempas, 
bei amerikoniški inžinieriai. 
Sakoma, kad Hull padarysiąs 
konkrečių pasiūlymų šiuo rei
kalu.

Gibraltarui sustip
rinti kasa kanalą
ALGESIRAS, Ispanija, lie

pos 21 d. — Anglai, norėdami 
sust’printi Gibraltaro tvirtovę, 
kasa kanalą, kuris atskirs ang
lams priklausantį iškyšulį nuo 
Ispanijos. Kanalas turės būti 
trijų mylios ketvirtadalių ilgio 
ir sujungs Viduržemių jurą su 
Algesiros įlanka. Tuo pač u 
metu pranešama, kad Vidurže
mių jūros pusėj buvo girdimas 
smarkus šaudymas. Manoma, 
kad mūšiai vyksta netoli Ma
lagas, prie Estepona miestelio. 
Vięni britų laivai išplaukė j 
Viduržemių juras, o kiti j At- 
lantiką.

lesniam sprogimui. Nuo jos 
žuvo didelis kareivių būrys. 
Dabar nesprogusią bombą vo
kiečiai nejudina. Pastato aplin
kui sargybas ir niekam nelei
džia nei privažiuoti, nei priar
tėti. Dažnai nesprogusią bom
bą apipila žemomis. Jeigu ji 
nesprogsta dviejų savaičių lai
kotarpy j, tada ją paima ir iš
ardo. Daugely j Vokietijos mies
tų vokiečiai neleidžia važinėti 
net centrinėmis gatvėmis dėl 
ten gulinčių bombų.

Anglų vyskupas drą
sesnis už popiežių
LONDONAS, Anglija, liepos 

2'1 d. — Westministerio Rymo 
katalikų archivyskupas Arthur 
Hinsley kviečia visus Anglijos 
katalikus didžion žutbutinėn 
kovon prieš nacizmą, nes pa
starasis stengiasi grįžti prie 
pagonybės. Galutinas nacizmo 
tikslas, — pareiškė archivysku- 
pais, — yra krikščionybės nu
galėjimas.

Rusai reikalauja pa
keisti rumunų 

vyriausybę
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

liepos 21 <1. — šeštadienį vaka
re rumunų vyriausybė gavo iš 
sovietų valdžios notą, kurioje 
sakoma, jog Sovietų Rusija pa
geidautų matyti Rumunijoj 
“liaudies vyriausybę”. Rumuni
jos karalius Karolis tuojau krei
pėsi į Vokietiją ir Italiją, nes 
jis žino kokios yra tų “liaudies 
vyriausybių” pasekmės.

Vokiečiai traukia 
link Anglijos

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 21 d. — Dalis vokiečių ka
riuomenės apleidžia Paryžių ir 
eina pulti Angliją. Taip bent 
pasakoja kareiviai atsisveikin
dami su Paryžium. Perėjus mie- 
,tą juos paima dideli kariuome
nes automobiliai ir veža į pajū
ri

Anglai Hitleriui at-
sako sustiprintu 
bombardavimu

LONDONAS, Anglija, liepos 
Pranešama,, kad anglų 

m misteris pirmininkas Churchill 
kalbėsiąs anglų parlamente at
einantį antradeinį. Manoma, 
kad savo kalboj jis pasakys šį 
tą dėl Hitlerio siūlytas laikos. 
Anglų visuomenė gi mano, kad 
geriausią Hitleriui atsakymą 
duoda anglų aviacija. Jau 33 
diena be perstojimo ji bombar
duoja visus didesnius vokiečių 
pramonės centrus ir ypatingai 
dažnai atlanko visus pakraščių 
uostus, nuskandindama be ga
lo didelę daugybę įvairiausio 
dydžio laivų ir laivelių. Pasku
tinėmis dienomis smarkiai pa
didėjo aerodromų ir artimiau
sių uostų bombardavimas.

Vokiečiai ima turtus, 
o kiša popierius

B0RDEAUX, Francuzija, lie
pos 21 d. — Franeuzai yra 
smarkiai susirūpinę kas bus su 
vokiečių pinigais, kuriuos jie 
dabar yra priversti imti. Vo
kiečių karo vadovybė ir kardL 
viai, imdami sau reikalingus 
produktus, drabužius ir įvairius 
Francuzijos gaminus, moka 
specialiai atspaustais > pinigais, 
kurie be perstojimo plaukia 
Francuzijos bankan. Iš resto
ranų, valgyklų, viešbučių ir ki
tų vietų kasdien Francuzijos 
bankan įplaukia virš 100,000,- 
000 frankų vertės vokiškų po
pierių. Franeuzai dar nežino ar 
šiais milijonais jie galės mokė
ti vokieičams už okupacinės ka
riuomenės išlaikymą, ar šie po
pieriai žus, kaip žuvo Didž ojo 
karo metu vokiečių spausti pi
nigai. >

LIEPOS IR RUGPIUČIO MŽN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro, 
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.
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ARĖJAS VITKAUSKAS

Taip trumpai pavadinta “že
maičių rašytojų prozos ir poezi
jos antologija“ (246 dvigubo di
dumo pus!., autorių atvaizdai 
ant atskirų gerų lakštų; virše
lis dail. J. J. Burbos, o kaina 
pusantro dolerio Amerikoje), 
suredagavo Stasys Anglickis, 
1938 m. įleido “Sakalas“ (Kau
nas, Kęstučio 36). Nors knygos 
pagaminta ir 1,500 egz., atro
do, kad jos išleidimas vistiek 
nebuvo iššauktas gyvenime pri
brendusiu reikalo, nes tik vie
nas kitas autorius joje paduo
da tarmiškai rašytą kūrybą, ku
ri, savo ruožtu, kaip ir netar- 
miškai rašyta ji, nieko ypatin
gai žemaitiško neduoda. Tat ir 
redaktoriaus ilgas “Žemaičių pa
sisakymas“ knygos pradžioje, 
kur p© išminėjimo tikrų Žemai
tijos istorinių savybių ir savi
tos kultūros net prižadėta ne
reikalauti iš Lietuvos jokios po
litinės autonomijos... Trumpai: 
knyga atrodo atsiradusi grynai 
kaip redaktoriaus iniciatyvos

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr, John J. Smetana
I)r. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

&
vaisius, kad dar labiau pagy
vinti bendrą Lietuvos gajų da
bar knygos gyvenimą. Ir, jeigu 
jau atsirado toks geras leidė
jas, (vis dėlto ^oni&itija dide
lis kraštas, kąd nekreipti dė
mesio ir tiražui ir plunksnai, 
kad ir, kaip minėjome, ne spe
cifiškai jau žemaitiškai), tąi 
kodėl buvo knygos neišleisti! 
Priešingai, — visai gerai ir re
daktorius ir leidėjas padarė. Tu
rėsime įr męs vidujinio tautos 
pasikamantinėjimp šaltinių, ar 
kaip čia išsireiškųs. £Įal toliau 
ir ne antologijoj pradėsime ma
tyti knygose dalis tarmiškai ra
šytas, kas, pasak redaktoriaus 
straipsnio, senai yra, pavyz
džiui, vokiečių literatūroj. O 
dabar pabandykime apčiuopti 
knygos patį “cimesą“, tąjį jos 
žemaitiškumą, specifišką aksti
ną, kuris ir ją pagimdė. Ar tai 
bus Klemenso Dulkės “Mano 
tėviškės“ paskutinė strofa:

“Nuneš Ventos lašai didžiąją ma
no gėlą,

Nuneš Virvytės vandenų sraunus 
tekėjimas.

Tu man, Žibikų kaime, artimas 
esi ir mielas,

Tu mano motinos širdies žaizdų 
žydėjime”?

Autorius rodo teritorijalį pa
triotizmą. Bet kokio nors spe
cifiško žemaitiškos dvasios ja
me pasireiškimo juk jame ne
matome, ar ne? štai, kad taip 
tik žemaitis tegali išsireikšti, 
to nėra! Dar mažiau to speci
fiškumo, nes net nebe auto
riaus teritorijalis patriotizmas, 
(vis dėlto kilęs iš Vaikystės at
siminimų), bet tiesiai valdiškas 
tonas, kad ir apie Žemaitijos 
didžiausią kaimyną — jurą:

NAVJIENŲ-ĄCMĖ Piloto
POLO GROUNDS, N. Y. — Lęw Jęnkiiis prąjainiėjo 

kumštynes su Henry Armstrong šeštame rpųi|dę trečia
dienio vakare.

'daugiau nep,abrėžią» kaip redak
toriaus tikrai pęblog^ sugebė
jimą (trupučiuką lyg knyga, 
popierių perdaug dvelkia eilutes 
iš po jo plunksnos, įiet tai ga
baus, buvusio įtarto privatdo- 

! Gentiškais savumais, humanita
rinių mokslų uolaus studijozo 
atspalvis), nieko kito gal nėra, 
kaip įgyvendintas principas: 
“gerbk pats save“, (“jeigu no
rį, ka^i tave kiti gcybtų“)...

Kas gi dayė ęią tikrų žemai
tiškumų, atsieit tarrpišk^ pras
ime? — Vydūno jeigu bent ra
šybas dalys, (visur “tiu” vie
toj “čių“ galūnėse, ir pan., nors 
ir tas knygoje nepalikta), čiur- 
lioijiięnė.s “Kalikas pasigadina 
.(Faspąsakpęjįpis)“ tikrai že- 
ipąlčią tarpte, bet jau paties 
redaktoriaus (sultingose) eilėse 
tps pačios tąrmęs yęl kitas at
spalvis. Tai ti^k t°s tarmiš
kos žemaitybės tarą. Kiti — 
Žęmąįti joj gimusių rašyto j ų 
‘^iętuyiškU’ raštai (“kaip raš
tai, ir gana“)...

P,ąbąr pąsękįl^ pačius tuo 
ąųtorįus, iš ęilės.

(Bųą ęįaugiąu)

“KULTŪROS”» *
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Garsinkites “N-nose”

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

ąnd MĮDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIŲ SPECIALISTAI

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

SUDRIK
FURNITURE HOUSE 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3109 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

“Musų jura.
Kokia plati, kokia galinga musų 

jura:
*' Kiek pauęšą laivų, kięk išmeta
'j gintaro! ■. ' t

O mes visi tik džiūgaudami žiur 
rim:

Kokia plati, kokia galinga musą 
jura!

Laivai ateina ir išeilia, vėl su
grįžta.

Nieks nedejuoja audroję iš bai
mės:

Tokia buitis. .. lietuvis moka pa
siryžti !

Laivai ateina ir išeina, vėl su
grįžta. . .

Žuvėdros skrenda ir į bangą puola, 
Kaip lapas audroje nuo vyšnios

kokioj svajonėj

baltojo sidabro

gelsvo lino bu-

Dr. V. E. SIEDLINSKl
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2808 West 63rd St.
VALANDOS:2—4 popiet ir 7—8 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 6111

musų

11 ui i .ini.iii111 iw,w,i t j.h u iiįįi..,nii,-.wwį>w,iiirr«»S, ' 
la). Pa(s rędaktorius biografi
jos ppslakščiuosę (net 3 — 
smulkiom raidėm) pasisakęs lą- 
bai daug. Jis ir sąyo vertę 
palieka neužąkęęntąyęs — jau 
kalbėdamas apię sayo namus 
sakosi, jog “męs yįsį buvom 
gabus“, jo ir atyąizdas pra
šmatniausias — nuotrauka nuo

* t » * . • ■ t

skulptūros, jis .ir k^pdidątu į 
profesūrai ruoštis stįpendiniu- 
ką buyęs. Tai visą/ gal, nieko

PAR TUHM ELETĄ

Mikąlii^os Q|ęmžaitės

Lietuviu Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota) 
kaina $1.00

NAUJIENOS 
153? S0- nUsfi !D ST. 

Chicągo; III.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

AMBULANCĘ
DIENA IR NAKTĮ

... MLM* ' • V -' ' '' > ■■ t . • ' V

Visi f^lęfirnai YARDS1741-1742 
4605-07 So. Hcrmitage Avė. 
4447 South Fajrfield Avenue

Teutonas LAFAYETTE 0727

t- j 4 koplyčios visose
JL-A.V JI Chicagos dalyje

—l II l I iii ■■■« II l    1 I l ........................

Klausykite inusii radi® programų Antrądiepię Ir šeštadienio 
> mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. JL P. ętotiai (1480 KJ 

su FOVILV ŠALTIMIERŲ.
• • . >. 4 4 . • • . • k » / »4 • *

rr

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mąno 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

i įtaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Qfj$as ir Akinių Dirbtuvė 
756 WĖOT 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos' 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

LIETUVIAI KITATAUČIAI

No. 2598 — Mezginiai kėdei padengti.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DŲPJ., No. 2598 j
| 1739 So. Halsted St, Chieafo, UI. į

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

I Vardas ir pavardė................. ..r.........   -.......... — |

Miestas ir valstija

Adresas

medžio.
Kai gęsta saulė paliai uosto molą, 
Žuvėdros skrenda ir į bangą puola...

If vėl sugrįžta, ieško kopų ir 
Brangiausio kranto,

Iš okeanų, grįžta iš juodųjų jurų 
horizontų.

Ir šventą žemę Lietuvos paukš
teliai randa;

Jie vėl sugrįžta, ieško kopų ir 
brangiausio kranto.

(Štai, “valdiškumas“ ir yra: 
paukšteliai vargu bau laiko tik 
savo žiemių gyvenimo krantą 
brangiausiu, be to jie juk jurų 
keliais į musų jurą negrįžta, o 
kad Lietuvą perlėkę vėl tik 
brangiausio kranto ieško — ar
gi ne “valdiška“?...)
Kokiam džiaugsme, 

supas jura!
15 kokio rūmo kyla 

bangos
Ir stiepiasi į dangų 

rėš!
Kokiaip džijuigsme^oJęĮųj^vajonėj 

supas1 jukai..

(Pastebėkite, kaip primena 
valdiškų “palietų“ vienodumą ir 
pasirinktoji rašymo forma, 4a 
su pasikartojančiomis eilutė
mis).

O gintarinė Baltija, motule žila
plauke!

Kaip motina tu glamonėji įnašų 
kraštą, .

Šviesių dienų, gražios dalios su
laukus. ..

, O gintarinė Baltija, motule žila
plauke. ..

Kokia plati, kokia 
jura!

Kiek paneša laivų, kiek išmeta gin
taro!

O mes visi tik džiūgaudami žiūrim: 
Kokia plati, kokia galingą musų 

jura!“

Matome, kad ir tokių kūry
bos pavyzdžiu nėra išreįkštąs 
tam tikras žemaičio kūrybos 
būdas arba kas nors tikrai že
maitiško nepasakyta, (ko kitas 
nepasakytų): tiesiai — jura Lie
tuvai svarbi oficialiai (ir fak
tiškai), juros garbinimo mintis 
propaguojama valstybėj, bet 
tas Žemaitiją tik tiek ir telie
čia kaipo tokią. ..

Knyga yrą tik žemaiti j o,s yię- 
tose gimusių rašytojų, ką nors 
parašiusių, subūrimas, p.ę dau
giau. Ir iš ąuforių bipgrafiškai 
žemaitiškai bęųc tipiškiausįas 
tįk Pr. Genys — su šiuo pas- 
portu:

“šimtai kilometrų po žemai
čių krąštą su mylimu žirgu. Že
maičių liaudies meno rinkiniai.
“Ą 1 k. a “.
žemaičių Muziejaus Rūmą 

statyba.
žemaičių rašytojų Sambūris.
Žemaičių kultūrinis prisikėli

mas“. *
Kuo vaduotasi autorių eilę 

knygoje darant, nežinia, (sim
patijomis, kaip paprąstąi, nęs 
čia ne abėcėlės tvarka?), — 
kūrybiškai silpniausias ' (iš ki
tų) Petro Gintalo fragmentas 
padėtas prieš Linkevičių, (ir 
panaši viena kitam mintis ky-

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 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 78G8

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEyERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULĘVARD 1040

DR. T? DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-,4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blyd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELĘY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

TeL YĄRDS 3146
VALANDOS; Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

1

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki J2 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—J27 N. Dearborn SL 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsiųkitės “N-nose”

v



Pirmadienis, liepos 22, 1940 Chicago, III.

Viena Didžiųjų Nelaimių Penn. Valstijoj.

TTSBURG
ANGLIŲ KASYKLOSE ŽUVO 63 ANGLIAKA

SIAI, TAME SKAIČIUJE IR KELI 
LIETUVIAI

PORTĄGE, Pa. — Liepos 15 
d. Koppers Coal Co., ištiko 
baisi gasų eksplozija, kurioje 
žuvo 63 angliakasiai, iš dirbu
sių eksplozijos laiku 84 an
gliakasių. Reiškia, tik 21 an
gliakasių pavyko išsigelbėti 
nuo mirties. Žuvusių tarpe ma
tosi ir lietuviškų pavardžių, 
kaip tai: Andrew Bobrowicz; 
John Dubulis; George Statiški; 
Joseph Kuizin ir Stanley Ka- 
leskv.

Galbūt toje anglių kasyklos 
nelaimėje yra žuvę ir daugiau 
lietuvių, negu galima spręsti iš 
paduotų laikraštyje pavardžių, 
nes Portage, Pa., randasi SLA 
48 kp., ir tame miestelyje yra 
gana daug lietuvių, šis mieste
lis randasi apie 90 mylių nuo 
Pittsburgho į rytus, taip sakant 
arti pat viršaus Allegheny kal
nų, prie didžiosios Pennsylva- 
nijos gelžkelio linijos.

Žuvę Kasėjai
Iš laikraščiuose paduodamų 

pavardžių, sekami angliakasiai 
žuvo toje kasyklų nelaimėje 
(jų lavonai jau yra surasti ir 
išimti iš kasyklų): Homer 
Leap, Andrew Robrovvicz, IIo- 
racc Shappel, Mike Sernicki, 
Chester Bradley, Leo Etienne 
Jr., Louis Montel, Melvin Ow- 
cns, John Rudash, Joe Simo, 
Alex Uveges, Laird Zimmer- 
man, Clayton Brunnett, Shel- 
don.Chappel, John Dubulis, 
William Flinn, John Inman, 
Charles Klatt, John Lester, 
Melvin Leap, Stave Gavlak, 
Einmett Moyer, John Panyek, 
Andrew Rudash, Jr., Walter 
Szura, John Thomas, "VVilliam 
Wisneski, George Zimmerman, 
J. R. Monteith, Arthur McDo
nald, Joseph Smith, George 
Stauski, Mike Simo Sr., John 
Trunak, Frank Chilesky, Stave 
Doman, Angelo Concitino, F. 
E. George, John Hebda, Jo
seph Kuizin, Philip Hufford, 
Joe Holliday, John Kuczynski, 
George Lutz, Stanlei Kalesky, 
Tom Leap, John Meterko, Har- 
ry McVicker, John MacKoviak, 
Ted Pittman, August Snyder, 
John Nowabelski, Flori Pasi, 
Frank Szura, Steve Pristas, 
Steve Sarvash, John Simo, 
Pete Sibis, John Schindak, 
Edvvard Mantel, August Rem, 
Thomas Hough, Thomas Shaw.

Šias pavardes taip padaviau, 
kaip jos yra skelbiamos an
gliškuose laikraščiuose, tačiau 
reikia neužmiršti, kad angliš
kuose laikraščiuose skelbiamos 
ateivių pavardės yra sudarky
tos, arba dažnai ir patys lietu
viai, norėdami pavardes sua- 
merikoninti, padaro iš jų nei 
š, nei tą. 4

Tačiau yra žinoma, kad to
se kasyklose daug lietuvių dir
bo ir žuvo toje nelaimėje. Ra
šant šiuos žodžius teko suži
noti, kad iš Pittsburgho South 
Sides dalies žinomas SLA 104 
kp. darbuotojas Jonas Kuizi
nas su žmona yra išvykę Por
tage, Pa. dalyvauti laidotuvėse 
savo brolio Juozo Kuizino ir 
kito giminaičio Jono Dahulio 
ir kaip Kuizinai grįš iš laido
tuvių, tai tada daugiau sužino
sim kiek tikrai tenai yra žuvę 
lietuvių ir tada parašysim 
daugiau detališkų ir tikresnių 
žinių apie nelaimę.
šioji anglių kasyklų nelaimė 
yra viena didžiųjų Penn valst.

HARRISBURG, Pa. — Penn. 
valstijos kasyklų departamento 
viršininkų apskaitliavimu. šio
ji kasyklų ekspliozija yra pri-

iskaitoma prie didžiųjų nelaimių 
valstijoj. Nelaimingų atsitiki
mų rekordavimas prasideda su 
1876 metais, reiškia, pirm 64 
metų, ir yra užrekorduota 10 
d.dėlių nelaimingų atsitikimų 
minkštosios anglies kasyklose 
šioje valstijoje. Pažymėtina, 
kad 1928 metais gegužės 19 d. 
gasų ekspliozijoj Greene Coun- 
ty Mather kasyklose žuvo 194 
angliakasiai.

Viena iš didžiausių nela mių 
anglių kasyklose atsitiko 1907 
m. gruodžio 19 d. Jacob; Creek 
kasyklose Westmoreland Co . il
ty; žuvo 239 angliakasiai.

Žinoma, yra daug tokių atsi
tikimų, kur dujų ekspl ozijcse 
žūna ir po mažesnius skaitlius 
angliakasių. Nors šiais laikais 
yra taisomi visokie pager ni- 
mai ne tik geresniam anglių 
kasimui, bet ir apsaugojimui 
angliakasių gyvybių, bet v.s- 
tiek nelaimės įvyksta ir kasė
jai kartais žūna kaip musės.

S. Bakanas.

DINGO ŽMONA IR 
$9,000

CASTLE ‘ SHANNON, Pa.— 
Koks yra nelygus ir brangiai 
kainuojantį kelias į meilę 
Petrui Karkalai ?

Musų Petras Karkala, su
laukęs 40 metų amžiaus, susi
rūpino, kad reikia ir jam, taip, 

PATENKINA

CHESTERFIELD SUTEIKIA JUMS

Aiškiai Lengvesnį Užsirūkymą

Chesterfield vienintelis tikslas 
yra suteikti jums daugiau rūkymo 
malonumo. Ir ne viens kitas ci- 
garetas suteikia rūkytojams tokio 
pilno rūkymo smagumo kokio jūs 
gaunat iš Chesterfield, su jo Aiškiai 
Lengvesniu, Vešesniu, Geresniu 
Skoniu.

Geriausi cigareto tabakai, ku
rie auga Tabakošalyje U. S. A. ir 
tolimoj Turkijoj ir Graikijoj yra 
tinkamai sumaišyti i Chesterfield 
suteikti rūkytojams visko ko jie 

| galėtų prašyti. Jeigu jūs norit tikro 
rūkymo patenkinimo ... padarykit 

. jūsų sekantį pakelį Chesterfield,

hesteitieh
Amerikos veikliausias cig arėtas

-..v

Copyright 1940: Lioom A Mnu Tobacco Cd.

POLEY McCLINTOCK Ir DONNA DAE yra 
Fr«d Waring’s Cheiterfleld MALONUMO 
LAIKO programy velkllau»io» žvaigždės.

kaip ir kitiems žmonėms, kur
ti šeimyn nį gyvenimą ir ap
sivesti, kad nelikus visam am
žiui pavieniu. Tik trys mėne
siai atgal tasai mei ės jaus
mas jam perbėgo kelią, kad?, 
jisai sutiko pirmą kartą gra
žią 34 metų Alice Kutrą. Tai 
buvo 16 diena balandžio šiai > 
metais.

Bet šiandien musų Petras 
jau pabaigė reikalą su meilės 
dievaičiu; jau policija K ieško 
ne tiek jo žmonas, kiek din
gusių iš namų $9,000. Petro 
moŲna per daugelį metų dėjo 
centą prie cento, dolerį prie 
dolerio, kad turėti kuomi atsi
remti ištikus juodai dienai.

Tai, mat, reikalinga atsar
ga ne tik meilėje, bet ir su 
pinigais. Jei Karka’ai nebūtų 
laikę namuose, o banke savo 
pinigus, tai butų buvę t k pa
se ne’aimės. Jei meilė butų 
griuvus, tai bent pinigai butu 
likę. O dabar nei pinigų, nei 
"monos. —Rep.

Pittsburgho mies
tas mažėja, bet 
apylinkė didėja

Nors dar neoficialiai, bet 
jau yra skelbiamos gyvento
jų surašinėjimo ska’tlinės ;ir 
daromas palyginimas su perei
to dešimtmečio Skaitlinėmis.

Pasirodo, kad Allegheny 
kauntėje per 10 metų gyven
tojų prieauglis pasiekė 33,000, 
o Pittsburgho miestas gyven
tojais sumažėjo 4,433.

Reiškia, 1930 metais kaum 
tėję buvo gyventojų 1,374,410, 
o 1940 metais yra 1,407,570, 
o musų Pittsburghas 1930 me-

XAI i H- V11-ACM E I.|„

CHICAGO — Alabamos 
Senatorius Lister Hill, kuris 
demokratų konvencijoj no
minavo Rooscvella.

Ukrahiečiai Smerkia 
Sovietą Rusiją

P1TTSBURGH, Pa. — Praei
tą savaitę Ukrainų Susivieniji
mas laikė savo Seimą Fort Pitt 
viešbuty, kur buvo priimtos re
zoliucijos, kuriose žadama A- 
merikai ištikimybė, smerkiami 
sovietų Rusijos priespauda pa
vergtos ukrainų tautos, kuri 
susideda iš 50,000,090 gyvento
jų, ir pasižadama kovoti už ne
priklausomą Ukrainą. Rep.

tais turėjo 669,8f7, o 1940 m. 
jau tik tėra 665,384.

Matomai, žmonės bėga iš 
miesto į apylinkes gyventi.

Rep.

NAUJIENOS
S.L.A. prez. apleido 
Marssą, išvyko namo

Ir Atostogose Nuo Darbo 
Nepabėga.

MARSS, Pa. — Liepos 18 d. 
prezidentas F. J. Ragožiui 

baigė savo atostogas ant “Mar- 
’ ir grįžta atgal su visa sa

vo šeimyna į Bostoną, namo ir 
vėl stos prie intensyvaus darbo.

Bet teko patirti, kad SLA 
prezidentui ir “Mar e” gyve
nant negalima buvo pasislėpti 
nuo SLA reikalų. Suisvienijimo 
reikalai jį pasiekdavo ir toje 
tolimoje “planetoje”, jis ir ato
stogaudamas turi pakankamai 
daug visokio darbo orgąn z ci- 
jos reikalais; kaip tai atsakinė
jimai j laiškus ir pamatymai 
ant visokių kitų dokumentų. O 
jį tie dokumentai ir laišaki pa
siekdavo iš SLA Centro ir .š jo 
namų iš Bostono.

Tik pagalvokit, jei SLA pre
zidentas pasiimtų tokį “vikeiši- 
:ią" kaip kad mes kartais pasi
imam, išvažiuojam ir būnam 
per 2 savaites nieko neveikda
mi iki vėl negrįžtam prie savo 
kasdieninio darbo, tai SLA na
riai negalėtų gauti pomirtinių 
ir pašalpų, .o Centro darbinin
kai algų. Bet be tų paprastų orj 
ganizac jos reikalų, gerb. Bago
čius aktyviai seka musų lietu
višką spaudą, renka visas žinias 
apie Susivienipimą ir klasi i- 
kuoja į tam tikras knygas, kiek-• • • *vieno laikraščio atskirai, kur 
ateity istorikai ras geriausios 
medžiagos ne tik iš SLA, bet ir 
iš bendro Amerikos lietuvių ju
dėjimo.

Reikia pasakyti, kad gerb. 
Bagočius yra neišsemiamos e- 
nergijos žmogus. —S. B.

Čekoslovaką Sokolu 
Šventė

Čekai Demonstravo Pasiryžimą 
Atstatyti “Laisvą, Demokra
tišką Ir Nepriklausomą če- 
koslovakų Respubliką.”
NEW KENSINGTON, Pa. - 

Lepos 7 d., apie 5 mylias už šio 
miestelio, kalnuose, gražiame 
miške, čekoslovakų įrengtoje 
stovykloje įvyko taip vadina
mas įspūdingas “Soxolų Sulėki- 
mas”. Tai yra jaunimo sporto 
organizacijos Švemė, k ..rioje 
dalyvavo virš 10 000 publ kos.

Bet tai buvo ne vien tik spor
to ir mankštos šventė, bev ii 
g ilngo, drąsaus ir ryž ingo 
Luiso pareiškimas čjkoslovikų 
gyvenančių šioje 1 ašvoje šaly
je, už demokratiją, už- laisvę ir 
už išlaisvinimą ravo gimtojo 
krašto iš po žiaurios II t’crio 
gengsterių okupacijos.

Šioje Sokolų šventėje vien tik 
gražaus abiejų lyčių jaunimo, 
priklausančio Sokolų organiza
cijai dalyvavo daugiau kaip 1,- 
500. Savo išsi’av.nimu įvairaus 
sporto srityse visus žavėjo ir 
tai turėtų būti ir musų Ameri
kos lietuvių jaunimui pavyz
džiu, arba bent inspirae ja.

Sporto šventės proga buvo ir 
prakalbos, kur vyriausiu kalbė
toju buvo Jau Masaryk, sūnūs 
Čekoslovakijos pirmojo plez
dento ir respublikos tėvo. Jau
nasis Masaryk savo kalboje pa
reiškė, kad čekoslovakai neturi 
nustoti vilties, kad gimtasis 
kraštas turės būti išlaisvintas iš 
Hitlerio priespaudos ir kad če
kai turi laikytis savo demokra
tinių įsitikinimų šioje šalyje ir 
ginti demokratiją. Rep.

Visi Pittsburgho 
Delegatai Grįžo 
Sveiki iš SLA Seimo

Džiaugiasi Gavę K tų Seimą 
Pittsburghui.

Kiek teko sužinoti, tai jau vi
si pittsburghiečiai laimingai grį
žo iš SLA. Seimo su pasitenki
nimu, kad jiems pavyko kitą 
SLA Seimą parvežti į Pittsbur- 
ghą. Kelionė visiems gerai klo
jos, visi sveiki ir cien grįžo, 
nors SLA vice-prezldentas J. K. 
Mažukna pasakoja, kad jiem , 
grįžtant iš Chicagos, tekę ma- 
.yti didelį neiaimingą a.shi.o- 
mą. Iš vienos apsi\ertusios ma
sinos p; išėję traukt: lauk n i.u- 
žeistus žmones. Bet tai buvę ne 
delegatai ir ne lietuviai.

Iš Pittsburgho daug buvo nu
vykę į Chicagą ir ne delegatų, 
kurie SLA Seimo proga važiavo 
į vaiš.ngą Chicagą pas sveč uo
li. Svečiai ir viešnios irgi jau 
yra grįžę ir visi yra parsiveža 
gerų įspūdžių ne tik iš SLA 
Seimo, bet ir iš Chicagos.

Vienas jaunuolis A. Jucevi
čius, kuris buvo nuvykęs į SLA 
seimą kartu su de egatais kaip ) 
svečias ir tai pirmą kartą daly
vavo SLA Seime, pasakoja, ka i 
jisai daug ko pamokinančio ir 
įdomaus patyrė, 
r_______

Pitisburghietiškos 
Pastabos

Turėjo Paaiškinti Savo 
Skaitytojams.

Kaip tik Raudonoji Armija 
okupavo Lietuvą ir tenai buvo 
įvykinti ra ik L nariniecių padik
tuoti rinkimai, prez. Roosevel- 
to patvarkymu buvo užšaldytas 
visas šioje šalyje esąs Lietuvos 
turtas. Lietuva buvo priskaity- 
ta pire okupuotų šalių. Apie tai 
rašė angliški ir lietuviški laik
raščiai, išskiriant komunistų 
spaudą, kuri sužiniai slepia, tą 
nemalonų faktą. Matomai, bi- ,f 
jo, kad komunistų spaudos su- 
fanatizuoti skaitytojai nesuži
notų tiesos.

Turėtų paaiškinti savo skai
tytojams, kad Lietuva Ameri
kos valdžios yra priskaityta 
prie okupuotų šalių.

Šiandieną teko sužinoti, kad 
ir Amerikos lietuviai negali pi
nigų siųsti į Lietuvą saviškiams.

Prisiminus SLA Seimą-
Vienas neužmirštamas prisi

minimas, tai kaip prezidentas 
Bagočius mokėdavo gražiai nu
raminti kai kuriuos įsikarščia
vusius delegatus.

Paimkim Philadelphia dele
gatas adv. Cheladinas bandė 
daryti Seime obstrukcijas. Pre
zidentas Bagočius pradeda jo 
gražiai prašyti: “Cheladinai, 
nusiramink, buk geras žmogus, 
toks kaip tavo tėvas, aš tava 
tėvą pažinau, jisai buvo geras 
žmogus. Aš manau, kad ir jus 
esate geras, nepritinka taip elg
tis, susimildamas sėskis...’'

Na, o jei ne prezidento Ra
gožiaus reikšmingi žodžiai, tai 
gal būt reikėję maršalką Mikul
skį šaukti įsikarščiavusius dele
gatus sodinti.

Butų labai gerai, kad ir kiti 
musų draugijų prezidentai pa
simokytų ir prezidento Rago
žiaus kaip reikia tvarką vesti ir 
kad prezidentui nepritinka 
karščiuotis, kada susirinkamo 
dalyviai pradeda karščiuotis.

—Senas Pittsburghietis

Garsinkitės “N-nose”
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Lietuvos nepriklausomybė ir jos graboriai
Garsaus rusų rašytojo Levo Tolstojaus raštuose yra 

pasakojimas apie vieną neišmintingą žmogų, kuris turė
jo neblogus kailinius. Tačiau su tais kailiniais visa bė
da buvo ta, kad į juos įsimetė blusos, kurios nedavė kal
bamam žmogui ramybės. Užuot bandęs tas blusas išgy
vendinti, žmogus tiek įtūžo, jog kailinius su visomis blu
somis į ugnį įmetė.

Kiekvienas sveikai protaująs žmogus pasakys, jog 
toks elgesys yra neišmintingas. Bet štai musų komuna- 
ciai neriasi iš kailio bandydami įtikinti, kad taip ir rei
kia elgtis. ’

Štai koks čia reikalas. Po pasaulinio karo Lietu
va atgavo nepriklausomybę. Vadinasi, įsigijo kailinius. 
Laikui bėgant į tuos kailinius įsimetė blusos Smetonos 
režimo pavidale.

Nors tos “tautiškos blusos” buvo gana įkyrios, ta
čiau niekam ir į galvą neatėjo, jog reikia į ugnį mesti 
“kailinius” (atseit, Lietuvos nepriklausomybę), kad tuo 
budu butų galima nepakenčiamus padarus sunaikinti.

Taip, niekas apie tokį drastišką žingsnį negalvojo 
tol, kol Maskva nesusimetė “išlaisvinti” Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes nuo “blusų”, o kartu ir nuo “kaili
nių”. Paprasčiau kalbant, kol Maskva nepaiiorėjo, kad 
tos valstybės butų prie bolševikiškos imp'erijbs prijung
tos.

Musų komunaciai dėl to įvykio džiaugiasi ir ragina 
visus lietuvius džiaugtis. Jie visą laiką vis mala ir mala, 
kad Lietuva liko .išlaisvinta nuo “taUtiškų blusų” (Atseit; 
Smetonos režimo). • . ’

Tačiau jie nė per pusę lupų neprisimena apie tai, kad 
raudonoji armija išlaisvino Lietuvą ne tik nuo “tautiškų 
blusų”, bet ir nuo jos “kailinių”. Vadinasi, ne tik liko 
sunaikintas Smetonos režimas, bet kartu su tuo tapo už
duotas mirtinas smūgis ir Lietuvos nepriklausomybei.

Vėliausi pranešimai sako, jog Latvijos tteiė£&čijd>, 
kurią pasirinko Višinskis, jau išvykt) į MJškVą če- 
lom” (kloniotis) Stalinui, kad palaidotų latvių nepriklau
somybę. Nėra mažiausios abejonės, kad tą pat padaryk 
ir Maskvos išrinkti Lietuvos bei Estijos seihiai.

Taigi netrukus bus palaidotos trijų Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės. Ir štai tokiu rimtieš ihoniėritti 
Stalino agentai drįsta raginti Amerikoje gyvenančius 
lietuvius, kad jie džiaugtųsi ir siųstų Justui Pąįckiui 
sveikinimus! Sveikintų ir reikštų jam džiaugsmą už tai, 
kad jis įgyvendino “silkių bačkos vienybę” ir eiha Lie
tuvos nepriklausmybės laidojimo grabbbiaus pdFei^aš!

Tokius sveikinimus gali siųsti tik pikčiausi Lietuvos 
priešai, kurie Maskvai yra su dūšia, ik kūnų p&Fsidav'ę.

'■ 1 ■ 1 *• v.....

Lietuvos seimo rinkimai
Lietuvos seimo rinkimus gal geriausiai buš pavaiz

duoti anekdotu apie du negrus, kurie susimėtė pokbrio 
lošti. Gavęs labai gerą “ranką”, pirmasis nfegtaš pradė
jo smarkiai “betinti”. Kitas negras irgi ilėatšiliko; Paga
liau pirmasis negras išlygino “betą”. PhkldUsthš, kokiai 
kortas turi, jis padėjo ant stalo tris tiižllš. ir kai antra
sis negras pareiškė, jog jis turi dvi devynakes Ir britvą, 
tai trijų tūzų savininkas bb niekur nieko pasidavė pasa
kydamas: “Brother, you win.”

Lyginai toks pat pokeris buvo Suloštas ir Lietuvoje 
seimo rinkimų metu. Maskvos kontroliuojama vyriausy
bė sudarė “silkių bačkos vienybės” partijos kdhdiddių 
sąrašą, o paskui su “britvos” (atseit, raudonbsibš atftii- 
jos) pagalba visi tife kandidatai bėvėik vienbalšiUi liko 
išrinkti. : I 'L H

Lietuvos žmbhės, kurie neturėjo tėišėš laisvai k$tidi- 
datus rinkti,/galėjo tik ano negro žddžiaiš Visą rinkimų 
komediją apibudinti: “Brother, you win.”

Taip, į Kauną prisiųstas Maskvds komisaras’ rinki
mus laimėjo, nes jis turėjo labai didėlę “britvą” ketvir
tadalio milijono raUddhnrmiečių pavidale.
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dAr AFiė “šitkiV bač
kos VIENYBĘ” 

\ - • I

Taip, likimas krečia su žmū- 
guni visokias išdaigas. Kas ga- 
lėj‘0 inahyti, kas galėjo tikėli, 
kad 1940 in. justas Paleckis į- 
vykdys Lietuvoje “silkių bačkos 
vieybę”, kurią jis taip griežtai 
pasmerkė 1935 m.

Ryšium su dabartiniais įvy
kiais Lietuvoje, manome, bus 
visiems labai įdomu patirti, 
kaip prieš penkerius mettis pi
lietis Paleckis žiurėjo į vieny
bę.

Pasaulio Lietuvių Kongrese, 
kuris atsidarė Lietuvos Teatre, 
Kaune, rugp. 11 d. 1935 m., 
sveikinimo kalbą pasakė ir Jus
tas Paleckis. “Naujienose” rug
pjūčio 29 d. 1935 m. buvo įdė
tas ilgas raštas antrašte “Pa
saulio Lietuvių Kongreso Kau
ne Nuotaikos”. Ten, tarp kita 
ko, vienoje vietoje štai kas pa
rašyta:

“Bet įdomiausią ir klasiš- 
kiausią kongreso frazę pa
sakė žurnalistas J. Paleckis, 
Jaunimo sąjungos (valstie
čių liaudininkų pakraipos) 
pirmininkas. Mat, kone visi 
sveikintojai pabrėžė, kad rei
kalinga vienybe, nes dabar 
vėl Lietuvai pavojai grąso ir 
be vienybės tauta galinti pra
žūti.

“Taigi ir Paleckis pareiš
kė:

—Visi Čia kalbėjo, kad rei
kalinga vienybė. Bet vienybė 
vienybei nelygu. Yra silkiii 
bačkos vienybė, kur silkės 
ponevalia ‘suvienytos’ ir su
slėgtos, ir yra simfonijos or- 
kestros vienybė, kur kiekvie
nas instrumentas, išduoda
mas kitonišką garsą, orkes
tre taip prisitaiko, kad gau
nasi tobuliausia harmonija. 
Ir jis libtĄyjams -liHkŠjb nė 
silkių bįČkbš, d simfonijos 
vienybės. Be to, jis minėda
mas dabar taip į madą įei
nančius ‘vadus’ pareiškė, kad 
ir Vytdiito laikais būta vadų, 
bet Lietuvos valstybė gana 
grėit sužliigo. ftėikia sudary
ti tokias sąlygas; kdd vdlšty- 
bėš iikiniias iieįiriklūlisytų 
iitid vadų ūpo.”
Ii’ at hėPd likimo iroriija, kati 

tas pdtš Paleckis alsistdjb jteV- 
šakyje tų, kurie ciniškai Įvyk
dė Lietuvoje silkių bačkos vie
nybė; ktir “silkės” (atseit, Lie
tuvos piliečiai) ponevalia liko 
“šiiviėiiytbš” ii* šušlegtbš?

juk įvykę Lietuvos šeimoj 
rinkimai buvo niekas daugiau, 
kaip lik “silkių” (vadinasi, bal
suotojų) ponevalia vienijimas 
ir slėgimas. Sudaryti tik vieną 
kandidaVų sąrašą (tik komuniš- 
tAi giliojo laiškai veikti, o višdš 
kitoš pblitihėš phrtijbš buvo Už
draustos) it paskui prievartos 
pagalba versti, kad piliečiai Už 
tą sąbaŠų bdlšUolU, — juk tai 
ciniškiausias* jpašity'čiojimaš iš 
laisvų rinkimų.

Reikia manyti, jog Justas Pa
leckis Lietuvos istorijoje buš 
žinomas kaipo žmogus? kuris 
sugalvojo ir įvykdė “sdlkių bač
kos vienybę” bei sudarė tokias 
sąlygas, kurios privedė prib 
Lietuvos nepriklausomybės žiū* 
gimo. '

Kalbant apie 1935 m. įvykti* 
šį PUšaliilO lietuvių kdhgbfesį; 
bid Buš nę prb šalį prisiriiitltl 
labai būdingą dalykų, kuris 
“NŪdjierioše” rugp; 29 d. 1933 
ih. yra aprašytus taip:

“Kaip žiriomfe; šiėiiięt susi
rinkęs KominterilO kongre
sas priėjo išvadų, kad reikia 
glBHbti mažąsias* valstybės 
nuo impėrialištifiių Valstybių 
apetitų ir kad komunistai tm

ri eiti liberališka j ai demo- 
kFdiijdi į hwibų t>H‘ėš lašlz* 
riių. Šie BAU ji dėsniai tuoj 
būvb pėr’dūbti direktyvomis 
Viso ĮiasdUlib kdmuiiistiį pdr* 
tijorUš. Tokias direktyvas, 
matyt, gavo ir LifetUvos ko- 
riiūništai.

. “Ur štai trio Alėto; kai Vai* 
šiybės Tėiafre posėdžiavo Pa
saulinis lietuvių kongresas 
šaVO pirhididiė pbsėdyjfe, mie
što sodė koihUUistai šUmojo 
padalyti derhbhšlracijų. Jie 
iškėlė rdUdbUų vėliavą it pla
katų. ŠU tokiais UŽtdšais: 
‘Ginkiih Lietuvos Neptiklaū- 
sbmybę! šallii itdrasl šalin 
Hitleris P ”
Matotb, kokius Šukius tada 

skelbė Stalįnb “mediniai karei
viai”. Jie stojo bž Lietuvos ne- 
priklaUsbmybę, reikalaVo Hitle
rio pašalinimo. Taip jie dai’č 
dėl to, kad Maskvos buvo toks 
nusistatymas. Tie “mediniai ka
reiviai” maršavo “į. koją” šū
kaudami apie nepriklausomybę 
ir ’ smerkdami Hitlerį.

Šiandien Maskvoje yra gro
jamas visai kitoks maršas ir 
Stalino “mediniai kareiviai” vėl 
“į koją” žygiuoja, skelbdaihi 
visai kitokius Šukius. Jie jdu 
hebOreikalaūja, kad Hitleris bu
tų pašalintas, o Lietuvos iiepri- 
klausoinybę jie pasimoję yra 
padovanoti Stalinui.

NORS KAILĮ PAKEITĖ^ 
BET ŠIRDIS PASILIKO 

TA PATI

Vienoje pasakėčioje kalbama 
apie gyvatę,;,kuri numetė savo 
seną kailį ir ėmė tvirtinti, jdg 
ji dabar ir iš esmės pasikeitė. 
Į tai jai buvo atsakyta: “Nors 
tavo kailis ir naujas, bet širdis 
pasilieka vi§ ta pati.”

Tas pat įgalimą pasakyti ir 
apie tušus imperialistus. Kaip 
“SaUdąrA” įeigid? dar 1925 m. 
prof. A. Janulaitis padaręs tok 
pareiškimą: '

“DdbdiTihidi rilšdi stengia
si plėstis keldami revoliuci
jas. Jie ateina kaip vaduoto
jai, o paškidli įsivyraus kaip 
viešpdčiak..”
Tdigi įšvąizdd riiŠU imperia

listų pdšikėjtė? bėl “širdis” pa
siliko ta pati. Piriha Hišų impb- 
Hdlištdi įįAtbiiib ’cariiš ir vergė 
mažąšidš tdiitdš, o ddbdb gar
bina Staliną ir eina “tdiitų va
duoti”, kad ppskui ‘gėlėtų tas 
tautas pavergti.

ĮVAIRIOS žfNIOS
.. ~~T ' ■'

Išvfejamas Hitlerio 
agentas

MĖKSikO, liepos 19 d. — 
Meksikos Vidabs tbikdių mini- 
stbriš prdn'eše, kad jis nbtabė 
išsiųsti iš' MbkšikdS Artūrą 
bietričH,, vokiečių atstovybes 
špaudbš, šefą, bietrich' išsluh- 
čiarhas dėl dideles prop’agan- 
dbs daromos iiacių hatiddi iV 
dėl kišimosi į Mėkšikdš vidaus 
bblitiką. Išsiųstas agehthš iš
vaduoja į Tokio. Prahėšėma. 
kad vokiečių vyriausybė jam 
yta dėvUsi darbą Tokio atsto
vybėj.

t C. Užsakė 3,000 
Naujų Vagonų

Tiks Karo Rėikalėms.
Illinois Central gėlžkelis pa

skelbė, kad daugiausiai Cliica- 
gos dirbtuvėse užsakė 3;000 
iiadjų, plienu išihūštų vdgbhų. 
Tam tikslui išleis $9i375,U66.

Gėlžkelib prbzidehtas Bėven 
aiškina, kad kdtui kilus; tuos 
vagonus buš galiihd naudoti ka
riškiems rėikalAhis, bėt kol kas 
jie tarnaus “taikos misijoms”.

.. . v ■ HAUJIENŲ-ACME Telenhoto
CHICAGO — į paskutinę demokratų konvencijos sesiją atvyko ir p-ia Roosc- 

veltiene. čia ji kalba į delegatus. Užpakalyj jos stovi senatorius Alben Barkley, 
seimo pirmininkas.

St. Miščikas-žiemys.

Rusijos spaudos apžvalga
(Musų specialaus korespondento)

I.
Sakoma, jog moters nepažin

si tol kol ji pati neprakalbės 
(tedovanoja man moters). Taip 
lygiai geriausia gali pažinti kb- 
rį nors kraštą susipažindamas 
su jo literatūra, spauda ir ben
drai spausdintu žodžiu.

Tiesa, kai kas pasakys, jog 
šiais laikais daugumoj valsty
bių kaip kartas spaudė dau
giau nieko neveikia kaip nie- 
luoja ir pasakoja tai, kas gera 
valdovaiiis. Vienur tai vyksta 
dcl siaučiančios diktatūros, ki
tur dėl kilusio karo ab kitu 
priežasčių.

Tiesa, negalima šio fakto už
ginčyti ir jei mes šiandieii no
rėtume kurio nors krašto spau
da remdamiesi nupasakoti to- 
krašto gyvenimą, pddėtį. Žino
ma labai suklystume, bei kai 
kuriais atžvilgiais visgi ta spau
da puikiai nušviečia, ji aiškiai 
parodo ko nori ir ko siekia val
dovai, kur link jie veda savo 
tabtą, į kur vairuoja laivą.

Maža to, kad suprasti dargi 
diktatorinių kraštų padėtį re- 
mianties jų spauda, jų literatū
ra, nereikia tenkintis vienu ar 
kitu laikraščiu bei žurilalu, bet 
reikia labai gyvai sekti visą jų 
spaudą, literatūrą ir tddmet 
daug ką sužinosite ir įsigyšite 
gan tikslų vaizdą.

Kai kur ta diktatūra, ypač 
Rbsijdjė, pradeda plušyti. Ji ne
teko HUVUšio savo pagrindo, 
nuklydo nuo buvusio sdvO ke
lio ir nbrėdama išsilaikyti vir
šūnėj e; teikia savotiškų lengva
tų, nors ir smarkiai aprube- 
žiuotų, skaudai išreikšti apytik
rį valstybės gyventojų norą. 
Kartais; pati Valdžia nežinoda
ma kur liiik gėriau Orientuotis, 
kitais žodžiais sakant, norėda
ma stižibdti gyventojų nuomo
nę vienu ai* kitu klausimu, pa
sistengia pati paskleisti naują 
mintį, laukdama kokį atbalsį 
tai susilauks plačiuose gyven
tojų stbogsiiiuoše.

Tdkioje padėtyje šiandien yia 
Bųsija ir jos sįiaudaį labai cha
rakteringa, primenanti cabo lai
kų Spaudą trumpai prieš penk
tus nietus dvidešimtaiiib šimt
metyje.

Rusija, atsistojus ant tdip va- 
dihanib nacionalistinio kdmu- 
ilizmo kelio, kurio pagriiidas — 
valstybinis kapitalizmas, nežino 
kiek šis kelias turės pritarimo 
gyvetitojų tahpe, ries šis kelias 
Įiaširihktks snaudžiant didžia
rusiams ir imį>ėrialistihiahi 
spėriibi partijos, kuris apsivy
lęs pasaulinė rėVoliucija ir ne
tekęs klašinio antspaiVid, nuta
rė remtis senais pan-šlavižino 
ūbaisiais, kad pelnyti šiokio to
kio pritarimo pašaūlyjė ir sava
me krašte.

Ir šiaridien tiek spauda, tiek 
litorūtura stengiasi persitvarky
ti, prisitaikyti prie naujos linl- 
jbš, peržiūrėti biivdšiaš tiesės 
ir Užgieddti harijė gaida:

Visk tai Verčia atryti ir iš 
naujo sukramtyti tai kas senai
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aukštai pakilę, kad galėtų dirb
ti prie sudėtingų mašinų, su
prastų jas ir kiltų juose noras 
perviršyti visus kitus, užsienį.

Be to, reikia nepamiršti, kad 
Rusijoje jau seniai dar carų lai
kais, buvo išaugus liaudyje dva
sia priešintis ir tiek gaji, kad ji 
mokėdavo visuomet prisitaiky
ti, pasislėpti kaip reikia ir pir
mai progai pasilaikius vėl atsi
stoti gyvenimo opozicijos pry- 
šakyje.

Šiandien, kuomett Rusija at
sidūrė kryžkelėje ir nežino ką 
žada ateitis darbininkijai ir 
bendrai visam pasauliui po šio 
karo, revoliuciją ar baisiausios 
rųšies vergiją vokiečiams karą 
laimėjus, leidžia pas save vidu
je griežti dviemis smuikais: ne
pamiršti seno tikslo (pasaulio 
revoliucijos) ir mėginti pridai- 
gyti naujas idėjas, iškastas iš 
carų erchyvo — nacionalizmą. 
Kuris kelias daugiau laimėjimų 
žadės valdančiam luomui, tas 
bus pasirinktas, šiandien nau
dojamos abidvi smuikus: revo
liucija, darbininkų klausimas 
judinama, kuomet kalbama a- 
pie Angliją, Prancūziją, gi na
cionalistinis taškaregis viršija, 
kuomet reikia kalbėti apie to
kią hitlerišką Vokietiją.

Kai kada šios dvi pažvalgos, 
nacionalistine su intemaciona- 
listine taip susimaišo, kad vie
na dalis lieigia antrą dalį, vie
nas straipsriio abzacas priešina
si antram. Tai vyksta todėl, 
kad bendra desorcntacija yra 
viduje, itetiiri pagrindo, tvirto 
pagrindo savo sprendimairis.

Bet eikime prie pačios spau
dos apžvalgos.

H.
Per paskutinius rinkimus, 

kurie įvykb Rusijoje po pasku
tinio Lenkijos padalinimo, kai|> 
paskutiniu laiku jau įprasta 
Rusijoj, buvo šalia taip vadi- 
nanio partinio sąrnšo, neparti
nių kandidatų sąrašas.

Rinkimai įvyko visoje Rusi
joje, išskiriant Kareliją ir l)e- 
geštaną. Kas tie bepartiniai? 
Tai taip pavadinamas partinis 
pauodegys, žmonės, kurie dėl 
ko hors nepriimti partijon, bet 
kurie tiek sbtdpę su partija, 
kad jokio pavojaus nesudaro 
partijai. Tai daugiausia įvairus 
specialistai, ihleligėntai, aukšti 
valdininkai sunkioje pramonė
je, kolchozų kai kurie veikėjai, 
bendrai žmonės siekią taip pat 
“geresnio rytojaus” savam skil
viui.

Juos negalima skaityti opozi
cijos žmonėmis, negalima dargi 
skaityti pasyvės opozicijos žmo
nėmis, nors dažnai šie žmonės 
būna paverčiami atleidimo o- 
žiais, kur nors nepasisekus ir 
jie daugiau turi reprezentuoti 
Rusijos “demokratiškumą”, 
kur, girdi, gali būti ir ne parti
nių sąrašas.

Tiesa, vienas kitas žhiogus iš 
aktyvios opozicijos pakliūva į 
šiuos sąrašuš, bet kadangi t'e 
sąrašai gerokai košiami, labai 
mažai tokių aktyvių opozicijo- 
nierių tegali pakliūti.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

■■‘NAUJIENOSE”

jau skaitėsi nuspręsta ir ap
spręsta. Maža to reikia pradė
ti garbinti tai, kas pirma buvo 
keikiama, reikia pakeisti visos 
teoretinės sąvokos ir tai reikia 
padaryti tokiu budu, kad nebū
tų suprasta, kad valdžios vyrai 
buvo suklydę.

Neįmanoma suteikti ( visos 
spaudos apžvalgos, tuo labiau 
negalima suteikti skaitytojams 
literatūros kritikos paprastame 
straipsnelyje.

Bet naudodamasis kai kurio
mis ištraukomis ir spaudos ben
dra apžvalga, pasistengsiu pa
rodyti skaitytojams kuo įdo
maujasi ir kaip įvairius klau
simus sprendžia šiandien Rusi
ja ir jos spauda, kaip ji šokinė
ja, ieško naujos Įiesos, nor.si 
prisitaikyti prie atsirandančių 
liaudyje srovių, nes pati partija 
netekus savo linijos šiandien 
turi stengtis sekti ir naudotis 
viskuo, kas teikia jai jėgą, nors 
lai priešintųsi jos nusistatymui.

Nors Rusijoje visą laiką vieš
patavo ir tebeviešpatauja vien
pusiškas lavinimas, bendras gy
ventojų apsišvietimas pažengęs 
žymiai ir negalima dargi mė
ginti lyginti šiandieninę Rusi
ją prie buvusios tamsios, neap- 
sišvietusios, analfabetinės caru 
Rusijos.

Rusijoje bendras apšvietimas 
pažengė labai toli, nors jame it 
pasitaikė kai kurių spragų ir 
buvo vienašališkas, lygiai kaip 
pačios Š. Amerikos. Rusijos 
švietimas grynai rusiškas, pri
taikytas jų sąlygoms ir valdan
čios partijos tikslams, bet tai 
nei kiek nepakenkė Rusijos 
darbininkui ir valstiečiui įsigy
ti daugelyje sričių gan aukšto 
išsilavinimo kas iš dalies ir pri
sidėjo prie pačios santvarkos 
keitimo Rusijos viduje.

Kickviėrihs lavinimasis, kokia 
puse bevyktų, priveda prie vie
no ir to pačio tikslo — galvo
jimo. Iš karto šis galvojimas 
ir svarstymas vyksta tais ta
kais, kutiūoS paskyrė valdanty
sis sluogsiiis, bei juo toliau, juo 
labiau žmogus pradeda savisto
viai svarstyti ir tai jau ne vi
suomet išeiha valdančiųjų nau
dai. tJž tai daug teisingiau nu
sprendė Isįidni jos fašistai pasi
sakydami prifeš liaudies švieti
mą, nes, girdi, kiekvienas švie
timas veda priė žmogaus noro 
išsilaisvinti iš visko.

Rusija Šiito keliu negalėjo ei
ti ptėdžioje, nes žmonių apsi
švietimas, pažinimas praeities, 
kuri buvo juoda, teikė jienis 
naujų žmonių, darė juos išgel- 
bėtbjaiš iŠ čaro jungo ir visa 
tai tik šiipHnd jų padėtį.

Šiandien Rusijos švietimas 
tiek toli pažengęs, jog atgal ke
lio nėra; antra, o tai šiandien 
svarbiausia, Rusija būdama at- 
šilikusi daugelyje atžvilgių nud 
kitų kraštų te norėdama pakel
ti savo produkciją, išaugyti di
džiąją pranidnę, buvo reikalin- 
gė žmonitį, kurie ne tik mokė
tų pasirašyti, bet ir butų tiek
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Neseniai laikraščiai pranešė,, 
kad pereitame kare labai pra-! 
garsėjęs vokiečių laivyno ka-l 
pitonas Franz von Rintelen 
Anglijoje esąs suimtas ir už
darytas koncentracijos stovyk
loje.

Taip ano Didžiojo karo ir 
dabartinio išėjo toks trumpas 
tarpas, kad yra visa eile žmo
nių, kurie pragarsėjo aname 
kare, kurie ir dabartiniame yra 
garsus. Atmintina, kad Didžio
sios Britanijos pirmas admira- 
iijos lordas Winston Church- 
illis, buvęs tose pačiose parei
gose 1914/18 metų kare, dabar 
vėl yra tose pačiose pareigose. 
Prancūzų kariuomenės vadas 
generolas Gamelinas aname ka
re jau vaidino svarbų vaidme
nį prancūzų kariuomenės vado 
generolo Joffreo štabe, žodžiu, 
abiejose kariaujančiose pusėse 
rasime dar labai daug buvusių 
ano karo dalyvių. Kai kuriais 
požiūriais ir pats dabartinis ka
ras yra lyg ano karo tęsinys.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

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. '

Šaukite Lafayette 3138, arba 
atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

šiomis dienomis pasaulio 
spaudoje nuskambėjęs Franz 
von Rinteleno vardas ne vištj 
yra užmirštas iš ano karo lai
ką. Tiesa, jo paslaptys išė.,o 
aikštėn tik po ano karo. Tačiau 
šilo narsaus vokiečių jurų ka
pitono istorija aname kare bu
vo tokia įdomi, kad dabartiniu 
metu ji atrodo tiesiog pasaka. 
Be to, ji yra ii’ labai pamoki
nanti. Kas gi buvo tasai kapito
nas von Rintelen ir kuo įddmi 
buvo jo istorija? Jis pats po 
krito yra paskelbęs savi) atsimi
nimus, bet ypač gražiai apie jį 
yra patašęs savo atsiminimuose 
buvęs ano karo metu Anglijos 
slaptosios tarnybos (Intelligen- 
cc Service) viršininkas, prieš 
dvejus metus miręs Sir Basill 
Thompson. Jo- atsiminimuose 
randame daug įdomių dalykų, 
kurių tarpe bene įdomiatisid 
yra vokiečių kapitono von Rin
teleno istorija.

1915 iii. pradžioje vokieč ai 
pradėjo labai jausti Amerikos 
karo pramonės gaminius san
tarvininkų pusėje. Amerikos 
dirbtuvių šaudmenys buvo gau
sus prancūzų anglų fronte. To
dėl vokiečiams buvo svarbi! 
trukdyti Amerikos ginklų gabe
nimų į Europą santarvinin
kams. Šiam tikslui jie ėmėsi vi
sokių prieinonių. Prasidėjo pa
slaptingi amunicijos prikrautų 
laivų sproginėjimai Atlanto 
vandbnyne plaukiant jiems į 
Europos pakraščius. Sprogo ir 
kai kurios Amerikos karo reik
menų dirbtuvės. Paaiškėjo, kad 
trii organizavo Vokietijos slapti 
agentaiį Vienu iš tokių agentų 
organizatorium ir buvo vokie
čių karo laivyno kapitonas von 
Rintelen, nusiųstas į Ameriką. 
Amerikoje jis dirbo kontakte 
su tuometiniu Vokietijos jurų 
alache von Papen, dabartiniu 
Vokietijos ainabąsadorium An
karoje. Kapitono Rinteleno dar
bas anglams ir prancūzams bu
vo labai nenaudingas. Todėl jie 
nutarė tam darbui padalyti ga
lą.

Kadangi pereitu karo metu 
anglų laivyno admiralijai pavy- 
ko sutelkti keletą didžiagalvių 
gabių matematikų, kurie sugė-

CHICAGO — Jame A. Farley pasirašo' sutikimą, kad 
Rboseveltas butų vienbalsiai išrinktas kandidatu į pre
zidentus.

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

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš - - $370,000.00
Dabar Mokame 3!/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

CHAftTERED BY b. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDĖRALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOCIATION of Chicago

JUSTIN MACKIEWICh, P rėš
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRglnia 1141

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUlLDlNG, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS:

Universal Savings 
and

Loaii Association
šioje Associacijoje visi indeliai yra apdrausti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D. C.

MOKA 314% U2 VISUS INDfiLlUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

bėjo surasti šifrų raktus ir iši 
šifruoti visas slapčiausias prie
šo tblegrriiiias, tai Aiiglijdš ka
ro vadovybė šiuo “išradimii” 
labai gausiai naudojosi. Vokite- 
čiiį šifro raktu ji pasinaudojo 
ir kapitono Rinteleno atsitiki
me. Aiighti jiasittiitė slaptą šif
ruotą telegramą į Ameriką vo i 
Papciitii, jurų attacliė, kuriam 
vokiečių jurų vadovybės vardu 
taip parašė: “Jūsų attachė, vo
kiečių ambasada. Diskretiškai 
įspėkite kapitoną Rintelen, kad 
jam įsakyta grįžti į Vokietiją”. 
Gavęs tokią telegramą von Pa
pen po tam tikro laiko ir įspė
jo von Ivinteleną, kad jis grįž
tų į Vokietiją.,

Po 2-—3 šavriicių ahglų admi- 
ialijd gavo pranešimą, kad von 
Rintelen turįs Šveicarijos užsie
nių pašą, išrašytą vardu E. V. 
Gacliė, olandų laivu “Noordam” 
vyksta į Europą. Savaime su- 
praiitama, kad ringių karo lai
vai gavo Įsakymą sulaikyti lai
vą “Noordam” ir iš jo išlaipin
ti kapitoną von Pinlelen. Buvo 
pasiųstas ir vienas belgas, kuris 
Rintelenąi asmeniškai pažhojo. 
Jis tuojau Rinteleną užkalbino, 
pavadihdaiiiaš jį tikra pavarde 
ir patardamas jam Besiginti. 
Tačiau Rintelen buvo labai šal
to kraujo ir gynėsi esąs šveica- 
rietis Gachė, bet ne vokietis 
Rintelen. Bet šis jo gynimasis 
nieko nepadėjo, ir Rintelen bu
vo suimtas ir nugabentas Į 
“Scotland Yard”, kur jo laukė 
pats slaptosios tarnybos virš- 
ninkas ir vienas admirolas.

Tardymo pradžioje Rinte’.e- 
nas laikėsi labai šaltai ir griež
tai. Jis tvirtino esąs švbicarie- 
tis Gačliė ir daugiau nieko ne
žinąs. Kai admirolas Hali jį 
paklausė, ar jis nepažįsti! tūlo 
kapitbiio Rintėleilo, šis pastara
sis atsakė hepri valąs jaiii, atsa
kyti. Ir tiktai, kai jam buvo pa- 
grąsinta patelegrafuoti į jo 
nurodytą Šveicarijos viešbutį, 
kuriame tariamasis Gachė dir
bęs, Rintelenas apsigalvojo ir 
nutarė pasiduoti. Jis buvo at
gabentas į admiraliją. Kai ad
mirolas jo paklabsė, ką jis no
rįs pasakyti, Rintelenas atsakė 
pasiduodąs. Esą, nėra reikalo 
laukti telegrafinio atsakymo iš 
Šveicarijos: kapitonas von Rin- 
tteleh juiiiš pasiduoda, kaip ka- 
rb belaisvis. Jis suprato, kad 
jam butų daug blogiau, jeigd 
jis butų Anglijoje suimtas sii 
padirbtu švetimit užsienių pasii 
ir kaipo toks atiduotas Ameri
kos įstaigoms. Patekęs gi Ang
lį j on kaip karo belaisvis, kaip 
karininkas; jis galėjo tikėtis ge
resniu likimo; Reikia prisakyti; 
kad vokietis čia neapsiriko, 
kaip savo atsiminimuose rašo

Sir Baslį Thomson; tUojriu po 
prisipažinimo, kas esąs, Rinte-’ 
leiiaš liiivO pakvibstris vrikririe- 
liiaiiti sti admirolu Hrill ir lbr- 
tlti Ilersbhėll. Čia anglai nlip.i- 
sakojb Rihtėlteniii visą įdoiii’ą 
jd sugavimo istoriją ir daug ki
tų nuostabių dalykų, iš kurių 
paaiškėjo, kad anglų adinirali- 
ja turėjo vokiečių slapčiausia 
raštų teiktus.

Vakarieniaudami su Rintele- 
nu, anglai paklausė: “Jau ketu
rios savaitės kaip mes jūsų lau
kėme, — kodėl taip ilgai jus 
neišvažiavote iš New Yorko ga
vę telegramą?”

“Apie kokią' telegramą jus 
kalbate?”—^burbtelėjo von Rin
telen.’ r r

Admirolas I’lall jam tada pa
sakė: “Kalba bina apie telegra
mą, kurią jus gavote liepos b 
d. ir kurią jums įte kę kapito
nas Ėoy-Ed, Penktosios alejds 
ir Kcturiasdgįįmt penktos gdt- 
vės susikirtime. Palaukite, aš 
jums ją paskaitysiu.” Ir admi
rolas Hali išsitraukė iš savo ki- 
šdnūs pluoštą popierių, iš kurių 
išėmė vieną mažą. Tai buvo 
Rinteleno alšaiikimo telegra
ma.

“Ką jus į tai pasakysite? Ar 
mano draugas neturėjo teisės 
jums pastebėti, kad jus ilgai 
neatsakėte?” Tada Ibrdas Her- 
šclibll Rintelenui papasakojo 
apie telegramą, kurią angiai 
davė vokiečių kreiserių eskad- 
rds vadui adiiiii’dlui grdfui 
Spce, kuria telegrama jam bu
vo įsakyta vykti į Falklando sa
las Pietų Amerikoje. (Apie gra
fu Spec eskadrą ir apie jos mū
šį prie FalkldHdb salų taip pat 
yra žinoma labai Įdomi epopė
ja, kurią papasakosime kitame 
straipsnyje. ŠĮ kartą baigsime 
von Rinteleno istoriją.)

Voil Rihteleh buvo apklaus
tus apie Įvairius dalykus. Jis 
griežtai atsisakė kalbėti. Tada 
admirolas Hali jam parašė 
trumpą laiškelį tokio turinio: 
“Jūsų laikymasis mane priver
tė šUsihiąStyti... Įrodyitiai; ku
rie prihiąžu Susirinku prieš jus, 
kurie liečia jūsų veikimą, nega
li būti niekais nuleisti, ir aš 
esu priverstas atsidurti situaci
joje, kuri man tepalieka tik 
maža alternatyvų”. Greitai pu 
tb Rlntelten būvu nugabentas j 
gdršų LbilUdnd bbkštą; kuria
me istbriiiidis laikais būvu ker
tamos galvos Anglijos kara
liams ir karalienėms, kuriame 
per paskutinį karą buvb iliikfrš- 
tbs gdlvbs eilei priešb šnipų, 
šiaine Londono bokšte- buvo 
karo teismas ir Rintelenui. Vie
nas iš sargybinių kartą ramiau
siu tonu pasakė Rintelenui: 
“Nenusimink, pone,—penkioins

musų karalienėms buvo nukirs
tos galVbš širihlę bokšte.”

Karo teisme Rintelenas buvo 
apkaltintas tuo; kad esant ka
rui jis atvyko į Didžiosios Bri- 
tdmjos teritoriją (iibs Šiame 
.exsme nenonėca jį traktuoti 
Kaip karo belaisvį, bet kaip ci- 
vJĮ; kad tokiu budu jis butų 
galima at.duoti Amerikos va.- 
ažibJ Įstaigoms, kur jis butų 
lūkėjęs atsakyti tiž šri^o veiki 
iritį, iiėšlideiiii ą sti Jungt.mų 
vriist^biiį liteli t Kilti iii Ii) , svetimu 
viiidti te t;l. Triteiriii Rintelenas 
ūctiirėjb šUitkiihlij Įkdtiyti, kad 
jis čia dtVyito iib šri^o valia, 
uit pačliį riiigltį pitet'rit'ta. š.tie 
jU Įrbiijdtirii prit:kb riiiglų karu 
vUiShiūi, ii- jis Riiiidbiiį išteisi- 
irti; liytiijriils illėii Į Vifeiiame lai-1 
Ririšlyjė štdiiibidims rai- 
deilii.'-, įiakaŠyiri: “Kapitoną >| 
^dn.blėii stlŠattd^tli 1 Londono! 
Lukšte, kiiijj šiiiĮiriš.” davęs to
kią aiėstribiją, liiiitb.e.ihs belai 
svių šibvykibjb ililvū sutiktas 
datig gėririū, iiegti įikridžioje. J iš 
p-išidaiė ĮicpaliriHiš. Pradėjo j; 
iaiikyti Alherikbš Įstriiymų ži- 
itovdl ii- Uėtekiyvrii, ktirie jį į 
kaliiiiiėjo grįžti. į Jungtines 
Valstybes, iiiitodihėdaiiii, kad 
aiigiai jĮ galį šiišriiidyti. Vokie
čiai liolėjb R h kiblią kaip nors 
išvaduoti. TriČiaii tai buvo ne- 
Įitianoma. Ameiikibčiai prašė jį 
išduoti Amerikos valdžios įstai
goms. Tačjdu anglai su tuo ne
sutiko, nes jie negalėjo išduoti 
karo belaisvį neutralios valsty- 
Jies valdžios įstaigoms.

Apie kapitoną Rintelen buvo 
visokių istorijų. Jo bendrinin
kai buvo teisiami Ameiikoje. 
Ir tik pereitais metais gilutihai 
pasibaigė kai kurių byla Ame
rikoje. Aiiiėi’ikos teismas pripa
žino jų nusikalstamą veikimą, 
už kurį atsakingą padarė Vo
kietiją. Vokietijai būvi) uždėta

sumokėti ir didelė suma nuo
stolių atlyginimo, šiomis dieno
mis kaip tik teko skaityti laik
raščiuose, kad tų nuostolių ga
mtinį sureguliavimą padariusi 
Vokietija, susitarusi su Ameri
ka. Kapitonas Rintelenas tebė
ra gyvas. Kaip neseniai laikrriš- 
ciai praneša, Anglijoje jis yra 
buiniias ir uždarytas koncentra- 
cijtis Stovykloje. Kokie buvo jo 
suėmimo motyvai — apie tai 
ilcko ne^a. keliita. Tačiau atro
dei, krid von Rintekn šiamfe ka
re laikosi kitokių pažiūrų, negu 
jis laikėsi aname kare.

(“L.A.”)

SKOLINAU ant g—’’
MORGIČIU tBį
Safety Dėžutės nuo $2.00 T hiėtūs. > 
Rašome Insurance Visokios 
šios—R E. Patarnaujarn prįe 
kimo ir pardavimo nąm^i.
; duodam Money Ordėtffūs;’'.,
Notary Public-—Modernas Ofi^žis'/

SUKYS- I)OOD¥/Į 
A N TON ISEN, v Itfc;,; ? 

3252 SO. HALSTEDį STREET"*,
Td CAE.umėt ' 5

Tel. VICTORY 1272
PYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL. '

ifilGV JUMS REIKIA
Rakandų, Kaurų, Pečių, Radijos, 

Pijanų.
į>15,000 Stakąs, naujas ir vartotas.
Didžiausias kada nors pasiūlytas 

bargenas.
Atsilaikykite ir pamatykite.

Atdara kas vakarą iki 10 P. M.
CHICAGO SALVAGE 

FuLhiture Co., Ine.
5800 So. Halsted St.

BRIDGEPORT ROO^ING AND 
SIIf-ET METAL CO.

8216 š. fiab te<» Ni. ' i loky 4965 
Stogds, rindb, stogiailgius ir 

sienų apmušimus.
Taisome be*, ką. Atnaujiname bet 

ką. Dai-bas užtikrintas. Pilndi 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILtS S-iO m
Išima Už ............. *1q.OU
prabų vimas ern n n Ligoniaėje ............. *5U.UU
RAUDONG1SLIŲ $ 9E HH 
Išėmimas ir Ligon. ’£w«UU 
REUMATIZMAS C O A A 
Greita Pagelba ......
gydo Visas ligas 
Ekzaminacija C 4 A n
ir vaistai ................. * I -UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00

DEL INFORMAtlIJV KREIPKITĖS J

Of CHICAGO

Teiėpliorie tJairidl 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary
RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 

ketverge nuo 9 ryto, iki .7 v. v. 
Seredoj huo 9 ryto iki i.2 dieną

2202 West
11FederalSavings CermakRd.

AND LOAN ASSOCIATION rnirACn ITThf rHirir.A CH1CAGU, 1L.L,.

Duodain Paskolas ant

1 -inų Morgičių
Chicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 

pataisymiii ii- statymui naujų namų

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus

itidkldfeko asmėriš tduiihiirii yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBEV.

Svarbus pasaulio įvykirii dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje suteikiami žinios iš Viso pasaulio

IR LIETUVOJ
VlfeNYbfe plačiai aprašo apie Aųierikoš lietuvių vei
klą; kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jauhimtii angių kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį” \

Kaina metams $5.66. Lifeltivoje te ŠEodkiyhe $7.
Ldivakorčllį agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiiinlimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street §r6dkiyh, N. Y.

Sopkie I 
Barčus I 
RYTINĖ RADIO i

VALANDA |

— iš stoties — H
W.G.E.S. I

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJA

MADŲ 
KNYGA

'KAINA 15 CENTU
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
tnus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, III.

Vardas ........................................

I
 Adresas ...........;..........................

Miestas .........................................

Valstija ------------- --------------
h--------------------------------- —
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lavv. We seldom hear
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by BRUNO RAY MATHEWS
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The Baltic American Society turned the balance of governmental 
of Washington, D. C. held its lašt r
regular meeting of the season on 
Monday, May 27th in the Interna
tional Student House, 1708 Nevv 
Hampshire Avė., N. W. The Socie
ty vvill reconvene in September. A 
committee vvas a.ppointed by Dr. 
Ellis Havvorth, its president to plan 
small group affairs for the summer, 
consisting of the follovving mem
bers: Anthony Zilinsky. Miss Lud- 
milla Floss, Alfred Schroeder, L. 
J. Esunas, Miss Viola Niami and 
Dr. J. de S. Coutinho. A nomina- 
ting committee to dravv up a slate 
of officers and make a report injspeaker said. 
September vvas also seleeted and Į 
consists of the follovving: L. . 
Esunas, Chairman; Everett Ansleyjfrom the personnel of each group. 
Dr. J. de S. Coutinho, August Ni-Įhe said, pointing out that in 
kola and Mrs. Alice Thornton.

The guest speaker for the occa
sion vvas Dr. Herbert Wright, pro- 
fessor of International lavv at the 
Catholic University of America 
and rermanent member of the Lat- 
vian-American Consiliation Com
mission vvho has participated in va- 
rious International confcrences.

Dr. Wright expressed an opinion 
that the existence of treaties vvith 
37 nations—including 
belligerent countries 
for permanent International com
missions 
disputes 
ing this 
vvar.

S'gners of such treaties, he said, 
agvee not to declare vvar or begin 
bortilities until the conciliation 
commission has submitted its re
port. vvhich vvould be filcd vvithin 
a year.

The United States might have 
entered the lašt vvas against Great 
Britain nearly a year and a half 
before our actual declaration of 
vvar aga nst Germany, he said. 
‘British violations of United States 
neautrality at that time might have

opinion but for the existence of 
such a treaty vvith England,” Dr. 
Wright stated.

No treaty calling for conciliation 
commissions vvas in effect vvith 
Germany then, although the United 
States 
signed 
Reich,

“We

of
Lithuanian

national folk festival
talk. Among those

recordings of the 
partici-

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

MONDAY, JULY 22, 1940
FIRST LADIES OF THE DEMOCRATS.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

all of the 
providing

of conciliation to settle 
is the best means of keep- 
country out of the .present

U. S. Offers Jobs
As Teachers in
Indian Schools

■iii
RECOGNITION: LUCer Edvvard vvh-ere, hovvever, she vvas hampered 

Allman is at present collaborating by ber lack of English... Vaičkus 
vvith Dr. Duane T. Englis, head oi was bandmaster in the army of 
, , A i Czar Nikolai Nikolaivich...the department of chemistry of the 

University of Illinois on a manu- 
scr:.pt on iodometric glucose... 1 
Dr. Englis vvrites: “We are con- ! 
tinuing along the line you took up 
and expect to combine more recent 
vvork vvith yours for a publication 
upon vvhich you vvill be a joint au
thor.” .. .Ali of vvhich makes Ed’s 
bride of a month, the former Ju- 
lie Rachens, another LUCer, very 
nroud and happy ... Another mem- 
ber of the šame club, Al Drigot, 
mušt have sėt some kind of a re- 
cord vvhen he graduated Chicago 
U. lašt month ... As elose as vve 
can surmise his age, he mušt be just 
about 20 novv ... At 16 he had al
ready compiled enough credits to 
be eligible to LUC membershi.p .. . 
His brother, Stan Drigot, is also a 
graduate of Chicago .. .

CHRISTENING: There vvere great 
doings at Fox Lake lašt Sunday ... 
To vvit: the christening of Dr. Ber- 
tash’s nevv eruiser. .. At least, it 
mušt be almost as large as a erui
ser for, after 22 people had come 
aboard ,there remained enough 
room for dancing on the deck .. .It 
is equipped vvith toilet facilities 
refrigeration, sink, stove, beds, etc. 
... It vvas appropriately christened 

Park District Opens Re- a Lithuanian name, "Živilė of Chi- 
.... n j caS° • • • A bottle of valstybine Iun 01 sPecial sur.pnses,

NATTJTENŲ-ACMF T»lenhoto
Mrs. Franklin D. Roosevelt, left, and 'Mrs. Henry A. VVallace meet in Chicago after Demo- 

eratie National convention nominated their hus^ands for President and Vice President.

shington 
ber of 
cluding 
and the 
Lothian.

A program 
Finnish and 
pants in the 
follovved the
vvho vvere heard in the recordings 
vvere: Kazys Shimkus in a kankles 
number; Kazys Dūlys, accordion ac- 
companist; Miss Helen Pechukaitis, 
Rose Lucas (now Mrs. Baltrušai
tis), Miss Elsa Perala in Finnish 
songs vvith kantele, Mrs. Otto Sarki- 
pato, violinist; and Mrs. V. A. Lut- 
tio, Finnish soprano.

Members of the Society attended 
a dinner gathering in thte garden 
of the Parrot Tea Room to celebrate 
St. John’s Day—a festival day in 

, the Baltic countries. The society 
| also honored on this occasion Dr. 
Ellis Havvorth, president of the So
ciety and his bride-to-be, Miss El-'What’s the matter vvith it? Can’t 
aine Ervin vvho vvas presented vvith ’y°u Žet the programs?”
a silver gTt. Members of the dtp-1 Mrs- McLeod—“Ay, it brings in 
lomatic corps sent congratulafory the programs, all right, but Sandy 
A ' ' » » V. ’ s -f 5 1 1 rC V"V 4" . t V* zT 4

NUTS and BOLTS
by

M. T. DOME

I see by the papers that a wo. 
man 
nati 
shot 
ture

..LUC

LUC STUDENT SERVICE

CHICAGO PARR 
DISTRICT NEWS

in a movie house in Cincin- 
stood up in the audience and 
herself. I saw that very pic- 
here lašt week.

Radio Dealer—“So you want to 
return the radio sėt, Mrs. McLeod?

Announcement was made today 
by the United States Civil Service 
Commission of open competitive 
examinations for a number of posi- 
tions with the foderal government. 
Applications mušt be on file vvith 
the Washington office of the com
mission not later than the elosing 
date given 
date listed 
statės east 
date is for 
the West.

lomatie < 
/nesuges to the couple.

L. J. Esunas
finds the 
read by.”

wee liglat' too hard to

During the next eight vveeks a 
series of articles will ap.pear in this 
paper vvritten by members of the 
Lithuanian University Club vvith 
the object of assisting high school 
graduates decide vvhich profession 
to enter.

Chemical ijngineering

■jn m There is no ąuestion arrec Chicago lours calling to youth. There
I ■»_ IT

For This Week
Will Visit “Life” House, 

Chinatown

KNICKKNACKS: When summer 
refused to come to Chicago, some 
people vyent south to find it.. . 
Among them vvere Bea Mockus, Jo- 
sephiue Miller, Vai Ladiga and 
Frances Latvenas ... The girls vvere 
lašt heard 
vvhen thęy 
štili going 
. .. Isabelle 
have sėt their date for August 31 
... AI Rulis, who is getting enough 
experience at these things to be- 
come a professional. will also 
“stand u.p” for that vvedding... 
Other July vvedding vvill be those 
of Edmund Zebrauskis and Pauline 
Petreikis, and Patricia Venckus to 
John Laukis ..

birutė
Date—August 3rd
Time—8 p. m. Until ???
Place—Liberty Grove
Occasion—Birutė’s Moonlight pienie

There it is, all in a nutshell. Out- 
side of having an evening crammed 

Birutė’s.... n t» j cago”...A bottle of valstybine _SęTStl’cltlOnS ior l>oys clIlCl from Lithuania vvas used instead P^cn’c shall feature an orchestra
Girls Swimminjr IMect 1°^ the customary champaigne... |that vvill ignite your feet into trip-

 ' <The actual christening (breaking of,PinS ^be light fantastic in the most
Entries for participation in th?'1

Chicago Park District annual city- 
vvide outdoor svvimming champion- 
ships o.pens today and eloses Mon
day, July 29, 1940.

There vvill be competition in the 
junior, intetrmediate and senior 
divisions. Preliminaries vvill be held 
at Bessemer, Sherman, Douglas, 
Riis, Portage and California parks, 
Saturday, August 3, 1940.

Winners in the fancy diving and la"Creme 
the vvinners and runners-up in alljovving note

<the bottle) vvas .performed by 4|unusual manner. Delicious refresh- 
iyear old Matty Bertash, son of the ments be served that vvill more 
Bridgeport retail meat dealer... ithan satisfy your eraving for good 
Dpuggist J. P .Rakštis is novv de-ifood. and drink- In 0*her words- 
termined to inerease the size of his n°fbing has been overlooked in as-
navy in order to beat the good 
Doč by at least an inch .. .

suring you an evening of supreme 
entertainment.

SOCIETY: We might have a “so
ciety circle” among our ovvn Lithu- 
anians, būt vve presume the clos- 
est a Lithuanian has come to be
ing included in the real “creme’de 

-------j” is included in the fol- 
j from a Nevv York 

other events qualify for the finais nevvspaper: “Dr. and Mrs. John O. 
to be held u. L1L 
and Meade Avenues August 9-10,' 
1940.

Qualifiers 
ents vili report for competition and vvas 
August 9th at 7:30 p. m., all othters tor’s hospital in

Our energetic treasurer, Eleanor 
Platkus, after testifying to the 
fact that all vyork and no play 
vvould lead to no good, has recently 
been seen in the constant and hap
py companionship of some of our 
handsome and eligible young hope- 
fuls, Unlike all other little girls,

The preliminary training that
* engineering students receive at col-

no ąuestion about youth , js essentiall the same for all 
i are some branches of engineering. It is m 

the third and fourth years that the 
students are exposed to the more 

it specialized courseš’ of their chosen 
to be lame but field.
worse it would Chemical engineering students 

snend their first tvvo years study- 
ling English, foreign languages, ma- 
.thematies, .physics, and chemistry— 

mo“ and they mušt be good in the lašt 
three. The lašt tvvo years are devo_ 
ted to numerous ^hem courses and 
courses in different branches of 
engineering, especially mechanical 
and electrical. The straight Chemi
cal curriculum differs from the en
gineering 
courses of 
chemistry.

days I have wait hours to ūse the 
telephone.

Lady—“My 
be dreadful 
how much 
be blind.”

poor man

An opportunity to vist the “Life
House’ ’sponsored by the Chicago tried bein’ blind, but dey vvas al- 
Maternity Center in LaGrange Park ways', slippin’ 
is pres-ented by the WPA Free Chi- ” 
cago Tours during the vveek of Ju
ly 21-27. 1940. Tours for the vveek 
include:

Tucsday, July 23. “De Paul 
versity”. Meet at 2:30 p. m. at 
N. Sheffield

Tuesday, 
Life”. Visit 

, house. See 
teacher in takin£ 
boarding at Madden Park Fieldhouse,

Aug. 12 and Aug. 15 in

Old 
mušt 
think

' be to
Poor Man—“Dat’s right, lady. I

ney. •
me counterfeit

in each case. The first 
is for ap.olications from 
of Colorado. The second 
Colorado

Uni- 
2235

Remember away 
ple used to argue 
the war?

back when 
about who

peo-
won

and statės to

Avė.
July 23. “South 
a large park and 
the Ida B. Wells
sha.pe. Meet at 8 p. m.

3800

This 
the

are: 
and

The positions open 
Indiana community 
cchools, 
the United States proper, and'
March 15, 1941, for points south of 
the Arctic Circle in Alaska, and 
May 15. 1941, for points north of 
the Arctic Circle; senior laboratory 
mechanic, Aug. 12 and Aug. 
cotton technologist, Aug. 12 
Aug. 15; senior cook, Aug. 5 
Aug. 8.

Į Film Star—'“Think of it! 
Side nervy publicity man wants 
field, nevvspapers to photograph me iii 
pro-

in that there are no 
engineering — just more

at Riis park, Fullerton vieta of 
. their son 
I first son 

in fancy diving ev- Countiss

on August 10, at 1:00 ,p. m.

Park District Outing 
Club to Picnic at 
Camp Bemis

Nevy York have named1YUW 1U1IY IldVU lldlllVVl Į

Paul Anthony. He is the'jnstead of htting that certain feel- 
of the former Henrietta ker heart, strange as it may

of Chicago and Dr. Vieta seern> 
born on July 8 at Doc-

Nevv York.”

----- , that funny sting has con- 
centrated in her tooth! She had the 
little nuisance pulled lašt vveek.

have
Lithuanian politi-

DEMOCRAT: We might 
some prominent 
cians in Chicago, būt the only Li
thuanian delegate at lašt vveek’s 
Democratic convention hailed from 
Wilkes Barre, Pennsylvania ... He 
is Victor Gudaitis, vvho represented 

county ... That he is ac- 
Lithuanian circles is evi- 
the fact that he vvas trea- 
the first Lithuanian Day

Believe it or not, we have a 
“HAM” in our chorus, and we do 
not mean the hip of a hog. The 
term we are referring to is often 
applied to aperson interested in 
amateur radio vvork. Al Kubilius, 
one of our nevvest members, is a so 
called ham. He is the proud ovvner 
of his licensed short vvave radio 
station vvhich he operates almost 
daily. The call letters of Al’s sta
tion are W9ZML, and it is very 
likely that you can pick up one of 
his broadeasts on your short wave 
receiver.

The Chicago Park District Outing į Lucerne 
Club vvill hold a picnic at Camp tive in 
Bemis, Sunday, August 4.

The group vvill meet at the end 
of the Tvventy-second Street sur- 
face lines (4600 West) at 9:30 a. m. 
and board interurban car to Stone 
Avenue, LaGrange. Hike leaders 
vvil eonduet the picnickers from this 
point to the camp, a vvalk of 
tvvo miles.

The picnic grove vvill be 
at 9 A. M. to accommodate
vvho .prefer to drive out earlier in 
the day.

Athletic games and barn dancing 
vvill be featured entertainment. 
Those vvishing to join in this plea
sure excursion are requested to 
meet hike leaders at the designa- 
ted rendezvous.

dent by 
surer of 
in Lucerne county ... He is about 
45, has a son of

my bath!”
Film Manager — “Well, I 

understand. Does the bath 
paint’ or something?”

don’t 
need

successful chem engineer 
display more than the

To be a 
one mušt 
mere ability to do academic vvork 
well. One mušt possess practical 
mindedness and imagination—he

15
S. Rhodes Avė.

Wednesday, July 24. “1940 
House in LaGrange Park”.. 
the nevv model home built 
plans shovvn in Life Magazine and 
exhibited by the Chicago Maternity 
Center. Meet at 11 a. m. at Stone 

and Avė., Burlington Station in La 
ancj Grange. (Douglas Park “L” to Oak 

Park Avė. Extra fare on LaGrange 
eleetrie to end of line.)

Wednesday, July 24. “Chinatovvn”. 
Visit Chicago’s most colorful orien- 
tal community. See the On Leong 
Tong, Hali of Justice and Chinese 
stores and museums. Meet at 8 p. 
m. at 22nd St. “L” station. (Cermak 
Rd. near State St.)

Thursday, July 25. “Migratory 
Workers”. See West Madison St., 
the largest center of migratory 
workers in the country. See the 
scene of the Haymarket Riot. Meet 
at 8 p. m. at Desplaines St. Police 
Station, 120 N. Desplaines St.

Friday, July 26. “Levvis Insti
tute”. An opportunity to see a cok 
lege vvith a curriculum emphasiz- 
ing engineering and home econo- 
mies. See fine .pottery vvork. Meet 
at 2:30 p. m. at 1951 W. Madison St.

Life 
Visit 
from

An article in a magazine

Cable can be seen 
at the Woodstock

15;

Full Information may be obtain- 
ed from the secretary of the Board 
of United States Civil Service Ex- 
aminers at the post office or cus- 
toms house in Chicago, or from the 
secretary of the board in any first- 
class or second-class post office.

LITHUNMS 
THE/ ADE 900,000 
STRONG OVER HERE

Are They Eating Food, Wearing 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
--------imi n mm iBw m-----------  

NAUJIENOJ 
---------- IK LfiUMUI 8111NEK-----------

says 
the brave soldier never hesitates mušt alvvays look forvvard. He mušt 

have the ability to get along vvith 
people—from those whom he may 
be vvorking for to those vvho are 
under him to execute his plans.

a moment when his own personai 
safety is involved. Neither do I.

Percival: “Daddy, do they raiše 
political .plums from seeds?”

Papa: “No, young man. Political 
plums are more often the result of 
a bit of clever grafting.

Now, just what does a chem en
gineer do—Well, the work consists 
of a number of things. It’s the chem 
engineers job to discover what im- 
provements might be made on some 
.process already in operation. It’s 
his job to develop the apparatus 
to produce on a commercial basis 

( produet. 
Then there is plant management—■ 
the training that a Chemical engin
eer has plūs some business knovv- 
ledge makes him particularly suit- 
able to fili

INNOCENCE REPAID.
Conclusive evidence of the blon- 

de girl’s innocence having been ęs- -- r_____ _  _ t_____
tablished, she vvas released from some nevvly discovered 
prison Monday and granted a full 
parson. —San Francisco (Calif.) 
Examiner.

such a .position.
Recreation”. Visit the golf course, 
ball-diamonds, archery range, bovv*. 
ling-on-the-green, boat building'his interest 
shops and kitę flying club. Meet at1 receive any remuneration for 
2:30 p. m. at the Southeast corner. Services. What you can earn in 
of 63rd St. and Stony Island Avė.

While a 
very much

chem engineer may be 
interested in his work, 
will die if he does not 

his 
this 
the 
out

about

open 
those

Youth Without 
College Records 
Get Air Training

season 
Lithu- 
Good-
Wood-

ACTOR: S tau 
doing his stuff 
Summer theater, vvhich is novv in 
the midst of its eight vveek 
... Cable, vvith several other 
anians, is a student at the 
man theater .. .A ride out to
stock some vveekend vvould be .pro- 
fitable to your pleasure... You vvil/ 
see a good play and vvill be par- 
ticularly pleased with the acting of 
our ovvn Stan... He comes of a ta- 
lented family in this field... His 
uncle and aunt, Mr. and Mrs. Rulis 
(parents of Al, chairman of the 
Chicago Lithuanian Society Youth 
Committee), used to play leads in 
plays directed by P. Grigaitis, back 
in. Baltimore, their original “home 
tovvn” in America ... Speaking of 
actors, many vvill be interested to 
learn that Pola Tindžiulytė, leading 
lady in many of the plays directed 
and starred in by George Vaičkus,

Vytautas 
nevv bember, 
quite a chess player. At our lašt 
meeting he was successfull in de- 
feating all oncomers. Even the 
minded
unable to outlick this nevv 
genius. Besides being a crack 
player, Vito is also a radio 
nouncer for one of our daily 
programs.

Stapulionis, another 
has proven to be

Aldona Rutkauskas
keen 
was 

chess, 
chešs

Friday, July 26. “Czech Califor- 
nia”. Visit Chicago’s Bohemian 
Czech colony with its film theater, 
cafes and shops. A public library1 
with a reading rbom and an exhi- , 
bit of folk art. Meet at 8 p. m. at 
John Toman Library, 4003 W. 27th 
St.

Saturday, July 27. “Jackson Park

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų..

field depends on you and 
breaks you get. You may start 
at $1500-$1800 (maybe lėss) if you 
have just a bachelor’s degreę, and 
the figures inerease vvith the addi- 
tional years of study you may put 
in at college—Ph.D’s may start out 
at' $2400-$3000. With years of ex- 

. perience you 
$15,000.

might get $10,000-

A Civil Aeronautics authority 
^program for men vvithout college 
training is to begin in> a vveek, it was recently married to George 
vvas announced yesterday. The pro-j Lukas, Margutis’ advertising mana- 
gram, open to men betvveen the ger... Pola vvas one of the early 
ages of 18 and 26, vvho pass physi- stars of the stage in Lithuania, 
cal examinations, is sponsored continued her prominence in Ame- 
jointly by the Junior Association rica, and even vvent to Hollyvvood 
of Commerce and the Lions’ Inter- ==;:===:=;=====;:=======:=^ 
national. |

Under provisions. of the plan, scholarships vvill be given. 
72 hours of ground instruction vvill Registrations are being taken at 
be given to registrants. .. 
are more than a single group,

Sunday July 21st. 
took place at the 
Providence of God 
and Union Avenue.

Miss Helen Vespender, our be- 
loved soloist and Bruno Ray Math- 
ews .popular author of the Bric-A- , 
Brač culumn, vvere married yester- 
day afternoon, 
The vvedding 
church of the 
on Eighteentn
The bridesmaids wore refreshingly 
smart govyns of the aqua-blue hue, 
vyhile Helen’s sister Genevieve, ac- 
ting as maid of honor, vvas lovlier 
than ever in her gorgeous govyn 
of pink. Four 
men, chosen as 
sion, completed 
Duti<V of best
executed by Bruno Brooks of stage 
and radio fame. The reception was 
held at the Syreha Restaurant and

handsome young 
ushers of the occa- 
the perfect scene. 

man were capably

uvu"wui Registrations are being taken at 
If there the Chicago Boys’ club branchesat

10 2801 South Ridgevvay avenue, 1725 was attenJed by intimate fnends
fligh ŠcholZhips entitllng win. North Orchard Street, and 120 So. who came from near and far to n«s to a “o houf — fa La Šalie Street, and at the Junior =tulate the happy young

Association of Commerce offices at couple. 
such 1 North La Šalie Street. Edward Mankus.

1139 SODU MLSIE) SIBEH. CMCAGŪ, ILL
flight instruction will be 
In classes less than 50,

It’s a good 
retom for good

plenty of
Amen

field and 
men.

avvarded. 
five

1
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Jaunį Lietuviai
Muzikos Šventės
Orkestroj

Ką Veikia Chicugos 
Žemaičiai

Chicagos “Open” 
Golfo Turnyras

Iš Pusmetinio Susirinkimo

Gros SoldieBs Stadione, 
Rugpiučio 17.

11 -oj Chicagos Muzikos šven
tėj, kuri yra organizuojama 
rugpiučio 17 dienai ir įvyks 
Chicagos Stadione, dalyvaus 
rinktinis Chicagos viešų nioky-

rių “bigh school” orkestrų ga
besni nariai. Kaip skelbia mo
kyklų muzikos direktorius, Miss 
Helen Hovve, tame rinktiniam 
orkestre gros sekami lietuvių 
sūnus ir dukterys:

Lillįan D i lis iš Calumęt High;
Robert Kasty iš Harper; ■ 
Jerome Bartkus iš Kelly; 
Ray Jąseckas iš Kelly;
Jack Szatunas iš Tilden Tech, 
Evelyn Check iš Parker.

Liepos 17-tą d., Hollyyyood 
Inn svetainėje įvyko žemai
čių Kultūros klubo pusmetinis 
susirinkimas, šis susirinkimas 
buvo skaitlingas ir* tarimui 
sklandžiai ėjo.

Kadangi prie kliubo pri
klauso apie 12-ka muzikantų, 
tai nutarta suorganizuoti Že
maičių Benas. Šis Benas tar
naus tik sayo organizacijai, 
bet jei bus kviečiamas į kitų 
organizącijų parengimus, tai 
kliubas nedraudžia dalyvauti.
Galvoja Apie Choro Organizą- 

vimą.
kilęs klausimas, ar ne- 
ir Žemaičių Kultūros 
suorganizuoti Žemai-

Lošia Ginkųs, Ne Goodpian.
Golfistas Jolinny Revolta iš 

Evans tono kol kas stovi pirmoj 
vietoj ir tur būt laimėjo “Chi- 
cago Opęn” golfo turnyrą, ku
ris buvo lošiamas Tam O’Shan- 
tęr golfo laukupsp. Turnyras 
vą|<ar pąsibaigė.

Lošimuose dalyvavo dideljs 
skaičius garsių Amerikos golfis- 
tV‘

Pradžioj į>ųvo skelbta, kad ir

Ttirtingąs Biznierius
Bandę Nusižudyti CLASSIFIED AD S ,J

Buvo

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(Chicagoj)

Jarmolinski, 23
su Helen

Sakalas, 38
Rudolph Mares, 38,

Zuber, 26
Anthony Rudnik, 27, su Sti

pine Fosz, 30
Bruno Stankus, 23, su Regi

na Miller, 20
Richard P. Sebastian (iš

su Jane

ia Dzikan, 43
Martin O. VVerisbrod, 37, s.i

Helen Gilis, 28
Gustas Vagolis, 22, su Helen

Kliuhųi 
čių Chorą, bet jis buvo palik
tas tolimesniam laikui. Mat, 
choro tvėrimas yra svarbus 
klausimas ir reikia rinito ap
galvojimo.

Šiame susirinkime prisirašė 
10 naujų narių. Pagal knygas, 
kliubas dabar turėtų turėti 385 
narius, bet tas skaičius nuo 
šio susirinkimo kiek sumažės, 
nes numatoma, kad yra tokių 
narių, kurie už 11)40 metus ne
užsimokėjo, todėl nuo šio susi
rinkimo bus išbraukti iš ’kliu- 
bo narių skaičiaus.

Po susirinkimui Kliubas pa
vaišino savo narius alum, o 
Alex Miller, 4258 So. W.estern 
avenue, dovanojo degtinės. 
Tadgi, vieni linksminosi prie 
baro, o kiti smagiai šoko prie 
Frank Kuzmąyskio, J. % ūko ir 
Harry Rėksnio orkestros. Pa
silinksminimas tęsėsi iki vėly
bos nakties.

—Steponas N,ar kis.

. • , 1 . J *

vąus, bet yęliąu pasirodė, kad 
turnyre jo nebus. Tačiau Jošę 
kitas lietuvis, Viųcent Ginkųs iš 
Ford-Lansing golfo k|iųj)o. Tai 
buvo pirmas djdęspis turnyras 
Gipkųi, bęl jis pąsirųdė nebjo- 
giąųsiai, padarydamas viduti
niu i PQ 80 kirčių kas 18 kai 
skylučių. O’$hąr|ter golfo liu
kas yrą sunkus ir goriausiam

Gimimai
Chicagoj

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

RYMKEY, Ronald, 4811 So. 
Winchester Avenue, gimė gcg. 
30, tėvai: Waltcr, Cathcrine.

Conrad, Bertha, 4915 South 
Prince ton Avenue, gimė liepos 
10, tėvai: Julius, Dorothy.

YAGER, Virgjnia, 5418 South 
Marshficld Avenue, gimė liepos 
6, levia: Andrew, Bernicę.

Chanes 1). Andrulis, 22, s i
Mary J. Mikus, 22

Nusižudė Del
• V 4. • .

Pinigų

Tarp Naujieniečių 
Bizniuose

Elzbieta ir Mykloląs 
dauskai, Holly wood Inn

Ru- 
savi- 

ninkai, 2417 West 43rd St., 
malonaus ir draugiško budo 
žmonės. Čia pasidarė lyg ir 

Juk 
ko- 

ąrbą

Savo raštinėje adresų v 185 
W. Madison Street, revolveriu 
jandė nusižudyti Ted Wilt, 
sekretorius Charles T. Wilt 
bendrovės kuri turi didejį odi
nių produktu, ypač valizių Viz- 
pj Chicagoje. Paguldytas Hen- 
rotįn ligoninėje.

lietuvių veikimo centras, 
visada svetainė užimta 
|<iam nors parengimui 
Susisiekimui.

—o—
Tony Lukošius, 2555 W. 43 

st., Franlc Kuzmarskis, 2635 
W. 39 pi. ir Frank Navakaus- 
k,as, 2653 W. 43 st., visi yra 
geri siuvėjai ir drabužių valy
tojai. Patartina remti gerus 
paujieniečius. Pasirinkit kuris 
artimiausias.

~o—
Petras Jankauskas, 7218 So. 

Ashland avė., yra vienas iš 
teisingiausių lietuvių tavernin- 
kų, kokis man teko sutikti. Jis 
neturi to taverninkiško obal- 
sio: “ateik kitą sykį’. Persis- 
tačius, kad esu “Naujienų” at
stovas ir noriu atnaujinti “N.”, 
drg. Jankauskas paklojo me
tinės prenumeratos pinigus ir 
dar padėkojo už patarnavimą.

Prie to pridūrė “su ‘Naujie
noms’ aš niekad nesiskirsiu, 
bet su taverno bizniu manau 
greit persiskirti. Mano vaikai 
dirba. Aš 
Parduosiu 
pasiūlymą 
įnybėj.”

pats esu jau senas, 
u# pirmą teisingą 
ir gyvensiu sau rą-

HĘLP WĄNTED—FEMLALE 
Darbininkių Reikia

PAGEIDAUJAMA PAVIENĖ 45 
metų moteris, kuri nori turėti na
mus gyvenimui. Atlyginimui turės 
prižiūrėti dukteris motinos, kuri 
serga ir guli lovoj. Pališadę 1806. ES! iHS

111........ Siu ■ ii n
REAL ESTATE FOK SALE 

Namai-Žemė Pardavimui

Iškrito Per Langą 
Sunkiai Susižeidė

55 metų darbininkas, Jofin 
Zabcock, sunkiai susižeidė iš
kritęs iŠ trečio aukšto lango 
sąvo bute, adresu 1813 S. Ra- 
cine avenue.

B.uVo paguldytas apskričio 
ligoninėje.

RĘIKĄLINGA MOTERIS skirs
tyti skudurius, turi būt patyrusi. 
D. MILLER and SONS, 1347 South 
Ashįand Avė. Tel. Canal 1024.

SINGLE NEEDLE OPERATORS, 
pilnai patyrusios prie geresnės rų- 
šies plaujamų dresių. Dabar yra 
jurus proga įstoti į didelę musų or
ganizaciją ir turėti pastovius dar
bus ir garantuotas algas. Matykite 
Mr. Greenspun. Korach Brothers. 
913 W. Van Buren St.

MERGINA AR MOTERIS, nerei
kia skalbti, nereikia virti. Pagei
daujamą norinti gyventi vietoj. $5 
savaitei. Tel. Radcliff 6245.

Reikalauja.
Perskirų

Eunice Ąndrews nuo Francis
Andresvs
Gavo
Perskiras

Mariq \Villox nuo Anthony
WiUox

Kitas Pasikorė Netekęs
Sveikatos

• it

dideliame nuliudime 
draugus ir pažįsta-

pašarvotas A. M.

JONAS PAULAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 21 d., 5:30 vai. ryto, 
1940 m., .sulaukęs 46 metų 
amž., gimęs Lietuvoje, Kauno 
mieste.

Paliko 
gimines, 
mus.

Kūnas
Phillips ko.pl., 3307 Lituanica 
Avy?. Laidotuvės įvyks trečiad. 
liepos 24 d., 8 vai. ryto iš kop. 
į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jono Paulauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam .paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Giminės, Draugai ir Pažįstami

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARDS 4908.

Kąi kas turi daugiau pinigų 
negu reikia, bet jų labai truko 
48 metų chicagiečįui Nathan 
Cobn, kuris gyveno ady. 6231 
North Frąncisco avenuę.

Negalėdamas atsiteisti kre
ditoriams ir jų nuolat kamuo
jamas, Poliu nutapė ne vien 
nuo jų, bet ir iš pasaulio pa
bėgti. Nusišovė. Kūnas buyo 
atrastas North Bark vięšbųtyj, 
1936 N. Clark St.

Nusižudė ir kitas ,chięagį.e- 
tis. 89 metų Albert Scbwei- 
man, pasikorė savo namų 
skiepe, adresu 7820 So. Law- 
rence. Priežastis buvo s||pna 
sveikata I *

Amerikos Legiono 
Cicero Posto 
Karnivalas

Amerikos Legiono Cicero 
Postas No. 96 šiuo jaiku yra 
.3 u ruošęs karnivalą. Kami valas

MADOS
Petras Želvis, 4218 S. Maplc 

avė., senas naujienietis, per 
ilgus metus dirba Westerp 
Electric CoJ' Turi gražią rezi
denciją Stickney, III., kurioje 
gyvena su savo šeimyna. Jis 
norėtų savo rezidenciją mai
nyti į farmą. Gera proga far- 
meriui, kuris nori persikelti 
gyvenimui. .^ųjęiąu .Chicagos.

Visi naujiepicčiai, kurie įlo
tumėte mano patarnavimo 

užrašyti, atnaujinti prenume
ratas, ar duoti skelbimą, pa
šaukite mane telefonu Lafa- 
yętte 5919, ;arba rašykite že
miau paduotu antrašu.

—Steponas N ar kis. 
4353 S. Talman Avė.

Gliic.ago, III.

11 n « Gėlės Mylintiems 
11 M M ii Vestuvėms, Ban- 
I J R DHkietams, Laidotu- 
M * 1 fcr • vėms. Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

iki liepos 28 — taigi visą šią 
savaitę.

Karnivalo vieta — prie 52nd 
Avenue ir Cermak road.

Įžanga veltui. Ir ne tik įžan
ga — (Įykąi.kas vakarą prizai 
ir akrobatiškas aktas ore.

Prizų viso bus išdalintą apie 
$3,750 vertės. Jų tarpe yra du 
automobiliai, chrome' dinette, 
virtuvei pečius, 12 tūbų radi* 
jas, 108 šm. dinner sėt, 2 dvi
račiai ir daug/k tokių vertingų 
daiktų.

Publika karnivale randa daug ! t , .
linksmumo, pasivažinėjimų, pa
sistiprinimų. Visi kviečiami at
vykti — su savo šeimomis ip 
su draugais.

Taip Cicero, taip visos Qh- 
cagos apylinkės ir net tolesnių 
vietų gyventojams šis karniva- 
las yra šauni ir maloni pramo
ga. Atlankyki! jį!

No. 4421 —Praktiška Suknelė. Su
kirptos mierps 12, 14, 16, 18 ir 20; 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

ir 20;

dau-Norint gauti vieną ar 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blap- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir ai^ 
kiai paradyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiękyięno pį- 
vyzd|io kaina 15 tentu. Gali
te pąsiųsti pinigus urna pąš- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halstęd SU Ųhicągo, HL

Čia {dedu 15 eenty ir pražau
4 J. < c ■

atsiųsti man pavyzdį No—.—
Mferoa --------- ---- per

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
. ■

r

V-

Pavogė $30,000 
Prękių iš Pirbtuyės

Sheffield ayenue policijos 
nuovada areštavo keturis vy
rus, kurie prisipažino, kad bė- 
gyj pusantrų metų pavogė 
apie $30,000 vertėj dalių iš 
Stewart-Warncr Corporacijos 
radio, šaldytuvų ir įvairių in
strumentų dirbtuvės, adresu 
1828 Diversey bulvaras.

Jie yra Donald Bruer, 2718 
N. Lamon avenue, jo brolis 
Glcnn, nuo 3304 Pattej-soil avė. 
—abu dirbtuvės darbininkai, 
ir jų talkininkai George Burn- 
traeger, 4407 Grccnvicw avė., 
ir Henry Okun, nuo 540 Brom- 
pton avenue.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Vaidybos 

1940 Metams •t’’
LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
Ratelio valdyba 1940 me
tams: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšną, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.—- 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas, 
4415 So. Frąncisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artėsian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimąi 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginįa 978p. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

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

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanisloyąs 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Km. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
VValter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
ciuunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
ra'id Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme- 
raid Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 \y. 33rd St. 
Susirinkimaii įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30" vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

ROSELANDO lietuvių MOTE- 
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 MĘ- 
TAMS: Matilda Slančauskieriė — 

pirmininkė, 10560 Ędbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut.
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rast., 10520 So. Statę 
St.; Paulina Stasiulis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier,- 
ka, 10835 Ędbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette S wart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. yąkaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

Ji Dirba Daržę, p 
Vagis Bute

Mrs. John R. Wielgot, 7320 
Drexel Bulvaras, yra didelė 
gėlių mėgėja, ir savo darže 
nuolat triusiąsi.

Vakar ji vėl dirbo darže, bet 
užmiršo užrakinti savo buto 
priešakines duris.

Rezultate, vidun įsigavo yą- 
gįlią. Kai Mrs. ^yielgot grįžo 
iŠ daržo, ji neberado savo ridi- 
kiulio su $7.50 ir dviejų sayo 
žiedų, $167 vertęs.

Nuo neatsargiąį naudojamu 
acetileno dujų užsidegė Schoen- 
hofen Bravoras, prie 19Q0-4Q 
West 18th Street. Nuostoliai 
nebuvo dideli.

rast.

' *' u ,i .i i.j.į ii . ................ .... ........ ..

HELP WANTED—MALĖ 
 Darbininkų Reikia

REIKALINGA ŠEIMYNA užau
gusių jaunuolių su trokais etc. kir
sti medžius kordomis popieros įmo
nėms arti Mobile, Alabama. Pasto
vus darbas, mokantis daugiau nei 
$450 per mėnesį. J. W. Newman, 
1244 N. Dearborn St.

NAMAI PARDAVIMUI
Mūras — 2 flatai, 

kiekvienas, 
800.00. Arti 
gatvių.

2 mediniai namai, 
ir keturi flatai, $4,000.00. Arti 35- 
tos ir Halsted gatvių.

5 flatų mūras, 4 kambarių kiek
vienas, $4,800.00.
Union Avenue.

4 flatų medinis, 
vienas, $2,000.00. 
Emerald Avenue.

2 flatų medinis, 1—2 ir 1—4 
kambarių flatas, $2,500.00. 36-toj 
arti Sacramęnto Avenue.

GORDON RE ALTY COMPANY 
809 West 35th Street 

YARDS 4329.

REIKALINGAS JANITORIUS į 
tayern ir .padėti prie baro. Singelis 
ne . jaunesnis kaip 45 metų. Turį 
būti blaivus. Reikalinga references 
ir kur dirbęs pirmiau. Matykite po 
5 vai. vakaro. 1250 West Madison 
Street.

VIDUTINIO AMŽIAUS VYRAS 
darbui farmoje, kuris gali melžti 
karvę. 6502 Wentworth Avė.

VYRAS DAR-REIKALINGAS
BUI aplink namus, ktų’is supranta 
karpenterio darbą 
draivyti automobilį.

OAK LAWN 193
6600 West lllth St.,

ir kuris gali

W 2.
Worth, III.

REIKALINGAS PATYRĘS bar- 
berys. 752 West 33rd St.

pečium 
36-tos

4 kambarių 
šildomi, $1,- 
ir Sangamon

vienas storas

Arti 28-tos ir

4 kambarių kiek- 
Arti 31-mos ir

PARDAVIMUI 6 FLATŲ MŪ
RAS, pečium apšildymas. Pajamos 
$66 kas mėnuo. Pilna kaina $2,500. 
1344 West Ohio St. Austin 0925.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS, 2 po 5 kambarius, 2 karam 
garadžius. Karštu vandeniu apšil- 
domąs. 30 pėdų lotas Brighton Par
ke. Tik $7,400. Atsišaukite 3553 S. 
Halsted St.’ Yards 5118.

10 KAMBARIŲ MEDINIS namas. 
Geram stovy, tinka 2 apartmentam. 
Bargenas. 214 So. Aberdeen.

6 KAMBARIŲ MURO NAMAS, 
galima tuoj užimti, ims $150 rank
pinigių iš atsakančio asmens, mokė- 
tis po $25 į mėnesį, randasi 10 mi
nučių nuo Oak Park, arti mokyk
los, bažnyčių, geras susisiekimas. 
Del smulkesnių žinių rašyti Box 
C2, 1739 So. Halsted St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai
DETROIT, MICH.

PASIRENDUOJA VIRŠUTINIS 
šviesus flatas, 5 geri kambariai ir 
maudynė, renda nebrangi, netoli 
lietuvių svetainės, 1732 Beecher St.

PILNAI FURNIŠIUOTAS VISIŠ
KAI MODERNUS namas, arti Aus
tin Avė., didelis žemės plotas, tuo
jau į šiaurę nuo 95th gatvės, pigių 
taksų apylinkėj, elektra, vanduo, 
plumoingas, išgrįstas kelias, didelė 
nauja viešoji mokykla—arti. Kai
na $3350—labąį lengvi išmokėji
mai. Box No. 2392, 1739 So. Hals
ted Street.

VVHOLESALE FUKNITURE 
jjy Įtąjsaj £airdayįinui

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

REAL ESTATE OFISASBUVĘS 
gali būti permodeliuotas įvairiems 
reikalams, ' 1
Vieškelio, dešimtys tūkstančių au
tomobilių, taipgi busų pravažiuoja 
šią nepaprastą vietą ujl bet kokio 
miestelio ribų, tačiau<^tik apie 10 
minučių iki Harlem ir Lake St. 
Kaina $1500; $250 cash; $18 kas 
mėnuo, Box 2394, 1739 So. Halsted.

ant svarbaus išgrįsto

LAŠT FARM LET IRVING PARK 
FARMS, tuoj į vakarus nuo mies
to ribų, apie 1% akro ant šito gyvo 
vieškelio, arti mokyklos, žemų tak
sų zona. Kaina $875; $175 cash; $12 
į mėnesį. Daugiau nei 50 šių Home, 
steads parduota į paskutines tfd 
dienų. Box 2395, 1739 So. Halsted 
Street.

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

Frank Aušra, 3949 So. Artėsian 
Aye.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thųirias Aušra—Nut. rast., 3949 
So.' Artėsian Avė.; Firj. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45 th St.; Justinas Yuskenaš — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 

? ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Šmith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMU 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METĄMS: John Bagin— 

Pirmininkas, 3442 S. Union Ąve.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb-, 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rast.,- 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ące St.; Jonas Motiejūnas—Kpntr. 
,rašt.,. 3400 So. Union Avė.; Petras 
Bąlsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Ųeoųąs Laudanškis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirm^ 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 2133 
So. Halsted St.

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

Avė
Grakauskas, 39,39 N. Christįana 

!., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
niirjinkaš — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bų- 
rieękis, 3247 Beach Avė.; Kąsiė- 
Huš—-John Kuprevičius, 3446' 
Pierce Avė.; Maršalka—< Aąfon 
Kuprevičius, 3448 Lę Moyriė St.

MĘAT MARKET ir grosernė 
pardavimui. Geras biznis. Apyvarta 
$2,000 per mėnesį. Kaina $1,900. 6 
dideli gyventi kambariai. Gera vie
tą. Atsilankykite ir persitikrinkite. 
YARDS 2527.

AUTpS—TRŲCKS FOR $ĄLE 
ĄutomoBiliai ir TrokaiPąrdavimui 

KODĖL JUS GAUNAT 
GERESNĮ PIRKINĮ

PAS PARKWAY
1— (Daugiau nei 100 karų pasirinkti
2— Visi karąi pritaikyti vasarai
3— ‘‘Double check” pataisyti
4— Žemiausios Finance Rates
5— 24 mėnesiai mokėti
6— Nereikia įmokėjimo iki $300
7— Iron Ųlad garantija
8— Olselio kainos visiems
9— Geresnės Mainų Nuolaidos

10—Patikima per 24 rrietus. 
’33 Olds. Coupe H&R ........
,34 Nash Coupe šildytuvas .. 
’34 Ford Sedan .....................
’Dodge Sedan šildytuvas ... 
’33 ~ '
’34 
’33 
’35 
‘35 
’36 
’36 
’35 
’36 
’36 
’35 
’37 
’37 
’37 
’37 
’37 
’37 
’37 
’38 
’38 
’38 
’3,8 Fiąt Coupe ...s......................

PAMWAY OLDS
5207 W. CERMAK ROAD 

Cicero 1037 — Lawn 4422

SUPLANUOTA VIDUTINIAI pa
siturinčiai šeimai, daugiau nei 600 
pėdų gilumon, platus frontas, grįs
tas, tykus kelias, arti mokyklos, ke
letas minučių iki Milwaukee and 
Cicero Avė. Kaina $375; $75 cash; 
$5 į mėnesį. Elektra įvesta. Box 
2396, 1739 So. Halsted St.

STATE ROAD GARDEN ESTA- 
EFF. NAMAS, su mansized farma, 

! vaisiams, arti didelės naujos mo
kyklos—už miesto ribų. Kaina $545; 
$100 cash. Box 2393, 1739 So. Hals
ted St.

$125 
95 
95 

125 
145 
125
95 

295 
195 
295 
275 
185 
345 
325

De Soto, šildytuvas ...........
PJymoųtth Bus. Cpe. š. ir r. 
Pontiac 4 durų, Šildyt. .......
Olds Conv. Cpe. šild., radio 
Ford Setfan, šildytuvas .......
Pontiac Cpe. šild. ir radio 
Dddge Sedan, šildytuvas .... 
Plynjouth tudor, šildytuvas 
Packąrd Se^an Šild. ir rad. 
Pontiac Sedan, šild. ir radio 
Graham Sėd. šild. ir radio 195
Olds. <Cpe., juęd. rad.^ild. 

Dodge Fordor—žal. Šild., rad. 
Plyrm Fordor Trk. šild......
Pąckąrd šild-, radio juodas 
Pontiac 2 dr. Šild. ir radio 
Stude 4 dr. Šild., radio .... 
Nash Laf. con.čpe., šild., rad. 
Olds. 2 dr. š. ir r, juodas .... 
Ford Cpe šild. mėlynas .... 
Dodge Tudor Šild., radio ...

395 
425 
375 
425 
425 
345 
425 
525
385 
495 
225

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

GERAS NAUJAS 6 KAMBARIŲ 
EX. NAMAS, su mansized farma, 
sanitariai patogumai griežtai “union 
built”, ant saugaus, tykaus side pa
ved kelio arti didelės naujos viešo
sios mokyklos, dabar jau baigtas 
ir užimsit kada norit, yra medžių, 
įvesta elektra, paranku į Clearing 
Distriktą, tuoj už Chicagos. Kaina 
$1975; $275 cash; $22 į mėnesį. Box 
2391, 1739 So. Halsted St.
----------------  -u------------------------------------------—-

MIDLOTHIAN FARM IDEAL 
poultry, daržovės, elektriką įvesta. 
Kaina $275; $50 cash; $5 kas mė
nuo. Box 2397. 1739 So. Halsted St.

MOVING & PACKING

LOCAL AND LONG DISTANCE 
MOVING

Return Loads paima ga- 
kurion vieton Jungtinėje 
Gabenimą atlieka patyrę

Lincoln 
benii bet
Valstijose.
darbininkai. Dalis arba pilni krovi
niai. Tel. Boulevard 1488.

RAKANDAI PERKAMI IR par
duodami. Apmušalai ir naujai nu- 
dailinimas atliekamas ekspertų. Ne
brangios kainos . Tel. Boulevard 
1488.

FINĄNCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

MOKU CASH Už MORGIČIUS. 
Išmokamus arba defaultuotus. Mo
kamos aukščiausios kainos. Šaukite 
MR. HESS, State 7653.
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ORGANIZUOS DEMOKRATUS PRIEŠINGUS |W.P. A. Vėl Priims
F. D. ROOSEVELTUI 20,000 Bedarbių

Šaukia Mitingą Chicagoj Ketvirtadienį IChicagOJ
Dalj Algos Mokės IERC

Illinois Emergency Relief 
Commission —valstijos šelpi
mo administracija, praneša, 
kad apie rugpiučio 1 d., W. P. 
A. priims atgal tarnybon apie 
20,000 bedarbių, kurie neseniai 
buvo paleisli, kai abi tos įstai
gos susikivirčijo apie jų algas. 
Mat, abi tos įstaigos jiems mo
kėjo algą dalimis.

Ta tvarka paįro, kai pasiro
dė, kad pašalpos administra
cijai pigiaus bedarbius šelpti, 
negu laikyti juos prie pašalpos 
darbų su WPA pagalba.

Dabar tačiau tos dvi įstai
gos išdirbo naują planą be
darbių samdai, ir netrukus 
juos vėl pristatys prie darbo. 
IERC mokės $16.00, Chicagos 
miestas prie to pridės $7.95, o 
likusius pinigus parūpins W.

Rooseveltas sako radio kalbą demokratų konvencijai.

K

AUTOMOBILIU 
NELAIMES
Užmušė Tris, Sužeidė Keturis

Keturi žmonės buvo sunkiai 
sužeisti, kai Greyhound Husas 
susikūlė su keleiviniu automo
biliu, prie Jackson ir Desplai-

Kaip buvo galima spėti iš de
mokratų konvencijos ūpo, ne 
visi partijos nariai eis su Rpo^- 
evellu.

Konservatyviai demokratai, 
lygiai kaip ir atžagareivlški re- 
publikonai, Roosevelto neken
čia už jo naujos dalybos poli
tiką. Be to, tam tikras nuoš ui
tis demokratų priešinasi tre
čiam terminui.

Buvęs Missouri valstijos se- nes gatvių, 
natorius, James A. Reed, kuris 
jau 1936 metų rinkimuose ko
vojo Rooseveltą ir rėmė repu- 
blikono Landono kandidatūrą, 
paskelbė, kad jis bandys Roose- 
veltui priešingus elementus de
mokratų partijoj suorganizuoti.

Kokiam tikslui — nepasakė. 
Nežinia, ar jis nori juos pa
traukti į republikonų eiles ir 
remti Wendell Willkie kandi
datūrą, ar tik ateinančio] rinki
mų kampanijoj laikytis pasy
viai ir Roosevelto įtaką parti
joj silpninti. Bet ir toks “sabo
tažo” darbas republikonų kan
didatui NVillkie vargu pakenks.

Reed’o šaukiamas mitingas 
įvyks ketvirtadienį, Stevens

Trys sužeistieji buvo Huso 
keleiviai, o ketvirtas—automo
bilio vairuotojas. Tai buvo 
protestonų kunigas, Alfred E. 
Gidman iš Jeanette, Pa., atvy
kęs Chicagon atostogoms.

Kitos Nelaimės.
Automobiliai vakar ?r užva

kar užmušė sekamus žmones: 
40 metų Daniel Coughlin, 8451 
So. May st. 34 metų John Hay- 
es, 1000 Arlington avenue, La 
Grange, ir 67 metų James 
Keighley, 1426 Highland avė.

buvo demokratų partijos kon
vencijos 
Reed’o 
vadinsis 
erats”.

Ekspresinis 
Traukinys Užmušė 
Tris žmones

generalis štabas”; 
anizuojama grupė 
ffersonian Denio-

Farley Rooseveltą Rems.

James Farley, partijos pirmi
ninkas, kuris buvo priešingas 
trečiam terminui, šeštadienį pa
skelbė, kad iš savo vietos pasi
traukia. Bet Roosevelto kandi- 
daturą aktyviai rems ir daly
vaus rinkiminėj kampanijoj, 
važinėdamas po įvairias valsti
jas ir palaikydamas kontaktą 
su valstijinių partijų lyderiais.

Miesto Valdžia
Uždarė “Kitty 
Davis” Kabareta
Vietoj Įvyko Keli Nesmagus 

Incidentai.
* .

Pateisindamas žingsnį polici
jos rekomendacija, majoras 
Kelly atšaukė leidimus išduotus 
“Kitty Davis” kabaretui ir šeš* 
tadienį jį uždarė.

ši įstaiga veikė adresu 245 S. 
Wabash avenue, ir buvo labai 
gausiai lankoma mokyklos am
žiaus jaunimo. Policija sako, 
kad paskutiniu laiku vieta pasi
rodė labai netvarki, pardavinė
jo gėrimus nepilnamečiams ir 
kad ten atsitiko keli ne&nagųs 
dalykai su jaunomis mergaitė
mis.

Uždarytoj vietoj tarnavo keli 
lietuviai, vienas buvo bartende* 
rių viršininkas, o kiti buvo “ka-

Naujos, Moderniškos
Šviesos Archer
Avenue Galvei

Pašovė 2 Brighton 
Parko Policistus, 
Viena Plėšiką

Antrą Suėmė; Bandė 
Atplėšti Seifą.

Vakar rytą įvyko smarkus 
susikirtimas tarp dviejų Brig- 
hton Parko nuovados policistų, 
ir penkių plėšikų, kurie bandė 
apiplėšti seifą pinigų
biure, ties 3632 South Ashland 
avenue.

Du policistai buvo 
pašauti, kulka paguldė ir vie
ną plėšikų, o antras buvo su
imtas. Kili trys su sužeistuoju

keitimo

sunkiai

Policistų užklupti piktada
riai pasileido bėgti, šaudyda
mi iš revolvęrių. Policistai ir
gi kulkomis atsakė. Tas susi
šaudymas tęsėsi kelias minu
tes. Laimei, praeivių gatvėj 
tuo metu nepasitaikė.

įvyks kai

pagerintų

Išleis $600,000 Joms Įvesti.

Miesto gatvių departamentas 
tvirtina, kad netrukus Archer 
avenue atrodys kaip tikras bul
varas.

Permaina išvaizdoj 
miestas sudės gatvei 
kelis šimtus naujų
šviesų, kurios bus ir šviesesnės 
ir geresnės akims ir nemes 
šviesą į vieną daiktą, bet ją iš
sklaidys plačiai, taip kad kiek
vienoj gatvės dalyj bus šviesu.

Naujomis šviesomis bus ap
rūpinta Archer gatvė nuo State 
iki 47-tos, kas apima ir Brigh- 
ton Parko biznio distriktą.

Darbui finansuoti reikės apie 
$600,000. Miestas $aus pinigus 
iš gasolino taksų fondo, kuris 
yra valstijos globoj.

Labai Didelis Judėjimas.

Pasirodo, kad Archer avenue 
automobilių judėjimas yra ne 
paprastai didelis. Per 16 valan
dų gatve pravažiuoja 20,000 au
tomobilių. ' vo net 105,

VaKar ir Užvakar Chicago je
y

NA njTENŲ-ACME Telenhrdu
CHICAGO. —Prapuolus 

Maizic Smilh’aitei, 8 melų 
amžiaus, Robert Schroeder 
(viršuj), 26, melų amžiaus, 
nusidavė buk padedąs poli
cijai ją surasti. Ji buvo ras
ta skiepe, žiauriai užmušta. 
Vėliau, Schroeder prisipaži
no policijai, kad jis ją išgė
dinęs ir nužudęs. ,

per- 
nespejot 

nepykite,

Vakarykščios Automobilių 
Tragedi jos.

Prie Avenue O ir 120-tos 
gatvės Pennsylvania gelžkelio 
greitasis traukinys vakar su
daužė keleivinį automobilį, 
užmušdamas jame buvusius 
tris žmones—dvi merginas ir 
jauną vyrą. Automobilis buvo 
paverstas į šipulius, o užmuš
tųjų kūnai taip sulamdyti ir 
sukapoti, kad nebuvo galima 
jų pažinti.

Per laisnių numerį policija 
susekė, kad automobilis pri
klausė vienam G. S. Langley, 
nuo 316 E. 92nd street, bet šią 
žinią rašant nežinojo kas bu
vo užmuštieji.

Žuvo Trys Kitos Merginos.

Dvi kitos merginos žuvo, 
kai du automobiliai susikūlė 
prie Dixie vieškelio ir Brown*<s 
Corner, netoli Chicago Heights 
Viena buvo 17 metų Laura 
Vone, nuo 15 E. Main street, 
antroji, 14 metų Bernice Kwa- 
sek, nuo 2013 Chicago Road, 
abi iš Chicago Heights. \

Abiejų automobilių vairuo
tojai buvo sunkiai sužeisti. 
Willis Early iš Lima, Ohio, 
guli St. James ligoninėje, o 
Joseph Citale, 1338 Lincoln st. 
Chicago Heights buvo nuvež
tas namo.

• Vėl kitoj automobilio ne
laimėje, prie 88-tos ir Ashland 
avenue, po automobilu žuvo 
17 metų Lois Kuenster, nuo 
8212 So. Aberdeen avenue. 
Jos 23 metų draugas, Jack 
Egan, 8139 S. Ada st., buvo

barete” duodamų programų da- sunkiai sužeistas ir guli Little
lyviai. Company of Mary ligoninėje 

. I

niel Kealing, 43 metų ainž., 
nuo 7923 So. Loomis Street, ir 
36 melų John Convvay. gyve
nantis adresu 3508 So. Califor- 
nia avenue.

Gal Lietuvis?

Suimtasis 
metų Jurgis 
bart 
na i, 
buvę koks lai “George” nuo 26 
ir Lawndale, “Jack”, nuo 89-os 
ir May, 19 metų “Kenny 
112-tos ir Wentworlh, 
melų Edward Melish, nuo 
W. 109111 slrcet.

Policija jų ieško.

piktadaris yra 22 
Montville, iš Ho- 

Indiana; Jo kompanio- 
kaip pasakojo Montville, 

M

1941 Metu 
Automobiliai 
Bus Brangesni

nuo 
ir 22 

229

Jei rengiatės pirkti automo
bilį ateinančiais metais, štai 
truputis nemalonių žinių.

Dėl Amerikos ginklavimosi iv 
kitų priežasčių 1941 melų au- ■ • -

• C.Y.O., katalikų jaunimo or
ganizacija ruošia 200 akrų ūkį 
“Doddridge”, prie Libertyville, 
Ilk, apgyvendinimui Anglijos 
vaikų, kuriuos Anglijos žmonės 
su amerikiečių pagalba Ameri
kon atsiųs, čia tie vaikai gy
vens iki praeio karas. Tada vėl 
grįš Anglijon pas tėvus, jeigu 
jie dar bus gyvi, nacių bombų 
neužmušti.

bus baigti apie

Dobson street, 
plėšikai atėmė

• Lake apskričio kalėjime bu
vo uždarytas 50 metų negras, 
Edward Banks. Jis yra kalti
namas užpuolimu waukeganie- 
lės, Mrs. Ella Horine. Įsigavo į 
jos butą per langą. P-k'adarį 
suėmė kaimynai, išgirdę mote
riškės šauksmą. c •

Kiek Kamuoja
Namas Pastatyti
Cbicagoįe
Dabar Reikia Mokėti $6,773

Federal Home Loan Bankas 
apskaičiuoja, kad pastatymas 
namo Chicagoj šiemet kainuo
ja $6,773 ir $6,787. Pernai tokį 
pat namą pastatyti kainavo 
— $7,215, 1936 m. kainavo 
$6,736. (Skirtumas kainų tuo
se pačiuose metuose paeina 
nuo laiko kada namas stato
mas) .

Namas, kurio statybos kaina 
paduodama yra šešių kamba
rių 24,000 kubinių pėdų talpos. 
Seklyčia, valgomasis kamba
rys, virtuve ir išvietė pirmame 
aukšte; trys miegamieji kam
bariai ir maudynė antrame 
augšte. Iš lauko namas apmuš
tas plačiomis lentomis, taipjau 
plytomis ir stucco. Namas dar 
nėra priruoštas gyvenimui. Jis 
yra pilnai pastatytas su pri
jungtu vieno auto garažiumi, 
su nebaigta rusimi, nebaigto
mis viškomis, turi butiniai!- 

t

sius apšildymo įtaisus, van
dens pervadas, elektrikos vie

• Chicagos Parkų distrikto tra- 
fiko inžinieriai uždarė susisie
kimui dalį paežerio bulvaro, ei
nančio per Lincoln Parką. Par
ke yra tiesiami nauji ekspresi
niai keliai. Jie 
sausio 1 d.

• Adresu 809 
Evanstone, du
$500 nuo moteriškės, grįžtan
čios iš krautuvės su pirkiniais. 
Apiplėštoji buvo turtuolė Mrs. 
George L. Cooper. Apiplėšimas 
įvyko užvakar, dienos metu.

• Michael Pavlik, 3459 West 
59th street, šeštadienio vakare 
darė labai gerą biznį. Džiaugėsi, 
kad turės, daug įplaukų. Bet jis 
neilgai džiaugėsi. Dabar įplau
komis džiaugiasi trys ginkluo
ti vagiliai, kurie atėjo į alinę 
vakar anksti rytą, registerį iš
tuštino ir pabėgo nekliudomi. 
Jie pasiėmė suvirs $219.

• 69 metų Charles Overton, 
9426 S. lloman avenue, Ever- 
grecn Parko gyventojas, užde
gė gasinį pečiuką vandenį šil-

vertono namas, sudegė, ir jame 
mirtinai apdegė pats Overton. 
Vakar jis mirė Little Company

• Nukritusi nuo greitai važiuo
jančio motorciklio galvą persi- 
skėlė ir netrukus mirė 19 me
tų mergaitė, Helen Demol, nuo 
2109 Sawyer avenue. 
įvyko prie Central ir 
gatvių.

Nelaime
Palmer

pastebėjo, kad vagys sukinėja
si prie jo namo. Pasigriebęs 
šautuvą ėmė šaudyti. Piktada-

tomobilį ir nuvažiavo. Tik ve-

r

c » ,, - - | UC11S pci VČK.IU3, vicn.il viv-
toniobiliai bus. brangesni negu jas jr pilną insuliaciją. Bet nė- 
šiemetiniai. Bet nesirūpinkite

tik keliasi doleriais.
Sako,. ateinančiais metais

Nepykit, Nėra 
Taip Blogai, — 
Kitur Blogiau

Jeigu vakar ir užvakar 
daug prakaitavote, 
vandenį ir alų gerti, 
kad karšta.

Tiesa, Cbicagoj užvakar buvo 
98 laipsniai kdršcio, bet trupu- 
t. į vakarus, Iowa valstijoj, bu-, šiek-tiek pabrangsią ir vartoti 

automobiliai.
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LAIMĖJIMAI, ŽAISMES 
IR VISOKĮ PAMARGINIMAI
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ra išmuštas popiera, plaste- 
ruolas vidus nėra ištaisytas, 
neigi nėra šviesų, refrigorato
rių, vandens šildytųjų, pečių, 
sietelių, neigi langų užlaidų.

Kas į Kainą įeina, Kas Ne

Į šią kainą įeina ne tik me
džiaga ir darbo kaštai, bet 
kompensacijos apdrauda, kon- 
traktoriaus išlaidos ir atgabe
nimas medžiagos, taipgi 10 

■nuoš. statytojo pelno. J šią kai
ną neįeina kaina žemės ir jos 
išmatavimo kaina, taipgi kai- 

Ina apsodinimo loto, neigi pra- 
I vedimas šaligatvių, kaina sta
tybos leidimo, neigi atlygini
mas architektoriui, ar parda
vimo išlaidos.

Apskaičiuojant kainą ima
mos tuolaikinės kainos me
džiagų iš to paties pardavėjo 
kas trys mėnesiai, taipgi sta
tybos kaštai iš užtikiinų kont- 
raktorių ir statytojų. — B.

-------------------į---------- —

Siuvamų Mašinų 
Firmos Streikas 
Tebevyksta

Kviečia D. Greeną į Arbit- 
ratorius.

Vieną unijai priklausantį 
darbininką prašalinus, visi kiti 
darbininkai Belvidere National 
Sewing Machine Company ben 
drovoj keletą sąvaičių atgal pa
skelbė streiką.

Jie reikaĮauja, kad firma dar
bininką priimtų atgal ir ateityj 
daugiau skaitytus! su unija, ku
rį darbininkus atstovauja.

Vakar unija pakvietė, buvusį 
republikonų kandidatų į Chica
gos majorus ir kandidatų į gu
bernatorius Dwight Green strei
ką likviduoti. Green ir bendro
vės prezidentas, Raymond List, 
yra artimi draugai.

i

patyrė, kad vagiliai pabėgo ne 
savo, bet jo automobilyj. Po
licija atrado automobilį gerokai 
apdaužytą ties 7119 S. May. 
Piktadariai įvažiavo ten į tvo- 
rą.
• Gatvių departamentas užda
re susisiekimui Loomis gatvės 
tiltą, per Chicagos upę. Taisys. 
Darbas bus baigtas rugsėjo 2 d.

• Nespėjus demokratams Chi- 
cago apleisti, čia tuoj/titvažia-

V. Moorman iš Quincy, III., 
prohibicininkų partijos kandi
datas i vice-prezidentus sušau
kė savo vienminčių suvažiavi
mą Evanston Colleg’atc Insti
tuto rūmuose.

® Vokiečiams užėmus Paryžių 
ne viena madas vaikanti mote
ris susirūpino kas dabar bus su 
Paryžiaus modistais, kas nusta
tys ką ir kaip moterys dėvės, 
iaip jos turės rėdytis. Pasinau- 
lodamas s’.tuacija, vienas Chi- 
zagos dienraštis sumanė naujų 
madų centru padaryti Chicagos 
miestą ir duoda $7,500 premi
jomis už geriausius stilių pasiū
lymus moteriškoms suknioms. 
Dienraštis sako, nori išvystyti 
‘amerikietiškas madas ameri
kietėms”.

los italai vakar laikė speciales 
jedulo pamaldas neseniai lėk
tuvo nelaimėj ar mūšy j su ang
lais žuvusiam maršalui Italo 
Raibo pagerbti. Balbo buvo po
puliarus italų lakūnas, Pasauli
nės Parodos metu buvo atski i- 
Jęs Chicagon, o paskutiniuoju 
ai k u ėjo Libijos gubernato
riaus pareigas. Kai kas aišk na, 
i<ad Mussolini jį nužudęs, pana
šiai kaip Hitleris nužudė kelis 
,avo generolus, kurie su juo 
norėjo sutikti politiniais ar 
ro klausimais.

• Prie 73-čios ir Sangamon
žinomi vandalai užvakar naktį 
apgadino visą eilę keleivinių au
tomobilių suvarydami į jų pa
dangas ir karoserijas (bod es) 
po kelias revolverių kulkas. A- 
pylinkės gyventojai pasakoja, 
kad kaltininkai yra keli girti 
jaunuoliai. Policija jų ieško.
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