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“PENKTOJI KOLONA” PADĖJO HITLERIUI 
IR STALINUI PADARYTI NAUJUS 

UŽKARIAVIMUS

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Šiaurės ir pietų Amerikos valstybės nuta
rė bendromis jėgomis kovoti prieš svetimų 

valstybių agentus
“Penktąja kolona” yra vadi

nami visi tie slapti ir pusiau 
slapti svetimos valstybės agen
tai, kurie stengiasi iš anksto 
palaužti krašto atsparumą nuo 
priešo. “Penktosios kolonos” 
agentų pagelba Hitleris labai 
lengvai nukariavo Norvegiją ir 
Daniją. “Penktosios kolonos” 
agentai labai daug palengvino 
vokiečių kariuomenei užimti 
Olandiją ir Belgiją. Tos pačios 
kolonos agentai bendradarbia
vo su Hitleriu, kai Francuzija 
vedė karą fu amžinu savo kraš
to priešu.

“Penktosios kolonos” agentai 
padėjo Stalinui užimti Pabalčio 
valstybes. Savo agentų Stali
nas priveisė visuose visuome
nės sluoksniuose, kurie jam tei
kė reikalingas informacijas ir 
rodė kelią okupantų kariuome
nei. Daugiausia tų Stalino agen
tų buvo Lietuvos tautininkų 
partijoj, daugelis ^os-^partijos 
narių bendradarb.avo jr šian
dien bendradarbiauja su -oku
pantais. Lietuvos Komunistų 
Partija su kunu ir su* dūšia bu

vo ir yra atsidavusi rusams. 
Ji yra vienu geriausiu Stalino 
ramsčiu Lietuvoje.

“Penktosios kolonos” agen
tai be sustojimo veikia ir Ame
rikoj. Iš vienos pusės tai dau
giausia naciškos arba pusiau 
naciškos Hitlerio organ’zacijos, 
o iš iktos tai įvairių tautų ko
munistinės partijos. Dažniau
siai paprasti nariai než no kaip 
veikia ir su kuo susiriša cent
re sėdintieji šių partijų lyde
riai. Jie nepraneša nariams apie 
savo veikimą, tuo tarpu jie vei
kia sulig Maskvos ir BeHyno 
nurodymais. Jie stengias? pa
laužti pasitikėjimą demokrat - 
ja, o vėliau nori įvesti užsienio 
valstybių diriguojamą diktatū
rą.

Amerikos valstybių atstovai 
susirinkę Havanoj nutarė veik
ti bendromis jėgomis prieš 
“penktąją koloną”. Amerikos 
lietuviai privalo dėti pasangas 
sustabdyti “penktosios kolo
nos” agentų veikimą Ameriko
je.

T Ii' ' ’ NAUJIENŲ-ACME Telenhn’o
CHICAGO. — Olandų laivo Prins Willem III įgula reikalauja ginklų, o kitaip 

atsisako plaukti į Kanadą. ’ ■ ? i
. v ’ . 

kyti, ypatingai susirup nta tais 
gaminiais, kuriems yra pra
rastos rinkos Europoje. Taip 
pat nutarta bendrai veikti ir 
tairtis “penktosios kolonos” 
veikimui sustabdyti visame 
Amerikos žemyne.

Nesusipratimai dėl 
britų nuosąvybęs Pa- 

balčio kraš
: :■ ■ į

Anglijoj trumpinami
sijonai

lepos
mote-
daug

KUBOJE AREŠTUOJAMI “PENKTOS 
KOLONOS” AGENTAI

HAVANA, Kuba, liepos 28Jimų matyti, kad Kubos komu- 
d. — Dabartinis Kubos prezi
dentas Laredo Bru pareiškė 
spaudai, kad Kubos vyriausybe

nistai ir naciai bendradarbiavo 
dabartinei vyriausybei nuversti

LONDONAS, Anglija, 
28 d. — Pranešama, kad 
rų sijonai privalo būti 
trumpesni, negu dabar nešioja
mi. Tatai yra daroma dėvimai 
medžiagai taupyti, kuri karo 
metu darosi.-brangesne jr? ąun-r 
kiau pagaminama. Manoma su
grįžti prie madų buvusių pra
eitojo karo metu. Tada visų 
moterų, net ir labai didelių se
namadžių, sijonai buvo tiktai 
ligi kelių, o daugelio sijonai 
buvo dar trumpesni. Jie nesier 
kė kelių vienu ar dviem inčais.

yra nusistačiusi imtis visų 
priemonių “penktosios koolnos” 
agentų veikimui sustabdyti. 
Kubos vyriausybė bendradar
biausianti labai glaudž:ai su 
Amerikos vyriausybe ir skaito, 
jog šis klausimas liečiąs ne vien 
krašto vidaus reikalus, bet yra 
klausimas krašto apsaugos. 
Tuo pačiu metu Kubos prezi
dentas pranešė, kad jų vyriau
sybė padariusi kratas pas kai 
kuriuos įtartinus piliečius ir 
kai kuriuos jų areštavusi; San
ta Clara mieste areštavusi visą 
“penktosios kolonos” štabą. 
Vyriausiuoju šios grupės vadu 
buvo Otto Scheiller, Hamburge 
gimęs vokietis, bet mokąs la
bai gerai kalbėti ispaniškai. 
Vėliau buvo padaryta krata pas 
kai kuriuos užsieniškius, nau
jai atvažiavusius iš Ispanijos. 
Pas juos taip pat rasta “penk
tosios kolonos” veikimo me
džiagos. Kai kurie šių suimtų
jų dalyvavo Ispanijos kovose ir 
priklauso komunistų partijai. 
Pastarieji veikė artimam kon
takte su vokiečių fašistiškais 
agentais. Iš paimtų susirašinė-
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Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Mažas debesuotumas. Gali
ma laukti lietaus ir griausmo. 
Saulė teka 5:38 v. r., leidžiasi 
8:14 v. v.

ir įvesti Kuboje totalitarinį re
žimą. Vyriausybė ruošianti 
nutarimą priimti kariuomenėn 
tiktai Kuboje gimusius jaunuč
ius. Naujai išrinktas preziden
tas Batfeta pasakė, kad jis su
tinkąs su Bru pareiškimais ir 
atėjęs prezidentauti pažadėjo 
šiuo reikalu tęsti Bru pradėtą 
darbą.

Kairiųjų ir fašistų 
kovos

LA PAZ, Bolivija, liepos 28 
d. — Praeitą naktį vienas as
muo buvo užmuštas ir keletas 
smarkiai sužeistų susirėmime 
įvykusiame tarp Bolivijos fa
šistų ir kairiai nusistačius'ų 
elementų. Bolivijos fašistai 
veikia vokiečių įtakoje. Vokie
čių naciai organizuoja ir finan
suoja fašistines grupes. Polici
jai teko areštuoti 6 asmenis.

Amerikos valstybių 
atstovai susitarė
HAVANA, Kuba, liepos 28 

d. — Visais svarbiausiais Ha
vanos oknferencijoj keltais 
klausimas pavyko susitarti. 
Visi atstovai sutinka, kad Eu
ropos kolonijų reikalas liečia 
visas Amerikos valstybes ir 
jas visos turi rūpintis, kad tos 
kolonijos nepatektų diktato
riams. Havanoj nutarta sudary
ti organizmą, kuris rūpinsis tų 
kolonijų globa, jeigu kiltų tos 
globos reikalas. Priimta planas 
ekonomiškiems reikalams tvar-

Anglija nenori pyktis 
su sovietais

LONDONAS, Anglija, liepos 
28 d. — Komunistai, suvalsty
binę trijų Pabalč o kraštų nuo
savybę, suvalstybino daugelį 
anglų piliečiams arba jų fir
moms priklausančio turto, šian
dien tuo reikalu pradėtos dery
bos tarp Maskvos ir Londono. 
Anglų nuosavybė, turtai ir vi
sokios investacijos siekia ke'ių 
milijonų svarų sterlingų, šios 
nuosavybės sąy.ininkai. smarkiai 
nerimauja, nes mano, kad' ji 
žūsianti, kaip žuvo visų Pabal
čio gyventojų nuosavybė, š’ek 
tiek jie aprimo^ kai sužinojo, 
kad Pabalčio; valstybių bankai 
turėjo dalį savo atsargos Ang
lijos bankuose. Tiki, kad anglų 
vyriausybė nesugrąžins užsienio 
valiutos atsargos, kol 
sutvarkytas 
nuosavybės 
ministerija 
paskelbusi, 
kų atsargai
rūšies “įšalimas”, kol bus su
tvarkytas turto reikalas.

kusią Rumunijos dalį nuo ga
limo Rusijos pavojaus. Musso
lini pataręs atvažiavusiems Ru
munijos 
žemų 
budu ir 
ro.

politikams daryti visa 
perdavimą ramiausiu 
stengtis nepradėti ka-

Mussolini rodo savo 
sveikatą

lieposLONDONAS, Anglija, 
28 d. — Diplomatin’uose sluoks
niuose šiandien kalbama, kad 
bus prieita takaus sutarimo su 
B usi j a Pabalčio valstybėse 
esančio Anglijos piliečių turto 
reikalu. Dabar vedamos dery
bos labiausiai liečia ekonomi
nius reikalus, bet manoma, kad 
bus susitarta ir politiškais klau
simais. Tikimasi, kad Anglija 
atitrauksianti savo d plomatus 
ir pripažinsianti Pabalčio kraš
tų priskyrimą prie Sovietų Uni
jos.

Vokiečiai smarkiai
persekioja olandus

nebus
AngPjos piliečių 
reikalas. Finansų 
šiandien jau yra 

kad Pabalčio ban- 
yra uždėtas savo

AMSTERDAMAS, Olandija, 
liepos 28 d. — Pranešama, kad 
Olandijoj kasdien vis labiau 
jaučiama geležinė okupantų 
ranka. Vokieč ai paskelbė, kad 
baus mirtimi kiekvieną olandą, 
kuris suteiks kokią nors pagel- 
bą anglams. Vokiečiai uždraudė 
olandams klausyti užsienio ra- 
dijaus. Grąsina atimti turtą 
tiems olandams, kurie geruoju 
kalbės apie anglus ir kenks , vo
kiečiams. Uždraudė kalbėti apie 
Olandijos karalienę Wilhelmi- 
ną, nes ji esą susidėjusi su 
priešu. Olandijos socialdemo- 
kartų partijos veikimą vokie
čiai žada kontroliuoti» okupaci
nės valdžios skirtų komisijo- 
nierių pagelba. Tokie pat ko- 
misijonieriai bus skiirami ir 
kitoms politinėms partijoms.

Neleis franeuzams 
galvoti apie 

revanšą
le- 
kad 
gy-

PARYŽIUS, Francuzija, 
pos 28 d. — Pranešama, 
vokiečiai jokiu bu du neleis 
vuoti jokiai franeuzų vyriausy
bei, kuri galvosianti apie gali
mą. franeuzų revanšą vokie
čiams. Vokiečiai primena fran- 
euzams, jog jie yra nugalėti ir 
priklauso nuo vokiečių kariuo
menės ‘“geros valios”. Tegu ne
mano apie atsilyginimą vokie
čiams ateityj, nes vokiečiai jo
kiu budu tokių dalykų 
šią. Prieš tai vokiečiai 
karo priemonių.

nelei- 
imsis

Mussolini žąda globą 
Rumunijai

ROMA, Italija, liepos 28 d.— 
Rumunijos ministeris pirmi
ninkas ir užsienių re kalų mi
nisteris vakar atvyko * Romon 
tartis su Musso'ini savo krašto 
reikalais. Politikos sluoksniuo
se kalbama, kad Rumunija su
tiks atiduoti Vengr jai dalį 
Transilvanijos, o Bulgarijai tu
rės, sugrąžinti Dobrudežes pro
vinciją. Tvirtinama, kad' Vo
kietija ir Italija duodančios 'įa- 
rant ją rumunų vyriausybei, 
kad jos padėsiančios apginti li-

ROMA, Italija, liepos 28 d. 
— Užsienyj buvo pasklidę gan
dai, kad Mussolini sveikata 
smarkiai pašlyjusi ir jis nega
lįs jau tinkamai tvarkyti vals
tybės reikalų. Kad tok’ems 
gandams butų užkirstas kelias, 
Mušsolini ’pasikvietė ' užsienio 
laikraštininkus ir jų aky vaiz
do j sugrojo teniso partiją. Vė
liau pajodinėjo ant arkl o. Kiek
viena proga klausė užsienio 
laikraštininkų ar jis jau atro
dąs ligotu, ar jis jau atrodąs 
silpnu. Vokiečių ir ispanų žur
nalistai jam l^avė te’giamus 
atsakymus ir jį gyrė. Mus
solini turi nesveikus akių ner
vus, kurie smarkiai trūkčioja. 
To Mussolini nepajėgė paslėpti.

Rumunai nori užtęsti 
Transilvanijos 

perdavimą
BUKAREŠTAS?” Rumunija, 

liepos 28 d. — Vokiečiai pata
rė rumunų politikams tuojau 
pradėti derybas Transilvanijos 
provincijai perduoti, bet rumu
nai stengs’s galimai vėliau tas 
derybas atidėti. Valdžios sluok
sniai perspėja, kad sprendžiant 
šį klausimą dabartiniu metu 
gali būti sulaikytas žibalo pri
statymas Vokietijai. Rumuną’ 
padarė kelis nutarimus, kurie 
patinka vokiečiams, todėl ir ti
kimasi, jog vokiečiai nespirs 
taip greitai dalyti Rumunijos 
žemių.

Italai puola anglus 
Afrikoje

ROMA, Italija, liepų^ 28 d.— 
Italų karo viršininkai prane
ša, kad praeitą naktį jų karo 
jėgos smarkiai bombardavu
sios Maltą ir užpuolusios ang
lų sargybas Sudane. Paimtos 
sargybos Curmik miestelyj. 
Miestelis turėjo mažą t v rtovę 
ir yra netoli sienos. Užpuoli
mas padarytas visai netikėtai. 
Italai puolė smarkiu aviacijos 
buriu ir Afrikos raitei ais aska- 
rais. rltalų aviacija susprogdi
nusi radijaus stotį, sudaužiusi 
tvirtovės sienas ir pataikiusi į 
sprogstamos medžiagos sandė
lius.

—-Egytlcčiai reikalauja aimti iš franeuzų Suez kanalo ben
drovės akcijas ir perduoti jas egyptiečiams. Pastarieji priža
da jas išpirkti.

—Indijos nacionalistų kongresas- nutarė pareikalauti iš 
Anglijos pelnos nepriklausomybės, kai pasibaigs šis karas.

—Iš Anglijos pranešama, kad Švedijos karalius jiems ne- 
persiuntęs jokių vokiečių taikos siūlymų.

—Turkai turi žinių, jog rusai iš jų pareikalaus lesti jiems 
kontroliuoti Dardanelus ir kitus svarbius strateginius punktus.

—Vokiečiai smarkiai bombardavo Škotlandiją ir pietų Ang
liją.

—Anglai, gavo 2,800 orlaivių. Užsakę 11,000, kuriuos ne
trukus gaus. \

—Lombardo Toledano, Maskvai prijaučiąs Meksikos dar
bininkų unijų lyderis, žada skelbti ž.balo darbininkų streiką 
prieš Cardeno dekretus.

—Iš Jugoslavijos šiandien pranešama, kad jos pakraščiuo
se buvo girdėti smarkus anglų ir italų mūšiai ties Fiume m:es- 
tu.

—Anglų lėktuvai smarkiai bombardavo Triestą, Udinę ir 
Polą. Pirmieji du dideli Italijos lėktuvų gamybos centrai, o Po
lą yra karo uostas. Anglai puolė orlaiviais ir dideliais karo 
laivais.

—60 orlaivių mušis eina Anglijos pakraščiuose.
—Petain protestuoja prieš anglų atsišaukimų mėtymą 

Francuzijoj ir Afrikoj. Atsišaukimuose esą įežidžiamas fran
euzų maršalas. \

—Vokiečiai paskyrė gubernatorių Luxemburgui valdyti.
—Šveicarijos kariuomenės vadas gen. Guisan įsakė kariuo

menei atydžiai budėti ir šauti į kiekvieną priešą, kuris drįstų 
pere ti valstybės sieną.

—Uruguajaus vyriausybė pasiūlė įvesti 25 mylių zoną ju
ros pakraščiais, tokiu budu karo laivai negalėtų įplaukti į La 
Plata žiotis.

—Madride surengtos demonstracijos prieš Havanos kon
ferencijos nutarimus ir iškabinti atsišaukimai, kuriuose reika
laujama sugrąžinti Ispanijai Filipinų salos ir Florida.

-—Triestas ir Pola buvo bombarduoti trijų valandų laiko- 
tarpyj. Padaryta labai dideli italams nuostoliai.

—Petain at davė teismui Plumą, R|ynaud ir Pierre Cot.
A ---------------------------

Sovietai nenuleidžia 
akių nuo Rumunijos

BUDAPEŠTAS, Rumunija, 
liepos 28 d. — Sovietų radijas 
pakartotinai perspėjo rumunų 
vyriausybę imtis griežtų prie
molių prieš persekiojimą pabė
gėlių, kurie be perstojimo iš 
Rumunijos plaukia į Sovietų 
Rusiją. Atbėgus’eji sako, jog 
rumunai juos smarkiai tirani- 
zuoja. Rusai grąsina rumunams 
griežtomis priemonėmis visa
me pasienyj, jeigu vyriausybė 
nesugebės laiku sutvarkyti š’o 
reikalo. Manoma, kad rusų ra
dijaus perspėjimai yra ne kas 
kita, kaip paruošimas naujiems 
teritorialiniams Sovietijos rei
kalavimams.

Rusai stato naujus 
laivus

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 28 d. — Admirolas Kuz- 
necovas šiandien pranešė, kad 
sovietai yra nutarę pastatyti 
168 karo laivus. Jis pradėjo 
girti sovietų laivyno galią ir 
pasakė, kad praeitais metais 
rusų laivynas/padidė.o 112 lai
vų, o šiais metais .ps padide- 
siąs dar /uidesnių skaičiumi. 
Aiškino Rusams, kad . be dide
lio laivyno rusiška aviacija ir 
pėstininkai negali apginti Ru
sijos nuo priešų.

LONDONAS, Anglija, liepos 
28 d. — Ministeris pirm nin- 
kas W. Churchill šiandien svar
stys pasiūlymą įvesti visoj Bri
tanijoj vienos minutės tylą 
kiekvieną dieną. Tylos minutę 
privalės būti sukauptos miny- 
tos apie karo tikslus, dėl kurių 
visi anglai dabar kairauja. Ra
dijaus bendrovė pasiūlė pasi
rinkti minutę devintos valandos 
vakaro pradžioj.

Moko leistis ant 
stogų

BERLYNAS, Vokietija,, lie
pos 28 d. — Pranešama, kad 
vokiečių parašiutini yra mo
komi leistis ant stogų ir ka
riauti iš viršaus. Jeigu butų 
reikalas, tai ant stogų nusilei
dę parašiutistai galėtų nusi
leisti ir žerpėn. Tam tikslui jie 
yra aprūpinami stipriomis šil
ko virvėmis. Parašiut štai, ku
rie dalyvavo Olandijos puoli
muose, buvo mokomi įvairiau
sių akrobatikos priemonių ir 
privalėjo atlikti visus gaisrinin
ko žingsnius pavojaus metu. 
Parašiutininkai yra aprūpinti 
stipriais plieno ikriukiais ir di
delėmis stipriomis žirklėmis, 
kad galėtų prapjauti stogą, už
kabinti kriukį ir nusileisti že
myn.

Rusai gali pirkti 
Amerikos žibalą

VVASHINGTONAS, liepos 28 • 
d. — Sumner Welles, užsieniu 
reikalų ministerijos valdinin
kas, šiandien pranešė spaudai, 
kad Amerikos vyriausybė nu
tarė leisti Amerikos laivams 
vežti žibalą j rusų uostą Vla
divostoką. Šiaurinėje Didžiojo 
vandenyno dalyje laivas negali 
būti karo laivų sutiktas, todėl 
nėra jokio pavojaus karan įsi
velti. Laivas išplauks iš Kali
fornijos.



NAUJIENOS, Chicago, III.

ISPANIJOS LAISVES KOVA
♦
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1936 metų liepos mėnesio į- 
vykiai atkreipė į Ispaniją v^so 
pasaulio dėmesį. Beveik visi is
panų kariuomenės generolai su
kilo prieš respublikų! Beveik 

. visuose didesniuose miestuose 
liaudis su ginklu rankose pasi
priešino sukilusiems kariš
kiams!

Juo tolyn, juo ta kova darė
si įdomesnė. Ji nesibaigė, kaip 
kituose Europos kraštuose, len
gva ir greita generolų pergale, 
bet kaskart vis labiau kompli
kavosi, kasdien vis kėlė dides
nes aistras ne tiktai pačių is
panų tarpe, bet ir kituose kraš
tuose.

JEIGU JUMS REIKIA
Rakandų, Kaurų, Pečių, Radijos, 

Pijanų.
£15,000 Stakas, naujas ir vartotas.
Didžiausias kada nors pasiūlytas 

bargenas.
Atsilankykite ir pamatykite.

Atdara kas vakarą iki 10 P. M.
CHICAGO SALVAGE 

Furniture Co., Ine.
5300 So. Halsted St.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
il-iiiius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOlJSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

CRANE coal company 
53o2 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mirte Run iš geriausių mainu, 
daug dulkių išimta Perkant $7.35
5 tonus ar daugiau ................................ . ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
;ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $0.25 

SaleS Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tona* ®

COPR. I9*o, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

HlS AND HER LINENS ' PATTERN 2588
No. 2588—“Jo ir Jos” išsiuvinėjimai.

•••.•.•ĄVĄY/.VZ

1 Adresas

Garsinkites “N-noseMiestas ir valstija

No.I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĖPT.
| 1739 Halsted St, Chicago, IU.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti tndn Pavyzdi No 

I Vardas ir pavardė.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR C 

ir Akinius Prita 
3343 S. HALSTE

Kas neturėjo galimybės iš ar
ti sekti ispanų visuomeninio gy
venimo, tų šis sukilimas labai 
nustebino; nes kas butų manęs, 
kad gali būti taip maža visuo
menės psichologijų suprantan
čių kariškių, kurie drįstų liepos 
mėnesį sukilti prieš režimų, ku
ris per vasario mėnesio balsavi- 
mtis gavo absolučios krašto 

įvairus diktatoriai, prieš imda
mi valdžių į savo rankas, sten
giasi tinkamai paruošti krašto 
nuotaikų, sudaryti tokias sųiy- 
gas, kad bent didesnė visuome
nės dalis pateisintų sukilimų ir 
diktatoriaus veiksmus, — bet 
ispanų generolai to visai netu
rėjo galvoj, ir todėl nustebimas 
jų veiksmais buvo juo didesnis.

Nors generolai ir labai geiai 
sukilimų buvo paruošę, bet pra
ėjus pirmoms jo dienoms dar 
nesimatė, kurioj pusėj bus per
galė. Kartais atrodydavo, jog 
įaimės generolai, bet buvo veik
snių, kurie leido spręsti, jog ga
li laimėti ir be generolų bei gin
klų pasilikusi liaudis.

iiei Ispanai, nei užsieniškiai, —■ 
kad šis paprastas kariškių suki
limas išsiplės į vienų žiauriau
sių karų ir tęsis daugiau kaip 
pustrečių metų. Jeigu Franko

butų žinoję, jog jie nelai- 

sivaikščiojimu, — kaip laimėjo 
iki tol generolai kituose kraš
tuose, bet turės vesti ilgus me
nesius tikrų pozicijų karų prieš 
savo kraštų, jokiu bildu jie ne
būtų sukilę. Nė vienas jų ne
būtų norėjęs pasiimti ant savo 
sąžines atsakomybę už šimtus 
tūkstančių gyvybių; nė vienas 

čiuras, kurios žydinti kraštų pa- 

šus savo krašto miestus ir kai
mus su žeme sulygintų.

Spaudoj daug buvo rašyta 
apie Ispanijos įvykius. Daug 
teisybės apie juos pasakyta, bet 
dar daugiau ir primeluota arba 
nedasakyta. Iš dalies tai ir su
prantama, nes žinios ėjo pei* 
monopolizuotas spaudos agen
tui as, kurios jas paruošdavo

savininkų interesai.

Natijienų-Aomo Tolenhcm
LOS ANGELES, CAL. — “I am” kulto vėdėjai (Ed- 

na W. Ballard ir jos sūnūs Doiiald) liko apkaltinti su 
22 kitais naudojimu pašto prigavingiemš tikslams.

. '.'41
■........... ...... ••   .......... . —.. ■ . ,.. ..., . —

davo vienaip paruoštas žinias, 

taip, na, o sovietiškos agentu- 
ros, dar kitaip viskų nušviesda
vo. Interesai Ispanijoj buvo laj 
bai skirtingi, todėl ir žinios bu
vo ne vienodos. Kiekvieni ži 
nias savaip ruošė, dažnai 
rodami,. ar jos atatinka 
nybę, o kartais ir visai 
ningai jas iškreipdami.

Pagaliau karo metu nei vie
na, nei kita kariaujanti pusė 
negalėjo būti visiškai bešališka.

nežiu- 
tikre-
sųiuo-

vieni, nei kiti negalėjo skelbti. 
To reikalavo karo paslapčių iš
laikymas. Bet šiandien, kada 
karus jau baigtas, kada prade
damos traukti iš Ispanijos ir 
tos užsienines karo jėgos, ku
rių buvimų vokiečių ir italų di
plomatija viešai neigdavo, gali
ma daug ir atvirai apie viską 
rašyti.

Reikia kiek galima geriau pa
žinti Ispanijos įvykius, kiek ga
lima nuodugniau juos išnagri
nėti, nes jie turės, neabejotinai 
dideles reikšmės tolimesniam 
Europos gyvenimui. Niekas 

jos respublikonų laimėjimas 
vienaip butų veikęs kitų kraš
tų visuomeninį gyvenimų, tuo 
tarpu fašistų laimėjimas d 
visur visiškųi kitokių įtakų.

laikotarpį, kuris kreipia kita 
linkme visų kultūros ir civiliza
cijos eigų. Visi šviesesnieji pro
tai tvirtina, jog, visuomeninė 
aplinka šiandien vis labiau tam
sėja ir grįžtama į viduramžius. 
Laisvė, kurių visų tautų ir visų 
laikų žmonės laikė vienu auš- 
čiausių siekimų, šiandien yra 
niekinama ir visiškai suvaržy
ta. Kova dėl tos laisvės, kuria 
visais laikais progresų mylin
tieji žmonės) laikė būtina, šian
dien per daug netraukia ne tik
tai subrendusių žmonių, bet ji 
nevilioja ir jaunuolių.

Gyvename laikotarpį, kada ne 
tiktai stipriausios politinės po
zicijos, bet ištisi kraštai, ištisos 
valstybės atiduodamos tam, kas 
drįsta garsiau ginklu subarškin-

įvairųs politiniai šarlatanai vie
nu plunksnos pabraukimu iš
skiria iš visuomeninio gyveni
mo organizacijas, kurios turėjo 
dažnai ilgų dešimtmečių kovos 
tradicijas, milžiniškus dienraš
čius ir milijoninius turtus. Esa
me liudininkai, kaip karingos 
šimtus tūkstančių ir net milijo
nus narių turinčios visuomeni
nės grupės be jokio mūšio pa
siduoda iš svetimų kraštų atvy
kusioms perėjūnams, papras
tiems sienų tepliotojams.

Vyraujant Europoj šitokai 
atmosferai, ispanai, Vis dė’to. 
.šdrįso pareikšti, jog jie norą 
tokios dalykų eigos šalininkai 
Dar daugiau, jie pabrėžė, kad 
laisvės reikalai jiems tiek bran
gus, jog už juos jie pasirengę 
net gyvybę atiduoti. Pustrečių 
metų karu jie įrodė, jog jų žo
džiai nesiskiria iiuo darbų.

šiuo rašiniu mes ir norime 
pateikti skaitytojams kiek pla
tesnį vaizdų apie tas ispanų ai-

stras, kurios įstiflne juos ilga
meti!) karau, duoti jiems kiek 
galima tikrėsiųj ^įpratimų apie

bė, šis gal būt buvo vienas žiau- 
' riaušių, jartle, ko gero, žuvo 
džiugiausia žlUohių, bet ir praei
tyj ispanai turėjo labai žiaurių 
kovų.

Ilgus šimtmečius prieš Kris- 
tų, Pirėnų pusiasalis buvo ap

gyventas iberų. Ten buvo įsikū
rę fili.kiečiai, kartagčn ečiai, o 
kai Romos ihiperijos kariai ry
žosi nukaliau ti iberus, kalnų 
skerdžius Virijatas sugebėjo su- 
organ.zuoti tokį didelį pasiprie

šinimų, kad kelis kartus smar
kiai suihušė labai karo daly
kuose patyrusius ir tais laikais 
neįveikiamus imperijos karius. 
Virijatas ir šiandien visų laiko
mas vienu pirmuoju kovotoju 
dėl krašto laisvės ir vienu ta
lentingiausiu gilerrllla — parti
zanų karo vadų.^Norsi romėnai 
ir buvo nukariavę Pirėnų pu
siasalį, bet iberai kovojo su jais 
toliau ir niekad nedavė nuka-

; riautojams ramybės.
Kraštų, kurio romėnai nepa

jėgė nukariauti per ilgus šimt
mečius, arabai nukariavo per 
ketverius metus. 732 metais 
arabų vadas Tarikas persikėlė 
su 12,000 kareivių per Gibralta
ru ir, palyginti visai trumpu 
laiku nukariavo visų pusiasalį.

Kuo aiškinamas toks lengvas* 
iberų nukariavimas? Kodėl ne
atsirado naujų Virijatų, kurie

rių pakėlė ant savo pečių ispa
nų liaudis.

Keletas praeities bruožų.
Norint suprašti Ispanijos ka

ro priežastis, būtinai reikalin
ga gerai pažinti jos istorijų. Ta 
istorija labai įdomi ir turtinga 
visokiais įvykiais. Pirėnų pusią- 
salyj susidūrė- “romėnų ir arabų 
kultūros, susidūrė du skirtingi 
pasauliai, — o tų kovų atgar
siai tebcatsiliepia ir šiandien.

Pavartę Ispanijos istorijų pa
matysime, jog tai ne pirmas 
karas, kurį ispanai veda. Teis^-

Arabų buvo visai kitoki už 
kariavimo tikslai ir kitoki karo 
bei valdymo budai. Pirmiausia, 
arabams nerūpėjo tik plėšti 
kraštas, kaip tai darė romėnai. 
Jiems rūpėjo apgyvendinti jame 
savo žmones ir įvesti savo val
dymo tvarkų. Romėnų kareivis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBVLANCE
DIENA IR NAKTj

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitagė Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

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

BU POVILU AALTIMIERU.

Laidotuvių (Direktoriai

Pirmadienis, liepos 29, 1940 
galėjo plėšti kiek jis pajėgė, i 
jei tik jis atiduodavo trečdalį 
grobio savo viršininkui, o kitų 
trečdalį pasiųsdavo į Romų se
natoriams. Tuo tarpu arabams 
kariams plėšti buvo uždrausta, 
jie stengėsi įvesti krašte savo 
kultūrų, pakelti žemes ūkį, pra
vesti vandent ckius, užveisti 
naujas javų kultūras, įkurti mo-

(uBs daugiau)

Dr. V. E. SIEDLINSKI 
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį

4143 So. Archer Avė.
TeL LAFAYtTTE 3656 1

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

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYS1CAL 
THERĄpy 

and MfDWIFR 
6630 S. tVeštern 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. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
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. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERlY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 Ir 6-8 Vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. s Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

RGAS 
o 
ST.

f

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti lietuviai daktarai
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų vaikų ligų gydytoja 

s, 6990 So. Halsted St, ž
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius 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 vakare) 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
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 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephohe PLAZA 3206
» IIH6 j ...............  ■ W—

ADVOKATAI
K.P.GUG1S

ADVOKATAS 
ofisas-—127 N. Dearborn S L 
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
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PITTSBURGH « A U 1 IENOS
KAIP BUVO LAIDOJAMI KASYKLŲ 

SPROGIME ŽUVĘ ANGLIAKASIAI
Širdį Verianti Reginiai

PORTAGEA, Pa. — Jau bu
vo rašyta, kati liepos 15 dieną 
Koppers Coal Co., kasyklose 
duji) eksplozijoj žuvo 64 ang
liakasiai, tame tarpe 5 lietuviai. 
Kol kas nei apie visus žuvusius 
lietuvius turime tikslių žinių, 
(iš skelbiamų pavardžių sunku 
susigaudyti ir toji apylinkė dau
giausia yra apgyventa lenkais 
ir slavais). Didžiausias sunku
mas surinkti tikslias žinias apie 
žuvusius lietuvius, gyvenančius 
tuose Allegheny kalnų viršūnė
se, tai kad jie yra labai išsimė
tę visose apylinkėse.

Tačiau daugiausia angliaka
sių žuvo, kurie gyveno Portage 
miestelyje ir artimose vietose. 
Šiame miestelyje daugiausia bu
vo jaučiama ir matoma toji 
baisiausioji angliakasių nelai
mė. Dėl šios nelaimės likę vie
nos yra moterys su mažais kū
dikiais, yra šeimynų, kur žuvo 
du ir trys iš vienų namų: tėvas 
ir 2 sūnus, du ar trys broliai ir 
panašiai. Žuvo visai netikėtai, 
visai nelauktai.

Dirbo Mirties šešėlyje.
Daug tų angliakasių buvo iš

dirbę kasyklose desėtkus metų 
ir niekada nieko blogo su jais 
nebuvo atsitikę, nors jau jie 
yra matę ne kartų kaip vienur, 
tai kitur žūva keletas angliaka
sių. Bet jau jie buvo pripratę 
prie tokių nelaimingų atsitiki

mų ir tas juos nei kiek neste
bindavo.

Ne kartų angliakasiai girdi 
radio pranešimus ir skaito lai
kraščiuose kaip vienose ar ki
tose kasyklose įvyksta dujų 
eksplozijos ir žūna vienu kar
tu keli desėtkai arba net kelc 
tas šimtų angliakasių. Bet ir tas 
angliakasių perdaug nestebina, 
dažnai jie yra įsitikinę, kad su 
jais panašus dalykas neatsitiks, 
nes jau tiek daug metų yra 
dirbę ir dar jie tebėra gyvi ... 
nors dažnai tik per plaukų iš
lieka gyvi, dažnai akmuo yra 
kritęs visai prie jų, tik keletas 
colių tereikėjo,( kad ir jie butų 
buvę sutriuškinti.

Dažnai jie yra matę kaip vie
nur, tai kitur kasyklose buvo 
užsidegę gesai ar tai ang’į 
sprogdinant, ar tai nuo mašinų 
kibirkščių arba nuo elektros 
vielų susikryžiavojimo. O kar
tais krinta akmuo, numuša vie
las ir nuo to įvyksta užsidegi
mai ir gasų sprogimai. Bet vis 
ta nenugasdina angliakasių ir 
jie tame nemato nieko tokio 
baisaus ir nepaprasto...

Bet kai kurie angliakasiai 
kartais pradeda įvertinti savo 
nepavydėtinų likimų ne t'k dėl 
nelaimingų, kasdieną įvykstan
čių atsitikimų, bet ir dėl savo 
sveikatos padėties. Dauguma 
angliakasių, kurie yra išdirbę 
kasyklose po keletą metų, turi

i . NAUJIENŲ-ACME Telephnn.
ANNAPOLIS, MD. — Liuksemburgo princas Consort Felix, kuris atvyko j 

Ameriką su savo šešiais vaikais.

l’ITSSBURGHO LIETUVIAI STOJA KOVON 
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Susidarė Tarpsrovinis Komitetas; šaukia 
Masinį Susirinkimą

Duodam Paskolas ant

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

pataisymui ir statymui naujų namų

Federal Savings & Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.
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f SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBfi plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą 4r kultūrą,-kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

----- r

veidus anglių juodomis žymė
mis sužymėtus, turi ir taip va
dinamą kasyklų dusulį — pil
nus plaučius anglių dulkių, mai
šytų su si liko dulkėmis. Dažnai 
jie baigia savo dienas be svei
katos ir be turto. Tokių musų 
nelaimingų brolių mes' rasim 
prieglaudose ir kitur visur.

Kasyklose^ dirbdamas, nors ir 
ilgiausius melus dirbtum, jo
kio geresnio darbo neįsidirbsi, 
jokios geresnes,'šviesesnės atei
ties nesulauksi. Baigiasi anglia
kasio sveikata, baigiasi viskas. 
Netekęs sveikatos jis būna iš
mestas iš darbo kaipo niekam 
nereikalingas. — Tai toks ang
liakasio likimas.

Bet kur eisi kitur ir ką kitur 
geresnio rasi? Ne vienas anglia- 
kasis pagalvojęs apie savo ne
pavydėtiną likimą taip klausia, 
savęs. Jie yra su kasyklomis su
gyvenę, susirišę, 'jiems kur ki
tur užsiėmimą susirasti nėra 
lengva, o dar sunkiau prie kito
kių aplinkybių prisitaikyti.

Bet aš turbut pertoli nuo te
mos nuėjau, malonės skaitytojai 
atleisti, nes rašant apie anglia
kasius ir pažįstant jų gyveni- 
uną nuodugniai, negalima, buvo 
praleisti nepaminėjus tų visų 
aplinkybių, kuriose angliakasiai 
gyvena.

Du žuvę Lietuviai.
Jonas Kuizinas grįžęs iš Por

tage, Pa., kur dalyvavo laidotu
vėse savo brolio Juozo Kuizino, 
52 metų ir puseserės sūnaus, Jo
no Dabulio, 27 m., kurie žuvo 
toje nelaimėje, pasakoja, kad 
visi žuvę angliakasiai buvo lai
dojami per 3 dienas, pradedant 
su ketvirtadieniu, liepos 18 die
na. Pirmą dieną palaidojo 20 
penktadienį — 26, šeštadienį — 
16. Daugumoje buvo paguldyti 
po du, po tris lavonus vienuose 
namuose. Visas Portage mies
telis buvo paskendęs liudesyj. 
Nelaimės ištiktoms šeimynoms 
laidotuvėse pagalbą teikė ugnia
gesių komandos iš visų apylin
kės miestelių, ir automobilių 
garažai.

Velionis Juozas Kuizinas pa- 
ėj(T~iš^Lietuvos, Tauragės ap
skričio, Upynos parapijos, Pa- 
drimėnų kaimo ir atvyko į šią 
šalį prieš 31 metus. Beveik nuo 
pat atvykimo iš Lietuvos gyve
no šioje apylinkėje ir visą laiką 
dirbo anglių kasyklose. Paliko 
dar gyvą savo žmoną, 2 brolius 
ir 2 seseris, Lietuvoje ir čionai 
Amerikoje vieną brolį ir vieną 
seserį. Taip pat paliko didžiau
siam nubudime vieną dukterį, 
6 posūnius ir 3 podukras.

Jonas Dabulis buvo gimęs ir 
augęs šioje šalyje. Paliko di
džiausiam nubudime jauną 
žmoną ir dvi dukreles. Viena 
beveik dviejų metų senumo, a 
antra tik 6 savaičių.

Tikrai, angliakasių gyveni
mas ir likimas nėra viliojantis,

—S. Bakanas

PITTSBURGHIETIŠKOS PASTABOS
, IŠ SLA SEIMO

Kaip Tautininkai “Dobelkrosino” Komunistus
Kas dalyvavo praeitame SLA 

seime ir atydžiai sekė jo dar
buotę, tai tikrai turėjo pastebė
ti kaip tautininkai ir komunis
tai bendrai ir draugiškai veikė, 
kaip nekartą McKees Rocko 
Juozas M liauskas kalbėdamas 
gelbėjo tautininkams visuose jų 
svarbiuose reikaluose. Ne lik 
kartu su tautininkais kalbėjo, 
bet ir balsavo.

Išrodė, kad komunistai ir 
tautininkai turi ^sudarę bendrą 
frontą, nors, tikrenybėje, nei 
komunistai nepasitikėjo tauti
ninkams, nei tautininkai komu
nistams, o tas bendras frontas 
lai buvo tik iš bėdos, kad nu
galėjus socialistus. Komunistai 
jau seniai yra atsižadėję viso
kių savo principų ir praeitam 
SLA Seime jie buvo save iš
statę kaip ir pardavimui. Jie 
visiems siūlė savo pagalbą: Jur- 
gelioniui, Bagočiui, tautinin
kams ir Laukaičiui. Tačiau už 
siūlomą pagalbą reikalavo ir 
šiokio tokio “zoploto”. Jiems 
butų buvęs didžiausias atlygini
mas, jei Seimas butų pasiuntęs 
sveikinimą Paleckio valdžiai ir

Nuostabi Knyga Apie 
Dusulį- DYKAI

Dykai knyga, tik k:j iščjusi. iškelia labai 
svarbių žinių dusulio bei briancialio kosulio 
aukoms. Prašykite kopijos šiandien, jei du
sulio antpuoliai trugdo miegų, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir , šniokšti. Net Ir 
jei butum per metus kankinęsis ir bevilties 
išgyti,. Įsigykite šių knygų. Ji atidarS palai
mos duris tūkstančiams—ji gali tai padaryti 
ir jums! Nesiųskit pinigų. N6ra prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks jums visiškai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni, rašyk šiandien 
NACOR 8319-FF State Life Bldg., 
Indianapolis, Indiana.

SKOLINA M ant J — 
MORGIČIU |-
Safety Dėžutės nuo $2.00 i metus.
Kasome. Insurance Visokios Rų- • 
sies—R. E. Patarnaujam prie pir- . 
kimo ir pardavimo' narna? Par- • 

duodam Money Orderius..
Notarv Public—Modernas Ofisas

SURYS-DOODY / 
ANTONISEN, Ine.

3252 SO. HALSTED STREET
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DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuviu Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Rusijos raudonąja! armijai už 
‘išlaisvinimą” Lietuvos.

Tiesa, komunistai nebūtų at
sisakę priimti ir mažesnį atly
ginimą, butų pasitenkinę ir 
luomi, jei tik Lietuvos valdžia 
butų buvus pasveikinta, arba 
blogiausiam atsitikime, kad 
bent nebūtų smerkiama Sovie
tų Rusijos okupacija.

Tai toks komunistų “preisas” 
buvo už siūlomą “nusveriančią” 
pagalbą.

Negalėčiau pasakyti kas kiek 
komunistams siūlė už pagalbą, 
bet greičiausiai bus, kad kas 
mažiausiai turėjo, tas daugiau
siai siūlė. Tik tiek žinau tikrai, 
kad taip vadinami socialistai 
nėjo į jokjas derybas.

“Preisas” Už “Pagalbą”.
Tautininką1’, matomai, buvo 

pasiūlę “preisą” ir jį viešai už- 
rekordavo sekamai: Sandaros 
redaktorius p. Mikas Vaidyla 
nė iš šio, nė iš to pasisiūlė Sei
mui pasiųsti sveikinimą Ameri
kos ir 'Lietuvos valdžioms. Pre
zidentas Bagočius patvarkė, kad 
tokie sveikinimai turi eiti per 
Rezoliucijų Komisiją, o Rezo
liucijų Komisijoj yra pats Vai
dyla, tad lai jis tuos sveikini
mus ir sutvarko.'

Toks p. Vaidylos pasiūlymas 
tikrai nudžiugino visus komu
nistus ir jie kimu ir dūšia at
sidavė tautininkų malonei ir vi
są savo “armiją” perdavė tau
tininkų generaliniam štabui.

Bet prie pabaigos Seimo, ka
da rezoliucijos buvo skaitomos, 
tai tas pats p. Vaidyla, į ku
rį komunistai buvo tiek daug 
vilčių sudėję, labai - nustebino 
musų ščyruosius Stalino gar
bintojus, kada jis ne tik nepa
siūlė sveikinti Lietuvos val
džios, bet pats perskaitė rezo
liuciją, kur buvo pasmerkiamas 
Rusijos kariuomenės okupavi
mas Lietuvos.

Kada rezoliucija buvo bal
suojama, tai visi tautininkai 
balsavo už rezoliuciją, o komu
nistų “nusveriančioji jėga”, su
sidedanti iš 3 delegatų, balsavo 
prieš. Tik atrodė, kad brolis 
Jurgelionis, turbut dėlei man
dagumo už komunistų suteiktą 
jam reikalingą pagalbą, susilai
kė . nuo balsavimo.

O tie tautininkai ne tik kad 
nesilaikė jokio mandagumo lin
kui buvusių savo draugų ir 
bendradarbių, bet buvo pradė
ję ir baubti Miliauskui kalbant 
prieš rezoliuciją.

Įštodo, kad komunistus tau
tininkai tikrai “dobelkrosino” 
SLA Seime. —Delegatas

“S. S. PITTSBURGH. — Lic- 
pos 22 d. S. Bakano, P. Dargio 
ir kun. J. Misiaus iniciatyva 
buvo ant greitųjų sukviestas 
Pittsburgho visuomenės veikė
jų ir draugijų darbuotojų su
sirinkimas Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, pasitarimui dėl vė
liausių įvykių Lietuvoje.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas nors ir skubotai šauktas 
ypač vasaros metu, kada daug 
musų veikėjų atostogauji i«* 
sunkiai buvo pasiekiami. Ta- 
čiaus paskutiniai įvykiai L’etu- 
voje visus lietuvius yra išjudi
nę, visi yra susirūpinę Lietuvos 
likimu ir visi yra pasiruošę sto
ti kovon už Lietuvos nepriklau
somybę.

Susirinkimą at’dsrė S. Paka
itas, trumpoje kalboje iŠdJs y- 
damas kokiais tikslais šis susi
rinkimas buvo šauktas — jis 
pareiškė, kad ir Pittsburkbo lie
tuviai, kartu su visais Ameri
kos lietuviais stoja prie darbo, 
gelbėti Lietuvos laisvę, kad už
kirtus kebą šlykščiai Amerikos 
lietuvių komunistų varomai 
propagandai pardavimui Lietu
vos nepriklausomybės ir kad 
ukurus Pittsburgho lietuvių 

organizuotą kurą, kuris bend- 
T&i su kitų Amerikos lietuvių 
kolonijų panašiomis organizaci
jomis veiktų kovoje dėl Lietu
vos išlaisvinimo iš po maskolių 
jungo. ,

Dienos tvarkos vedėjais viem 
balsiai buvo išrinkta P. Piva- 
ronas pirmininkas, sekretorium 
A. Polockas (jisai sakosi, kad 
Lietuvos Paleckas ne tik nėra 
giminė, bet jam nežinomas).

Po trumpo pasidalinimo min
timis dėl Pittsburgho lietuvių 
darbuotės, visi išsireiškė, kad 
reikia veikti be atidėliojimo.

Mitingas Liepos 28.
Pirmiausiai buvo nutarti 

šaukti Pittsburgho ir apylinkės

lietuvių masinį susirinkimą, lie
pos 28 d., Lietuvių Ūkyje po at
viru dangumi, o jei pasitaikys 
lietus, tai susirinkimas įvyks 
Lietuvių Piliečių didžiulėje sve
tainėje. Susirinkimas bus gar
sinamas per radio — abudu lie
tuvių progra^pus, ir visose Pitt
sburgho ir apylinkės lietuvių 
bažnyčiose.

Šis Pittsburgho lietuvių ma
sinis susirinkimas tai bus kaip 
ir demonstravimas Pilt: burgb ) 
lietuvių vienybės iriasi ryži m° 
kovoti dėl Lietuvos laisvės.

Kalbėtojais bus P. Darg's, 
kun. J. Misius ir adv. Edwardas 
A. Schultiįs, kuris kalbės ang
liškais— į

Bnvcb-<(idarytas ir komitetas 
iš sekamų veikėjų: adv. Kl. 
Barzilauskas, kun. J. Misius, P. 
Dargis, J. Naujokas, C. K. Pi
kelis, adv. E. A. Scbullzas, J. 
Grebliunas, P. Pivaronas, H. 
Kaptarauskas, A. Paleckas ir S. 
Simonavičius. Susidaręs komi
tetas rūpinsis ne tik masinio 
susirinkimo sušaukimu, bet ir 
tolimesne darbuote toje link
mėje. —Reporteris

KORESPONDENCIJA
Wilkes Barre, Pa.

Lietuvių Diena.
S.L.A. 7-tas Apskritys rengia 

savo metinį pikniką, kuris į- 
vyks nedėlioj, rugp. 11 d., San 
Souci parke, - Wilkesbarre, Pa.

Jame dalyvaus Birutės Vaikų 
chorelis su gražiomis dainelė
mis. Kalbės adv. J. Lopatto, St. 
Gegužis, Juozas šaliunas ir A. 
Kubilius.

Programa prasidės 3-čią vai. 
pu pietų, širdingai kviečiam vi
sus atsilankyti. —Komitetas

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

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

Kąrąs ir ateities klausimai

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, 111. Telefonas Camd 85,00.

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu

Metams________________
Pusei metą ----- -------------
Trims mėnesiams L._____
Dviem mėnesiam? __—__
Vienam mėnesiui. 

Chįęagoj per įšsiuntinėtojus
Viena kopija __Z—
Savaitei -----------------------
Mėnesiui ---------------------

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

Metąms ------------------------- $5.00
Pusei metų ..........    2.75
Trims mėnęsiąms_______ 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metąms __________________  $8.00
Pusei mietų ------------------- 4.00
Trims mėnesiams_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moąey

Orderiu kartu su ųžsąkymu.

Stalino grobis Pakaityje
Pagrobęs Lietuvą, Latviją if Estiją, Stalinas padi

dino ^avo imperijos plotą 63,186 ketvirtainėmis myliomis 
ir savo valdinių skaičių šešiais milįpnais., Bet teritorijos 
sklypas ir keletas milionų gyventojų jam, gal būt, ne taip 
svarbų, nes Sovietų Sąjunga jau ir iki šiol buvo milžiniš
ka. Svarbiau jam tų pagrobtųjų respublikų turtai.

tyors Rusija labai didelė, bet ji yra paskendusi skur
de. Jos darbininkų uždarbiai yra dvigubai mažesni, negu, 
sakysime,’ Latvijos pramonės darbininkų. Rusijos vals
tiečiai daugumoje yra suvaryti į “soy-chozus” ir “kol
chozus” (valdžios dvarus), kur jie dirba ne sau, bet val
džiai. Maskvos komisarai atima jiems viską, dažnai ne
palikdami jiems nė pakankamai duonos išsimaitinti jki 
sekąnčio derliaus. Todėl Sovietų Sąjungoje, jei ne vielo
je jos dalyje, tai kitoje neretai valstiečius ištinka badas.

Pabaltijo kraštuose tokio clalyko nebuvo, girdėti, kąd 
žpionėms tektų mirti badu. Per 20 metų nepriklausomų 
gyvenimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkininkai žymiai 
sustiprėjo ekonomiškai, kuomet buvo išdraskyti dvarai 
ir beturčiai ūkininkai įgijo daugiau žemės. Ūkininkai iš
mokų ne taktai pasigąminti pakankamai maisto sau, bet 
ir gąmintį eksportui. Pąvyzdžiui, tarp 1925 ir 1938 me
tų kviečių gamybą Lietuvoje padidėjo 80%; o Latvija ir 
Estiją, kurios prieš pasauliu kąrą kviečių visai neaugįn- 
davo, padidino kviečių gapiybą per aukščiaus paminėtą 
laikotarpį viena 150%, antra — 250%.

Cukrinių runkelių gąmyba tose trijose šalyse, tarp 
1931 ir 1938 metų padidėjo 200%. O pieno produktų ga
myboje jos padąrė. tokį didelį progresą, kad pasaulio rin
kose jos užėmė antrą *viėtą po Danijos. Milžiniškoji Ru
siją 1937 m. išvežė į užsienį viso tiktąi 14,600 tonų svies- 
to^ o mažiukės Pabaltijo vąlstybėlės — 47,500 tonus, t. y. 
tris kąrtųs daugiau, negu Rusija!

Toliais, imkime linus. Sovietų Sąjunga užaugina 65 
nuošimčius viso pasaulio pagaminamų linų. Bet sovietii 
lipų eksportas visai nedaug viršija Lietuvos, Latvijos įr 
Estijos linų eksportą: sovietai eksportuoja 33,500 t. linų 
pįųosto, o trys paminėtosios Pabaltijo šalys — 31,200 to
pų. T^igi Pabaltijo šalys darė stiprią kopipeticiją bolše- 
vįkąnąs pąsąulio rinkose. Dabar, tas šąjis pagrėbę, jie 
turės nąonopolį pasaulio linų eksporte.

Sov. Są-ga turi 200 kartų didesnį miškų plotą, negu 
Pabaltijo šalys, bet ir šitoje srityje tų mariukių šąlių 
ckspp.rtąs nedaug teatsilieka nuo SSRS eksporto. Sovietų 
Sąjunga m. eksportavo 5,102,000 tonus miško įvai
riuose pąvidąlųpse, o Lietuva, Lątvija ir Estiją tais* nąe- 
tąįą eksportavo 2,430,000 tųpų* kas sudarė 47 puoš, sovie
tų eksporto. Pagrobusi šitų šalių eksportą, Rusiją kas
met padidins savo pajamas iš užsienio prekybos dąugiaųs 
kaip 200,000,000 auksinių rublių.

Už svįęstą, eksportuojamą iš įų šalių, Rusija gaus 
kasmet ne mažiau, kaip 100,000,000 auksinių rublių.

Prie to reikia pridėti Pabaltijo prekybos laivynus. 
Tų trijų šalių prekybos laivai turėjo 371,000 tonų įtalpos, 
tuo tarpu kai milžiniškos Rusijos laivynas turėjo tįk Į,- 
£81,000 tonų. Tokįu budu, pagrobę Estiją, Latviją ir Lie- 
|uvą, bolševikai padidins savo prekybos laivyną 30 nuo
šimčių.

Šito,s skaitlinės buvo paskelbtos Tautų Sąjungos ag- 
yikultųros ir tąrptąptinės prekybps metraščiuose. Jos aiš
kiai rodo, kokiais tikslais Stalino raudonoji armija ir ko
misarai įsiveržė į Pabaltijo kraštus. Jie atėjo tenaį pri
siplėšti svetimo turto.

Naivus žmonės kalba apie tai, kad Rusijos vąldžią 
yuošiasi karui su Himleriu, todėl stengiasi įsitvirtintį prie 
Baltijos Įujį-os. Bet Ęųsiją turį atdarą sieną su nącįąis 
skersai visą Lenkiją, kurią Stalinas su Hitleriu broliškai 
!>asidalino pusiau. Įsitvirtinimas prie Baltijos juros Sta- 
inui nieko nepadėtų, jeigu jį užpultų Hitleris. Bet koL 
kas jupdų yrą draugai ir partneriai, o ne priešai. Mas
kvos imperialistus pąskątino į Pabaltijo krąštus maršuo- 
|i tų kraštų duona, sviestas, mėsa, linai ir kitokios gėry-: 
j)ės. Stalinas čia padarė tokį pat “hold-up”, kokį 1921 m. 
padarė Leninąs kuri yrą pagarsėjusi turtint
£ais aliejaus šaltiniais.

Tai bandito žygis, atliktas, susitarus su kitu tokiu 
pat banditų ~ Hįtlęrįų.

“Amerika” rašo:
“Pąfcąr paaiškėja, kodęl 

katalikų įr liaudininkų dien
raščiai (Lietuvoje), ‘palan
kiai* rašė apię paskutinius į- 
vykįųs Lietuvoje. Kąi tik De- 
kąno^ovas pasodino Paleckį 
vąĮdžion, tuojąus katalikų 
‘XX Ąipžiaųs* ir liąųdinjn^ų 
‘Lietuvos žinių’ dienraščiams 
pusgirti komunistų rędąkto- 
rifli. jy ši? komWUMF 
dąkteriąį kąlb.ėjo katalikų ir 
liąndiumkų vąrdu, 9 mūsiš
kiui kpmunistaį pesigędįjo 
duotj ištraukas neva įš kata
likišku ir Hąųęliškų IMkmš“ 
čių. Jjuk? melas jiems neką 
begėdiškas 1”
Kas tiki į smurtų, tąs nesigė

di ir apgaudinėti. Tai seniai pa
tirta tiesą.

KAS ČIA PER “FILO
SOFIJA”?

Europą bus kitokia. —• Vokiečių kąro proąraiųa. ~ Tyli 
ir atvirai nepasisako. — Abejonės. —Pavergtų nia-' 
žųjų tautų likimas. — Klaikus laikai. — Nuo ko pri
klausys tąikps lįHiiųąs. ~ Ęokips taikoj mes pagei- 
dapjąjpę.

(Musų spęciąlųus korespondento. Lietuvpje)

K. Jurgelionis parašė “Tėvy
nėje” straipsnį apie “dvi rezo
liucijas”. Viena tų rezoliucijų 
buvo priimta SLA. Scrantono 
seįmę, p, aųtra — Chicagos. A- 
biejose kalbama apie Lietuva. 
Jurgelionis nori jomis parodyti 
kokį tai negerų “politikavimų”. 
B,e| jisai pasakoja tokius daly
kus, kokių visai nėra tų re^p- 
lįųęijų turinyje ir niekuomet 
peb.uvo jų autorių mitnyse.

“Pirmojoj”, sako jisai, 
“buvo numatomas pavojus 
Lietuvos valstybei iš nacių ir 
lenkų pusės ir buvo reika
laujama naujo seimo ir am
nestijos kaliniams. Tąsyk bu
vo laukiama, kad Rusija at
eis į pagelbų Lietuvai (kas 
to. laukė? — “N.” Red.). An
trojoj rezoliucijoj protestuo
jama jau prieš ‘pagelbų’ iš 
RusijoS( pusės ir prieš ‘netie
sioginį’ Rusijos pasikėsiniųia 
pakeisti Lietuvos vyriausy- 
b,ę.”
Scrąnlonp rezojįųcijojc buvo 

rėįkąląųjama aUteigimo dęmo- 
krątijos Lietuvoj ir pilietinių 
lęiąįų grųžinipio Lietuvos žmo- 
nęms. Kokių budu Jurgcliopis 
įsivaįzduoja, kad tąi galėjo pa
daryti “tiesioginis” ar “netie
sioginis” Ęusįjos įsikišiniąs? 
Juk taį yrą dužiausias absur
das!

Tų rezojiucijų rąše Grigaitis, 
Mįęhelsppąs įr Vąidyįa. Nū vię- 
nas netiki ir netikęjo, kad Lie
tuvai galėjo būtį kokia nauda 
iš sovietų valdžios kišimosi į 
Lietuvos reikalus, šitas Jurge
lioniu prasimanymas yra nedo
ras šmeižtas.

Jau duW drųąįąi gąlįfląe 
tvirtinti, kąd tojuos Ęųrppps, 
kokių ipes įkį šioj buvou1^ i“ 
pratę ąiątytį ^Ueityjc,. jąą pc- 
bėyąl Ji islo^ąl pąLktą. Ęąyų 
gruvęsiuo^e kįls naują Ęuropą 
su ųąųjp.nd§ 
ir su kita tų valslybių vidaus 
santvarka, gąl kįtąįs pągrįųdaįs 
bus? sntvąrkytį tąpptvalstybiniai 
santykiai. Pabar- <Įar sunku w 
pįątyįi, dar nmlm s^ęiįo.ti, 
kaip ateityje susįlvaykys Buro- 
pa. Iki šioj bent kiek ryškiau 
tik Vokietiją yrą viešai paskel
busi sąvo ąteitįe^ planus. Visai 
trumpai suglaudus tie planai, 
taį vokiečių tautos Eurppos vi
suose klausimuose įsįgalęjupas.. 
Vokiečių tauta visame turi pir
mauti. O kadangi Europos gy
venimas siūlų siūlais yra susi
jęs su viso pasaulio gyvenimu, 
tuo budu išeitų, kad vokiečių 
tautos kilmės žmonės visame 
pasaulyje turi griežti pirma 
smuiką, žinoma, jei jie karų 
laimės ir f ei jie karų laimės vi
siška vokiečių tautos pergale.

Iš čia jau sektų ir socialinio, 
bei politinio gyvenimo santvar
ka. Vokietijoje įsigalėjęs autar- 
kinis režimas, kuris vieno as
mens autoritetu paremtas, ki
taip tarus, tai nacionalsocializ- 
mo diktatūra su vokiškojo na
cionalizmo apmatais apmestas. 
Kitos tautos turėtų atsidurti vo
kiečių globoje, kurių dalis pa
siliktų tik vokįečių vįęškipiiųui, 
kaip piedžįąga, kifaįp įąrųs, jos 
iš žemes pavįršiąus turi išnyk
ti, pasmerktos mirti.

Pįdesnjų tautu valstybes aįsi- 
durtų vokiečių stiprioje priežiū
roje ir tiek' jos galėtų gyvuoti, 
kįek pajėgių vokiečiams api

jus ir kįtps įnąžcsne^ valstybės 
gąlyątrnkčiąis ncąįnįptč padėti 
Ąąglįjąį įr Bpąncn^ijai ir vis 
inkeviavn, deteč iki «ai kuriąs 
Iš jų -Vokietiją sudėjo.

§įąį, kad ip ĘąUlj^ valstybės 
iš, sųjnngininkn neturėjo 
pątlknnnnMi kad ir aV 
sityje jų nępęiklftn^niybės bus 
pagerbtus ie nę,pą|ęistos. Sąąį 
Lįetnvos lūkesčiai-, Lietuva tu- 
Cčjo nesnypstąs sąskaitas su. 
Lenkjin- įMnlląn llstuvių tau
tos tcuškbnąi Alinai išsipildė- 
Vilniaus daliem ^jtis su Pačiu 
iniestic ątįteko Lietuvai, bet są
jungininkai, tai yra Anglija įr 
Prancūziją šioje byloje nėra ta? 
rusios ątvįro įr nuoširdaus žo
džio, o tuo pačiu metu buvu-

Ąntra. Rezoliucijų, kąip 
Scrantone, taip ir Chicagoje, 
priėmė seimas, didelėmis bąįsų 
daugumomis. Kąipo oficialaus 
orgąno redaktorius, jisai turėtų 
jomis vadovautis, o ne kraipyti 
jų turinį ir pasakoti apie jąs 
visokius niekus.

Trečia. Jeįgu pagal Jurgelįo- 
nio filosofijų “Susivienijiipųį 
yra nesveika kištis į pasaulinę 
politikų ir valstybių reikalus’’,; 
tąi kodėl jisai pats šito savo nu
sistatymo nesilaiko? Tame pą- 
čiamę “Tėvynės” numeryje jį- 
sąi parašė apie pąskutįnįp lai
ko įvykius Lietuvoje tokį ąš- 
trų straipsnį, kokio day nėrą 
nąątę S^Ą. orgąnę jo. skaityįo- 
jaį. Ir tai yrą ne pirmas kur
tas, kąd jisąi “Tėvynėje” išreiš
kia labai griežtai tąpi tikrąs 
nuomojęs apie pfetevąs ir k^ 
tų valstybių reįkąlųs.

Jųi kaip dąbąr išeiną? Jurgę- 
liopįs SLA. orgąpe gali kalbėti 
kas jąpi patinka, bet SLA. sęj- 
mąs, kgris yra aukščiausia or
ganizacijos įstąigą, — negaliį

Ar ne per toli Jurgelionįs 
kartais nueina hitleriško “fiurę- 
rizmo” keliu ?

Europos ūkiškas, politinis ir 
sociąlipįs gyvenimas visiškai ir 
visame vokiečių tautos butų 
kontroluojąmas.

Tokia trumpąį suglaudus vo
kiečių šio karo programa. Jau 
ir dab.ar tos tautos, kurios pe
tuko sąvo vąlstybipįų sįenų at
sidūrė vokiečių glob.pjĮe. Tiesa, 
jęį kąi l<nrįos įš jų dar turį sa
vas nącip.nąles lyg ir vyriausy
bes, bet tos vyriausybės gali rū
pintis tik vidaus savo smulkąus 
gyvenimo ręilmląįs, reikaliu
kais bet ir lik tiek, kiek tas jų 
rūpestis nekliudo, vp.kįečių įpil
tos pagrindiniems siekimams. 
Daniją, Čekiją įr dąĮinąi OJąn- 
dija ryškus pavyzdys.

Noys įr Daniją ne fi^ kąd tU“ 
ri savo vyriausybę, bet net ir 
karalių sp parlamentu, bet tos 
vyriausybės savarankumas vi
sai ribotas.

Čekija dąr lubįun suvaržyta, 
nes čia veikia vokiečių policija. 
Šiuo atveju Baltijos valstybės 

išsiskiria.. štai kati iF jos 
ws iv tari svvrifflps karia w?e- 
w igaias,, M »ki šipJ save p°- 
iiiikoįp.,. sapraalamas Ogiau
sia viOs yra visiškai aavara«- 
kim (OamkHfflą jos h11 
pVARMfo-. — JOJ >

ę,Wftpp^ vakaroja riaa iki 
šiai is.twijįpjp iwivt*ėlas įy. ne
itas iFVisiM
naikiaaalis karas-

Vakaru Ęarppas vaistas, 
vyriausia Brancuzija įy. Anglįja 
iš paskutiniųjų kaunasi su pa
niška Vokietija, bet tos valsty
bės, įkl šįol b.ępt nėyą ryškiai 
paskelbusios savo karo progra
moj. JĮo.s. nieko nėra pasakę dėl 
Europps busįmos tvarkos, dėl 
jo§ siepų vįenąip ąr kitąįp sįu- 
tvarkymo, dėl valstybių sąvi1- 
tarpio bendradarbiavimo, tąrp 
jų busimų savitarpių santykia
vimų.

Tąi gąl įr yrą vįępa iš tų 
priežasčių, dęl ko Skandinųvi-

kai, kurie prisiglaudė Pranęu- 
žijoje vis dar skelbia, kad jų 
norai ir tikslai įkurdinti sąvo 
valstybę tokių, kurios sienos 
pietuose remtųsi į vienas, juęas 
ir šiaurėje į kitas... Net nei an
glų, nei prancūzų spauda šiuo 
klausimu nėra prasitarusi ir at
virai pasisakiusi. O juk tokię 
Lenkijos politikų ąpitętąi Jie? 
čia dvi Baltijos valstybes. Ęas 
gi gali užginčyti, kąd Lietuva 
Anglijai ir Prancūzijai tyri 
daug simpatijų, bet... bet kąi 
lenkų politikui taip atvirai ir 
kartu įžūliai Lietuvos adresu 
kalba, o sųjuugininkai tyli, tai 
Lietuvos simpatijos turi bluk
ti!

Baltijos valstybės turi dairy
tis ir žiūrėti, iš kur vęjąj BU" 
lankesni pučią...

Balkanuose taip pat ne ki
taip. Tunais taip pat ejaug yya 
pritvinkusių skaudulių, bef, są
jungininkui tyli įr atvirai nępą- 
sisako, kaip tie skauduliai bus 
gydomi, naikinami. Juk visiems 
yrą ąįšku, kad Ęųrppos likimų 
riš įr riša jėga, kąęo jėgą, tad 
visų įr npęimą pąfirti, iš kp- 
kips medžįagąs l^ąro kardas da
rytas, ąr jisai tik pUepp Uetąs, 
ar jisai teise, teisėtumu virią- 
tąą ar ątviriptąs.

Ryškios, aiškios pro,grąm9,s 
nėrą. Tai yrą didžiulė spraga ir 
pro šių spragų veržiasi pikta 
valįa įr visokios ąbęjpnės. O (os 
abejonės šiuo, pietų kenkia tik 
sųjungininkams. Europą pergy
vena didžiausių krizę, kokios is
toriją va^gu kądą nors pergy- 
veąo, ąr Žinojo,.

Visi tiek nusimano, supranta 
įp žiup, kad šis kąrąs Ęųrppą 
turi pertvarkyti kitais pagrin
dais, b>et kuriais?

Visiškai suprantama, kad iŠ 
anksto visos progrąmos nusa
kyti nei negalima, nei įmano
ma, bet tos programos gairęs., 
bent apytikriai galėtų būti pp- 
sakstytos. Kaip anuomet prasi
dėjo didysis karas, jau jo pra
džioje buvo pasisakyta, kad ji
sai einųs dėl Europos tautų iš
laisvinimo, dėl jų apsisprendi
mo. Tegu ir tasai karas,, kąip 
ir šis buvo imperialistiniai ka
rai, bet tas.ai obąjsis davė tąu- 
tpms tų stimulų, kad jos p ra-, 
dėjo stipriai organizuotis ir at
viriau stoti į tų karų.

Šiame kare pet panašių obąl- 
vįsaį negirdime, Lept įki 

šioj jįų nebuvo. Jau ano karu 
eigoje jškiio socialinio beį poli
tinio turinio kiti obalsįąi, ku
rių pasėkoje išsivystė didžiulė 
rusų tautos revoliuciją sąvo 
verpetuose galutinai sužlug
džiusį vienų iš kvailiausių ip°~ 
nąrchijų, tai rusų imperijų.

principles, because of the 
eonvietion of the American 
people tbat unless the doc- 
trine in whięh these prįncip- 
Įes are inhe^ent oųce again 
governs the relations be- 
tween nations, the rule of 
reason, of justįcc and of la\v 
—in other words tlie basis 
of moderą civilization itself 
—cannot be preserved.”

Vertimas.
“Per pastarąsias, kelias die

nus tie vingiuoti keliai, ku
riais trijų Baltijos respubli
kų: Estopijos, Latvijos ir 
Liętąvos — politinė nepri
klausomybę ir leritoriąlė ne- 
liečįąmybe vieno savo galin
giausio kaimyno turėjo būti 
planingai panaikinti, greitu 
tempu artinosi prie tikslo.

“Nuo tos dienos, kada šių 
respublikų žmopčs atgavo sa
vo Įięprįkląusonių ir demo
kratinę santvarką, Amerikos

nė žiurėjo su giliu ir simpa
tingu susidomėjimu į jų ste
bėtinų pažangų nepriklauso
mo gyvenimo apyslovose.

“Šios vyriausybes nusista- 
tymas yra visam pasauliui 
žinomas. Amerikos Jungtinių 
Valstybių žmonės yra prie-

ar tie veiksmai butų jėgos 
papąudojimu ar jėgos grųsi- 
pįipu atlikti. Jie taipgi yra 
priešingi bet kurios šakes,

kurios formos intervencijai į 
naminius reikalus bet kurios 
kitos suverenūs valstybės, ne
žiūrint kiek ši butų silpna.

“Šie principai sudaro pa
matų, unt kurio remiasi esa
moji giminystė tarpe naujo

kad 
kad 
vėl 

nei!-

tybės ir toliau laikysis šių 
principų, nes Amerikos žmo
nės yra įsitikinę Į tai, kad 
nebent toji doktrina, į kuria

gįęeĮbjmąi Naujienose 
duoda niąudą dėlto, 
kąd pačios Naujienos 
y-ra naudingos.

WASHINGTON, liepos 22. — 
Kąrąs ir “Naujosios Europos” 
išsięutidiojijpp t evojiųcij pi. 
kaip ir buvo galima laukti, ne- 
aplepkę ir Lietuvos. Svętimą 
ranka parinktas Seimas Lietu
voje pirmame ąavp posėdy lie
pos 21 dienų palaidojo Lietuvos 
nepriklausomybę, paneigė tau
tos suverenumos teisę, kuri įra- 
šydinla Steigiamojo Seimo pri
imtoje ir vėlesnioje Lietuvos 
Respublikos konąjtitucijoje per
iname nosine.

Nepriklausomybė, kiękvįcnos 
civilizuotos tautps ideąlas, — 
tautos jų siekia per kovų ir pa
sišventimų ; nepriklausmybė ir 
lietuvių tąuįai kainavo dąu£ 
kraujo, energijos įr darbo. Ne
priklausomybė yra per brangus 
dalykas, į<ąd sveiką ir gyvą tau
ta jos negintų. Tat naturąlu, 
kad čionai laisvoje šalyje gyve
nų lietuviai šoko Lietuvos lais
vės ginti jiems galimais budais: 
plačiuose visuomenės slupgs- 
niuoše kilo audra protestų prieš 
svetimos jėgos įsikišimų į Lie
tuvos reikalus; menkas parsi
davėlių balsas nustelbtas, tik ne 
jų pragaištingo darbo pasek
mės.

Lietuvos Ministras Washing- 
tone atstovaująs Neprikauso- 
mos Lietuvos reikalus, skaitė 
savo šventa pareiga daryti l^as 
buvo reikalinga ir galima ne
priklausomybei gelbėti. Lietu
vos naujam režimui pakartoti
nai buvo priminta, kad nepri
klausomybės išlaikymas yra 
griežčiausias visos lietuvių tau
tos reikalavimas ir vienintelė 
sąlyga bet kokiam sandarbinin- 
kayimui. Deja, liepos 21 dienų 
Lietuvos Pasiuntinybę pasiekę 
iš Kauno liūdnos žinios, 
ten jėga nugalėjo teisę, 
musų brangiajai tėvypei 
tenka pasinerti, tikėsime
gam, į jai primestų eksperimen
tų svetimos jėgos kontrolę. 
Liepos 21 dįępų prie Pąąiuptį- 
ųybė$ kabfyp, tautinė vėliąva iš
kelta tik perpųsę. Sekančių die
nų, liepus 22, Lietuvos Atstovas 
padarė reikiamas išvadas iš su
sidariusios padėties. Ir yra svar
bu ir pąalpnų pažymėti faktų, 
kad jau liepos 23 Amerikos vy
riausybę ofįcialiąį ir viešai 
sisakė, p. Wehes, Valstybės 
kęcloęįus, šiais žodžiais:

“During these past few 
days thc devio.us proce^ses 
whereųnder Uie polįtięal in- 
dępęndęncę and tęrrįtorįal 
inlegrity of the thrcę smąli 
Baltįę repųblięs — Ęstonįą, 
Latvia and Lithuania—\verc 
to be (leliberą|ejy ąppįhilated 
py pnę pf tpęįr lųpęę powęę- 
^ul ųęigpbors, ha ve pccn j-ap- 
įdly tp tpęįr conclu-
sioų.

“Erom the day when the 
peoples of these republies 
first gained their independ- 
cnt and demoeratie fonn oi 
govęrųmenį fhe peuplę oi 
the ĮJpįfęd Stą^ęs pąvc 
watched their admirable pro- 
gress in self-government 
wi(p deep, aųd sympathętįc 
įnteręst.

“The policy of this (Jovęrn- 
inent is universally known. 
Thę pepple of the United 
Statey^aęc oposed to preda to
ry aęfįYitįęs po maįteę whę- 
ther they are cąrried on py 
the ūse of force or by thė 
threat of force. Thęy ąre 
likewise opposed to ąny 
form of įntęrvenįįpn on (he 
pąi’l of opę statė, hoyfeyeV 
ppweyfųl, in įpe dpmestįc 
concerns of any other sove- 
reign statė, however weak.

“These principles constit- 
ute the very foundations up- 
on which the existing re’.a- 
tionship between the twenty- 
one sovereign republies of 
the New \Yo,rld restę.

“The United States will * • *
continue to stand by these

kartų valdytų santykius tar
pe valstybių, tai pro,to, teisy
bės ir teisių valdymas, kitais 
žodžiais, papiątas pąčios mo
derniškos civilizacijos, nega
lėtų būti išlaikytas.”

nelaimėje patiriama. Didžioji
Amerikos demokratija parodė

pa-
Se- didvyriškai ne tik Pabaltijos 

valstybėms, bet ir Amerikos 
kontinento mažosioms valsty
bėms.

Tušai Ąmerikps vyriausybės 
pa reiškimas konsekventiškai 
reiškia Lietuvos okupacijos ne
pripažinimų ir Lietuvos diplo
matinės ir kop^ųįąrįnęs atsto
vybės padėtįęs ncpakitčjimų.

Dėkingą lietuvių tauta šį kil
pų Amerikos vyriausybės žing
snį minės amžinai.

giaučio nusivylimo, kad vienas 
Lietuvos didžiųjų kaimynų ra
do sąų patogumų jos atžvilgiu 
taip adverniškai pasielgti.

ĮVAIRIOS žinios
Slenkąs kalno šlaitas 

daro didelius 
nuostolius

ANTQFO,GASTA, Čilė, liepos 
26 d. — Sulig radijaus prane
šimais ateinančiais iš Tocopilla, 
Vandenyno pakrąštin slenkąs 
Andų kalnų šlaitas padarė la
bai didelių nuostolių ir mano
mą, jog žųyo daugiau Į Op žmo
nių. Antpfogasta provincijoj 
vykę smarkus lietus atmirkdė 
kalnų pašlaites ir dabar di
džiausi kalnų šlaitai slenka že
myn. Daugelis nitrato kasyklų 
visiškai užlieta ir sugriauta 
šimtai namų, priklausančių 
darbininkams, dirbantiems ka
syklose. Slenkantieji šlaitai iš
ardė kelius ir visiškai nutraukė, 
susisiekimų su nelaimes ištik
ta vieta.
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SUNKIAI SUŽEIDĖ AŠTUONIS ŽMONES 
PRIE 79-los IR PULASKIAVENUE

Visi Šv, Kryžiaus ligoninėje
užvakar naktį aštuoni 
buvo sunkiai sužeisti, 
mirtinai, kai du kelei- 
bnitomobiliai susikūlė

Vėlai 
žmonės 
du gal 
viniai
prie 79-tos ir Pulaski avenue.

Visi sužeistieji randasi Šv. 
kur jie 

pagalbai.

$30,000,000 W.P.A 
Karo Projektams 
Illinois Valstijoj

buvo atvežti pirmai 
Jie yra:

Charles Lelugąs, 
amžiaus, nuo 4020

Statys Airportus\ 
Etc.

Kareivines,

19 metų

nuo 3407Sieliu Mytych, 16, 
South Marshfield avenue;

Sophie Mylych, 19, jos se-
šuo;

Charles OlszeiĄski, 18, nuo

WPA darbi-

Mrs. Mary Doncer, 50, nuo 
4932 So. Wolcolt st.;

Joseph GrolB 
įlinkas, nuo 5207 So. Ashland
avė., 40 m.; >

Charles Doncer, 49, sužeisto
sios moteriškės vyras, ir

Patricia Doncer, 2 metų, jų 
duktė.

Daktarai šv. Kryžiaus ligo
ninėj sako, kąd Mary Doncer 
ir Kroll ?argu jšliks gyvi.

Areštavo OJszeivskį.
Dėl nelaimės policija areš

tavo Chester Olszevvski, su ku
riuo važiavo Leluga ir abi My- 
tycli seserys, ir apkaltino jį 
neatsargiu važiavimu. Sako, 
kad jis nesustojęs raudonai 
šviesąi prie 79tos ir įvažiavo į 
antrąją automobilį, kurį val
dė WPA darbininkas Kroll.

Abu automobiliai buvo la
bai sudaužyti. Vienas atsimu
šė į trafiko šviesą prię kryž
kelės, o kitas apsivertė ir nu
sirito nuo kelio . preres.
---- .— ------—r -.-r— -.-t -rt —n-------n——

REIKIA VYRU
ĄĘROPLĄNŲ

STATYBAI
Žiūrėkit skelbimą šioą diepos 
ląidoje ir skyriuje. Kur rei
kalaujama darbininkų.

h •

r
Tel. V1CTORY 1272

DYKAI Apskąičiąvijąas. 
Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pągerinimus finąnsųojame> 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CUICAGO, ILL.

VICTOJ? BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0666

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai)
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

ANGLYS
Jau laikąs anglimis apsirūpinti. 
Vasarą visuomet angąų kainos 
žemesnės. Todėl dabar yya ge
riausias laikas anglis pirkti— 

kol jų kaina nepakyla.
i Musų sandėlyje yra visokių ru
siu anglių, tai ir kostųmerius 
galime pilnai .patenkinti. Užsa
kymus mes priimame iš visur ir 
greitai išpildom. Bile reikale 

pašaukite mus telefonu 
PULLMAN 6776

Roseland Coal Co,
343 W. 107 PI.

A. TUMONIS ir SUNAI 
• Savininkai

■■ . \ y ■■p.ąa.

ateina žį- 
valdžia yra 

įjvai-

Iš AVashingtono 
nia, kad federalė 
paskyrusi $30,000,000 
rienps karo projektams Illinois 
valstijoj. Dąrbpį atlikti bus 
paimti visi laisvi WPA darbi
ninkai valstijos ribose.

Pinigai bus sunąudoti 
dviems tvenkiniams, kad paža
boti pietinių Illinois upių van
denis amunicijos 
naujam airportui 
bondale, naujiem^
prie Rockfordo, taipgi vietos 
Camp Grant stovyklos nau
jiems triobesiams, padidini
mui amunicijos sandėlių, na- 
cįpnalės gvardijos ramovių, 
padidiniųiui Rock Isląnd ar
senalo, ir t. t.

gamybai;
rie Car- 

keĮiams

W.P.A. Priims 10,000 
Darbininkų

Miesto Darbams
Illinois WPA administraciją 

skelbia, kad iki rugpiučio 15 
d., pplųns apie 10,000 darbi
ninkų įvairiems dąrbams Chi- 
cagos miesto ribose. Tai bus 
daugiausia gatvių darbai. Da
lį algos mokės pats miestas, 
dalį Illinois šelpimo adminis
tracija ir dalį WPA.

Amalgameitai
“Rėmė Ir Rems
Roosevelta”

W. of

d.

Metinis piknikas A. C.
A. Chicagoj

Piknikas įvyko liepos 21 
Rivęrview Parke. Apart viso
kių lošįmų, bėgimą ir kitokių 
prąm°£Ų buvo ir pTOgr-amas.

šokėjų grupė išpildė 
sarptautiškus šokius.

Amaigameitų mišrus 
po vadovybe Dr. A. S. 
son sudainavo, keletą

įvąiriųs

choras 
Lieber- 

vy knisių

NAUJIENOS, Chicago, III.

NAPJIENU-AOME; Tnlenhoto
Olandų laivo Prins Willcm UI viršininkai atsisvei

kiną su kap. Gordon S. Disbury, ežero kranto Chicagoje 
prižiurėtoj u.

Ne Visi Blogi, 
Pasaulyj Yra Ir 
Gerų Žmonių
Vienas namas sudegė, pastatė 

kitą I ’

rthu.r
Ger-

na- 
ne 
ne •

Vakar ir Užvakar Chicąg'oje

Ketvirtadienį 
Įves “Maisto 
Ženklus”

Atsinaujino * 
■■Gengstenų” 
Karas Chicago j

Bus Dalinami Bedarbiams 
Maistui Pirkti

Ateinantį ketvirtadienį, rug
piučio 1 d., Chicagoj bus įves
ti taip vadinami “maisto ženk
lai”. Jie bus dalinami šelpia
miems bedarbiarife maistui 
pirkti krautuvėse. Vietoj pini
gu, bedarbiai mokės už mais- 
tą tais ženklais.

Kaip jau minėjom, jie bus 
dviejų spalvų, oranžiniai ir 
męlyųį. Vįenį tiks vienokiam 
maistui, kiti kitokiam. Ženk-

Vieny Nušovė, KHy Sužeidė.
Šį 'kartą dėl “bukių” bizpio 

kontrolės atsinaujino “gengs- 
terių” karas Chicagoj.

Čia yra kelios grupės, ku
rios nori paimli savo “globon”

daug metų • priklausė dabar 
kalėjime sėdinčiam laikraščių 
leidėjui, Moe Anncnberg’ui. 
Tas biznis buvo parupįnimas 
informacijų’ ^pie arklių lenk
tynes “bukiiP* įstaigoms.

Apysenis mm* pinkas? \ 
N. Newbor^h, jo toOIU1 
ų-ude i? trys vąik^i nęseniai 
ąąsįslątę dviej.U aukštų namą 
prie WQQdW^fd Dow
pers CtfOYe Gąydęns prięmies- 
tyj. visą atliko i^^ys su 
giminių pąsalbą.

Apie mėnesį Įrikn atgral 
mąs užs de^e. 
rą 'vąndenMekip. .wrų, iai
buvo, kaip ęąįsfą ^esiptį. Na- 
ąąs sudegė ibi pąmntų.

£uvą vĮsąs Newląorgh’y
3 _ viską ką jie tlRėj-o jie 

^ndėjo į nnrpą.,
Liudn^3 dienoj įąųkė šcim> 

ąos.
Bet Newhqrgb’ąnis n9žinan- 

jų dvąugąi r pąžįstąmį niuri- 
ninkž^, karpenteriai, plumbe- 
riai, mąlioriai susitąrė situaci
ja gelbėti. Prisidėjo prie jų ir 
keLo.s unijos, kiti Newborgh’ų 
draugai, h* šeštadienį j‘e susi
rinko prie sudegusio namo li
kučių. Jucs nuvalė ir pradėji) 
statyti naują namą. į vieną 
dieną baigė pirmą aukštą, o ki
tą šeštadienį statys antrąja Už 
darbą v si fie drąugąi atsisako 
imti b.el koki aMygiphną.

Sudegęs pąmąs kąinavo ąp’e 
$4,50.0, q naujasis, kurį stato 
draugai, kainuos apie $5,0.00.

Taigi, pasaulyj yra ir 
žmonių, ne visi blogi. r

“Blogi” Pinigai 
Geram Tikslui

“Slot” Mašinos

tur-

gerų

nigas ir bus priimami visuose 
bankuosę.
Pers pė jimds Krautvininkams.

Krautuvininkai yra ragina
mi nuodugniai susipažinti su 
instrukcijomis apie tuos ženk
lus, Rurįuos jie yrą gavę iš 
Clųęagos šelpiipo ądminis- 
tracijos.

čios to biznio kontrolės, pri-
‘ ’ 1‘)‘. . ■ , klausė du chicagiečiai su po-

John “Irish’’ McLeod, 5117 So. 
Wclls.

Prie 2232 W. 95th slrect, 
kur jie buvo nuvažiavę nusi
pirkti maisto, abu juos užklu
po keturi kulkosvaidžiąis ap-

Lietuvis Baigia
Vasarinius Kursus

teriai ir apibėrė abu kulko
mis.

McLepd buvo užmuštas vie-

Galop buvo ir prakalbos. S. 
Levin, manedžeris Pildomosios 
Tarybos kalbėjo apie organiza
cijos padėtį pirmiau ir dabąr.

Už laisvę mažoms šalims
Taipgi prisiminė apie atei

nančius prezidento rinkimus ir 
pąbrcžė, kad Amalgameitai ye- 
mė ir rems Roosęvejtą kapęlida- 
tųrą. Taipgi pabrėžė, kad Eu
ropoj visos mažos tautos, tarp 
jų ir. Lietuva, kurios tapo pa
vergtos, turi būti pąliųosuotos, 
ir turi būti sute.kta joms pe- 
prikąlusomybę.

Charles W. Ervin, “Advance” 
redakcijos narys, kalbėjo gana 
ilgai bendrais ruožais apie dar
bia nkų organizavimosi prąblę- 
mas, šalies tvarkymosi bei vyk
dymų tinkamų įstatymų page
rinimui darbininkų būklės. G.

Gavę laipsnį komercijoj
Rytoj Bąchelor of Science 

laipsnį komercijoj iš Loyola 
universiteto gaus jaunas lietu
vis, p. Aleksas Kezes, 57.34 So. 
Tąhpan avenue, pęręitą savaitę 
baigęs universiteto vą.sąpniųs 
kursus.

Tarp baigusiu yra marųuette- 
parkietė Jcpn’e Ęriody. Ji gaus 
mastei* of Education diplomą.

žeistas ir dabar randasi Littlc 
Copipany of Mary ligoninėje.

Rengiasi Uždrausti
Vokiečių Radio
Programą

“Stiekney” Nori 
Būti “Stiekney”

Kas tai nusprendė, kad 
das “Stiekney” nelabai gražia’ 
skąąib.ą ir sumanė miesteliui 
duo|i kitą vąrdą. Penktadienį 
įvyko rinkimai, bet “Stiekney”' 
pasiliks “Stiekney”-.

Tąrp miestelį gyventojų ne- 
ątsįy^do pjdtąrejų sumapyrmn 
vardą keisti. Tąrp siūlomų nau
jų vardų buvo “Maple Lane”, 
“Prairie View” ir 
Heights”.

var-

Gardęn

Pasikorė Jaunas 
Darbininkas

dėlGąraže prie savo namo 
nežinomų p.riežąsčių pasikorė 
25 mętų Ęąyųipųd Klix. Jis 
dirbo vienoj Chicągos maliavų 
bendrovėj ir gyveno 
3330 Opai avenuę.

adresu

Atsisakė Palįuęsuoti 
W. Bioff’ą

Teisėjas Hojly šeštadienį at
metė garsaus chicagiečio Wil- 
lie Bioffp ręikalayimą pą- 
lįųo|up.tį jį iš apskričiu kalėji
mu, kun iis <ĮaUar Pil(lo 6 mė
nesių terminą.

Bioff jura Hollywood filmų 
studijų darbininkų unijos vir- 
šininkąs. Jis pateko, kąlėjimap 
Cuok apskr-ityb kai pasirodė, 
kad 1922metais jis buvo nu
baustas 6 mėnesiams kalėji
mo, bet pabėgo iš šios valsti
jos bausmės neatsėdejęs.

Radio stotis WHĮP, 
monde, transliuoja 
vokišką programą, kurį finan
suoja German-Americap Nati
onal Ąlliąnce, nacių domi- 
mipjama organizacija.

ĄkyyaUdojc skundų prieš 
prograino turinį, stoties vedė
jai paskelbė, kad jį uždraus ir 
nęb,etrąpslįuo.s.

Rrogrąme vokiečiai buvo 
agituojami kovoti prieš da
bartinę šios šalies valdžią, nes 
“vokiečiai yra žiauriai perse
kiojami”, ir kąd valdžia per
daug kooperuoja su Angliją. 
Klausytojai taipgi b.uvo agi
tuojami organizuotis, kad ga
lėtų savo žmones išrinkti kon
gresai! ir Washingtone daly
kus “sutvarkyti.”

Įlam- 
nuolatinį

Jolieto Gyventojų
Skaičius Sumažėjo

1940 įlietų cenząs parodė, 
kad Jolieto gyventojų skaičius 
per paskutinį dešimtmetį suma
žėjo 1,0,5?.

■ 193.0 metų cenzas rodė, kad 
miestas turi 42,993 gyventojus, 
o vėliausio cenzo skaitlinėmis 
jų yrą dabar 41,936.

q Dviejų ąavąičių laikotarpiui, 
pradedant rytdiena, laivams bus 
uždrausta plaukti arčiau mylios 
prie Michigan ežero kranto, 
tarp Kenoshos ir Greąt Lakęs 
laivyno stoties. Tęn vyką šau
dymo pratimai. .
O Nuo Webster avenue tilto į 
Chicągos upę įšoko ir prigėrė 
<)0 inc|ų cĮucągiętis Ąrthur 
Thomes, 2114 Lincoln avenue. 
PąlikU raštelį su prašymu pra
nešti jo mirtį brųlįųi iy įdėti 
piąncšimą angliškuose ir vokiš- 
Yuo’,e laikraščiuose.
® Įuoyąlą umyęrsitetąs skelbia, 
.vad jo seismografas šeštadienį 
ąžyekordavo žemės drebėjimą, 
š instrumento nurodymų, sako 
m versiteta^ atrodytų, kad 
įrebęjįipąs įvyko Meksikoje.
© Grįžęs iš baseball lošimo Co- 
ąpskey Parke nusišovė motpr- 
iR.ių skyriaus policįstąs James.

Aęep. jis buvo 44 metų am
žiaus ir gyveno adresu 9928. 
Parnell avenue.

Apskričio policija ir valsti
jas prokuratūra neseniai vedė 
atkaklią kpyą pi’įęš. “s,lot” ma
šinų biznį alinėse ir kitose pa
našiose įstaigose.

Keliose vielose policija kon-

iš kurių sąvinįpkąį nepaspėjo 
išimti pinigus. Jų ten buvo 
$424.10.

Apskričio teisėjas Hąrring- 
lon įsakė lups pįnigus ątidųoti 
Cook apskričio ąpšvietos tary
bai švietimo reikalams.

Policija paskutiniu laiku

nąi, niekad tų mąšinų nuošir
džiai ir atsidėjusiai nenaiki
no), todėl “šiol” mašinų biz- 
pis yčl visur ciną pilnu tempu 
ir vėl jos tuštiną pikelius ir

liti kišenių.v

Mirė Kaitros 
Pąliesta

Scuth Chicago ligoninėje mi
rė 61 metų Susan C zsewski, 
8341? Colfax avenue. 
trečįądięnį ji sukrito
nebegalėdama pakęsti kaitros. 
Ji buvo bene 61-ma kaitras au
ka Chicagoj.

Pereitą 
namie,

Apiplėšė Turtingą 
ChicagietĮ

$18,200.
Turtingas Chicągos pramo

nininkas, Motorola radio- ąpą- 
rątų išdirbėjau vakar aukšti 
rytą prąrądp $18,200 pinigais 
ir brangenybėmis, plėšikams. 
Apiplėšimas įvyko ant vieške
lio 22, apie mylių į vakarus 
nuo Hąlf Day.
. Galviu ir žmona važiavo ną- 
mo iš svečių. Kelyj keli pikta
dariai sustabdė jų ąutomob.ilį, 
privertė atidutoti jiems pinigus 
žiedus, laikrodėlius, 'kitus ver
tingus daiktus, ir tąda leido 
toliau važiuotį.

e 33 metų taksi šoferis Nieko
tas Schneider, 2126 Bissell st., 
atėjo į psięhopatiiię Lgęąinę, 
pers stątė “fędęyąlįy iąspektą- 
jąum”, ir pareikąląvo pąliuo- 
suoti koly. įąi jo draugą. Kitaip, 
sako, “jis šaus’’. Ligoninės tar
nautojai paaiškino, kąd jie ne
turį raj^tų ligoninėn, ir Sęhnei- 
ęlęy išęjo. Uaukę jį sųęypė Mąr- 
ųuęttp nuovados policija ir, už
daro kalėjiman. Schneider. ne
seniai buvo paleistas iš Chicago 
bepročių ligoninės Dunmnge.

Rytoj ^bus “pašventintas1* įr 
publikai atidarytas nąųjąs

• Keistoj negimę j žuvo 4 plo
tų mergaitė, Anna Helger. Ji ir 
būrys vąikų maudėsi prie ap 
sukto vandens stulpo, ties 49th 
ir Ęacįnę. Kai ji priėjo perarti 
stulpo, stipri vandens srovė ją 
parmušė ir išnešę į vidurį gat
vės, po ratąis keleivinio auto
mobilio, kurį valdė Walter Ku- 
bosh, 6416 S. Aberdeen Street. 
Mergaitė buvo mirtinai suvaži
nėta.
ę Trys vagys pasivogė $100 iš 
gėriipų krautuvės adresu 5947 
We$t Chicago avenue. Išeidami, 
piktadariai uždarė saviųipką 
Joseph Ęnssof ir vieną klijenlą 
Šaldytuve.
• Mercy ligoninėje pasikorė 74 
metų Sylvester Rizzoli, turtin
gas prąipp.nuiipkas iš Illinois 
Ąthlętię Klabą. Jįs chronišką! 
sirgę. Pa|įko rąstelį -su paaiški
nimų, hącį nusižudo, nes skaus
mo nebegali pakęsti.

RADIO
PATARNAVIMAS

Tąįsoiue Radios. Dėl greito patar
navimo šaukit

Tel, YARDS 2793.
Ųžganėdirųmas garantųotąs.
3®2 SO. HALSTED ST.

r H* ** a *F

BRIPGEPOBT ROOFING AND 
’ SHEET MfcTAL ‘ CO.

S216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
rąisojne b,et ką. Auiaujinape bet 

Ką. Barbąs užtikrintas. pilnai 
apdraustas

F ...Į—,.,,,!, Į,.,,,

vilionąs.
ę Cąjr Stęrę krautuvė, paskel
bė, kad Stątę gątvės pusėj su
dės visus naujus pirmo aukšto 
langus ir pertaisys pirmųjų 
dvięjų aukštų išorinę išvaizdą. 
ĮJąybąs bus pradėtas šią savai
tę. Fair krautuvėj už pardavė
jas dirba didelis skaičius lietu
vaičiu.
O Prie Chicago avenue ir Fa.'r- 
banks Couit trys ginkluoti pik
tadariai atėmė autoiųobilį ir 
$1Q2 nuo. kontyaktoriaus Christ 
k.ųnias, dirbančio prie Wesley 
Memorial 1 goninės statymo, 
746 Fairbanks Court.

Nušovė Piktadarį, 
Sunkiai Sužeidė
Antr^
Apiplėšė Elektros Bendrovės 

Raštinę Mayivoode

MAYWOOD. — Susišaudy
me su Oak Parko policistu Ap- 
thony So,mmers šeštadienį, po 
p.iętų buvp nušautas 35. metų 
piktadaęis, kuris apiplėšė Nor
thern Illinois elektros bendro
vės raštinę Maywoode, ącĮresu 
801 avenue.

Nušautojo ko,mpapionas bu
vo supkįąi sužeistas.

Gavęs žinią per radio apįę 
apiplėšimą, policįstąs Som- 
ipevs įr jo skvadkario vąiruo- 
tpjąs, Ray Hutchison pradėjo 
banditų ieškoti. Užtiko juos 
bevažiuojančius greitai auto
mobiliu prie Mądįson ir Wis- 
conpm ąvęųue, Oąk Parke.

Policįstąi pradėjo vytis. Ęąi 
pjktą4ąriąį ėmė gaudytį p.nli-: 
ęįstąs ^oipmęrs atsake irgi 
kulkomis. Abu automobiliąi 
šaudė Oak Parko gątveinis 
per gėlėtą minučių, beį prie 
Tįąrrisio/i iy QrQve piktądąrių 
,magina išėjo iš kontrolės ir 
apvirto.

i Nušautasis fHktadąrįs, 37 
mętų Thąmaą Coppplą, nuo 
3U5, Florųoy avenue buvę prie 
vairo. Antrašus, keliomis kul
komis sužeistas, yra Joseph 
Eallio* 41, puo 1409 22nęĮ avę., 
įš Męlypęę PąrKn.

u %
Ręmkite Lietuvišku 

žyduką
Nathan Kanter

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

Tel. Boulevara 00 M

■J JIAI I JUIV . I I . .......................
Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS 

Parduodam genaus} ir 
stipriausi

FOX HEĄD ALV 
Vynaį-Likieriąi-Gėrimai 

į visas miesi< dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

I.B'-'J1 "B ■ ■■! imi i................  ■ ...

SVEIKATOS KLINIKAS
TQNSĮLŲS $1QCn
Išima Už .............. * 1 OipŲ
prabų vimas <cn n nLigoniaeje ............... ^OU.UU
BAUDONGYSL1V nn 
Išėjimas ir Llgoą. ’i-U.UU

$9 nn
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 n A
ir vaistai .................. * I ■UU
DOŲGLAS PAKK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Ąyę. Chicago
J'M........ I " L . L1 Iii JI. . . i-s

« FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvo.od 
šviesesnis. Daybas 
gąrantuotaą.

420 W. 63r4 St.
Tel. ENG. 5883-5840

.1

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

VV.G.E.S
Kąscpen nuo 8:30 y. ryto 

iki 9:15 vąl. ryto

Išgirsp vėliausias žinia?, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Personalities of Interest
(Father TIME made. us refrain from follouring Personalities 
of Interest for the laši several month’s, bidding us devote eve
ry minute to our oivn life's pursuits; būt, remembering how 
other people's lives are far more interesting than our oivn 
oft-trod little sphere, įve dashed aivay lašt week in hunt of an 
Interesting Personality, What's more, įve intend to do the 
šame at least once each month, ges!—leVs have 
TY OF THE MONTH on the 
says, ,

lašt Monday o f

July’s
ESTELLE PRALLE 

“Personality of the Month

eyes alight vzith friendly 
and their tvzinkling makes

you instantly knovz 
secret of her envelop-

second thought, we 
again direetly into

Her 
smile 
you tingle with the vzarmth of good 
nature that 
mušt be the 
ing charm.

Yet, upon 
look at her
those pretty, hazel eyes and we 
vzonder if possibly they are twink- 
ling with the merriment of her ar- 
tistic nature which has possibly

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, liepos 29, 1940

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

The Face of a Clock

Age,

a
president and

possibly be un- a

painting that we liked

about five
Bill Buishas, 
the Keistutis

decide which we liked 
royal yellow or the lus-

the original active
club, having served
as
now Lith represėn-' Bulaw

Sixty marks upon a dial, 
And twelve divisions of the vzhole j 

A steady ticking all the while, 
And mom-ents gone are growing 

cold.

MONDAY, JULY 29, 1940 THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

PERSONALF 
each months,

What is this mystery of life—
This thing called Youth, and 

And Time?
What is this mystic element 

Which cold steel measures on 
chime?

with a glistening, 
green pepper in 
Later, we learned 
painting that won

NĄ lUHlNU-AOMB TMophntr
Bob Clark of St. Paul, Minn. Left, and Mike Dieta of Detroit, 

Michigan, right, holding trophy after they had won in the semi- 
finals of the National Public Links Golf Tournament at Detroit.

Odd moments,’ yes—
Yet more than that,

For could I būt bring within 
single

Bounded realm
The happenings of a fleeting, 

careless
Momcnt now,

The wisdom of this- broad expanse
/ of

Eprth and mankind would be
' mine,

And endless volumes could not 
hold it all!

we imagine it can
der the Florida sun. Likewise, the 
soft, yet brilliant, red of the red 
hibiscus lingers in our memory. We 
could not 
better, the 
ty red.

Another
very much is a half-tilted basket 
of vegetables, 
smooth-skinned 
the foreground. 
that it was this
her first scholarship for her.

We always have been under the 
made a quick, mental caricature of impression that a good portrait 
our simple features and those painter is an old painter, būt it 
laughing eyes couldn’t hide her seems that Miss Pralle is well on 
mental amusement. Būt no, 
wc who let our minds 
not she.

Estelle Pralle is on of 
young ladies who will 
pass as a young giri 
time to come not only

our simple features and

run
it is 

away,

sweetthose 
be able to 
for a long 
because of

her youthful ap.pearance (slim 
about 5’3”) būt also becaue of 
girlish modesty and frankness 
hear eagerness to be a better 
trst so as depict the true spirit
beauty of things in her paintings 
and dravvings.

In

and 
her 
and 
ar- 

and

her way to becoming an outstand
ing portraitist long befone she be- 
comes old. Her latest portraits have 
already caught a bit of that essen- 
tial thing called character on can- 
vas, to give life to the colors that 
she mixes so skilfully.

Our regret is that we cannot šit 
and vvatch her paint, for she will 
be leaving for Miami in another 
week or two. She is here vacation- 
’ng with her parents, Mr. and Mrs. 
Walter Pralle (Pralgauskas) and 
her sister, Ann, who have lived in

Water Carui vai
Tomorrow at
McKinley Park

JLV.C
Oh mighty thing!

So great that greatness lies 
A erumbling grain of dust

Beneath your mighty feet—
What is this mockery of life—

This force of mighty magnitude
Which casts the destinies

Of
rėProvision has been made to 

ceive and entertain 3000 spectators 
at McKinley park’s seventh annual 
water carnival to be held under the 
soonsorship of the Chicago Park 
District division of recreation at 
the park pool, 39th st. and S. Wes- 
tern blvd., Tuesday, July 30.

forces greater than the sight 
of man?

I do

In her “bread and butter” work Chicago (in gOod old Bridgeport) 
vzith Fleischer Studios, Miami, Flo- ever since they moved here from 
rida, Miss Pralle vzields the dry į Wisconsin when the two little girls 
brush in the Special Effects Depart
ment, giving speed and action to 
figures likę Popeye and other cele- 
brities of the animated-cartoon mo
vi es.

It is beyond all 
many ste.ps there 
Popeye into a spin, 
to have him rush 
of Olivoil. The first 
figure gives the real

(were “little girls”.
Now, Mother Pralle waits and 

waita for vacation time and Es- 
fplle, whom she is rightly proud of. 

the year,, 
the pro- i 
daughter,1 
from En-

Meanvvhile, throughout 
mothev and dad watch 
gress of their younger 
Ann. who is a graduate

reckoning how 
are in putting 
for instance, or
into the house giev/ood High and is now studying 
drawing of the modelling with Vera Jane. A tall, 

- impression,! gracefuu young lady, with pleasant
then the succeeding figures are būt voice and manner, she ought to do
images while 
tion, and the 
light in the 
helps to give 
up. •

When “in a run” Popeye’s figure 
is drawn to 
eloud of dust 
eye is partly

That’s it, 
telling us all 
herself.

Neverth’eless, we managed 
learn that Miss Estelle Pralle’s 
vorite sport was svvimming. 
vzas born in Sheboygan, Wisconsin, 
būt spent her schooldays in Chi
cago. graduating from a business 
course at Englewood High School. 
Realizing that art vzas her “one and 
only love” she began to study it 
seriously at the American Academy 
of Arts. She soon became particu- 
larly interested in portrait .paint
ing and studied under Willard Best.

Trough competitive submissions 
of painting, Miss Pralle vzon a 
scholarship at St. Petersburg Winter 
School of Arts and has been awar- 
ded renewed scholarships there 
repeatedly where she studies on 
Saturdays and evenings. At pre- 
sent, she is taking a special course 
in the study of anatomy. While in 
Florida, she also took the opportu
nity to study portrait painting un
der Loyis Jambor, well-known por
trait painter.

Miss Pralle’s paintings have often 
appeared in exhibits in Florida, 
since she lives there, and have vzon 
her many prizes. Būt she does not 
forget Chicago altogether. At the 
second art exhibit of the Lithuani
ans held in Chicago (arranged by 
Vytautas Beliajus) a .portarit made 
by Estelle of her sister “Onyte’ 
was highly acclaimed by Eleanor 
Jewętt, famous Chicago art critic.

We had the good fortune of vievr- 
ing a number of Miss Pralle’s other 
paintings, both in oil and water 
color, and were strongly impres- 

color 
vzith

the spin is in mo- 
position of the high- 
dravving of the spin 
it the speed or slow-

start the run, then a 
follovzs and next Pop- 
within the doorway.

folks, there she was 
about Popeye and

very well in her chosen field of 
work. Possibly her having studied 
violin for a while has given 
that grace of movement,—or, 
we say that just because we 
violin music ver’ very much.

Ah! Here’s the answer.
vzhole Pralle family is just natur- 
allv winsome and likeable with 
their true Lithuanian hospitality, 
goodwill and warm harmony with- 
in their home. —Newsy I

her 
do 

likę

The

not

to 
fa- 

She New U. S. Civil 
Service Jobs

com-
the fol-

Printing 
an hour

The United States Civil Service 
Commission announces open 
oetitive examinations for 
lowing positions:

BOOKBINDER, Gov’t. 
Office ........................ $1.20
BOOKBINDER. Bureau of Engrav- 
ing and Printing (For appointment 
in Washington, D. C. only) 10 a day 
TEACHER IN INDIAN COMMUNI- 
TY AND BOARING SCHOOLS— 
$l,620-$2,000 per anum. 
SENIOR LABORATORY 
NIC (GLASSBLOWER) 
year. 

(Applications for above 
mušt be on file with the 
vii Service Commission at
ton, D. C. not later than 
12, 1940) 
SENIOR COOK .......  $2,000
(Applications mušt be on
later than August 5th, 1940.) 
PRINCIPAL EXPLOSIVES ENGI- 
NEER ............................ $5,600 a Year
SENIOR EXPLOSIVES ENGINEER 
........................................ $4.600 a Year. 
EXPLOSIVES ENGINEER . 
........................................ $3,800 
ASSOCIATE EXPLOSIVES 
NEER ............................ $3,200
ASSISTNAT EXPLOSIVES 
NEER ........................

(Applications for 
mušt be on file not 
gust 19th, 1940. )
RADIO MONITORING OFFICERS 
........................................ $3,200.. a Year 
ASSISTANT RADIO MONITORING 
OFFICER .................... $2,600 a Year

(Aplpications will be rated as re
ceived until June 30, 1941.) 
RADIO OPERATOR $1,620 and $1,

MECHA- 
$2,000 a

positions 
U. S. Ci- 
Washing-

August

a Year. 
file not

The pool, one of the largest in 
the m;d-west, vzill be gaily decora-{ 
ted with toy balloons. streamers and 
bunting. Colored flood lights will 
be focused on the scene, presenting 
a pieture of kaleidoscopic beauty 
and color.

| The program will open at 8 p. 
m. and the first hour will be given 

’ over to general svrimming 'and 
. dancing on the pool deck to the mu- 
įsic of a poular orchestra. At 9 p.
m. a stage show employing a troupe 
of 100 girls will present a bill of 
entertainment. In order of appear- 
ance the following numbers will be 
introduced:

“Acromelody”, an aerobatie en- 
semble combined with vocal selec- 
tions bv a group of girls attired 
in orchid and black costumes.

1 This number will be followed by 
a style show arranged with the co- 

I operation of a leading south side 
merchant. A preview of fall fashions 
will be displayed by 20 professional 
models.

I A select number from Gage Park 
! called “Ballet in Blue” will continue 
the beauty theme of the carnival 
with a terpsichorean, offering. A 
touch of the spectačular will then 
be supplied by the Betty Bills ska- 

iting troupe. A modern number by 
the McKinley Park girls called 
“Rhytm Design” will follow. Next 
in order, 15 girls costumed as black 
leopards will perform in a syn- 
chronized drill of grace and pre- 
cision.

Will Select “Queen”
A carnival queen will then be 

seleeted and the trophies for diving 
presented.

Trophies will also be presented 
to the winners in the local softball 
league at this time.

The acquatic displays will in
clude expert fancy diving, comedy 
diving and a sensational fire dive.

A mass rescue demonstration will 
be performed by a group of life 
guards, and a mirth provoking night 
gown relay race will be staged by 
ladies appropriately attired and 
carrying old fashioned candlesticks.

Handsome loving eups will be 
awarded in the diving competitions 
which are restrieted to participants 
from the locality of the park.

Despite th-e sudden heat wave 
which came into Chicago lašt week, 
the LUC held its regular monthly 
meeting on Wednesday, July 24, at 
thę home of Al Prussis. Our host 

jfor the evening has only recently 
poined the ranks of the club’s cha- 

”----- 1~ the former
very popu- 
Helen Ves-

perones. Mrs. Prussis is 
Agnės Gricius. Another 
lar couple of LUC’ers, 
pender and Bruno Ray Matthevzs 
were married a wek ago Sunday 
afternoon. The members of the club 
sincerely wish the^e two couples a 
long life of wedded bliss—with
much good luck and good health.

Lašt week there >*appeared in this 
column the first of a series of arti- 
cles dealing with the .pneparation 
and study for various professions. 
The next 
appear in

article of this series will 
next Monday’s issue.

the next two weeks the 
have to make tvzo very 
decisions. The awardee

No 
Maybe.

not know; I shall not ever 
knovz.

man shall ever know.

—FPS
7/20/40

REMEMBER?: Just 
years ago this month 
then vice-president of 
club, entered the tavern business... 
He was one of 
members of the 
Severai terms 
treasurer. He is
tative at L. Klein’s dept. store... 
Rapolas Skipitis, president of Lith- 
uania’s DULR society, vzas pre.pa- 
ring to leave the United States af
ter a lengthy visit. .. Lieutenant 
Felix Vaitkus was waiting for 
favorable vreather for the takeoff 
of an attempted flight to Lithua
nia . .. The town was agog about 
the imminent Miss Naujienos 1935 
beauty contest ... Among the entries 
were Josephine Dargis, Rūta Kar- 
tanas, Mildred Butkus (now mar
ried and a mother), Ida Kairis (now 
Mrs. Charles Matekunas), Helen 
Chesna (now engaged to a New 
Yorker) Lottie Survilas (the vzin- 
ner), Martha Jucius (second place 
vhnner) and Juliana Gurevičius 
(third place vzinner)... There was 
much ado about Joe Žukas’ vieto- 
ries in various tennis tournaments 
and the Naujienos tennis tourna
ment in particular, thė prize for 
which was a trip to Lithuania... A 
boat excursion on the S. S. City of 
Grand Ra.pids and a picnic at the 
Liepos grove were sponsored in his 
honor . . . The Charles F. Stephen- 
ses were vacationing in the east,

ūse the middle initial then) . . . 
The Darius-Girėnas American Le- 
gion Post, a comparatively young 
organization at the time, sent a 
bronze tablet to Lithuania 
placed on the graves of the 
Atlantic flight heroes . . .

was preparing to

to be 
trans- 
Frank 
depart

from the United States and his 
friends were arranging a farwell 
hanųuet in his honor at the Holly- 
wood Inn... Stanley Miller and Alice 
Davidonis of Pirmyn chorus werc 
newlyweds . . . Florence Korsak had 
received a Bachelor of Arts degree 
at Northvvestern and revealcd that 
she planned to study law in the 
fall . . . The Chicago Lithuanian 
society, then in the midst of a 
great membership drive, had one 
of the largest picnic turnouts in 
history . . . Remember? . . .

.. Despite the fact that he 
lošt a tournament in years, 

fmancial gains in the game 
been nil... Another Lithua- 
Vincent Ginkus, ho.pes some

W CX C V UCCa 11 vi 111JAll Vllv vCamVj

in Charles’ home town of Montello, amaz’nS
Mass. (not big, būt friendly, they j

|said) . . . Eva širvas was eleeted
I president of the Birutė’ chorus and
Anthony A. Stelmok was writing
the chorus’ column (būt he didn’t

SPORTS: After dominating the 
amateur handball field since 1935 
Bridgeporter Joe Platak may turn 
professional—if he can get a good 
offer. 
hasn’t 
Joe’s 
have 
nian,
day to be as good and as famous 
as Johnny Goodman . . . He played 
in the Chicago Open at the Tam 
O’Shanter course in Evanston lašt 
week and looked likę a good pros- 
pect, shooting in the lovz eighties... 

ncwcomer to golf 
William Bublis of

represented Chicago in 
National Public Links 
and reachpd the fi-

• tournaments, 
Calumet, 
the Detroit 
tournament 
nals . . .

MUSIC:
■ myn’s, we

a Year 
ENGI- 
a Year 
ENGI-

$2,600 a Year. 
above positions 
later than Au-

Dancing and swimming will con- 
tiue until midnight. In addition to 
an orchestra, a hill-billy band will 
furnish music for those who desire 
to sway and swing it.

The entire program will be in 
charge of M. R. McLean, Prak su- 
pervisor. ,

sėd by the individualistic 
combinations that she uses 
strinking effect.

In her pictures of flowers, 
features the popular flower of
rida, the hibiscus. The yellow hi- 
biscus is just as rich a yellow as

she
Flo-

800 a. Year.
Further Information concerning 

these positions may be obtained 
from the Manager, Seventh 
Civil Service District, Post 
Building, Chicago, III.

U. S.
Office

Plan Visits to
i Chicago’s “Syria” 

u± BUHinici muc piečt»ure» yuu vvui J J
sūrely fincį it/at Birute’s Moonlightj ijl’CCCC

Whatever you seek in the way 
of summertime pleasures you will

Picnic on August 3rd. Liberty 
Grove in Willow Springs will again' 
be the site of the .picnic, just as it 
was lašt year. If you are looking 
for an opportunity to exercise 
your lungs, there will be plenty 
to shout about when our boys will 
meet the Red Rose Club of Cicero 
in a game of softball. From all in-1 
dications, the game promises to be 
a thriller-diller from start to finish. Chicago”. Tour a grcat university 
Later, toe tingling music of a po-f on the beautiful Midway Plaisance. 
pular variety will provide for your Meet at 2:30 p. m. at the Chapel,

A girls chorus 
are told) 

soloists vzill represent 
nians of Chicago 
Music Festival 
combined high 
composed of 
bers of the 
vzill include 
among the m 
Ray Jaseckas of Kelly. Jack

(Pir- 
Severai 
Lithua- 
Annual

and
the
llth
month ... A 

orchestra,

in the
next 
school 
outstanding mem-the

various school bands,
Severai Lithuanians,
Jerome BartkusFree Tours For This Week

An opportunity t<5 vist Chicago’s
colorfyl Syrian community fa P«-,tUnas7f Tildėn.’uiŪan'Dilis’of 

umet, Robert Kasty of Harper 
Evelyn Check of Parker ...

PUBLIC ATIONS: Before Russia 
im.oosed her “proteetion” on Lithu
ania, Kaunas had announced that 
A. Lalis’ new Lithuanian-English 
dietionary was ready for publica- 
tion . . . Now it seems that those 
who have been waiting anxiously

sented by the WPA Free Chicago 
Tours for Chicagoans, during the 
week of July 28 to August 3, 1940. 
Tours for the week include:

and
Sza-
Cal-
and

Within 
LUC vzill 
important 
of the 1940 scholarship grant of 
$150 will have been chosen and 
for the first time, the LUC will 
present a plaque this year to the'share of dancing. Of course only 59th St. and Woodlawn Avė. 
outstanding Lithuanian high school the best refreshments will be ser-| Tuesday, July 30. 
graduate of June, 1940. Students (ved, and in addition unusual sur- Delta”.' 
from various high schools in Chi- prisės are being .planned to make community and visit the 
cago have been faken into consi- 
deration for this award. The plaque while. Because Birute’s following Meet at 8 p. m. at 1101 So. Peoria 
awardee’s name will be announced 
at the šame timė that the nam 
of the scholarshi.p yvinnėr vzill be time is scarce with most folks and Financial Center”. Visit the Board 
made known.

Tuesday, July 30. “University of

your evening especially

is cong-enial and refined, a good St. 
time is always had by

After a short pause the LUC has 
once again sėt out >at a merry pace 
—this time the program is a de- j 
cidedly sočiai one. A week ago 
Sunday was the annual Dunes out- 
ing. Tuesday evening the Auxiliary 
group had a very succesšful weenie 
roast at Jackson Park beach. This 
group of young have acquired the 
art of enjoying , one’s self at a 
beach party despite the sand in 
hair, eyeSį mouth and food. Thurs- 
day evening the club was once 
again entęrtained at a formai gar- 
den party at Helen Slakis’ home. 
Saturday evening about thirty-four 
members braved the waves of 
Michigan in a beautiful sail 
The occasion was 
“yachting .party”.

For the future: 
ing scheduled for 
the month of August.

“The Greek f°r volume W’R have to resign 
Tour Chicago’s largest Greek themselves to forgetting the whole 

> oldest rna^er . . . The new developments 
worth Greek Orthodox Church in the city.'an<^ ^ave dealt 

to J. Hertmanavičius
Igray-haired historian had the ma- 

I aSalle St nuscript ^is new history of Li
thuania (in English) ready several 
months ago 
correct it befone turning it over to 
the publishers . .. Now the MS. can 
be regarded only as volume one of 
two or more ...

KNICKKNACKS: Burglars paid 
a visit to Dan Kuraitis’ Milda Auto 
salesroom on 31st st. lašt week, būt 
profited nothing ... Their haul was 
a bunch of checks . . . Kuraitis is 
moving his establishment to 35 st. 
. . . What in the world were Fran- 
ces Sadauskas and Joseph Varkala 
doing in the infant’s department of 
a loo.p store Thursday afternoon?

all. Spare I VVednesday, July 31.

it’s wrong to spend it <"
šame old thing in the šame old j
way. If you want to have an even-^ Negro Expošition”. Visit the exhibi- 
ing that will be entirely different, tion commemorating the seventy- 

! come out to Birute’s 
į Picnic on August 3rd.
sion will be charged.

x

doing the of Trade, 141 W. Jackson Blvd.
I VVednesday, July 31. “American

a nasty blovz 
also .. . The

English) ready Severai 
and had būt to edit and

Moonlight fifth anniversary of the emancipa- 
No admis- tion of the American Negro. Meet 

at 2:30 p. m. Reservations necessary. 
Call Monroe 9674 
m. to 3:30 p. m.

VVednesday, July 
in Humbolt Park”. 
most beautiful rose 
cago. Meet at 8 p. 

įtration Building, 1400 N. Sacramen- 
to Blvd.

Thursday, August 1. “Home Arts 
Guild”. Visit an unusual center 
for the display of advanced types 

I of household eąuipment. Meet at 
8 p. m. Reservations necessary. 
Call Monroe 9674 weekdays 9-3:30 
p. m.

Friday, August 2. “De 
versi ty and Burnham 
Beauty Culture.” Visit 
fessional schools training 
in beauty culture. Meet 
m. at 30 W. Washington

Friday, August 2. “Syria — Old 
and New”. Visit a Catholic church 
of the Greek zMelchite rite, using 
the Arabic language in its liturgy. 
Learn of quaint Syrian customs and 
visit a Protestant Syrian congrega- 
tion. Meet at 8 p. m. at 1330 So. 
Fairfield Avė.

Saturday, August 3. “Recreation 
in Palmer Park”. Visit a park in 
historic Pullman. Meet at 2:30 p. 
m. at Southeast corner of lllth St. 
and Indiana Avė.

For further Information: call 
Monroe 9674 any week day, except 

Georgetown star officer now for your ticket. į Saturday, betvzeen 9 a. m. and 3:30 
Edward Mankus P- m.

the LUC’s

Lake 
boat. 
first

there is an 
every week for

S. B.

out-

x x

a precedent
weekdays 9 a.

Blozis Wins Title
In Discus, Shotput

K I N G S T O N, N. Y. — 
Al Blozis, Georgetown University 
Lithuanian ace, annexed both the 
discus throw and the shot-put July 
22nd to 
Kinston

feature the 
track and

hurled the

second annual 
field met.

discus 161 feet

Bruno Takas has 
in our chorus by 
listing in the National Guard. Inci- 
dentally, if the pending Burke- 
Wadsworth legislation is passed, it 
is very likely that some of our 
boys will be drafted into compul- 
sory military training by October 
Ist. Seeing that there are only a 
few fellovzs over the 31 year age 
limit in our group, Birutė will un- 
doubtedly carry on as a girls cho
rus for a while. This latest govern- 
ment gesture has proven to be very 
unpopular with the fairer sex, in- 
asmuch as it will cut leap year short 
by exactly three months. Well girls, 
this may leave you only about sixty 
days to exercise your charms, so go 
to it and get your man.

XXX

sėt
voluntarily en-

Here is a chance for you to be- 
come a pirate at midnight. For a 
night of unusual fun, Birutė plans 
to take a 
on the S. 
Saturday, 
vessel will 
about 2%
tertainment.
shore! You will leave at 12.T5 A. 
M.—back, after a hilarious time

Midnight Pirate Cruise 
S. TJieodore Roosevelt, 

August 24. The entire 
be your night club 

hours of high class
Nothing likę it

for 
en- 
on

Blozis __ ... . . .
11% inches to shatter lašt year’s 
mark of 154 fet sėt by Archie at about 3:00 A. M. Cost? Only 
Harris of the Shore A. C., Elbe- $1-00 per person. See any Birute 
ron, N. J. The 
put the shot 55 feet 7/8 inch.

31. “Recreation 
See one of the 
gardens in Chi- 
m. at Adminis-

Lee Uni- 
School of 
tvzo pro- 
specialists 
at 2:30 p. 
St.

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
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SUNSET DARŽE

LITHUANIANS
THEy ARE 900,000 
STRONG OVER HERE

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

Made or Sold by YOU?
---------- MU n MM MM» M 1

NAUJIENOS'
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TIESA, BOLŠEVIKAI IR JŲ PASEKĖJAI 
TAM TAI PILNAI PRITARIA

Mitingas penktadieni

dar ne taip seniai ir musų ko- 
munistėliai buvo Smetonos 
“agentdi”. Juk, rodos, apie po
rų metų atgal jie siūlė Ame
rikos lietuviams užmiršti, kad 
Smetona nevisai teisingais ke-

Nauja juokinga 
filmą

Neužmiršo Po
20 Metų CLASSIFIED ADS.

Komunistų spauda, be abe
jo, tvirtins,. kad penktadienį 
Auditorijoj buvo minių minios 
žmonių, kurios su nesuvaldo
mu entuziazmu reiškė savo 
džiaugsmų, kad “liaudis dabar 
valdo Lietuvą”, Žinoma, jie 
taip kalbės, bet tai nevisai 
atitiks tikrenybei, ir tai tik 
pasakys dalį to, kas turėtų 
būti pasakyta.

“Liaudis Valdo”
Oratoriai, kurie ten publi

koj bandė kelti entuziazmų 
Lietuvos, žlugimui, nei žodžiu 
neminėjo, kad Lietuva YRA 
žlugus.

Jiems vis Lietuvų valdo 
“Lietuvos liaudis“, nors keli 
Šimtai tūkstančių raudonosios 
armijos Lietuvoj sėdi ir Lietu
vos žmonių išaugintų maistų 
valgo. Jiems vis “Lietuvų val

do Lietuvos liaudis,“ nors De- 
konozovas ir visas būrys slap
tų agentų ir šnipų iš Maskvos 
po Lietuvų švaistosi, žmones 
grobia ir uždarinėja kalėji
muose ir terorizuoja. Jie nei 
žodžiu neprisiminė apie Lie
tuvos okupacijų. Lietuva, An
drulio, neseniai iš Lietuvos at
bildėjusio agento “Matusevi
čiaus“ ir, gaila sakyti, supai- 
kėj tįsio Dr. Graičuno lupomis 
— visai nėra okupuota.

O tuo tarpu visUs pasaulį 
net ir pati Rusija tai pripažįs
ta faktu. Amerikos valdžia 
pripažino tai faktu, atšaukda
ma savo atstovus iŠ Lietuvos 
ir pakaitės šalių. Bet ekspertai 
nuo Halsted stryčio ir agentas 
“Matusevičius“ vis dar randa, 
kad Lietuvų valdo “Lietuvos 
liaudis.“

Gal Nežinojo?

I
A. A.

JUOZAPAS PULSUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos ,27 d:, 12:05 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs 58 m. amž., 
gimęs Lietuvoj, Panevėžio 
apskr., Šeduvos mieste.

Paliko dideliame nubudime 
dvi seseris, Rozaliją Dargu- 

Ižienę ir Prancišką Petrošie
nę, jų šeimynas ir kitas gimi
nes Amerikoj, Lietuvoje tris 
seseris.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litua- 
nica Avė. Laidotuyės įvyks 
antrad., liepos 30 d., 8 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Pulsus- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.,

Nubudę- liekame* Seserys ir 
Giminės. ,

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

Andrulio ir jo kompanijos 
nariams pranešime štai kų. 
Jie, be abejo, ir toliau savo 
dainelę dainuos ir tos okupa
cijos vis negalės įžiūrėti. Bet 
jiems gal bus įdomu žinoti, 
kad VVashingtoiio valdžia ren
giasi panaikinti konsulatus ir 
atstovybes Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj. Ji tai y ta priversta 
padaryti Rusijos “prašoma.” 
Stalinas pereitos savaitės pa
baigoj priminė Jungtinėms 
Valstijoms, kad Rusijos že
mėj svetimos šalys neturi tei
sės niekur kitur atidarinėti 
konsulatų ir atstovybių kaip 
tiktai Maskvoj, tad gal tokio 
patvarkymo akyvaizdoj Jung
tinės Valstijos malones panai
kinti savo atstovybę Lietuvoj.

Aiškesnio pripažinimo kas 
dabar valdo ir kam priklauso 
Lietuvos teritorija, rodos, ne
reikėtu.

Kas Ten Buvo

liais valdžioh įsigavo. Kaiti 
čia tų dalykų visuomet pri
minti, kam jį iškelti.-..

Ir ar atsinietm Andrulis, 
kad jis daugiausiai apie tai 
kalbėjo, apie tai rašė, ir siūlė, 
Smetonai su Lietuva išgelbėti, 
kad Amerikos lietuviams rei
kia spirti Lietuvų susitaikyti 
su Lenkija ir bendrai kovoti 
prieš hitlėrizftio pavoją?

Atmintys Nė Tokios Ilgos
Bet žinoma, Andrulio ir kitų 

komunistų atiniiitys nėrft to
kios ilgos. Kaipgi jie gali at
minti kų jie aiškino ir už kų 
jie" agitavo du metai atgal, 
kuomet jiems dažnai tenka 
Šiandien Maskvos įsakymu 
užmiršti tai, už kų jie vakar 
kovojo ir už kų vakar agita
vo?

Tokie žmonės, Lietuvos pa
smaugimui, tiesa, pritaria, bet, 
Amerikos lietuviai gali pasi
džiaugti, kad pritaria tik to
kie. Reikia abejoti ar atsiras 
daug lietuvių, kurie Uorės su
sipurvinti prie tokios kompa
nijos prisidėdami/ Nėitukus 
gal atsidarys akys ir tiem& 
kurie biznio sumetimais ir 
dolerius besivaikydami, nedrį
sta išgamas tikruoju vardu 
pavadinti;

Lilija skirianti lietuvius 
nuo išgamų yra aiški. Sėdin
čių ant tvoros šitokioj situaci
joj jegali būti, žmogus begali 
būti ištikimas Savo princi
pams ir pritarti išganioms. Ši
tokioj situacijoj jis arba vie
noks arba kitoks,

—Buvęs.

a
20 metų atgal iš Jollet kalė

jimo pabėgo chicagietis Michael 
Norton, nuteistas kalėti už vo
gimų. Vakar jis buvo stumtas 
ir sugrąžintas kalėjiman baus
mę užbaigti.

Isabėl Jewell ir Eddiė Foy, 
Jr. naujos Republic filmoS 
“Scatlėrbbain“ scenoje.

“Scatterbrain“ vaizd u o j a 
Hollywood aktorių, produserių 
ir kitokių darbuotojų ypatybes 
—šmatkiai jas akcentuodama, 
sustambindama. Del to filmą 
pilna juokui Tai Hollywood 
jtiokiasi iš feaVęs.

“Sčattėfbrain“ atsidaro 
dio teatre, liepos 29 d.

Stu-

PERŠONAt■
Asmenų Ieško

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Parda vikiui

%

Diena Iš Dienos

Padaugėjo Vedybos 
Chicagoj

Karo tarnybos rezultatas

Kai pasirodė, kad netrukus 
jungtinėse Valstijose bus įves
ta privaloma kariuomenės tar
nyba, Chicagoj ūmai padidėjo 
vedybų skaičius. Paprastai. šeš
tadieniais Misnių biuras išduo
davo apie 150 Vedybinių leid - 
mų. Bet užvakar jų skaičius 
pašoko net iki 300. Daug dau
giau aplikacijų leidimams da
bar 
mis

priduodama. ir paprasto- 
dienomis.
kongrese svarstomo ka- 

įstatymo 
, kurie 

Šeimyninių atsakomy-

P-NIA ANELE VlNOGRADO- 
VIENĖ, iš Raseinių apskričio, Šilu
vos pašto, Kaunietiškių kaimo, no
rėtų surasti savo brolius. P-ios Vi- 
nogradovienės broliai yra Ivan, Si- 
mon ir Vincenti Ventzlovski. Kas 
turite žinių apie juos ar žinote kur 
jie yra, meldžiame pranešti. The 
National Council of Jewish Women, 
130 N. Wells Street, Franklin 9555. 
cne taif bo5 žr RCRAFTI u 00

■

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO UŽ gaspadi- 
nę. Senyva moteris, gera gaspadinė, 
kur maža šeimyna ir geras žmogus, 
nepijokas. Mano adresas Ruth Žu
kas,, R 1, Lowell Mich. ,

HELP WANTED—-FEMALE 
Darbininkių Reikia

OPERATORS , PATYRUSIOS, 
Single needle and Merrow : 
nes, on Rayon Undervvear. 
vus darbas, gera mokestis.

THE AMERICAN MAID 
847 W. Jackson Blvd.

machi-
Pasto-

co.

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio,. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržovės. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidurmiesčio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. 2399.

MIDLOTHIAN FARM, ideali viš
toms, daržovėms, arti 14?th St. 
Grįstas kelias, siekia kliubą, elek
tra Įvesta. Kaina $275* $50 cash; 
$5 kas mėnuo. Box K 46. 1739 So. 
Halsted.

GERAS NAUJAS 6 KAMBARIŲ 
EFF. NAMAS, su mansized fAtma, 
sanitariai patogumai grieštai “tmion 
buiit”, ant saugaus, tykaus side pa
ved kelio arti didelės naujos viešo
sios mokyklos, dabar jau baigtas 
ir užimšit kada norit, yra medžių, 
įvesta elektra, paranku į Cleating 
Distnktą, tuoj už Chicagos. Kaina 
$1975; $275 cash; $22 į mėhešį. Box 
K 40. 1739 So. Halsted St.

Naujas laukas ati
darytas Amerikos 

jaudliomenei
—■— 

1.1 įCnicago's Jižsimojimas gauti 
priklaiisėhčią jai aviacijos dalį 
pradeda duoti vaisių. Kaipo pa- 
šėką įvairių Visuomeninių orga- 
nižacijiį sūjbdiihb, grupe Chi- 
cUgoš biznierių neseniai suor- 
ghhizavU American Aircraft Iii- 
štitUtą. Jo tikslas yra patenkin
ti reikalavimus įvairių įrengi
mą, kftd galima butų mokinti 
Ariiėrikos jaunuomenę įvairio
se lėktuvų statybos šakose.

Abejotina, ar kuri kita 
šalies jUUndš^1 pramonės 
praeityj pbrgyveno lokį 
nišką išsivystymą į taip 
pą laiką, kokį pergyveno
vų statybos 1 pramonė. Taip di
deli rėikaidVimai šiai praihdliei 
staiuml paskutinius mėnesius, 
kad Šiandien jatiičfbmas truku
mas išmokintų^ įgudūsių darbi- 
niriką.

eilės metą depresijos ir 
riusivylimą aviacija Šiandien at
rodo Skaisčiausia žvaigždė pra
monės padangėje, šildanti; jau
nuomenei samdą, užtikrin'mą

Iš 
riuomenės tarnybos 
pasirodo, kad pavieniai, 
neturi i“ ‘ 
bių, bus pirmiausiai pašaukti.

ChicagOS Draugijų.
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

MERGINA, LENGVAS NAMŲ 
darbas, nereikia skalbti, padėti 2V2 
kūdikiui. Briargate 3263.

REIKALINGA VEITERKA val
gyklai, patyrusi. Geros valandos, 
gera mokestis, šaukite tuojau Ci
cero 3564. 
—■ “—■—" —

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

musų 
šaka 

milži- 
trum- 
lėktu-

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 4940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica AVe; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 Šo. Maplewood 
Avė. Prbspect 6249; Fin; Rašt.— 
Petras SAmoška, 515 W. 81št St.; 
NUt. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas PilitAuskšs 
4415 So. Frančisco Avė.; Bronė 
Lauciiite, 837 W. 34fh PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hėhilock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

REIKALINGAS PAVIENIS geras 
farmos darbininkas, geras karvių 
melžėjas, norintis dirbti, ne gir
tuoklis. Praneškite pirmu laišku, 
kokios algos norit, etc. Mes kalba
me lietuviškai. Ageksta Agricultural 
Experiment Station, South Haven, 
Michigan.

PILNAI FURNIŠIUOTAS VISIŠ
KAI MODERNUS namas, Arti Aus
im Avė., didelis žemės plbtaš, tuo
jau į šiaurę nuo 95th gatvės, pigių 
taksų apylinkėj, elektra, vanduo, 
piumbingas, išgrįstas keliaš, didelė 
nauja viešoji mokykla—arti. KAina 
$3350—labai lengvi išmokėjimai. 
Bok No. K 41. 1739 So. Halsted St.

STATE ROAD GARDEN fcSTA- 
TE NAMAS, su mansized farma, 
vaiSiains, arti didelės naujos mo
kyklos—už miesto ribų. Kaina $545; 
$1UO cash. Box K 42. 1739 So. Hals
ted St.

BUV£S REAL ESTATE OFISAS 
gali būti .permodeliuotas įvairiė:— 
reikalams, 
vieškelio, dešimtys tūkstančių au
tomobilių taipg; busų pravažiuoja 
šią nepaprastą vietą už bet kokio 
miestelio ribų, tačiau tik abie 10 
minučių iki Harlem ir Lake St. 
Kaina $1500; $250 cash; $18 kas 
menuo, Box K 43. 1739 So. Halsted.

eliuotas įvairiem? 
ant svarbaus išgrįsto

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

Paprastas galimumas vyrams am
žiuje nuo 18 iki 37 metų išsimokinti 
ir prisiruošti į 10 savaičių aeropla
nų statybos darbui dideliame fab
rike. Žemiausia pradinė alga nuo 
51 iki 55 centų valandoj. Gera pro- j į mėnes^DaugTaY’nėršo
ga padaryti daugiau tiems, kurte slų riomesteads parduota į pasku- 
dirba kavalkų darbą. Turi mėgti tlnes 90 dl Box 44 s 
mekaniko darbą. Reikalingas mažas Halsted St

LAŠT FARM LET HtVlNG 
PARK FARMS, tuoj į vakarus fiuo 
miesto ribų, apie IV2 akro ant Šito 
gyvo vieškelio, arti mokyklos, že
mų taksų zona. Kaina $8?5; $175

I
A. + A. i

STANISLOVAS VESELIS 
gyv. adr. 2526 W. 39th PI. g

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 25 d., 6:00 vai. vakaro, I 
1940 m., sulaukęs pusės amž., I 
gimęs Lietuvoje, Mažeikių 
apskr., Sedos parap.

Amerikoj išgyveno 30 metų. ]

Paliko dideliame nubudime B 
moterį Teresę, po tėvais Lebe- | 
džiukę, sūnų Antaną, marčią B 
Antaniną, dukterį Oną, žentą 
Wilbam Dantą ir jų anūką, 
brolį Kazimierą, jo žmoną ir 
jų šeimyną, seserį Lillian, jos 
vyrą Frank Bagočius ir jų 
šeimyną ir daug kitų giminių, 
Lietuvoje—brolį Steponą.

Buvo narys Chicagos Liet. 
Dr-jos, Keistučio Paš. Klubo, 
LDS. 76 kp., Palaimintos Lie
tuvos Draugijos.

Kulias pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S. Califor- 
nia Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., liepos 30 d., 8:30 Vai. 
ryto iš kopi. į Nekalto Pras.

■ Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa-

3 maldos už velionio sielą, o iŠ 
Į ten bus nulydėtas į Šv. Kaži- I miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Veselis 
| giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da-
I lyvauti laidotuvėse ir suteik- 
| ti jam paskutinį patarnavimą 
| ir atsisveikinimą.
į

Nubudę liekame,
i Moteris, Sūnūs, Duktė ir Gim.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, I Tel. Lafayette 3572.

Mitinge buvo keli šimtai 
žmonių. Vienas kitas smalsuo
lis iš kitų grupių, būrelis ko
munistams kaž kodėl patai
kaujančių ir jų baikštaujančių 
biznierių — profesionalų. \Bet 
šiaip publikų sudarė chroniš
ki komunistai, kurie luš-plyš 
nedrįs įžiūrėti teisybės, nors ji 
jiems tiesiog į akis durs, jei 
komunistų gazieta tvirtins, 
kad ta teisybe tai tik “Smeto
nos“ nupirktų agentų plepa
lai. (Tas Smetona turbut yra 
begalo turtingas, kad jis galė
jo papirkti visus Amerikos 
lietuvius, išėmus mažytę sau
jelę aklų komunistų, kurie 
savo įgulos tragedijos valan
doje, kaip tas niekšas, par- 

imuštam žmogui bando ne gel
bėti, bet jam dar spiria, kad 
pribaigti).

O, jes, beje, prisimena, kad

Išsiėmė Laidinius
Vedyboms

(Chicagoj)
Joe Domittlck, 24, su julia

ftogbwski, 20
John Kazda, 36, su Jdsephine

Hurt, 31

Reikalauja
Perskirų

Rose Kanaverskis nuo Bro- 
nislato Kanaverskis

Itėne Biask nuo Zenonas 
Blask

Gavo
Perskiras

Jean Dukatt nuo David Du-
katt.

L U I UI lt |O Visas Pasaulio 
Daili 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halstėd Street

Tel. YARDS 7308

11M H A Gėlės Mylintiems f M U A Vestuvėms, Ban-
IJ 11 ilAlkietams, Laidotu- w 11 w r »vėms papuoši- |

GĖLININKAS mams I 
4180 Archer Avenue g 

pitone Lafayette 58ūo

JONAS JUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 27 d., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Lietuvoje, 
Biržų apskr., Krinčino parap., 
Skėtelių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Joną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3A07 Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., liepos 30 d., 8 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Antano 
parap bažnyčią, Cicero, III., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos jjž velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

•• Visi a. a. Jono Juškos gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. »

Nubudę liekame,
Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėmis rūpinasi Sta
nislovas ir Apolonija Balta- 
duoniai, 6622 So. Troy.

Laid. Direkt. A. M. Phillips, 
Tėl. YARDS 4908.

Gimimai
Chicagoj

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

RAblN, Phyll.s A., 1528 N. 
Mfiplewood Avenue, gimė lie
pos 10, tėvai: David, Gcrtrude.

KACHIN, Jon, 2316 W. 69th 
st,, gimė liepos 14, tėvai: Paul, 
Norma.

RUDY, Carol J., 1528 Morse 
Avenue, gimė liepos 15, tėvai: 
Charles, Marion,

1941 Metų Auto
mobiliai Jauz Čia

1941 metų automobilių mo" 
deliai netrukus pasirodys rin
koj, nes dirbtuvės juOs jati de
monstruoja agentūroms.

Pirma automobilių bendrovė 
pasirodžiusi su nattj&is mode
liais buvo Hudson, kbri 
dienį surangė parodų sava 
salesmonams ir atstovybėms 
Chicagoj. Daug 1941 metų ma
šinų bus dviejų spalvų, kiek 
ilgesnės pernykščius ir tru
putį brangesnės.

Vyrai, kurie suorganizavo 
Alhericau Airci-ait Institutą, 
yiTia visi pasižyihėję savo pašaU- 
fciiiio srityse. Tai tižtikrind mo
kiniams geriausią amatinį mok-

Institutui vadovauja Arthur 
Lamoly, kurio patyrimas ama
tų srity turi pasisekimą per ei
lę metų. ,

II. Bpti Bcrry yra Instituto 
iždininkes ir sekretorius. Jis 
teikia Institutui sėkmingą biz
nio administracijoj patyrimą.

Mokymo darbas eina tisiogėj 
leiit. Fldyd K. Sinith priežiūro
je/ Floyd K. Smith yra pionie
rius Aviacijos srity ir narys 
Air Corps laike buvusio pasau
linio kafo. Vyriausias instrukto
rius yra Warner K. Schoenerl, 
seiliau priklausęs Lockhead Air
craft Kdfrpor&čijai.

Institutas užiftia: moderniška 
muro įnionę prie Chicago Avc- 
nue ir Sangamon St. Jo 16,000 
kvadratinių pėdų yra pilnai ap
rūpinti geros rųšics įnagiais ir 
mašinomis,

Dienomis ii’ vakarais klasės 
pamokoms apie lėktuvų staty
bą orgąniztfdjdttnos dabar. Pa
mokos if pfathnai jptūšid^jo iiė- 
jpdš 8 di

Prigėrė 
Bežvejodamas

Lagūnoj,- prlė Wiftmt- 
kbš, prigėrė 34 metą Žvėjas, 
George Most, nuo 2034 Lar- 
rabee street. Bežvejodamas '»jis 
tūi’tjtit prarado lygsvarą ir 
įkrito vandenin.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
tautiško KLiubo Valdyba 
1940,,MATAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 Š. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Etarper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasieriuš, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Puniš — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme- 
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 . 33rd St.
Susirinkimai įvyksta/kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 
Chibagoš 
3133 So. Halsted S

pradinis įmokėjimas. Nepilnamečiai 
turi ateiti su giminėmis, kitaip ne
kreipsim į juos dėmesio. Atdara 
iki 8 vai. vakaro.
AMERICAN Aircraft INSTITUTE 

936-46 W. Chicago Avenue.
-4 *■■■■<. „. ■ ■

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

IEŠKAU /PARTNERIO, TURIU 
orandžių ir vynuogių farmą Flori
doj, yra 8 kambarių stuba ir gy
vuliai. Sveikas klimatas, saulė kas
dien šviečia. Yra daug žuvies eže
ruose ir juroj. Nusibodo vienam 
gyventi. Atsišaukite nuo 10 iki 12 
dieną. A. S. Mann, 1448 So. Kedzie 
Avė., Rockwell 3405, Chicago, III.

SUPLANUOTA VIDUTINIAI pa
siturinčiai šeimai, daugiau nei 600 
pėdų gilumon, platus frontas, grįs
tas, tykus kelias, arti mokyklos, ke
letas minučių iki MihvaukeO and 
Cicero Avė. Kaina $375; $75 cash; 
$5 į mėnesį. Elektra įvesta. Box 
K 45. 1739 So. Halsted St.
........... . 1 idnMąr ■■■■■■■—...........     įį lĮmĮ 1 , 

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA pigiai MAISTO 
KRAUTUVE. Geriausia vieta apy
linkėje, .pigi renda. Kambariai už
pakalyje. Lietuvių apylinkė. Tele
fonas Yards 1044 arba Yards 3879.

....  „m,.............  ii toj

30 Vai. vak.
Lietuvių! Auditorijoje,

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

pirrnininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė ■— Nut. rašt., 
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
giene—Fin. rašt., 10520 So. State 
St.; Paulina StAšiulis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
korešp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
menesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

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

FrAnk Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas A,ušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kašiėrius, 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- 
initetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 FUllėrtbn Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
«Vėt, 2417 W. 43 St.

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

Pirthininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S.> Emėrald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rast., 3220 
Sd. Union Avė.; Domininkas Gul- 
bihas-—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
acė St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt, 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balais—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Lėonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin- 
klitiai įvyksta kas mėnesio pirmą 
tfėčiadiėftį, 7:30 Vėl. VfikfirO, Chi- 
čagbs LiėtUVių Atiditdfijdj, 3133 
Š6. Halstėd St

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

FURN1TURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai PardaVitoĮti
PARSIDUODA RUST COLORED 

Furniture Covers, taipgi mAžAs tu
aletas (dresser). 4044 So. Rfchmdnd 
2-ras aukštas.

Tel. Virginia 0595.
■n- > ,i , M i|| įM

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PEtS 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai eta.

SAVININKAS MIRĖ. Teismas 
jsutvarkė viską ir dabar parsi
duoda pigiai 7 kambarių namas, 
tinkąs 2 apartmentams. Taipgi dide
lis garažas. Randasi ant Bridgepor- 
to, 2940 So. Parnell Avenue. Atsi
šaukite: A. A. SLAKIS, Advokatas, 
7 So. Dearborn St., Chicago, III.

PARDAVIMUI KALBANTI IR 
dainuojanti papūga. YARDS 3186.
E=-r■....... .. "■ £?-g

VVHOLESALE FURNITUHL
Rakandai ir Įtaisai PardaViftiiti

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

59 ir Kedzie, 3 flatai ir krautu
vė, virtuvėje tailas, kaip naujas, 
$12,750.

64 ir Rockwell, 6 kambarių bun- 
galow, garažas, $5300.

64 ir Maplewood, 2 flatų mūras, 
štymas, garažai, $7500.

MEDORA 
Stewart 3601 

8110 S. Ashland Avė.

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau infortnAcijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, 111. Phone Republic 6051.
—ifcl.  1....................... ..  11    —1 ■■■■ —.

AUTOS—TRUCKS FOR ŠAiJŠ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

NETURIM^ Vlfc- 
VISIEMS SAVO KARAMS 

TODĖL JUOS 
IŠLEIDŽIAME

MES TIESIOG 
TOS

Geriausi

CAMPBELL AVĖ., arti 44 St., 
muro dufletis, 4 ir 5 kambariai, 
furnasu apšildymas. Inclosed užpa
kaly porčius. Lotas 26x125. GEYER 
6341 So. Ashland Avė. Republic 
2030.

SUSIRINKIMAI
ROSĖLANDO ŽEMAIČIŲ KUL

TŪROS KLIUBO susirinkimas įvyks 
pirmadienį, liepos 29 d., lygiai 8 
vai. vakąro pirmadienį L. Mikučio 
Jr. salėje, 10737 So. Michigan Avė. 
Prašome visus narius dalyvauti, 
taipgi atsivesti savo draugus pri
sirašyti. —Violet Vaištoras, rast.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’-

’35
’35

automobiliai žemiausiomis 
kainomis. f

4 dr. sėd., rad., šild. $125 
conv. cp., canary gel.

Ford
Olds.
radio ir šildytuvas ..... .
Plymouth sėd., rad. ir šild.
Olds 4 dr. sėd., rad., šild.
Buick 4 dr. sėd., rad., šild.
Olds, cp. rad., šild...............
Fontiac, 4 dr. sėd., r., iŠld.
Studebaker sėd., 4 dr., r&dio 
šildytuvas. 6 cil............ . 345

Lafayettė cofiv. cp., t. if šild. 425 
Dodge sėd.,'rad. ir Šild. .... 495 
Packard, 4 dr. sedftn ...... 485

• Atlankykite musų blzniaVietę. 
Musų gabus ir mAhdAgųs sėlSrttoiiai 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Geri mainAi, lėngvi iŠrriOkėjitrlAi.

PARkWAY olds
5207 W. CERMAK ROAD

Cičero 1037 — LaWA 4tt2

’35 
’35 
’36 
*36 
*36 
’37
’37
*38
’38

185
275
395
325

Pirkite tose kfaOtuvėsė, ku* 
rios garsinasi “NAUJlERbSE“
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Archer ir 135-ta gatvė
Visokios visokiausios DOVANOS: radijo 
aparatas, rašomos plunksnos, laikrodžiai, 
miegamojo kambariu setas ir 1.1. - - - -
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