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IŠ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PADA 
RYTA 14-TA SOVIETŲ RESPUBLIKA

Lietuvos komunistų partija ir sovietų pri 
tarėjai atliko ‘penktos kolonos” darbą 

raudonam imperializmui
Vakar Maskvos valdovai ne

priklausomą Lietuvą oficialiai 
prijungė prie Sovietuos. Vakar 
padarytas galas visai tai kome
dijai, kurią Maskva 
nuo pirmos Lietuvos 
mo dienos.

Sakome komedijai,
tuva faktinai neteko nepriklau
somybės tą pačią 
Smetonos valdž a 
šinimo leido rusų

vaidino 
okupavi-

nes Lic-

dieną, kada 
be pasiprie- 
kariuomenci

Kuriais sumetimais Maskva 
taip ilgai tęsė nepriklausomy
bės atėmimo procesą? Nagi pa- 
prasčiau.sia’s gruobuoniškais iš
skaičiavimais.

Jeigu pačioje pradžioje Lie
tuvos gyventojai butų žinoję, 
kad Maskva jiems atims nepri
klausomybę, tai jie tikrai bu
tų pas’priešinę okupacinei ka
riuomenei. Tegu tas pasiprie
šinimas negalėjo būti didelis, 
bet Maskvai jis butų buvęs la
bai skaudus. Pq kelių tokių 
skaudžių smūgių Maskvos val
dovai turės apleisti 'Kreml'ų,

nes patys Rusijos gyventojai 
jų nenori.

Bet labiau už viską Maskvai 
rūpėjo Lietuvos turtai, Lietu
vos auksas, Lietuvos gyvento
jų sutaupyti skatikai. Įžengę 
Lietuvon pirmiaus’a jie pasta
tė sargybas prie bankų, kad 
gyventojai negalėtų paimti sa
vo santaupų. Vėliau jie nusa
vino viską, ką tiktai liaudis 
sutaupė per nepriklausomo gy
venimo metus.

Bolševikams buvo reikąl’nga 
ši komedija, nes jie tikėjosi 
pagrobti auksą, gulintį užsie
nių bankuose. Jie manė, kad 
užtęsiant ir maskuojant nepri
klausomybės panaikinimą, pa
siseks tas auksas atgaut1. Bet 
čia jie nieko nepešė. Bolševikų 
atstovams buvo parodytos du
rys ir pasakyta, kad preten- 
duojat į šveitimą turtą. Nė 
Amerika, nė Anglija nesutiko 
Maskvai išduoti visai lietuvių 
tautai priklausančio

Bolševikai padarė 
skaičiavimus;?* * t-
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• NAUJIENU-ACME
Hamburgo išgarsėjęs uostas, kurį apg’ų bombonešiai beveik visai sunaikino.

aukso.
blogus ap-

v:-

Sovietai savinasi
Lietuvos auksą

Britai bombarduo
ja italus

Rusai džiaugsmin
gai laidojo Lietuvos 

nepriklausomybę

vietas už-mi visi aukštesnes 
ėmusieji valdininkai ir visuo
menės gyvenime labiau pasižy
mėjusieji asmenys.

No. 181

OVIETli & JI
VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

— Komunistiška Estijos vyriausybė atsisakė duoti ame
rikiečiams transito vizas patekti Suomijon. Amerikiečiai no
rėjo parvaž uoti namo.

— Italai skelbia, kad anglai nuskandino dar vieną italų 
povandeninį laivą.

— Madridas praneša, kad anglų laivynas apleido Gibral
tarą ir plaukia Italijos link. Laivyno pryšakyj plaukia Hood.

— Anglai paėmė vieną mažą tvirtovę prie Abisinijos sie
nos, išmuzdami italus.

— Anglų vyriausybė areštavo daugiau japonų. Areštai 
vyksta kolonijose.

— Japonų laikraščiai reikalauja nutraukti diplomatinius 
santykius su anglais.

— Vokieč ai bombardavo Swansea miestą ir pakraščių kai
melius. Uždegė daugelį gyvenamų namų.

— Generolas Pershingas siūlo padėti anglams vesti karą, 
bet mano, kad nereikia siųsti kariuomenės.

— Lindbergas siūlo visai nesikišti į Europos dalykus, bei 
vėliau kalbėdamas pasakė, kad re kia pasiūlyti taikytis.

— Anglų aviacija bombardavo Kiel miestą.

Anglų-japonų san 
tykiai blogėja

Francuzų kolonija 
skiriasi nuo Fran-

cuzijos

Francuzijos fašistai 
persekioja masonus

Latvijos preziden 
tas nušautas

MASKVA, Rusija, rugp. 4 d. 
— Visi sovietų laikrašč ai, pa
siremdami Molotovo kalba sa
kyta vyriausioje taryboje, puo
la Amerikos vyriausybę už 
įšaldymą Pabalčio kraštams pri
klausančio aukso. Vakar dienos 
“Izvestijos”, rašydamos tuo 
pačiu reikalu, sako, kad Rusi
jos bankas įsigyjo'Vxšų Pabal
čio valstybių bankų auksą, to
dėl Amerika ir turinti sugrą
žinti Rusijai tą auksą. Laik
raštis nemini kokiu budu Ru
sijos bankas įsigyjo tą auksą. 
Rusai smurtu pagrobė Letu- 
voj pasilikusį auksą, o dabar 
dar pretenduoja į auksą iš
vežtą užsienin.

ROMA, Italija, rugp. 4 d. —- 
Italijos karo vyriausybė prane
ša, kad anglai bombardavo Sar- 
dinijos aerodromą, kuriame bu
vo užmuštas vienas italas, o 
trys smarkiai sužeisti. Pada
ryta nedideli nuostoliai. Tuo 
pačiu metu pranešama, kad Ly
bi joj daryto bombardavimo me
tu italų -kariuomenė turėjo šiek 
t’ek aukų.. Yra žinoma, kad 
anglai bombardavo Cagliari ae
rodromą Sardinijos saloje ir 
Bardiją, Lybi jo j. Spėjama, kad 
Gibraltaras bombarduojamas or
laiviais, kylančiais iš Sardini
jos aerodromų.

valstybes atsto- 
karių, jurininkų, 
diplomatų ir ar- 
sėdėjo Stalinas

MASKVA, Rusija, rugp. 4 d. 
— Praeitą naktį vyriausia so
vietų taryba priėmė Lietuvą 
savo sąjungon ir iš jos pada
rė 14-tą sovietų respubliką. Po
sėdžio salėje buvo daug žmo
nių. Jų tarpe buvo ne tiktai 
oficialus rusų 
vai, bet buvo 
laikraštininkų, 
tistų. Ložėse
su Molotovu. Susirinkusieji la
bai plojo Stalinui. Kai salėn 
buvo įleisti iš Lietuvos atga
benti atstovai, kurie neva ne
priklausomybės naikinimo pra
šymą atvežė, jiems taip pat 
paplojo. Buvo sakomos kalbos 
rusiškai, lietuviškai ir k Tomis 
kalbomis. Vokiečių bevielis te
legrafas tvirtina, kad tame pa
čiame posėdyj rusai nutarė pri
jungti prie 14 respublikos ir 
tas žemes, kurias sovietai 
tuvai negražino, kai buvo 
leidžiamas Vilnius.

HELSINKIS, Suomija, rugp.
d. — Gauta žinių, kad buvęs 

Latvijos prezidentas Karlas 
Ulmanis nušautas jo paties na
me. GPU agentai atėjo į buvu
sio prezidento namus ir norėjo 
jį areštuoti. Ulmanis neskaitė, 
jog rusų agentai turi teisę areš
tuoti svetimos valstybės galvą 
ir nenorėjo klausyti jų įsaky
mo. Komunistai ilgai nelaukė 
ten pat ji ir nušovė. Ulmanio 
še’myna išvežta į Rusiją.
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Suomiai nebijo rusų 
gązdinimų

Žmones šaudomi

Anglai turi būti 
pasiruošę

be teismo

iš Rusijos at- 
Policija varto* 

metodus, kur’e 
vartojami pir-

Lie- 
per-

Estijos prezidentas 
išvežtas Rusijon

HELSINKIS, Suomija, rugn. 
4 d. — Suomiai nekreipia dė
mesio į komunistu spaudos už
sipuolimus bei Molotovo grasi
nimus, bet imasi griežtų prie
monių komunistiškiems provo
katoriams suvaldyti. Suomiai 
yra pasiryžę lojaliai pildyti su 
Maskva pasirašytas sutartis, 
bet jie jok’u budu neleis sve
timos valstybės agentams 
drumsti vidaus gyvenimą. Suo
mių vyriausybė turi duomenų, 
kad po karo komunistai deda 
labai dideles pastangas savo 
įtakai Suomijoj padidinti. Tam 
tikslui j’e vartoja padirbtus 
pasportus, vartoja diplomati
nius agentus ir dideles sumas 
pinigu. Suomiu vyriausybė la
bai atydžiai seka šiuos jų veik
smus ir yra pasiryžus užkir
sti jiems kelią. Tvarkai palai
kyti šiandien gatvėse jau pa
truliuoja ne policininkai, bet ka
reiviai. Patruliuojantieji bure-

HELSINKIS, Suomija, rugp. 
4 d. — Visų Pabalčio valsty
bių policijos, kasdien vis stip
rinamos naujai 
vežtais būriais, 
įa tuos pačius 
buvo bolševikų
maišiais revoliucijos laikotar
piais. Dalis naujai areštuotųjų 
jau pačios GPU yra sušaudy
ta. žmonės šaudomi be jokio 
teismo, vien t ktai slaptų agen
tų nutarimu. Ypatingai dažnai 
toki šaudymai Vyksta Taline. 
Buvęs Estijos ministeris pir
mininkas Enpalu ir dalis jo ka
bineto m’nisterių prapuonė iš 
namų ir niekas nežino kur jie 
dingo.

LONDONAS, Anglija, 
d. — Vokiečiai senai 

apie puol’mą, bet ligi šiam me
tui jo nepradėjo. Paskutinėmis 
dienomis vokiečių ir italų spau
da jau pakeitė toną ir pradė
jo pasakoti, kad puolimas ne
galima pradėti tinkamai nepa
siruošus. Kai kurie mano, kad 
vokiečiai iš viso jau šį metą 
nepradės puolimo, bet Churchiil 
perspėjo visą anglų tautą. Jis 
liepė nepasitikėti paskutiniu 
metu skleidžiamais gandais ir 
liepė būti pas’ruošusiais. Nie
kuomet negalima pasitikėti 
klastingu priešu.

4
ru Tp. 
kalba

Popiežius pasirinko 
amerikietį teisėju

Baisus žydų perse
kiojimai

HELSINKIS, Suomija, rugp. 
4 d. — Pabėgėliai, nežiūrėda
mi į pavojų, mažais laivelais 
iš Estijos plaukia į Suomiją. 
Atbėgusieji tvirtina, kad buvęs 
Suomijos prezidentas Konstpn- 
tin Paets areštuotas ir išvež
tas į Rusiją. Areštuotas ne jis 
vienas, bet vsa jo šeimyna, 
vaikai ir anūkai. Visi suimtie
ji paslapčiomis išvežti į Rusi
jos gilumas. Estijos komunis
tų spauda nieko nemini apie 
^Paets areštą. Nėra žinių į ko- 
'kią Rusijos vietą išvežtas pre
zidentas su savo šeimyna. At
bėgusieji tvirtina, kad Estijoj
areštai nesiliauna. Suiminėja- Įliai susideda iš 4 kareivių.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 4 d. — Vyriausybė pa
skyrė du 'specialius kabineto 
posėdžius žydų problemai sprę
sti. Nutarta priimti įstatymai, 
varžantieji bet kokį žydų vei
kimą. Viskas dar galutinai ne
aptarta, bet kai kurie svar
biausieji punktai jau priimti. 
Sulig nauju įstatymu žydams 
bus uždrausta visa eilė ama
tų, jie bus išmesti iš kariuo
menės, jiems bus uždrausta 
pereiti į krikščionybę, bus už
drausta būti žemės savininkais 
ir bus priversti mokėti spe
cialius mokesčius.

VATIKANAS, Italija, rugp. 
4 d. — Vakar popiežius pasky
rė amerikieti Brennan, iš Fi
ladelfijos, Rota teismo teisėju 
Tai Vatikane posėdžiaująs teis
mas, kuris rūpinasi, be kitų 
dalykų, ir perskyrų reikalais. 
Naujai paskirtas . te’sėjas jau 
priklausė Filadelfijos vyskupy
stės tribunolui.

IONDONAS, Anglija, rugp.
4 d. — Japonų ambasadorius 
Londone pasimatė su lordu 
Halifaksu ir re kalavo tuojau 
paleisti suimtus du turtingus 
japonų pirklius. Japonų atsto
vas smarkiai protestavo ir pra
šė Halifaksą duoti pasiaiškini
mą. Halifaksas pasakė, kad an
glai areštavo japonus pas’rem- 
dami tais pačiais motyvais, ku
riais japonai areštavo anglus 
japonų užimtose žemėse. Areš
tuotieji japonai Makihara ir 
Tanabe priklauso pačioms tur- 
tingiaus’oms japonų šeimy
noms, kurios valdo dideles ja
ponų pramonės šakas. Anglų 
spauda pradėjo kalbėti apie ja
ponų išplėstą šnipinėjimo tin
klą visose anglų kolonijose. Aiš
kina, kad areštai padaryti ko
vai prieš svetimų valstybių 
įtaką. Japonų ambasadorius pa
grasino anglams, kad panašus 
areštai padarys labai blogą įta
ką Japonijoj ir pablogins abie
jų valstybių santykius.

De Gaulle tiki laime 
ti karą

LONDONAS, Anglija, 
4 d.

rugp.
.. Generolas de Gaulle, 

kuris vadovauja francuzams 
tebekovojantiems prieš vokie
čius, išleido atsišaukimą smar
kiai kritikuojantį dabartinę 
francuzų vyriausybę. Ji neturi 
nė gėdos, nė garbes supratimo 
jausmo, sako, antraip ji nebū
tų tokia paklusni vokieč ams. 
Prancūzai, sako de Gaulle, pra
laimėjo vieną mūšį, bet nepra
laimėjo karo. Jis tiki karą lai
mėti. Taip pat mano atsiskai
tyti su tais francuzų karinin- 
ka’s, kurie jį nuteisė mirti.

rugp.SYDNEY, Australija,
4 d. — Gauta žinių, kad fran
cuzų kolonijoms priklausanti 
sala vadinama Naujoji Kaledo
nija, atsisakė pripažinti vokie
čių primestas francuzams są
lygas ir nutarė padėti Angli
jai tęsti karą prieš 'vokiečius, 
šis nutarimas buvo priimtas 
kolonijos se’melio susirinkime',’ 
pritariant kolonijos gubernato
riui Pellicier. Sala randasi 875 
mylių atstume nuo Australijos 
ir turi 57 tūkstančius gyven
tojų.

Nepatenkinti benzi 
nui išvežti sūvar-

žymu
WASHTNGTON, D. C., rugn. 

4 d. — Vakar japonų meiste
ris Washingtone įteikė Sum- 
ner Welles .savo vyriausybės 
narei šk imą, sąryšyj su nesenai 
Roosevelto pasirašvtu įstaty
mu, kontroliuojančiu benzino 
išvežimą užsienin. Janonams 
tai labai nepatinka, nes didž/au- 
sią dali benzino savo oreiviams 
iąponai pirkdavo iš Amerikos. 
Welles stengėsi įtikinti japo
nų pasiuntinį, kad suvaržymai 
nekreipiami specialiai prieš Ja
poniją, bet padaryti todėl, kad 
pačios Suvienytos. Valstybės 
reikalingos benzino saviems 
reikalams. Toks aiškinimas ja
ponams nepatinka.

Hitleriui reikalinga 
taika

SfiBS
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai, dienai pra
našauja:

Giedra, truputį šilčiau.
Saulė teka 5:46 v. r., leid

žiasi 8:06 V. v.

Meksika neįsileidžia 
pabėgėlių

MEKSIKA, sostinė, rugp. 4 
d. — Meksikos vyriausybė šian
dien pranešė, kad ji padariusi 
nutarimą neįsileisti Meksikon 
daugiau europiečių. Daro iš m- 
tį tiktai ispanams pabėgėliams. 
Šiaip neįsileis pabėgėlių nei iš 
vienos Europos valstybės. Toks 
nutarimas galios visą karo me
tą. Meksikos vyriausybė ^neigia 
žinias, kad į jų kraštą patenka 
daug vokiečių, prisidengusių 
pabėgėlio titulu.

VICHY, Francuzija, rugp. 4 
d. — Vakar vakare pranešta, 
kad Peta’n vyriausybė nutarė 
uždaryti visas masonų ložes ir 
iš viso visas slaptas draugi
jas. Spauda skelbia, kad da
bartinė valdžia buvo priversta 
padaryti tokį nutarimą, nes 'vi
soj Francuzijoj masonai labai 
trukdė Petain vyriausybei įgy
vendinti “darbo, šeimynos ir 
tėvynės”/idėją gyventoju tar
pe. Fašistų laikraščiai tiesiog 
kaltina masonus karo praloši
mu. Taip elgiasi todėl, kad ma
sonai yra d’deli fašistų prie
šai.

Prancūzai nepaten
kinti britu blokada

VICHY, Francuzija, rugp. 4 
d. — Francuzų vyriausybė nu
tarė įteikti protesto notą an
glams dėl blokados. Prancūzai 
tvirtina, kad visos įvežtos Fran- 
euzijon ar ios kolomjosna pre
kės nepaklius į vokiečių ^ran
kas, bet bus naudojamos vien 
tiktai francuzų reikalams. Va
kar vokiečiai pasižadėjo nerek
vizuoti benzino, kurį paleis 
įsigyti Petain vyriausybė. Ma
noma, kad vokiečiai pasižadės 
nerekvizuoti ir maisto produk
tų, bet nežinia ar anglai pati
kės tokiais vokiečių pasižadė
jimais.

ŽENEVA, Šveicarija, 
4 d. — Gerai informuotuose 
sluoksniuose kalbama, kad Hit
leris nepradėjo puolimo todėl, 
kad jis jo negali pradėti ir ne
gali vyk’nti. Hitlerio mėtomi 
Anglijoj atsišaukimai, kuriuo
se prašoma daryti taika, tai 
patvirtina. Prieš karo pradžią 
Hitleris pasakė, kad Vokietija 
privalo eksportuoti, k taip ji 
žus. Vokietija jau kuris metasi 
neeksportuoja ir eksportuoti į 
negali, nei britai juos blokuo
ja. Importas taip pat labai su
varžytas. Hitleris neturi rei
kalingos medžiagos karui to- 
l’au tęisti ir puolimui organi
zuoti.

rugp.

Stabdo prekybą 
su Anglija

LONDONAS, Anglija, rugp.
4 d. — Britų informacinė agen
tūra gavo žinių, kad japonų 
vyriausybė įsakiusi japonų lai
vams, plaukiantiems į Londo
ną, pakeisti savo kryptį ir pa
sukti į Lisaboną, Portugaliją. 
Manoma, jog tai yra padaryta 
sąryšyj su blogėjančiais abiejų 
valstybių santykiais ir su an
glų daromais areštais, ši žinia 
nėra patikrinta oficialiuose ja
ponų vyriausybės sluoksniuo
se.

LIEPOS IR RUGPIUCIO MCN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
'šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.
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ISPANIJOS LAISVĖS KOVA
llllll MARTIN GUDELL ■OIIIIIB

(Tęsinys)
1917, 29 ir 23 metais per vi

są kraštą praėjo labai didelės 
streikų bangos, kurios smarkiai 
sukrėsdavo visą santvarką. 
Ypatingai smarkus judėjimas 
buvo 1917 m. Karalius jau tada 
buvo bemanąs bėgti, bet gene
rolų padedamas vėl susilaikė ir 
Ispanijoj išgyveno dar apie 
penkiolika metų.

Po kiekvieno tokio streiko, 
reakcija pradėdavo smarkiau 
šėlti, bet tai nei kiek nepakenk
davo CNT organizacijos augi
mui. Juo labiau ją persekiojo, 
juo didesnis augo jos narių 
skaičius. Kai Primo de Rivera 
paėmė valdžią ir kraštui pa
skelbė savo deklaraciją, vienu 
svarbiausiuoju punktu buvo 
CNT išnaikinimas. Diktatorius 
uždarė CNT laikraščius, sukišo 
žinomesniuosius jos atstovus 
kalėjimai) ir uždraudė jos na
rių susirinkimus. Pusmetį is 
diktatoriavęs pareiškė laikrašti
ninkams, jog jis su CNT jau 
apsidirbęs, jog Ispanijai streikų 
chaosas pasibaigė, jog visos 
įstaigos gerai funkcionuojan
čios ir ramybę mėgstantieji 
krašto elementai galį būti ra
mus.

Vos tiktai diktatorius padarė 
šiuos paieiškimus, rytojaus die
ną Barselonoj, Saragosoj, Mad-

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

BUDRIK v-
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tek Yards 2151

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

ride, Valencijoj, Sevilijoj ir ki
tuose didesniuose miestuose su
stojo tramvajai, taip pat ir vi
si didesnieji fabrikai, neišėjo 
laikraščiai, ir visas gyvenimas 
tapo apmiręs. Tai buvo vienos 
dienos protesto streikas, orga
nizuotas CNT narių. Prie strei
ko prisidėjo visi tie krašto ele
mentai, kurie buvo nepatenkin
ti diktatūros režimu. Protes
tuojantieji reikalavo spaudos, 
žodžio ir susirinkimų laisves, 
reikalavo atidadaryti kalėjimu; 
ir paleisti laisvėn visus politi
nius ir socialinius kalinius. Po 
šio streiko diktatorius pareiškė, 
kad CNT kaip ta hidra, turinti 
devynias galvas, bet jis vįs dėl
to viena po kitos nukaposiąs 
jas visas. Gyvenimo realybė pa
rodė, jog diktatorius buvo per 
silpnas šiai organizacijai įveik
ti ir buvo priverstas negarbin
gai pasitraukti.

Diktatūros metu ši organiza
cija liek sustiprėjo, jog kovoje 
prieš reakcines jėgas ji tapo 
sprendžiamuoju veiksniu. Tai 
žinojo visi kairių politinių par
tijų vadai ir stengėsi ją pa
traukti savęsp. CNT gynėsi nuo 
visų politinių partijų, bet, pa
stebėjusi, jog yra susidariusi 
žmonių grupė norinti įvesti res
publikonišką tvarką, nutarė jai 
padėti. Revoliucinis respubliko
nų komitetas buvo labai paten
kintas šia CNT. parama ir sa
vo ruožtu prižadėjo nepersekio
ti CNT spaudos, jos narių be
reikalingai nekišti į kalėjimus, 
garantuoti organizavimosi, žo
džio ir susirinkimų laisvę.

Bet tie pažadai buvo duoti 
tada, kada respublikonai dar 
siekė valdžios. O kai ją pasie
kė, tai labai greitai savo paža
dus visiškai užmiršo. Nepraėjo 
ne pusmetis ' nuo respublikos 
įkūrimo, Ispanijos kalėjimuose 
sėdėjo ne buvusieji karaliaus 
šalininkai, bet CNT nariai. Kai 
Asania baigė antrus savo val
dymo metus, tai CNT buvo to
kioj pat būklėj, kaip ir dikta
tūros metu. Ispanijos respubli
kos kalėjimuose ši organizaci
ja turėjo jau apie 10 tūkstančių 
savo narių, spauda buvo užda
ryta ir smarkiomis piniginėmis 
bausmėmis apkrauta, žymesnie
ji CNT nariai išsiųsti į Rio de 
Oro, Sacharoj esančias ispanų 
kolonijas. Tuo tarpu Barcelo- 
noj, Sevilijoj, Asturijose ir ki-

tose vielose respublikonams 
tarnaujanti civilinė gvardija 
kiekviena pasitaikiusia proga 
šaudė į minią, palikdama po 
keliolika lavonų žemėj. Ypatin
gai žiauriai pasielgė Asania 
siųstoji policija Casas Viejas 
kaime, Andalūzijoj. Bežemiai 
valstiečiai sustreikavo. Policija 
už tai juos norėjo areštuoti. O 
kai valstiečiai nenorėjo pasi
duoti ir užsidarė vieno ūkinin
ko pirkutej, tai respublikoniš
ka policija rado tikslingu pa
degti pirkutę, o bėgančius iš jos 
gyventojus iššaudyti.

Casas Vicjas tragedija sukrė
tė visą Ispaniją. CNT nariams 
buvo aišku, jog to meto respu
blikonai vartoja tokias pat val
džios priemones, kaip ir anks
čiau buvusieji valdovai ir siekia 
tų pačių tikslų. Dar kartą įsi
tikino, kad ir jie nesilaiko duo
tojo žodžio kaip ir kiti politi
kieriai. Kol valdžios nepriėjo 
viską žadėjo, bet priėję elgėsi 
taip, kaip ir visi valdžia turin
tieji. CNT pasistengė kiek gali
ma platesnėms masėms išaiš
kinti šią respublikoniškų poli
tikierių apgaulę.

Atėjo 1933 m. linkimai. CNT 
savo masėms patarė rinkimuo
se nedalyvauti. Už dešiniuosius 
iš principo esą negalima balsuo
ti, o taip vadinamieji kairieji 
praktikoj parodė, jog jie var
toja tuos pačius valdymo bu
dus, kaip ir pirmieji. Masės pa
klausė, ir rinkinių rezultatai 
buvo labai liūdni respubliko
nams. Teisingiau pasakius res
publikonai pamatė, jog jie iŠ 
viso jokių masių neturi. Rinki
mus laimėjo dešinieji, ir visa 
eilė žymių politikų pasiliko iš
mesti iš parlamento.
iria butų nepatekęs 
tau, jeigu socialistai

parlamen- 
už jį ne- 
socialistų 

partijos centro komitetas nebū
tų įsakęs saviems balsuotojams 
palaikyti vieną ryškiausią nau
jai besikuriančios respublikos 
atstovą. > d Ii

Naujienų-Acnie Telepb»»»<» 
AKRON, O. — Tod E.

Wonn, kuris iš 43 pasažierų 
tik vienas išliko gyvas, kai 
susidūrė du traukiniai.

veik visus jos sindikatus, bet! 
šimtus jos narių įkišo kalėji-i 
man.

1936 m. pradžioj CNT buvo- 
nelegali organizacija, o aktin
gų josios narių skaičius tuo me
tu visoj Ispanijoj viršijo pen-i 
kis šimtus tūkstančių. Beveik 
30 tūkstančių buvo laikomi ka
lėjimuose. Vasario mėnesį bu
vo daromi nauji rinkimai par
lamentai!. Dešinieji, turėdami 
savo rankose valdžios organus, 
tikėjosi rinkinius laimėti, o vė
liau “demokratišku ir legaliu”

kreipėsi į CNT prašydami už
miršti praeities smūgius ir 
jiems padėti atgauti besėsian
čią respubliką, šį kartą respu
blikonai ne tiktai prižadėjo iš
laisvinančio socializmo organi- 

. zacijas respektuoti, bet kartu 
su jomis ir lemiamą smūgį duo

bti reakcionieriams.
CNT vasario mėnesio rinki

mų neboikotavo. Ji leido savo 
nariams elgtis pagal savo įsiti
kinimus. Bet ji kartu pabrėžė, 
jog reakciniai Ispanijos elemen
tai rinkimų kortelėmis 
nugalėti. Jiems nugalėti 
ruoštis ginkluotai kovai, 
reikės vesti gatvėse. Tai 

; reikia ruoštis ir į ją 
Į kreipti visą dėmesį.

Svarbiausias kairiųjų 
kierių rinkiminis obaisis buvo:

i — Amnestija politiniams ir so
cialiniams kaliniams! Kalėji
muose buvo ne tiktai CNT na
riai, bet buvo ir daugelis socia
listų, kurie dalyvavo Asturijos 

: sukilime, šiuose rinkimuose da
lyvavo dauguma kairiai nusitei
kusios visuomenės ir, aišku, 
rinkimai išėjo kairiųjų naudai. 
Dešinieji visiškai prakišo. Rin
kimų rezultatai jiems buvo toki 
nelaukti, kaip ir 1931 
kiniai, panaikinusieji

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

SUNSET DARŽE
ARCHER IR 135-TA GAT.

Rugpiučio 11 d., 1940
DOVANOS, ŽAISMĖS 
IR PAMARGINIMAI

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THEBAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westernav.

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.

nebus 
reikia

kovai 
reikia

m. riu- 
monar-

Kai tiktai paaiškėjo 
rezultatai, Asania vėl 
ministerių kabinetą, 
socialistai jau valdžion
Bet pirmą Asania ministeriavi- 
mo dieną vėl kiio konfliktas 
tarp respublikonų ir CNT. šis

rinkimų 
sudarė 

Šį kartą 
nė‘o.v

budu likviduoti respubliką, kaip1 konfliktas, kaip ir daugel.s ki- 
jos buvo likviduotos kitose vai- tų, buvo dėl principinių dalykų, 
stybese. Kairieji politikieriai vėl v (Bus daugiau)

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

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

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

Tek LAFAYETTE 3650

AKIŲ SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. 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 11EMLOCK 6111

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

? \ " ę /I t
naujienų o pulką &

| Permainė Vardą |
X VIETOJ LITHUANIAN BUILDINt}, LOAN X
$ AND SAVINAS ASSOCIATION, DABAR T

V VADINSIS:— " $

| Universal Savings I
X and ®
| Loan Association |
(S Šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per »

Federal Savings and Loan Insurance Corporation »
2) Washington; D. C. Š)

X MOKA 3%% U Z VISUS INDELIUS. Kreipkitės X
■ I I III I IIWW— ............................... Į Į ——III į

X 1739 SOUTH HALSTED STREET X

vo labai pamokinančios. Buvo 
aiškiai matyti, kad Ispanija bu
vo respublika be respublikonų. 
Tai labai svarbus veiksnys, ku
rį reikia turėti galvoj nagrinė
jant karo priežastis ir jo eigą. 
Daugelis užsienio stebėtojų šio 
reiškinio nepastebi ir vėliau pri
eina labai keistų ir netikslingų 
išvadų.

Ispanijoj buvo didelės deši
niųjų jėgos, kurios visomis 
priemonėmis norėjo ginti savo 
privilegijuotą padėtį ir buvo di
delės sąmoningos darbininkų ir 
valstiečių masės, kurios nesi
tenkino vien gražiais respubli
konų žodžiais, bet reikalavo ra
dikalaus pagrindinių visuome
ninio gyvenimo problemų iš- 
sprendimo. Tos masės buvo or
ganizuotos į dvi didžiules orga
nizacijas — CNT ir UGT — ir 
turėjo ilgų dešimtmečių mark
sistinio ir išlaisvinančiojo so
cializmo mokyklų išauklėjimą. 
Respublikonų skelbiamos min
tys jų neviliojo ir jas skaitė 
atgyventomis, pasenusiomis.

Rinkimus laimėjusios dešinio
sios grupes pradėjo galvoti apie 
savo pozicijų sustiprinimą, ku
rios, pabėgus karaliui, buvo 
šiek tiek pašlijusios. Lerroux ir 
Gil Robles priėję prie valdžios 
ne tiktai atgal pasikvietė atsar- 
gon paleistus generolus, bet ir 
į ministerijas vėl pradėjo grą
žinti reakciniai nusiteikusius 
valdininkus. Dešinieji, įsistipri
nę valstybės aparate, planavo 
duoti mirtiną smūgį augančiam 
darbininkų judėjimui. Tatai su
prato abi socializmo srovės ir 
pradėjo ieškoti būdų bendromis 
priemonėmis gintis nuo priešo.

CNT, kaip žiauriais monar
chijos laikais, taip ir šį kartą 
mušė priešą į skaudžiausią ją jo 
vielą, — į ekonomiją, į pramo
nininko kišenių. Suorganizavo 
visą eilę streikų ir reikalavo pa
gerinti darbo sąlygas ir padi
dinti atlyginimą. Už streikus la
bai brangiai jai teko mokėti. 
Dešinieji ne tiktai uždarė be

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

1 "> Telefonas LAFAYETTE 0727

j • koplyčios visose
J—J V ctI 1 Chicagos dalyse

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 A v.

Phone YARDS 1373

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Klausykite musų radie programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiai*, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stotie* <1480 K.) 

iro POVILU ŠALTIMIERU.

Direktoriai

DR. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

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

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų—ir—vaikų-Iigų gydytoja—
6900 So. Halsted St.

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

"KITATAŪCffl^
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Supcrior 9454 ar Central 7464

lllllllllllllllllHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIII

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■iii m luini n m imu u linini iiiiiui

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

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

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. VVestern Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49.th Conrt, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 1419

I. J. ZOLP
! 1646 West 46th Street Phone YARds 0781

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. Charles Sega! 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo ,2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
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. Telephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsucki Le Van

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 s. Halsted st.

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 S o. Hklsted S t. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Garsinkitčs “N-nose”
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KOMUNISTU CENTRO BIURO SLAPTOS 
INSTRUKCIJOS SAVO PAKALIKAMS

Griaus Amerikos Lietuviv Vienybę ir Gelbės 
Parduoti Lietuvą Rusijai

N. S, PITTSBURGH, Pa. — 
Rugpiučio 4 d.—Šiomis dieno
mis netikėtai pateko į mano 
rankas taip vadinamas “Lie
tuvių Komunistų Centro Biu
ro“ išleistas “Buletinas”. Jis 
pavadintas “Greito Veikimo 
Programa Komunistams Ir 
Simpatikams”. Tame “Greito 
Veikimo Prograipe”, yra įdėta 
pastaba, kad: “šis Buletinas 
skiriamos partijos nariams ir 
artimiems simpatikams, O NE 
MASINIAM P L A TINIMUI“. 
Pabrėžiama juodomis raidė
mis ir sakoma, kad tai “Grei

to veikimo programa“. Per
skaičius tas instrukcijas — pa
taria nenumesti į gurbą, bet 
tuojaus suseiti, tartis, apsvar
styti kiekvieną punktą ir im
tis tuojaus už darbo.

Tasai Lietuvių Komunistų 
Centro Biuro “Buletinas” iš
leistas liepos 20 d., 1940 m.1 
Centro Biuro adresas paduo
damas sekamai: “Lietuvių Biu-i 
ras, P. O. Box 66, Station W,' 
Brooklyn, N. Y.”, ir komunis
tai perspėjami tik ten, o ne ki
tur rašyti. Be to, jau neskelbia
mas Centro sekretoriaus var
das kaip kad praeityj būdavo

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUS Visa Tai už $1500 

Permodeliavimas į Pataisymas 
k Naujas 
A Pamušalas 
B Valymas 
■ Paliavojimas 
I Storage 

F Apdrauda____
Pasiuntinį pa
šaukit telefonu 

| STATE 7626 
190 N.'S T ATE ST.

U. FUMHRS J Suite 746 
btate-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

YOUR OLD FURS

r.NEVVed
FOR ONLY

kada ištikimiausias 
generolas A. Bimba

c nTn„ . 'AI.JIbNl ir riteriti.H
bl. LOUIS, Mo. — Century Electric kampanijos streikininkų susirėmimas su

PITTSBURGHO LIETUVIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ LIETUVOS PAVERGIMU

PITTSBURGH, Pa. — Pitts-,gimtajam kraštui laisvę ir Ne-
burgbo lietuviai irgi neatsilie
ka nuo kitų lietuvių kolonijų. 
Kelia savo balsą prieš Lietuvos 
pavergėjus.. Ant greitųjų yra 
susidaręs Komitetas dirbti už 
Lietuvos išlaisvinimą. Pirmas 
darbas to Komiteto buvo su
šaukimas masinio mitingo ir 
pareiškimas protesto balso 
prieš Lietuvos pavergėjus.

Mitingas buvo šauktas ant 
greitųjų Lietuvių Ūkyje po at-

priklausomybę.
Tegyvuoja Laisva, Demokra

tinė, Nepriklausoma Lietuva!

REIKIA VYRŲ
‘ AEROPLANŲ 

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

rVogue,
L FUMNERS U

daroma, 
Stalino 
duodavo slaptas ir viešas in
strukcijas — “prikazus“ savo 
“raudonajai armijai“ karo ve
dime Amerikos lietuvių visuo
menėje. Turbūt 
Dėdės Šamo, kad 
skelbia ir naudoja

prisibijoma 
vardo ne

aklą” ad- 
<altą vardą'

priklausanti draugijoms dar
buotųsi, kad draugijos siųstų 
sveikinimus Lietuvos pardavi- 
kams.

Nepatiko, Kad iš 
Miego Žadina

Visiems Draugams
Draugėms"

MOKTI Studios •“ TIESIOGIAI 
Sutaupinkit 40% 
Italirbčjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. S. A. 
{korėjai 

"MONTIGRAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
VIEKAI) - NENYK

STANČIO 
IRO NEĮVEIKIAMO 
JI* nedali nnkrlRti!

7008 south’ 
PAULINA ST. i 

I’ROapect 1260

siu “Kovokime už Lietuvos ne
priklausomybę.” Matote, kaip 
komunacių Centro Biuras mul
kina savo sufanatizuotus ir 
aklus sekėjus.

Komunacių Centro Biuras
|baisiai susirūpinęs, kad Ame
rikos lietuviai, kovodami už 
Lietuvos nepriklausomybę, tve
ria Tarybas ir Komitetus sek- 

veikimui ir kad 
nuta- 

specialins mo-

To “Greito veikimo progra-, mi ogesni am 
ma komunistams ir simpati- jau tūles Draugijos yra 
kams” prasideda su įžanga rusios užsidėti 
“visiems draugams ir drau- kesčius vedimui kovos už Lic- 
gėnis”: “Mes susilaukėm tik-^uvos išlaisvinimą iš po mas- 
rai nepaprasto, tikrai netikėto kolių jungo.
momento. Musų gimtinio kraš
to Lietuvos liaudis išsilaisvi-

Antras komunistu darbas, tai. 
—gauti aukų iš Amerikos lie
tuvių į Lietuvos pardavikų 
valdžios įsteigtą taip vadinamą 
“Kultūros Fondą“, žinoma, po 
tokio Fondo priedanga Brook- 
lynoJr Chicagos komisarai ga
lėtų šiek liek pažvejoti ir pa-* 
sišildyti. Toliau prisako, kad 
visur butu kuriami “Laisvos 
Lietuvos Draugų . Komitetai.“

"Bendro Fronto" Reikalai

Negražus Užmetimai

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840
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Chicago, III.

virti dangum ir tik vieną kar
tą pagarsinus per radio. Del 
lietaus nebuvo skaitlingas. Kal
bėtojais buvo Povilas Dargis, 
kun. J. Misius, adv. E. A. 
Schultzas ir P. Pivaronas. Po 
prakalbų buvo priimta rezo
liucija kurią paduodu žemiau 
ir buvo renkamos aukos Lie- 
luvos nepriklausomybės gelbė
jimui. Aukų buvo surinkta 
$48.00.

Laike prakalbų keletas ko
munistų bandė triukšmą kelti, 
bet jie iš susirinkimo buvo pra
šalinti.

Reikia pasakyti, kad šis -su
sirinkimas tai lik buvo pra
džia Pittsburgho lietuvių darbo 
už Lietuvą. Pittsburgho lietu- 

•'viai dar tik pradeda išsijudinti 
jyrie darbo ir trumpoje atei
tyj jie savo pastangas išvystys 
į didelį darbą.

Deja, kolkas pas mus dar 
vis randasi tokių neva veikėjų 
kurie varinėja savo ypatiškas 
ambicijas. Jie patys nežino ko 
jie nori ir kas jie yra. O pas 
kitus randasi daug keisto bai
lumo. Visko bijo ir net bijo 
protestuoti prieš Lietuvos pa
vergėjus. Bet reikia manyti, 
kad tai tik laikinai trukumai 
musų Pittsburgho lietuviškame 
veikime.

Dar kartą užtikrinu kad 
Pittsburgho lietuviai neatsiliks 
nuo didžiojo darbo Lietuvai 
gelbėti. —Pittsburghietis

Protesto Rezoliucija

Mcss Pitlsburgh’o ir apylin
kės lietuviai, susirinkę į masi
nį mitingą Liepos 28 d., 1940 
metais, Lietuvių Ūkyje, Will- 
ock, Pa., ir išklausę pranešimų 
apie dabartinę Lietuvos padė
ti, protestuojame ir smerkia
me imperialistinį Sovietų žygį 
prieš menkutę ir niekuo ne
kaltą Lietuvą.

Kviečiame visus geros va
lios lietuvius, nežiūrint kur 
jie bebūtų, prie vieningumo, 
kantrybės, ištvermės ir ryžtin
gai stovėti Lietuvos nepriklau
somybės sargyboje.

Mes, Amerikos lietuviai, pa- 
sižadam Jums, broliai Lietu
voje, visomis galimomis prie
monėmis padėti iškovoti musų

SKOLINAMMORGIČIU ■ |ffl 
Safety Dėžutės nuo.$2.00 i .melus,"' 
Kasom ė Insurance Visokios .Ru-i 
sies—R. E. Pa tarnaujam prie pir
kimo ir pardavimo namu. Par->] 

duodam Money Orderius? .j 
Notary Public—Modernas Ofisas

SURYS— DOQD.¥ 4 
ANTONISEN.vItf^ 

3252 SO. HztLSTEii ST.REET4i
Tol. CALumet 2520-V >;f '

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Kada Amerikos lietuviai vi
sose kolonijose juda prie dar
bo gelbėti Lietuvos nepriklau
somybę, tai musų kai kur re 
dvasiškiai Pittsburge saldžiai 
miega. Jiems nepatinka jei kas 
juos bando pabudinti ir žadi
na prie to svarbaus darbo.

Jei manim netikit, tai susi
mildami paimkit “Draugo” 
No. 173, Pittsburgho skyrių, 
kur yra žinios “Iš Pittsburgho 
Padangės”. Ten rasite ir pa
tys persitikrinsite, kad tam ra
šytojui mažai., rupi Lietuvos 

'reikalai. Jisai drįsta pulti soci- 
1 alistus ir laisvamanius, kam 

eilinių katalikų, ]ie ^įpinasi Lietuvos reikalais, 
ir nesisarmatija įtarti, kad so
cialistai lik triukšmauja už 

prisakymus — Lietuvą, kad nebūtų priskai-

Centro Biuras pataria savo
•v r *• - i-i .-a., T- sekėjams, kad “nereikia įsi- no is fašistines diktatūros. Jai . J .’ . ..

pagelbėjo didysis Lietuvos kai.'vaizduoti, kad taip suin.ja tik- 
mynas—Sovietų S,junga, šituo'tal ^enkalų, smetonminkų ir 
perversmu Lietuvoje džiaugiasi ^"sevikų lyderiai, kąd,jie vi- 
visa nnžanrnoii Amerikos lietu-'sai neturi pasekėjų’. Bet, dau-. .................

guma lietuvių darbininkų, biz- deriais, bet su eiliniais lietu- 
nierių ir inteligentų džiaugiasi viais ir liepia lipdyti “bendrą 
nuvertimu Smetonos diktatu- frontą” iš <

tautininkų ir socialistų.

Visus tuos
prikazus”. čionai suminėti už-j tyli prie epnktos kolonos ir ne

vių visuomenė.”
Beiškia, vistiek Lietuvių Ko

munistų Centro Biuras, nors ir 
džiaugdamasis, vistiek bijo tei
sybę pasakyti ir akliemsiems 
Stalino kareiviams, kad JAU 
NEPRIKLAUSOMOS
VOS NĖRA IR KAD LIETU
VA YRA OKUPUOTA RAUDO
NOSIOS RUSIJOS ARMIJOS, 
LIETUVOS ŪKININKŲ ŽEMĖ 
ATIMTA, KAI KURIEMS LIE
TUVOS PILIEČIAMS ATIMA
MOS PILIETINĖS TEISĖS.

ros .
Centorbiuro komisaras ban

do ieškoti už save durnesnių

Žinoma, komunistai yra su
sirūpinę ir savo'numylėtu ar
kliuku — bendro fronto reika
lais, tik žinoma ne su katali
kų, tautininkų ir socialistų ly-

Bukit Malonys 
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.

LIETU-! Pas^'Pti Rusijos smurtą P'°|imtų perdaug vietos. Tik rei- paprastų savo darbelių. Ir kad
Smetonos diktatūra. Bet vis
tiek Centro Biuras turbūt jau 
gavo patirti ant savo kailio, 
kad negalima visiems Ameri
kos lietuviams apdumti akis 
pasakomis apie Smetonos dik
tatūrą ir bolševikišką Lietuvos

Neužtenka Džiaugsmo

Tačiau, pasirodo, kad musų 
komunistams neužtenka džiau
gsmo, dėl Rusijos raudonosios 
armijos okupacijos Lietuvoj. 
Centro Biuras, pabaigęs kalbė
ti apie “džiaugsmus”, ir pra
deda grudyti savo ištikimuo
sius sekėjus, kad džiaugsmo 
neužtenka, kad prieš juos sto
vįs didelis darbas (pardavimui 
Lietuvos — S. Bakanas). Turi 
jie atsiminti, kad “klerikalai, 
smetonininkai ir menševikai” 
šitą perversmą Lietuvoje kei
kia. Jie sušilę dirba prieš “lai
svą Lietuvą”. Jie visi “sudarė 
bendrą frontą kovoti prieš 
laisvą Lietuvą”, tą savo “pik
tą kovą” paslėpdami po obal-

no j i armija. Jis priverstas kon
statuoti, kad: “Tačiau yra ne
mažai suvadžiotų darbininkų, 
kurie tiki tų lyderių melams 
ir padeda jiems kovoti prieš 
Lietuvos žmones”—(prieš pa
vergėjus Lietuvos žmonių —S. 
Bakanas). “Musų darbas juos 
įtikinti, kad jie klaidą daro. 
Mes turime juos laimėti mu
sų pusėn.” Pabrėžta juodomis 
raidėmis komunacių instrukci
jose. Reiškia bus stengiamasi 
visus Amerikos lietuvius mul
kinti ir gauti jų užgyrimą į- 
steigimui komunistiško rojaus 
Lietuvoje, į kurį ir patys var
giai norės važiuoti.

“Prikazai" Iš Aukščiau

padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

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

FED and MNGS
LOAN ASSOOATlONof Chicago

JU8TTN MACKIEVVICH, Prea.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginU 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVING8 FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Centro Biuras, baigdamas 
taip vadinamą įžangos kalbą 
į savo “ščyruosius sekėjus”, 
paduoda “prikazus” sekamai: 
“Todėl Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras išdirbo ir že
miau patiekia visiems drau
gams greito darbo programą. 
Ją turi kiekvienas atydžiai per
skaityti ir pasiimti ant savęs 
dalį atsakomybės pravesti gy
venimai!. Visi draugai ir drau
gės talkon! Visi prie darbo!”. 
Ir štai kas prisakoma veikti.

Tų komunistų veikimo punk
tų tikra galybė. Visi “sčyrieji” 
Stalino čebatlaižiai turi juos 
atlikti:

Pirmas punktas tai agitacija 
“už laisvą” Lietuvą. Čionai pri
sakoma, kad visi komunistai

kia pažymėti, kad komunaciai jisai nematąs jokio skirtumo 
susirūpinę jauilimo tarpe socialistų ir komunistų, 

nes socialistai esą tėvai komu
nistu.

Norėčiau pastebėti tam 
“Draugo” rašytojui, kad Pitts
burgho socialistai neprašo jo
kių atestacijų iš to rašytojo 
dėl patriotizmo ir pasišventimo 
Lietuvos laisvei, nes jų darbai 
už juos kalba dar iš tų laikų, 
kada buvo dirbama už Lietu
vos nepriklaosmybę per pra
eitą Pasaulinį karą, kai tas 
dvasiškas rašytojas dar len
kiškas dūšias kur nors ganė.

Del socialsitų valdiškų dar
belių taippat nereikėtų tam ra
šytojui rūpintis. Socialistams 
joks pavojus negręsia ir jiems 
dėl to nėra reikalo nei triukš
mauti nei kailį mainyti.

O kai dėl to, kad -socialistai 
pagimdė ir išauklėjo komunis
tus, tai prisilaikant to kunigo 
logikos, reiktų ir Dievą pa
smerkti, nes Dievas sutvėrė an
gelus, o dalis angelų pavir
to velniais. Patys kunigai turi 
labai daug darbo kovodami su 
tomis piktomis dvasiomis, ku
rios yra jų Dievo padaras.

—Socialistas

yra labai 
reikalais ir SLA. reikalais. Ai
šku tas, kad visose Draugijose 
jie bandys konspiruoti ir va
rinėti visokius “ 
pravedąs savo 
užmačias.

Ne Užmiršta

Jau yra tekę 
kraščiuose, kad 
buvo rengiamas 
mas “Taikos

skymus”, kad
komunistines

ir Taikos

pastebėti lai- 
Chicago, III., 
taip vadina- 
Mobilizacijos

rugpiučio 31 d., ir 
kad kongreso iniciatoriai yra 
naciai ir visokie fašistiniai el
ementai. Pasrodo, tame Kon
grese dalyvauti yra raginamos 
ir Lietuvių Draugijos, nes yra 
specialis prikazas iš Centro 
Biuro, kad visi dirbtų už tą 
kongresą.
Komisarai Važines Po Lietuvių 

Koloni jas

Taippat iš to Centro Biuro 
“Bulctino” tenka sužinoti, kad 
komisarai bus siuntinėjami po 
visas lietuvių kolonijas orga
nizuoti ir stiprinti krinkantį 
Stalino “vaiską”.

Todėl nieko tokio stebėtino 
nebus, jei teks girdėti, kad at- 
važuoja vienur ar kitur koks 
ten LDS organizatorius neva 
organizacijos reikalais, nors ti
krenybėje bus tai Maskvos ag
entas, kuris dirbs už Lietuvos 
pavergimą. Amerikos lietuviai 
turėtų tokius pažinti, nežiūrint 
kokiais nekaltais vardais jie 
dangstytųsi. —5. Bakanas

a NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940

SUNSET DARŽE
ARCHER Hl 135-TA GAT.

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

Visokios visokiausios dovanos: ra
dijo aparatas, rašomos plunksnos, 
laikrodžiai, miegamojo kambario 
sėtas ir tt. žaismės, šokiai ir viso
kie pamarginimai.

BUS GERA MUZIKA!

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi Ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.
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VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klų, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir 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.
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sijos despotai galės plėšikauti, pasislėpę už Hitlerio pe
čių. Bet Hitleris prilips liepto galą, nes pavergtosios 
tautos anksčiau ar vėiau prieš jį sukils.

Bolševizmas Lietuvą pasmaugė. Visi lietuviai 
džia, kad jisai kaip galint greičiau prasmegtų!

gei-

Teroras Latvijoje ir Estijoje

Pasibaigė komedija
Per 22 metu Rusijos komunistai kalbėjo apie mažų

jų tautų teises ir savo pasiryžimą tas teises ginti. Lie
pos mėnesio 12 d. 1920 m. Maskva pasirašė taikos su
tartį su Lietuva, pripažindama ją nepriklausoma valsty
be, pasižadėdama visuomet palaikyti su ja gerus santy
kius. Nuo to laiko sovietų komisarai ir jų spauda ne
siliovė kalbėję apie Maskvos draugingumą lietuvių tau- 
tai. . ■ . „ 4,

Pereitą rudenį, kai i bolševikų rankas pakliuvo Vil
niaus kraštas ir jie sugrąžino Lietuvai Vilnių (pasilai
kydami sau didesniąją to krašto dali), Kominterno sky
riai įvairiose šalyse išleido lapelius, garbindami Mask
vą už jos “negirdėtą istorijoje širdies kilnumą” mažos 
tautos atžvilgiu: girdi, sovietų valdžia pasielgė ne taip, 
kąip imperialistai, neapiplėšė savo silpno kaimyno, bet 
savo noru atidavė jam lenkų pagrobtą jo senąją sostinę!

Bet rugpiučio 1 d. Vyriausiojo Sovieto posėdyje, 
Maskvoje, sovietų liaudies komisarų pirmininkas ir už
sienių reikalų komisaras Molotovas užgiedojo visai ką 
kita. Kalbėdamas apie Pabaltijo respublikas, kurias so
vietų valdžia sumanė prijungti prie SSSR, jisai pareiš
kė:

“Dabartinei sovietų vyriausybei pavyko sugrą
žinti (į Sovietų Sąjungą) tas žemes, kurias Vakarų 
Europos imperialistai buvo pagrobę nuo Rusijos, 
kuomet jos karo jėga buvo silpna.”

Iš Elsinkio pranešama, kad Estijos prezidentas, 
Konstantinas Paets, su visa jo šeima, vaikais ir anū
kais, yra suimti ir slaptai išgabenti į Rusiją. O Latvi
jos prezidentas, Kari Ulmanis, esąs jau sušaudytas.

Tose dviejose šalyse siautėja toks pat teroras, kaip 
ir Lietuvoje. Estijoje suimta daug aukštųjų armijos ka
rininkų ir kai kuriuos jų GPU nugalabijo. Buvęs prem
jeras Enpalu ir kiti vyriausybės nariai “dingo”.

Visose Pabaltijo šalyse sovietų žvalgyba šimtais 
areštuoja žymesniuosius piliečius ir jų šeimas.

Nieko kito tos šalys negalėjo ir tikėtis iš Maskvos 
barbarų. Daugelis manė, kad Lietuva, Latvija ir Estija, 
pasiduodamos bolševikams be pasipriešinimo, suminkš- 
tys jų širdis. Bet.tie žvėrys dar niekam širdies neparo
dė. Jie be pasigailėjimo žudė savo buvusius vadus ir 
mokytojus; jie milionus Rusijos valstiečių numarino ba
du; jie išskerdė tukstančįus savo valdininkų' ir armijos 
karininkų. Tai ko jie paisys Lietuvos, Latvijos arba Es
tijos žmonių!

UŽSIDĖJO MASKĄ

pradėjo ne suomiai, bet bolše
vikai. O vadinti Tannerį “mi- 
lionierium” gali tiktai be są
žinės žmonės. Jisai yra vedė
jas didelio kooperatyvo, bet 
jokių savo kapitalų neturi.

Bet komunistams melas yra 
priprastas dalykas. Rusijos- 
Suomijos karo metu jie rašė, 
kad Suomijos žmonės savo val
džios visai “nepripažįsta”, o 
laukia, ištiesęs rankas, Kuusi- 
neno. Tačiau po trijų su puse 
mėnesių karo, kuriame krito 
šimtai tūkstančių Rusijos ka
reivių, pats Stalinas padarė 
taiką su tąja “nepripažinta” 
Suomijos valdžia!

JURININKŲ UNIJOJE KOMU
NISTAI VEIKIA IŠVIEN 

SU NACIAIS

Rašytojas Charles Yale Har- 
rison iškėlė aikštėn New Yor- 
ko savaitraštyje “New Leader”, 
kad Jungtinių Valstijų preky
binio laivyno jurininkų uni
jos, National Maritime Union, 
vadovybei! įsiskverbė komu
nistai. Jisai paskelbė įrodymus,

St. Miščikas-žiemys

Rusija ruošiasi skubiai karui...
Jei pirmiau mes apie Rusiją 

galėjome kalbėti kaip ir apie 
kiekvieną valstybę, šiandien 
Rusijos reikalai mums rupi dar 
iš kitos pusės: Rusija mus su
rišo su savimi prijungdama 
prie savo likimo ratų ir mus. 
Jei pirmiau mes apie Rusiją 
kalbėdami daugiau žiūrėjome 

I pasaulio darbininkijos akimis, 
teoretiškai, šiandien tuęime 
pažiūrėti ir valstybiniu atžvil
giu, nes kiekvienas įvykis Ru
sijoje atsilieps menkiau ar tvir
čiau ir musų tėvynėje.

Jau anksčiau sakiau, kad so
vietizacija Lietuvos, be abejo, 
vyks kiek kita linkme, nes ir 
pačioje Rusijoje daug ko jau 
nerandame, kas kadaise baugi
no pasaulį.

lais
tai

Jeigu šiandien mums 
kokia ateitis bus Lietuvos 
vių ir tautybės atžvilgiu, 
tuo labiau mums rupi kokis li
kimas mus laukia dėl kilusio 
pasaulio karo surišus Rusijai 
mus savo primestomis karo su
tartimis, kurių nepildymu nc-

Vadinasi, Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklauso
mų valstybių įsikūrimas buvo “imperialistų grobimas”. 
Tos tautos priklausė Rusijai — ir Stalinas dabar “grą
žina” jas Rusijai-atgal!;} : ’ ' t

Bolševikų deklamacijos apie mažųjų tautų teisę gy
venti nepriklausomai buvo humbugas, kurio Stalinui 
jau nebereikia vartoti, kuomet Rusijos karo jėga pasi
darė stipri.

Bet kam tuomet reikėjo tų klastingų “seimo rinki
mų” Lietuvoje, kurie buk parodę Lietuvos žmonių “va
lią” dėtis prie sovietų Rusijos? Tai buvo komedija, ku
ri buvo suvaidinta, kad žiopliai nesuprastų, jogei Lietu
va yra “grąžinama” Rusijai, kaipo pastarosios “savas- 
tis”!  Į. Į. ; J <1 i i

Keturiolikta sovietų respublika

Am. komunistų partijos ccn- 
tralinis organas, “Daily Work- 
er”, perėjo, neva į kitas rankas. 
Jisai dabar bus privatinės 
kompanijos, pasivadinus i o s 
“Freedom of the Press Com- 
pany” (Spaudos Laisvės Kom
panija) savastis. Tą kompaniją 
sudaro trys moters. Bet jos 
paskelbė, kad laikraščio lei
dimą ir tvarkymą jos pavedė 
vykdomajai tarybai, kurios 
priešakyje stovės Louis F. Bu- 
denz, Ben Davis ir k. buvę iki 
šiol “Daily Workes” šulai.

Iš visko matyt, kad tas laik
raštis, kaip buvo,G ;taip ir bus 
Maskvos komisarų kontrolėje 
ir tarnaus “partijos linijai”. 
“Daily Worker”.buvo privers
tas užsiregistruoti valstybės 
departamente Washinglone, 
kaipo svetimos šalies agentūra. 
Gal būt, dabar jisai mėgins nuo 
tos nemalonios pareigos išsi
sukti, sakydamas, kad jisai nė
ra Kominterno sekcijos orga
nas.

CENTRO BIURO LAPELIS

ri turėti nei vienos musų sro
vės susipratusioj i žmonės—nei 
socialistai, nei katalikai, nei 
liberalai. Bet jisai tikisi, kad 
dar galima apdumti akis “ei- 
liniems žmonėms”, ir įsako 
komunistų agitatoriams daryti 
su jais “bendrus frontus”.

“Centro biuras” liepia “par- 
tijiečiams” ypatingai rūpintis 
gavimu naujų narių partijai ir 
jaunimo organizavimu. Jisai 
ragina juos darbuotis Maskvos 
naudai ir' Susivienyme Lietu
vių Amerikoje. Sako:

“... kių* tik komunistai ir 
jų simpątikai priklauso prie 
SLA. ayba turi ryšių su SLA. 
nariais, turi pasiūlyt kuo
poms pasisakyti už laisvą 
(!—“A.” Red.) Lietuvą. Te
gul SLA. kuopos priima ir 
pasiunčia pasveikinimus Lie
tuvos Šeiniui ir Vyriausy
bei.” j
Keletą mažų SLA. kuopų ko

munistai iki šiol kontroliavo. 
Jos, gal būt, Bimbos įsakymą 
išpildys. Bet milžiniška SLA. 
narių dauguma į tokius jų 
“pasveikinimus” Lietuvos pa
vergėjams žiūrės, kaip į par-

seph Curran, yra kom-partijos. 
narys.

Tame pačiame laikraštyje 
paminėtasai rašytojas pereitąI nes nieko geres- savaitę paskelbė kitą Įdomų' 
faktą apie jurininkų uniją, bū
tent, tą, kad jos lyderiai komu
nistai veikia išvien su hitleri
ninkais. Ta unija turinti apie IV? T .. ~
2,000 vokiečių nacių. Argen i- atsis(oja pirnloje victoje. 
nos uoste Buenos Aires J. V. ... ,..... . Prancūzijai pasitraukusjurininkai komunistai kartu , • , . ». .J . . v. . , . kariaujančiu valstybių tarsu vokiečiais užpuolė vieno an- . w. , . . . 1 v , . v daug kas pasikeitė. Prancūzijosglų laivo Įgulą, s. m. birželio .. . . . ...” . TTV ... , .v. . pasitraukimas buvo netikėtas17 d. Užpuolikų skaičius buvo . .. . , , , .... . ..... . v . visam pasauliui, bet tuo labiaudvigubai didesnis, negu uzpul-. _ , , , . pačiai Rusijai ir Prancūzijostųjų, todėl anglams butų buvę .. , • .v . , . .
blogai Bet paskutinėje minu-šaknis> negu kaį kas 
eje a ėjo jums j paga ą . . gajvojn_ jr šiame Prancūzijos

skraiduolio Quincy jurininkai, 
ir komunistai su naciais gavo 
skaudžiai pliekti. Harrison sa
ko:

nio prieš akis nestovi.
Jei pirma mums lietuviams 

karo klausimas buvo antraeilis 
klausimas daugeliu atžvilgių, 

ir

iš

“Tiktai Argentinos valdi
ninkų prašymai, kad tas at-

leido jam išsivystyti į ma
žą tarptautinį skandalą.”
Federalinė valdžia, veikiau

sia, imsis priemonių, kad Ame
rikos prekybos laivynas butų 
apvalytas nuo diktatūrų agen
tu, c

vaidino Rusija, kuri, lygiai, 
kaip ir visas pasaulis, neįverti
no Vokietijos karo pajėgos. Jei 
Rusija butų žinojus, kad Pran
cūzų A taip greitai iškels ran
kas, tikrai nebūtų vedus nei 
partinės, nei valstybinės poli ti

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kad suprasti rusų ir kitų kal
tę Prancūzijos pralaimėjime, 
reikia pažvelgti gerokai praei
tin, tektų paliesti dargi devy
niolikto šimtmečio pabaigą, 
kuomet Prancūzija kovojo su 
vokiečiais.

kurios ministeris pirmininkas 
Chamberlainas bijodamas lais
vesnių vėjų Afrikoje, nutarė 
geriau paaukoti respublikonus.

Anglijos imperialistai nenorė
jo, kad Ispanijoje susikurtų 
laisvesnė valdžia, kuri šias lai
sves gali permesti į Afriką, kur 
turi savo kolonijas Anglija ir 
kur taip pat turėjo savo kolo
nijų Ispanija.

Tiesiog keista skaityti ir 
klausytis to skelbiamo komu
nizmo baubo V. Europos kapi
talistiniame pasaulyje, nes jei 
dabartinis oficialis komuniz
mas pavojingas, tai tik ne kapi
talistams, bet patiems darbi
ninkams.

Rusijos santvarkoje gali ra
miai sau gyventi visi kapitalis
tai, kaip žmonės, gi darbinin
kas nors gauna nominalių leng
vatų, visgi atsiduria ne ten, kur 
jis laivą, kovos laivą vairuoja.

Bet kapitalistai dėl savo gro
buoniškos prigimties jau senai 
neteko klasinės sąmonės ir pa
tys sau, dargi prieš savo inte
resus, kasasi duobę.

Anglija išsigandus laisvesnių 
vėjų Afrikoje, kas turėjo atsi
rasti respublikonams laimėjus, 
paspaude Prancūziją, kuri tie
sioginiai, kaip pusiau turinti 
Maroko su Ispanija, buvo už- 
interesuota tų vėjų nepasirody- 
mu, pasidavė anglų įtakai ii 
gelbėdami kolonialę imperiją, 
neteko šiandien visko.

Ispanijos respublikonams lai
mėjus, gal ir taip vadinamos 
rusų-vokiečių nepuolimo sutar
ties nebūtų buvę.

Antra klaida, tai prancūzų 
armijos tradicinė taktika nie
kuomet neimti kovos iniciatyvą 
savose rankosna, bet žiūrėti ką 
daro priešas ir pasinaudoti jo 
klaidomis, ši karinė taktika jau 
seniai' viešpatauja militaiincje 
prancūzų armijoje ir ji pasi
reiškė šiandien.

Prancūzijos kariuomene ne
buvo paruošia nei teoretiniai, 
nei praktiniai manievriniam 
karui, ji tikėjosi galėsianti gin
tis už savo Maginot linijos, gi

Pereitą šeštadieni “vyriausias sovietas” Maskvoje 
nutarė “priimti” Lietuvą, kaipo 14-tąją Sovietų Sąjun
gos respubliką. Lietuva buvo nepriklausoma valstybė, o 
dabar iš jos paliko tiktai “14-as numeris” tarpe Rusi
jos imperializmo pavergtųjų tautų!

Charakteringa atmaina. Kuomet žmogų padeda į 
katorgą, tai jisai irgi gauna numerį.

Maskvos gengsteriai, atimdami lietuvių tautai lais
vę, bando savo piktadarybę “padailinti”. Berlyno radio 
praneša, kad į “14-ąją respubliką” bus įjungtos lietuviš
kai kalbančios sritys, kurias Stalinas pirmiaus buvo 
atidavęs sovietinei Baltgudijai. Prie Lietuvos sovietinės 
respublikos, matyt, bus priskirtos kai kurios dalys Vil
niaus krašto (Švenčionys, Adutiškis, Kamajai ir t. t.), 
kurių bolševikai negrąžino Lietuvai pereitą rudenį.

Bet koks čia sikrtumas? Tiek Vilniaus kraštas, tiek 
Kaunas ir Suvalkija dabar bus po svetimo despotizmo 
letena. Sovietų valdžia žiauriau, negailestingiau spaus 
ir išnaudos Lietuvos žmones, negu kad juos spaudė ir 
išnaudojo Rusijos carizmas. Carizmo laikais Lietuvoje 
buvo toleruojamos įvairios kultūrinės lietuvių organiza
cijos; veikdavo, kad ir pusiau slaptai priešingos val
džiai politinės partijos (net į Durną būdavo išrenkami 
socialdemokratų ir liaudininkų atstovai). Caro valdžia 
nekonfiskuodavo žmonių turto, neatiminėdavo žemės ir 
gyvulių ūkininkams, nedeportuodavo tūkstančių ramių 
Lietuvos gyventojų į Rusiją.

O po sovietų despotizmu nebus saugus nei vieno 
žmogaus turtas Lietuvoje, nei vieno žmogaus gyvastis. 
Plėšimas ir teroras viešpataus “14-oje sovietinėje res
publikoje”, ir nelaimingiems jos gyventojams nebus kur 
nei pasislėpti, nei pabėgti. Nes po gengsterių valdžia 
šiandien yra patekusi visa Europa.

Bet nenustokime vilties. Ta katorgos “tvarka”, ku
rią Stalinas užkorė Lietuvai, gyvuos tiktai tol, kol Ru-

Lietuvių komunistų centro 
biuras (t. y. Antanas Bimba) 
išleido lapelį, kuriame “vi
siems draugams ir draugėms” 
išdėstoma “greito veikimo pro
gramą”. Lapelio pabaigoje įdė
ta tokia pastaba:

“SL* Buletinas skiriamas 
partijos nariams ir arti
miems simpatikams, o ne 
masiniam platinimui. Tai 
greito veikimo programa. 
Perskaitę nenumeskite į gur
bą. Tuojau susieikite, tarki
tės, apsvarstykite kiekvieną 
punktą ir imkitės už darbo.”
Platesnių paaiškinimų liepia

ma kreiptis į “Lietuvių Biurą”, 
Brooklyne, N. Y. (P. O. Box 
66, Station W.)

Kokį gi veikimą rekomen
duoja savo pakalikams tasai 
Maskvos agentų “centro biu
ras” ?

Pirmiausia jisai pataria agi
tuot už sovietų jungą, uždėtą 
Lietuvai. Tą jungą jisai vadi
na “laisva Lietuva” ir ragina 
komunistus ir jų siinpatizato- 
rius veikti lietuvių organizaci
jose, kuopose, draugijose ir 
kliubuose, kad jie siųstu svei
kinimus “Lietuvos Seimui ir 
Vyriausybei”.

Toliaus “centro biuras” lie
pia remti “Kultūros Fondą”, 
kurį įsteigė Lietuvoje Paleckis, 
ir visur organizuoti “Laisvos 
Lietuvos Draugų Komitetus”?,

Lietuvos pardavikai žino, 
kad, su jais nieko bendro heno-

Rumunija pradės de 
rybas su Vengrija

RUOŠIASI UŽPULTI 
SUOMIJĄ

Stalinas, tur būt, ruošiasi vėl 
užpulti Suomiją, nes Moloto
vas vyriausiame soviete užsi
minė apie Suomiją piktais ir 
pašiepiančiais žodžiais.

Kad lengviau butų Suomiją 
nugalėti, Maskva stengiasi su
skaldyti jos darbininkų judėji
mą, sudarant jame atskalą, ku
rią butų galima panaudoti 
“penktosios kolonos” tikslams. 
Pereitą žiemą, bolševikai labai 
nusivylė: kai raudonoji armi
ja įsiveržė į Suomijos teritori
ją, tai visa suomių tauta pasi
tiko ją su ginklu rankose, — 
nors Kuusinenas buvo sakęs 
savo darbdaviams Kremliuje, 
kad Suoiųijos darbininkai pri
ims raudonarmiečius, kaip sa
vo draugus ir “išvaduotojus”.

Komunistų spauda jau skel
bia Maskvoje pagamintas “ŽL 
nias”, kad Suomijos socialde
mokratų partija “suskilo”. Gir
di, tos partijos centro komiteto 
posėdyje, Elsinkyje, sekreto
rius Earl H. Viik ir kiti komi
teto, nariai pasipriešino “mi- 
lionieriaus V. A. Tannerio” va
dovybei, nes—

“Kairieji socialistai kaltina 
Tannerio šalininkus, kad jie 
bereikalingai pradėjo karą 
prieš Sovietų Sąjungą”/
Tai, žinoma, melas. Karą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rugp. 2 d. — Rumunų karūnos 
taryba nutarė pradėti ateinan
čią savaitę derybas su Vengri
ja ir Bulgarija žemių perleidi
mo reikalu. Karolis nelabai 
norėjo paklausyti Hitlerio pa
tarimo, bet, matyt, apskaitlia- 
vo, jog jam bus naudingiau 
atiduoti žemes geruoju kaimy
nams. Transilvanijos ūkinin
kai nenori patekti vengrų val
džion. Bolševikų propaganda- 
ten stipri ir kai kurie valstie
čių lyderiai pareiškia, kad no
rėtų greičiau patekti 
tams, negu vengrams.

Ispanija, antrieji pasaulio 
Dardanelai, senai vaidino svar
bią rolę dėl savo Gibraltaro są
siaurio. Pirmas pasaulio karas 
kilo taip pat po Ispanijos karo, 
taip vadinamo sosto paveldėji
mo karo, kur prancūzai ir vo
kiečiai ginčijosi kas turi užim
ti Ispanijos sostą po nenusise
kusios revoliucijos, neilgai gy
venusios respublikos.

Prancūzija pralaimėjus karą 
prieš 
nialę 
buvo
'Šis

vokiečius mušėsi į kolo- 
politiką, griebė, kas dar 
galima užgriebti Afrikoje.

sovie-

Prancūzų Laivų 
Linija Uždarė 
Raštinę

Pereitos savaitės pabaigoj 
garsioji French Line—Francu- 
zijps Laivų linija uždarė savo 
raštinę Chicagoj. Anglų ir vo
kiečių firmos savo raštines už
darė karo pradžioj, bet fran- 
euzų agentūra ikišiol veikė, 
nors keleivių beveik visai ne
gaudavo. Kiek laiko atgal buvo 
likviduota ir lenkų Gdynia- 
America Line agentūra, švedų 
linijos agentūra kol kas, tebė
ra atdara, bet irgi retą keleivį 
tegauna.

Garsinkite s “N-nose”

po pilietinio karo Ispanijoje, 
taip sakant istorija pasikarto
jo, bet matyti pasaulis maža te
pasimoko iš istorijos.

Prancūzijos pralaimėjimas 
šiandien turi savo šaknis Ispa
nijos pilietiniame kare, nes jei 
šiandien Ispanija butų ne Fran
ko valdoma, bet respublikonų, 
butų gavęsis kitas vaizdas.

Tik tas, kuris nesekė Ispani
jos pilietinio karo, gali šiandien 
tvirtinti, jog Ispanijos pilietinis 
karas pralaimėtas dėl respubli
konų menkumo. Nieko pana
šaus. Jei buvo laike pilietinio 
karo padaryta nemaža klaidų 
partijoms nesusitarus, kiekvie
nai pasistačius pirmoje vietoje 
ne karo laimėjimą, bet valdžios 
paėmimą, tai didžiausia klaidi 
buvo padaryta, taip vadinamų 
demokratinių valstybių, kurios 
neparėmė ispanų respublikonų 
ginklu ir tikėjosi, kad vėtau 
bus galima Franko papirkti pi
nigais, kreditais ir 1.1.

Didžiausia atsakomybė už Is
panijos karo pralaimėjimą ten
ka ne Prancūzijai, bet Anglijai,

galą, visas karo genijus sugriu
vo, nes manievruoti nebuvo 
kam, kariuomenė nei techniniu, 
nei kariniu dvasios atžvilgiu 
nebuvo paruošta.

Prancūzija pasimokė iš pra
ėjusio karo, bet nesuprato 
svarbiausio: kiekviena klaida-- 
pamoka ir vokiečiai pralaimėję 
aną karą savo taktika, pakeis 
ir teko patiems ieškoti naujų 
kelių ir nepaleisti iniciatyvos iš 
rankos.

Trečia, bene svarbiausia klai
da, kurią papildė visi, ir tuo 
keisčiausia patys rusai, tai ka
ro špijonažo nepaprastas men
kas pastatymas.

Karo špijonažas pas santar
vininkus ir dargi pas rusus tiek 
blogai pasirodė, jog sunku dar
gi kalbėti kaip tai galėjo įvyk
ti.

Niekas nežinojo tikrosios ka
rinės Vokietijos pajėgos ir ji 
tuo pasinaudojo.

Jei santarvės valstybės buvo 
blogai painformuotos, tai ne
keista, nes jų karo špijonažas 
remiasi tuo pat, ką vokiečių, 
daugiau pinigais, bet rusų špi
jonažas, kuris remiasi ne vien 
samdytais agentais, nejaugi ne
galėjo* numatyti šios katastro
fos?

Kai kas sako, jog rusai nu
matė ir todėl nepadarė karo su
tarties su sanatrvės valstybė
mis, nes žihojo, kad jai sunku 
bus atsilaikyti vienai prieš vo
kiečius, kuomet santarvės vals
tybės galės saugiai jaustis už 
savo Maginot linijos.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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LABAI DAUG ŽMONIŲ ŽUVO AUTOMOBI
LIU NELAIMĖSE

Mirė Berniukas Marųuette Parke, Kelios 
Moteriškės, Jaunuoliai

12 metų berniukas Mar- 
ųuette Parke mirtinai susižei
dė su dviračiu įvažiavęs į šo
ną automobilio prie 
Rockwell gatvių. Jis 
trukus po nelaimės 
žiaus ligoninėje.

Berniukas buvo
Bagdon, nuo 7310 South Rock- 
well street.

Automobilį vairavo 15 metų 
Charles Krahn, gyvenantis ad
resu 6809 South Ada street.

guravusių nelaimėj, buvo po
licijos skvadkaris iš Bradley, 
III., miestelio.

71-mos ir 
mirė ne- 
šv. Kry-

Robertas

Sunkiai Suhirgo 
William Jucius
Guli Luth. Deaconess Ligoninėj

Traukinys Užmušė Šešis
Prie Wilmington, III., šeši 

žmones žuvo po Chicago and 
Alton linijos ekspresiniu trau
kiniu, kuris sudaužė jų auto
mobilį, ir jį, su visais šešiais 
keleiviais, vilko apie mylią bė- 
gėmis. Kryžkelė, prie kurios 
nelaimė įvyko yra neapsaugota.

Užmušti buvo Joseph Calla- 
han, 57, nuo 655 Henry St., Jo- 
liet; jo žmona, Eilėn, jų du 
vaikai, Eileen, 9 metų, Willi- 
am, 2, ir kiti du vaikai, Mar- 
garet Bluer, 14 ir William 
Bendscnider, 4, abu irgi iš Jo
lieto.
Vieną Užmušė, Keturis Sužeidė

30 metų moteriškė Mrs. Ber- 
nice McCabe buvo užmušta, o 
keturi kiti žmones buvo sun
kiai sužeisti prie Avondale ir 
Devon avenue, kur susikūlė 
du keleiviniai automobiliai. 
Nelaimė įvyko vienam automo
biliui pravažiavus 
trafiko šviesą.

Užmuštoji gyveno 
N. Shore avenue.

• Kita moteriškė

BRIDGEPORT — šeštadienį 
apie 12 valandą dieną staigiai 
susirgo William (Bill) Jucius, 
visiems bridgeportiečiams ge
rai žinomas biznierius ir narys 
garsios restorantininkų pp. Ju
cių šeimos.

Ligonis randasi Deaconess 
ligoninėje, prie 54-tos ir Mor
gan sts.

P-s Juciaus žmona, p. Stella 
Jucienė, prašė viešai jos var
du padėkoti visiems draugams, 
kurie netikėtai ligai jos šeimą 
užklupus, skubiai atėjo su pa
galba ir parodė jai didelę už
uojautą ir draugiškumą.

Pp. Juciai gyvena adresu 
3241 South Halsted Street, virš 
“Jucius Restorano”.

Gaisrai Marąuette 
Parke, Bridgeporte, 
18-toj, Kitur
Cigaretai, Degtukai, šiukšlės

Nuo cigarete, rukamo lovoj 
užsidegė ir šiek-tiek apdegė 
gyvenamas namas adresu 6318 
South Maplewood avenue. Ja
me gyvena E. Carlsonai.

Nuo cigarete apdegė stogas 
valgyklos 18-toj apylinkėj, ad
resu 2128 S. Halsted street.

Nuo sugedusio kamino užsi
degė ir nemažai apdegė valgy
kla ir keli kiti bizniai adresais 
15.11 iki 1515 W. 47th street.

Nuo degančių šiukšlių perei
tos savaitės pabaigoj kilo ma
žas gaisras ir Karpen brolių 
rakandų dirbtuvėj, ad. 629 W. 
Cermak Rd.

Nuo degtukų prasidėjęs gai
sras apdegino tuščią namą 
Breidgeporte, adresu 816-820 
West 35th street.

Sugrižo Chicagon 
Ir Kaip Tik 
Laiku!
Pamatė Pusę Amerikos — Ir 
Galės Būti “Naujienų” Piknike 

žinomas pirmaei'is

raudoną

ad. 7733

uz- 
su- 
ant

buvo 
mušta, kai du automobiliai 
sikulė prie “S” užsisukimo 

'• vieškelio U. S. 30, prie Ply-
mouth, Indiana valstijos. Čia 
sunkiai sužeistų žmonių buvo 
dešimts.

Užmuštoji buvo 60 meti] 
chicagietė Mrs. Hugh Ernst, 
nuo 1100 North Dearborn st. 
Sužeistieji yra moteriškės šei
mos nariai ir keli CCC jaunuo
liai, kurie važiavo antram au-

• Kitose nelaimėse žuvo se
kami žmones*.

Katherine Scluveppe, 70 m. 
a., nuo 6447 S. Seeley avenue, 
prie 95th ir Michigan;

Leslie Munn, 70, 4131 N. 
Bell avenue, po sunkiu troku 
ieloj, ties 4737 N. Damen;

Brauk Sivart, 16, 319 W. 116 
Street, po traukiniu, prie 118 
ir Halsted;

James J. Jonęs, 65, 1621 
Prairie avenue, prie 18th ir 
Indiana;

Jesse Williams, 39, nuo 3621 
S. State Street, prie Michigan 
ir 36th, ir

James Morris, 10, 3211 North 
Halsted street, po gatvekariu 
ties 3030 N. Clark.

Daugiau Tarnauto
jų Vedybų Biure

15 Vietoj 6

skai- 
Cook 
turė-

Vedybinių aplikacijų 
eini pašokus keleriopai 
apskričio leidimų biuras 
jo šeštadienį savo 6 tarnauto,-

Pereitą šeštadienį biuras ga
vo 500 vedybinių aplikacijų ir 
išdavė 172 leidimus. (Leidimai 
išduodami trims dienoms pra
ėjus po aplikacijos pridavimo).

Biuro viršininkas Sidney 
Summerfield sako, kad svar
biausia vedybų skaičiaus pa
didėjimo priežastis tai projek
tuojama privaloma kariuome
nės tarnyba.

Joliete Kaliniai 
Neužsinuodijo

šeštadienį Chicagoj 
sensaciją,laikraštis paleido 

kad kas tai bando 
50 kalinių Jolieto

vienas

kalėjime.

kad nuodijimo suokalbio ne
buvo. Iš 6,000 kalinių 50 kali
nių gavo vidurių paįrimą, kai 
pereito trečiadienio kartšyj 
dirbdami jie išgėrė perdaug 
šalto vandens.

Taip bent pareiškė kalėjimo 
viršininkas J. E. Ragen. Pridū
rė, kad beveik visi “užnuody
tieji” kaliniai jau grįžę prie 
darbo.

Visiems 
naujienieli.s Antanas Stukas ir 
jo žmona Agnės, 725 W. 21st 
Place, po 4-rių savaičių atoste-] 
gų šiomis dienomis laimingai 
sugrįžo į Chicagą.

Jie aplankė Washington, 
D. C., Boston, Mass., Atlantic 
City, New Yorko Pasaulinę 
Parodą, Buffalo, N. Y., Cana- 
dą, Detroit, Mich., ir kitas žy
mesnes vietas. Bet užvis sma
giausiai laiką praleido Bing- 
hamtone, N. Y.

Binghamtone, N. Y.
Čia jiems teko svečiuotis pas 

p-nus Saladunus, Meldeikius ir 
švogerį Girnių. 1 Bet visų d - 
džiausį siurprizą padarė Anta
nui jo švogeris Sobeikis, kuris 
surengė gimtadienio puotą. Tas 
įvyko liepos 4-tą d. Antanas 
Stukas buvo ir pamiršęs, kad 
jis tą dieną buvo 52-jų metų 
jaunas. PokJis buvo labai skait
lingas, kas Antaną nemažai su
jaudino. Antanas yra dėkingas 
švogeriui Sobeikiui ir visiems 
dalyvavusiems už tokį malonų 
ir netikėtą jo pagerbimą.

Pagal pp. Stukų pareiškimą, 
jie savo 4-Kų savaičių atosto
gomis yra labai patenkinti, nes 
pamatė beveik visas Amerikos 
svarbesnes vietas ir gėrėjosi 
gamtiškomis grožybėmis. Bet 
sugrįžo labai išsiilgę chicag e- 
čių ir yra patenkinti, kad su
spėjo sugrįžti kaip tik prieš 
“Naujienų” Pikniką, kuris 
įvyks rugpiučio 11-tą d., Sun- 
,set Darže.

Antanas 
jieniečius 
ti. —

Susikūlė Trys Automobiliai
• Ant vieškelio III. 49, mylią 

į šiaurę nuo Kankakee, susikū
lė trys keleiviniai automobiliai. 
Rezultate keturi žmones buvo 
sužeisti, du turbut mirtinai, 
būtent, chicagietis auditorius 
Emery H. Skinner, nuo 6517 
Minerva avenue, ir vienas poli- 
cistas. Vienas automobilių fi-

Užsimušė Iššokusi 
Iš 12-to Aukšto

Iš Stcvens viešbučio 12-to 
aukšto iššoko ir užsimušė apie 
35 metų moteriškė. Ji užsire
gistravo viešbutyj vardu Mary 
,L. Gunther iš University, Ala- 
bama.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 
4707 S. Habted SL 

Tel Boulevąrd 0014

NAUJIENŲ-ACME Tolenhotv

Štai Dar Vienas 
“Lietuviškas” Laivas
Michigan Ežere
Dr. Levan Puls ucki s* Į s i g i j o 

Jachtą; Jau “Pakrikštijo”

SI$3

tonas laivo, kuriuo plaukia 
buvęs Anglijos karalius Ed- 
ward Windsor.

Mirė Armour Co.
Sprogime Sužeistas
Darbininkas

Vakar ir Užvakar Chicag'oje

Apart automobilio ir aero
plano, Dr. Levan Pulsuckis ne- 
nesiai įsigijo dar ir trečią su
sisiekimo įrankį — laivuką 
vardu “Berestha”. Jachta la
bai puikiai atrodo, o ir, vidus 
erdvus ir su visokiais moder
niškais įtaisymais. Į jį lengvai

Grand avenue, paaiškino, 
rupūžes atsivežė iš savo 
Texase. Norėjo juos pats 
užlaikyti, bet sutvėrimai

manevrus, kurie vyks nuo rug
piučio 11 iki 31-mos.

• Bežr.izdama su “džeklais”
— šešiakan;;:ai3

“Berestha”, 
dabar liko

“Tvirtini-
ark. Stepo-

9 Elgino, III., gyventojai nu
stebo keletą dienų atgal paste
bėję, kad jų daržus šliaužio
ja raguoti rupūžės, kurie pa
prastai užninkami tik šiltuose 
kraštuose. Ne vienas pagalvo
jo, kad gal iš vakaro perdaug 
išgėlė, ir gerai nebemato. Bet 
misterija išsiaiškino, kai Gor- 
don Chamberiain, elginietis nuo 
640 
kad 
ūkio 
save
reikalavo tiek daug mmių ir 
skruzdėlių maistui, kad beveik 
visą savo laiką turėjom tam 
pašvęsti. Tcdėl jas paleido, kad 
patys galėtų eiti maisto ieško
ti.

• Į Camp McCoy karo sto
vyklą Wisconsinc išvyko Chi
cagos kariuomenės garnizono 
viršininkas, Įeit. generolas 
Stanley H. Ford. Jis ten orga
nizuos Illinois, Wisconsino ir 
kelių kitų valstijų milicijos

Sužeistasis Lietuvis Jesunas 
Pasveiks

Vienaip Darysi — 
Kalėjimas. Kitaip 
Darysi — Kalėjimas

kryžiukais, 
kuriais mergaitės dažnai mėg
sta žaisti, 4 metų Donna Jean 
Schneider vieną jų prarijo. Mer
gaitės motina Mrs. EIsie Sch
neider, 340 West 59th street, 
kirto mergaitei kelis kartus 
per nugarą bandydama tokiu 
budu žaislą iš gerklės išmuš
ti, bet išėjo visai atvirkščiai. 
Mergaitė dar giliau jį nurijo. 
Dabar ji guli Englewood ligo
ninėje. Jeigu pati gamta rei
kalo nesutvarkys, tai daktarai 
operuos.

• Iš manevrų šeštadienį grį
žo 1,500 Chicagos rezervistų 
karo jurininkų ir 150 karinin 
ką. Jie buvo išplaukę 14-kai 
dienų į Michigan ežerą ir atli
ko trumpus manevrus, mokė
si šaudyti lėktuvus pr cšlėktu- 
vinėmis patrankomis ir atliko 
kitus 
tarpe 
viai.

pratimus, 
buvo keli

Tų jūreivių
jauni lietu-

Robert

Mcrcy ligoninėje šeštadienį 
pasimirė vienas darbininkų, 
sužeistų pereito penktadienio 

| sprogime, kuris įvyko Armour 
and Company dirbtuvės 
kų skyriuje.

Mirė 50 metu amžiaus 
chael Goss iš Evergreen 
ko, nuo 9301 Utica avenue. Jis

Ištikro Vedybinis Gyvenimas 
Ne Kas ...

O Advokatas
Weiss, 5490 Harper avenue, už
vedė bylą apskričio teisme rei
kalaudamas priversti jo buvu
sią žmoną atiduoti jam jų 3 
metų 
tina, 
žiuri

tau-

Mi-
P ar

tas iš sprogusio tanko ištru
kusio garo.

Toje pačioje ligoninėje guli 
sprogime sužeistas 30 melų lie
tuvis iš Mar.ąuette Parko, Al-

minėtos 
turės ne- 
tuo nau-

Ed- 
bei 
Su- styj

mergaitę. Advokatas tvir- 
kad žmona kūdikio nepri- 
ir “jos neprausia”.
Chicago Heights pr.emie- 
gaisras sunaikino

triobesius, kuriuos 
Heights Trucking 
naudojo garažais.
keli trokai. Triobėsiai p rmiau
priklausė Advance Terra Cotta 
Company bendrovei. Nuostoliai 
labai dideli.

šešis
Chicago

Company
Sudegė ir

jos

lai-
Tu-

žada čia visus nau- 
maloniai pasveikin- 
Steponas Narkis.

Hienų ir be baimės perplaukti 
Michigan ežerą. Jachtos kapi
tonu yra pats savininkas, Dr. 
Levan Pulsuckis, bet jis dar 
turi vairuotoją, mechaniką, ir 
svečių užveizdą.

“Krikštynos.”
Liepos 28-tą svečiams pribu

vus į laivą apie 11:00 vai. ryto, 
prasidėjo jo “krikštynos”. 
Jachtas nuo pat savo ‘užgimi
mo” turėjo vardą 
tat šis vardas ir 
tik “patvirtintas.” 
mo” apeigas atliko
nas A. Geniotis ir jam gelbėjo 
Dr. Levan Pulsuckis, Ona 
Dovgin, Bernice Patamsis iš 
DeKalb, III. Juzė Rašinskienė, 
Dr. Grace Iloff, Eva Berneckis, 
Virginia Baranauskaitė, Julia 
Berneckis, Ray Vistartas, An
uo Berneckis, Genovaitė Saka
lauskas, Antanas Berneckas ir 
lt. Didžiuma dalyvių priklau
so prie Jonistų Ordeno ir, kiek 
man teko sužinoti, ark. Genio
tis ir Dr. Pulsuckis 
organizacijos naudai 
paprastą išvažiavimą 
juo j u laivu!

Važiuojam!
Po apeigų prasidėjo vaišės

bert Jesunas, 6350 So. Rock-^p pasilinksminimas ir kiek 
wcll street. jis buvo garo api- vėliau “Beresthos” kapitonas 
plikintas ir š’upiaustytas spro-' pranešė svečiams apie laivo 
gimė sudaužyto stiklo skevel- išplaukimą; Svečiams pradė- 
dromis. Daktarai spėja, kad jus rrinktis ant denio, laivas 
Jesunas netrukus pilnai pa- pasijudino ir atsitraukęs iš 
sveiks. Pasveiks .ir aštuoni ki- prieplaukos išlėto plaukė upe 
ti darbininkai, kurie sprogime j ežerą. Upės pakrantėmis ma- 
daugiau ar ųiažiau nukentėjo.

Tliomas Conway, dirbtuvės 
superintendentas, aiškina ko
roneriui, kad sprogimas įvyko 
dėl perdidelio garo spaudimo 
tanke.

Lenta Užmušė Darbininką
Nukritęs ant lentos vidurius 

mirtinai susižeidė ir netrukus 
mirė 53 metų darbininkas John 
Albrecht, nuo 1829 N. Lawn- 
dalc avenue.

Company sandėlyje, 1802 North 
Central avenue, kur Albrecht 
dirbo prie lentų išlodavimo iš 
troko.

“Paskendo” 
Pupose

Prisi ruošdamas kelionei

lesi dideli sandėliai ir fabri
kai, kurių atmatos ir durnai 
teršia vandenį. Atplaukus į 
ežerą, vaizdas pakitėjo, oras 
gražus, dangus šalimis debe
suotas, o ten iš padebesių šy
do lyg ir pakibusi saulutė lin
ksmai šypsodamosi sveikino 
mus plaukiančius.

Vaidylos vaidina vaidmenį, 
dainininkai dainuoja lietuvių 
liaudies dainas, o tuo laiku 
Dr. Pulsuckis su filmų apara-

Klauskite chicag ečio 
vvardo Korubos. Apsivedė, 
po poros metų persiskyrė, 
tiko žmonai mokėti a’imoniją 
kūdikiui užlaikyti.

Netrukus po to apsivedė an
tru kartu. Ir šį kartą persisky
rė. Teisme prižadėjo alimon - 
ją mokėti ir antrai žmonai 
kūdikį užlaikyti.

P-ui Korulai paskutiniu 
ku pasidarė striuka pinigų,
rėjo užtekt nai mokėti alinio- 
niją tik vienai žmonai. Bet, jei 
mokės pirmai, tai antroji gaii 
jį kalėjiman pasodinti už ne
mokėjimą alimonijos jai. Jei 
mokės antra , tai tada pirmo
ji gali jį kalėjiman sodinti.

Pakliuvęs į tokius spąstus, 
Koruba pasielgė kaip geriau
siai išmanė. Nemokėjo alimoni
jos nei 'vienai, 
kitaip turi eiti 
geriau pinigus 
ti . . .

Kalėjime jis

O Evergreen Park, III., gy
ventojas John N. Page užsi
mokėjo $100 Chicagos miesto 
teisėjui Hermes už neatsargų 
važiavimą. Liepos 31 d., ties 
4500 Drexel, jis apdaužė pen
kis automobilius.

Jei v.enaip ar 
kalcjiman, tai 
sau pasilaiky-

jau sėdi

Rytoj Lietuvių 
Biznierių Išva
žiavimas

I klojimo kelionės į prieplauką 
grįžome vėlai, o iš ten automo
biliais vykome į pp. Pulsuckių 
namus, 6231 So. Rockell st.

Čia apsukri p-ia Veronika 
Pulsuckienė, jos vyras Pranas 
ir sūnūs Ivan visi svečius šir
dingai sutiko ir po arbatėlės 
ir užkandžių linksmai svečius 
išleido namo.

golfoRytoj Pipe
lauke, South Halsted ir 131st,

Biznierių Organizacijos ren
giamas “Golfo Išvažiavimas.”

Sriubų Firma Didina 
Dirbtuvę

Campbell Soup Company, 
sriubų ir kitokių maisto pro
duktų firma paskelbė, kad pa
didins savo dirbtuvę nauju 
penkių aukštų triobesiu. Dirb
tuvė randasi 2550 West 35th čias kojas, berniukas jau buvo Pirkite tose krautuvėse, ku- 
street. I negyvas. j

rinką ūkininkas John Germain,| Šis išvažiavimas buvo liek 
prie Kankakee, III., pripylė smagus, kad svečiai ilgai jo 
pilną troką pupų. Netoliese nepamirš. Dabar laukiame ki- 
žaidęs 13 metų berniukas Bil-’tos progos pavažinėti “Beres- 

suteiks Jonistųlie Hines į troką įlipo ir tose tha”, kurią 
pupose “paskendo”.

Kai ūkininkas už kelių vai- (
aiidų pastebėjo iš troko kyšantį

Ordenas.
—Žemaičių Duktė.

į rios garsinasi* “NAUJIENOSE

tus, kurių metu bus padalin
tos dovanos laimėjusiems loši
mus. Taipgi įvyks trumpas 
programas.

Rengėjai kviečia visus golfo 
mėgėjus atsilankyti. Rengimo 
komisiją sudaro A. Zalagėnas, 
T. Banky ir W. Zalatoris. (sp.)

• Grupė vagilių susišlavė 
apie $460 vakar ir užvakar api
plėšusi Chicagoj tris alines. 
Alinėj ties 176 N. LaSalle st. 
nuo savininko ir kostumerių 
atėmė $150 ir 400 telefono 
“slugų”; ties 558 Van Buren 
atėmė $150 nuo savininko Con- 
stantine Frutsos, gyvenančio 
adresu 6507 S. Talman avenue, 
o alinėj ties 5511 Broadway 
nuo savininko ir kostumerių 
susirinko $160.

• Ateinantį trečiadienį Oak 
Park, Berwyn ir Cicero orga
nizacijos švęs “naujos” Rcose- 
veit avenue atidarymą. šiomis 
dienomis tarp Harlem ir Au- 
stin bulvaro buvo išimtos su- 
krypusios gatvekariu bėgės ir 
gatvė buvo naujai išgrįsta. Iš
kilmėse dalyvaus trijų mieste
lių valdybos ir Lgionieriai.

e Savininkas Frank Fischer 
raportavo policijai, kad nakties 
metu į jo alinę adresu 7736 S. 
Ashland, įsigavo vagiliai ir pa
siėmė $100, $450 vertės akor
deoną ir šešias kvortas geriau
sios degtinės.

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

JACK SWIFT—They Are Pursued t By Cliff Farrell and Hal Colson

THE CENTRAL 
PAČIFIC.

B&IDGEFORT ROOhTNG AND 
SHEET METAL CO,

$216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, tinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
raišume bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas,

A’ i

Kasdien nuo 6:45 v. ryto 
iki 9:15 vaL ryto. 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus j domins 

pranešimus.

JA33ING OVER 
THB 

HAWA!IA3, 
THE AURORA 

TURNS SOUTH 
AND RACES

H
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U. S. CONDEMANS SOVIET FOR BALTIC 
SEIZURE

By BERTRAM D. HULEN 
(Writer of THE NEVV YORK 

TIMES

WASHINGTON, D. C. — The 
Russian absorption of the three 
small Baltic re.publics of Estonia, 
Latvia and Lithuania was denounc- 
ed by Sumner Wells, acting Secre- 
tary of State, in a formai statement, 
the vigor of which stamped it as 
one of the most exceptional diplo- 
matic documents issued by the 
State Department in many years.

Some of the words and phrases 
cmployed to characterize the Rus
sian action were “devious proces
ses,” “deliberately annihilated” and 
“predatory activities.”

na in her fight against Ja.pan. Būt 
behind this opportunistic ąuestion 
stood the issue of .applying the 
šame rule to all or by silence ir£ 
this case being thrown open to the 
charge of hipocrisy. It was felt that 
a brutal situation should be dealt 
with in plain language.

President Roosevelt on July 13 
froze the funds of the three repub
lics in this country and that order 
a.pparently will stand indefinitely 
even 
ney 
tęst 
the 
has

Russia wants the mo- 
addressed a sharp pro- 
United States against 
order. No satisfaction

NAUJIENOS; Chicago, III. Pirmad., rugpiučio 5, 1940

AMERICAN FIRST — LITHUANIAN ALWAYS

LITHUANIAN-AMERICANS 0N AMERICAN 
COMMON WALL 0F HONOR

THE WORL1) AT 
A GLANCE Bric-a-Brac

by BRUNO RAY MATHEVVS

is the

though 
and has 
to the 

freezing
been given her in a reply to 

that protest. The amount of the fro- 
zen funds has not been calculated.

The financial issue, subsidiary as 
it is to the broader and deeper 
question, apparently has no relation 
to the course the United States is 
taking toward the Petain Govern
ment in France. This at least 

'opinion of many officials.
| When Mr. Welles referred to the 
devious .processes by which Russia 

who is in was accomPlishing the absorption 
į of the Baltic republics he stated 
in effect that the United States 
was looking through manoeuvres 
obviously designed to give an odor 
of legality to acts of aggression for 

, purposes of the record.
I He had in mind the movement of 
' small forces of Soviet troops into 
I the republics, the protestations that 
this was all in a spirit of friend- 
ship, the insistence next that the 
small countries mušt hold a friend- 
ly attitude toward Russia, then the 
ultimatums, followed by the send- 
ing of more troops, the arrests of 
leaders, and so on through a chain 
of events that included eleetions 
that were only mockeries on the 
issue of joining the Soviet Union, i 

All these acts meant to the Uni
ted States the deliberate annihila- 
tion of the little countries.

State De-
C. Wiley.

Latvia

Russia

Mr. Welles announced also that 
the United States government 
would continue to recognize the 
Ministers of the Baltic re.publics as 
the envoys of sovereign govern
ments now under duress. They are 
D’’. Alfred Bilmanis of Latvia, Po
vilas Zadeikis of Lithuania and Jo- 
hannes Kaiv, acting Consul General 
of Estonia in New York, 
charge of the legation.

At the šame time the 
partment instructed John
United States Minister to 
and Estonia, and Owen J. C. No- 
rem, Minister to Lithuania, to re-j 
turn here for “consultation.” This 
means that, unless conditions 
chenge, the Ministers will not re- 
t’’rn to their posts. They have, in 
effect, been withdrawn by the go
vernment in protest.

Mr. Welles’s statment is expected 
draw a vigorous reaction from 

Moscow, būt officials do not seem 
eoncerned about that prospect. Few, 
if any. believe it will lead to a rup- 
ture, even though it brings di.plo- 
matic relations between the two 
governments to a 
the rjcognition of

TEXT OF THE STATEMENT |

The text of the 
lows:

During these past few days 
devious processes whereunder 
political independence and territo- 
rial integrity of the three small < 
Baltic republics — Estonia, Latvia: 
and Lithuania — were to be deli- 
berately annihilated by one of their 
more powerful neighbors have been 
rapidly drawing to their conclusion. *

From the day when the peoples Latvia, Lithuania and Estonia. The 
of these republics first gained their SpOkesmen of the workers’ para- 
independent and demoeratie form Ljjse whOse capital is Moscow are 
of government the people of the. tireless in announcing their diseo- 
United States have watched their , 
admirable progress in self-govern- of 
ment with deep and sympathetic in- methods 
terest.

The policy of this government 
universally known. The people 
the United States are opposed 
predatory activities, no matter 
vvhether they are carried on by the 
ūse of force or by the threat of 
force. They are likewise opposed to 
any 
part 
fui, 
any 
weak.

These .principles constitute 
very foundations upon which 
existing relationship 
twenty-one sovereign 
the New World rests.

The United States 
to stand by these principles, be
cause of the eonvietion of the Ame
rican people that unless the doc- 
trine in which these principles are 
inherent once again governs the 
relations between nations, the rule 
of reason, of justice and of law— 
in other words the basis of modern 
civilization itself — cannot be pre- 
served. ‘ «

new low 'Sinęe 
1933.

statement ~ BURGLARY!i: IN TIffi BALTIC

Otto D. Tolischus, William z.o- ger, Australia; Alma Gluck, Rou- 
rach, Louis I. Dublin, Frank I u- mania; and Lucrezia Bori of Spain.| 
bin, Sidney Hillman, and Joseph; In Literature there is a similar; 
Hayem Barach are amo g the s.pread: Hendrik Willem Van Loon, 
Americans of Lithuanian descent Netherlands; Lin Yutang, China; 
chosen for the American Coinmon' Louis Adamic, Yugo Slavia; Mau- 
Y>all of Honor at the New Yo:‘k rice Hindus, Russia; Thomas Mann, 
YVorld’s Fair, acccrding to a joint Germany. The Pioneers section, 
mnouncemėnt made today by Har-lwhich includes both the explorers 
/ey W. Anuersoc, Director of the'and settlers of this country contains 
American Common and Edvvard J. such narnės as Jacques Marquette, 
Liondon, assistant to the President France; William Penn, England; 
oi Sears, Roebuck and Co., donors' Hernando De Soto, Spain; Vilhjal- 
of the Common to the Fair.

This Wall, vvhieh surrounds the 
Common, carries the narnės 
Reat foreign-bcr.i Americans o f 
lationality groups. The < 
itions in the choice of the 
sons to be honored were: 
tribution to America in an 
oortant field, foreign birth 
suoseųuer.t American citizenship.

Otto 1). Tolischus was seleeted 
because of his contribution in the 
field
ach,

iion; 1 r.nk Lubiu, Sports;
lillman, Labor; and Joseph 

Bara/h, Medicinų.
A large staff s udied the

md records of over 50,000 persona 
in order to arrive at the 650 finai 
seleetions. Every eonceivable sourc? 
of data was checked to determire 

o f 
and

(Continued)

During Spain’s civil war the Re- 
’ Į publieans had more troops and just 

a brave ones as had the Insurgents. 
Būt General Franco, with a much 
smailei’ army of professional sold
iers, and especially with marked 
superiority in effective aireraft and 
heavy artillery, destroyed his 

’ Į more numerous enemy. Hitler and 
Mussolini armed General Franco 

o. . , .while France and Britam and themus Stefansson, Canada. Itt * £e x- , ■ , . x.United States effectively kept the 
America s religious life has been badly-needed war machines out of 

i immigrants as the hands of the Spanish Re.pub- 
, Jonn ith'^rspoon, Scotland, John ijcans. Incidentally, fascist Spain is 

! now aiding Italy and Germanv to 
P-1’- Sola Pool, Portugal; and Isaac M. conquer England.
con- (wise, Bohemia. In sports, the 
im
ami

first is from Louise 
(Narmontaitė), one of 

contributors to the 
women’s page ... She

“For your column in the

()l enriched by such

considcr-1Cardinal Farley,. Ireland; David de 
Ihn •n'f-lci-'i- _ i -m_____ t.___r t___ n/r

ei’ Journalism; \Vill:am Zo- 
Art; Louis I. I'ublin,

i Wise, 
narnės of Joe Louis, Negro; Knute 
Rockne, Norway; 
simmons, England 
chosen.

The narnės 
brought America’;

and
are

of

Robert 
among

those
Science

Japan’s relatively small army has 
Fitz- Į largely over.run China, conquering 
those or killing hundred of thousands of 

Chinese soldiers. In fighting with 
who rifle or hand-to-hand the Chinese, 

to its soldier-for soldier, are just as good
1-ducu- j frigh level occupy Severai panels. Įas are the Japanese. Why then has 
Sidney i
Hayem

Hideyo Japan swept over so much of Chi-
Japan; Wm. Osler, Eng- ha, routing and slaughtering so ma- 

Charles P. Steinmetz, Ger-hy of the sons of Han? For the 
Albert A. Michelson, Po- šame r-eason that Nippon can now 

Albert Einst-ein, Germany; bomb Chungking at will: Because

Some of the narnos are:
Noguchi,
land;
many;
land;
John Ericcson, Sweden; Alės Hrd-|Jp.Pan is vastly superior in effec- 
licką, Czecho-Slovakia; Dr. Leo H. tive war machines and in their ūse. 
Baekland, Belgium; George Wash- Tanks and armored cars, aireraft 
ington Carver, Negro. and heavy artillery are again deci.

In the world of the theatre, the sive'
šame, diversity exists: Frank Cap-| 

this ra> italy; Claudette Colbert, France; p 
was Edward G. Robinson, Roumania; ’

country of birth, nationality 
parents, American citizenship, 
contiibution to this country.

In the months during which 
s-earch went on, the listing

i first narrowed to 5,000—then to 1, Jean Hersholt, Denmark; Paul Mu-|tillery conąuered Poland in a month 
500. This latter preliminary selec-inj,

in which many foreign-lan- įiand; Walter Huston, . Canada. | 
newspapers throughout the j Many of the visKots at the Ame.

rican Common ask why the name 
of Sibelius was omitted. The ans- 
wer to this and many other ques- 
tions of this type is that the 
sons referred to are usually 

'citizcns of this couiitry.
“Our research staff says this

tion, 
guage 
country aided through polling their 
readers, was then passed on to 
boards of colleges, professional so- 
cieties, research directors, heads of 
foundations, national mągazines 
and news.papers.

While there were many porsons
whose. narnės might well have heen the"most”ėxci’ting ’ job if has 
included, limitations of 
cessitated choosing only 
greatest prominence.

This study, dedicated

space
those

ne-
of

• (From the N. Y. Times)

Į Under-Secretary of State Welles 
did not overstate the case when he 
r.poke of the “predatory” manner

l in which Soviet Russia had absorb- 
ed the three small Baltic statės of

higher standards 
morality. Their 
the methods of

is 
of 
to

form of intervention on the 
of one State, hovfrever power- 
in the domestic concerns of 
other sovereign State, however

the 
the 
thebetween 

republics of

will continue

Important U. S. Decision

Its deeper significance lay in 
fact that the United States had been 
presented with a choice and had 
made, a decision. The Russian ac- 
tion had forced the isstie of whether 
the šame yardstick should be ap- 
plied to internation morality in all 
cases or only against governments 
with which the United States had 
clashed.
. Some here have felt the United 
States should encourage better re- 
lations with Russia because of Far 
Eastern conditions so that Russia 
might be more disposed to aid Chi-

the

CORRESPONDENCE: Among our 
accumulating correspondence are 
two letters which reąuire no com- 
ment... The 
P. Narmonta 
the regular 
Naujienos’ 
writes:
English section of Naujienos for 
June 24, you have been erroneouslyĮ 
informed relative to a very serious 
matter. You stato therein that Jo
sephine Petrus and Dr. William Or- 
eutt were to have been married 
July 6 and that Josephine is a 
nurse. This is indeed wrong, for 
Josephinc’s sister, Helen Peters, is 
the nurse and is the one who mar- 

Įried Dr. Orcutt. Josephine Petrus is 
a teacher and reccived her bache- 
lor’s degree at the Chicago Teach- 
er’s college lašt June 19, where she 
had returned after receiving a 
teacher’s certificate about six years 
ago. Josephine had been teaching 
in Tauragė, Lithuania for three

1 years and Helen had worked there 
for one year. Both Helen and Jo
sephine are members of the Lithu
anian Professional Women’s Club.” 
The second letter is from Onytė J. 
Gailiūtė ... “Ever since you pub- 
lishcd a letter from a so-called 
‘would-be-wooer’ of mine,” she says, 
“people have been continuously 
asking me why I really don’t go 
out on dates. Well—here is my ans-

The war- in Europe telis the
šame story. Nazi tanks and ar-
mored cars, aireraft and heavy ar-

Austria; Charles Chaplin, Eng-1 largely because the Polish armies 
lacked modern war machines and 
skilled soldiers to run th-em. 
a small verteran army of about 
10,000 plentifully supplied with 
aireraft and armored cars, the Ger- 

per_'mans conquerod Norway in a week, 
noJonce they had got through the 

i door opened by Norwegian traitors. 
' When the British tried to retake w as 

ever • 
un- 
was

Anderson, 
the work

With

Celebrate Fifth 
Anniversary of 
Chicago Tours

Plan Visit to Japanese Gardcns 
in Jackson Park

wer, folks! The boy who expects to 
take me out first has to measure 
up to these ąualifications: he mušt 
be Lithuanian, tall. sensible, earn- 
ing good wages and mustn’t be a 
drinker. So far I haven’t met any- 
body vvith 
so I don’t 
dates.” 

| PICNIC;
.people shy away from picnics and 
attend them only because they have 
to drive 
Likę all 
tion—the 
sėt park, 
Sunday ... The staunch supporters 
of this ncvvspaper make it a point 
to attend its affairs, rain or shine, 
and as a result everybody you 
know—or almost everybody you 
would likę to know—can be found 
at a Naujienos .picnic ... We think 
that even Onytė Gailiūtė, the autho- 
ress of the above letter. will make 
a date for Sunday if some nice 
young man asks hcr.. . Let’s all 
be there and show the publishers 
of this paper that they have the 
vvhole-hearted support of both the 
older and younger generations ...

ROMANCE: John Paul Carobus. 
associate editor of Jaunimas, will 
be accompanied or carried by four 
ushers to the Immaculate Concep- 
tion church this Sunday where, at 
2 o’clock, he will begin to wait 
for the arrival of his bride, Joanne 
Pocius who, likę all brides (speak- 
ing as an ex.perienced man) is 
bound to be about 15 or more mi
nutes late ... Other August newly- 
weds to be congratulated are John 
Petraitis and HenriettsT Gudaitis, 
John Strumil and Josephine Stum- 
bris, Leo Arlauskas and Jean Bal
nius, and Tony Shatas and Helen 
Banas . . . Mary Kozak, it has been 
announced, will be the bride of

these ąualifications and 
and will not go out on

As a rule, the younger

their folks to them ... 
rules, this has its excep_ 
Naujienos’ picnic at Sun- 
135th and Archer, this *

<*

A colorful program on the pic- - ------
turesque wooded isle and Japanese Marquettę-parker J.ohn Aleksiunas
Gardens in Jackson Park is fea-,on September 1 ... Speaking of wed-

' Norvzay, the cry of their soldiers tured by the WPA Free Chicago dings, one of our most regular con-
• was: “Give us planes!’ Give us
planes!”

The tale from Holland, Belgium,
and France is essentially the šame.

. Likę a flood, German tanks, air

Tours for Chicagoans during the ’ tributors informs us that one newly 
week of August 4 to 10. The spe- married fellow became so inebria- 
cial .program to be presented on'ted on his vvedding day that in- 
Wednesday evening, August 7, com-'stead of enjoying a honeymoon, his 
memorates the Fifth anniversary bride devoted the next two days 
of the Free Chicago Tours.

Featured in the entertainment are!
folk dances by costumed groups, a boy at the John Barauskas’ of Bri- 
sound film, Judo demonstrations,! ghton Park on July 12 . . . He has

done”, says Harvey 
der whose direction 

! done.
the.. “We were often 

search for the builders of Ameri- Qur discoveries. We would Gome^e a flood, uerman tanks, air- 
i ca, developed many interesting upon a name of a person who eraft, and armored cars, aided by 
sidelights. It was found, for in-'seemed as American as ham and fifth columnists, swept over those 
stance, that men of many nation- egg.3| and) On research, find that three countries, forcing France the 
ality groups helped build our na- h° o’r she was born in some srnall lašt of them to surrender in slight- 
tional capital city of Washington. vjj]age jn a foreign country”. ;ly more than a month. In vain didi Japanese dances and character, been named James and he and Ma, 

Mr. Condon commented upon the the British and Fx>enc htroo.ps injsketches and a motion choir. Tours (Casimira, are doing well . . . Two 
j great diversity of narnės and na- 
i tionalities on the board.
I “When you come to the Ameri- tanks!” General Gustave Gamelin, 
ican Common at the New York (commander in chief of the allied 
VZorld’s Fair, you will see, through armies, did not believe i ntanks, air- 
this Wall of Honor, the greatness 
of America emerging from the 
work of these outstanding immi
grants. You will realize how im- 
portantly they and the millions of( 
their brothers and sisters added to (°t the future

to astounded by

to nursing his hangover ...
BIBS AND TUCKERS: It was a

Among these were Pierre L’Enfant, 
a Frenchman; James Hoban and 
George Hadfield, natives of Ire- 
land; John Haviland, an English- 
man. The Dome of the Capitol has; 
mūrais by Constantine Brumidi, an' 
Italiah-Greek.

Among the narnės chosen for the 
Artist’s Wall are Augustas Caint- 
Gaudens, Ireland; Duncan Phyfe, 
Scotland; Jose.nh Keppler, Austria 
and Thomas Nast (the Caricaturist 
of whom Lincoln once said, “He 
is the best recruiting sergeant I

Flanders and south of the Meuse 
j cry, “Give us planes! Give us

very of new and 
„J International

remain
the gunman.

How these methods worked in the 
case of Latvia was described in our 
columns yesterday by the Latvian have”), Germany. In Business and 
Minister in Washington. On July | fndustry we find such narnės as 
16 the U. S. S. R. (population 168, diliam S. Knudsen, of General 
000,000) accused Latvia and Esto- Motors Corporation and a member 
nia (combined population 3,000,000) of American Common National 
of forming a secret military alli- Committee, who was born in Den- 
ance against it. The accusation was mark; Igor Sikorsky, Russia; Alex- 
denied, būt a Russian ultimatum į ander Graham Bell, Scotland; and
follovved. The terms it demanded 
were never ratified because Soviet 
troops marched at once into Latvia. 
A puppet Government was created. 
It proclaimed a new election. Only 
one list of candidates (pro-Soviet) 
was permitted to run. Būt all vo- 
ters were com.pelled to go to the 
polis under the threat that if they 
failed to have the balloting stamp 
marked on their passports they 
might be considered saboteurs and 
treated as such. So the pro-Soviet 
ticket won a sweeping victory, in 
the best tradition of New Russia.

Chicago Philhar 
monic CalI for 
New Members

“The Chicago Philharmonic Sym- 
.phony Orchestra, conducted by Al- 
fred Schade, a non-professional or- 
ganization, has a number of vacan- 
cies for either professional or ama- 
teur musicians.

All those who are interested may 
join and bring their Instruments 
to Sherman Park fieldhouse (West 
End), 53rd and 
on Friday night, 
p. m.”

South Loomis St. 
August 16th, at 8

Marie Butkus

Torkild Reiber, Norway.
In education, there are John Har- 

vard, a native of England; Booker 
T. Washington, the great negro edu- 
cator; Angelo Patri of Italy and 
Thomas Hunter of Ireland.

The Government roll includes 
Albert Gallatin, a Svviss; Alexander 
Hamilton, Scotland; Haym Salo- 
mon, Portugal; Carl Schurz and 
Henry Morgenthau, Sr., both from 
Germany.

In the Humanities, there are Fe- 
lix Adler, Germany; Jacob Riis, 
Denmark; Sophie Irene Loeb, Rus
sia; Samuel Gompers, England. The 
seleetions from the importąnt field 
of Journalism contain such narnės 
as James Gordon Bennett, Scotland; 
Joseph Pulitzer, Hungary; Henry 
M. Stanley, Wales; Edvvard Bok, 
the Netherlands. A few of the 
narnės on the Law-panels are Felix 
Frankfurter, Austria; Judah Benja- 
min. Portugal; Ferdinan Pecora, 
Italy; George Sutherland, England; 
and Samuel S. Leibowitz, Roumania.

The field of Music is paritcular- 
ly rich in Americans of foreign 
birth. Choosing at random, we 
find John McCormack, Ireland; 
Ernestine Schumann-Heink, Aus
tria; Paul Robeson, Negro; Sergei 
Rachmaninoff, Russia; Percy Grain-

this country’s strength, power 
pros.perity,” he said.

New U. S. Civil 
Service Jobs
NAVY DEPARTMENT:

and

day; Boatbuilder

C. Navy Yard:
Prism and Tęst

Idays later the Lithuanian popula- 
ition on the West Side was inereased 
with the arrival of Raymond Dauk- 
shas, who came to live with Bruno 
and Bernice Daukshas . . .
KNICKKNACKS: Mr. and Mrs. Pe- 
•ter Stalunas and their son, Ernest, 

j recently left for their home in A- 
. Fifth berdeen, Washington, after visit- 

Birthday Celebration on the Wood-:’n£ friends in Chicago during the 
ed Island. Participate in the fifth 'Past month... Johnny Petraitis of 
anniversary party of the Free Chi-1 Brighton Park, a former bartender, 
cago Tours on picturesque Wooded 
Island in Jackson Park. Meet at 8 
p. m. at the south entrance to the 
Ja.panese Gardens, near 57th St. 
and Stony Island Avė. Reservations 
necessary. For admission cards call 
Mon. 9674.

Thursday, August 8. “Stockyards” 
See every step in the preparation 
of meat sho\vn by one of the coun
try’s leading packers. Meet at 
a. m. at Stockyards 
Halsted St.

Friday, August 9. 
tension University.” 
home-study school. 
shorthand historical 
at 2:30 p. m. at 4101 S. Michigan 
Avė. , ; r* J

Friday, August 9. “Chinatovvn” 
Visit Chicago’s most colorful ori- 
ental colony. See the On Leong 
Tong„ the Temple Shrine, the Hali 
of Justice and Chinese Stores and 
museums. Meet at 8 p. m. at 22nd 
St. “L” Station. (Cermak Rd. near 
State St.)

Saturday, August 10. “Recreation 
in Russell Square Park.” Visit one 
of the Chicago Park

for the week include:
Tuesday, August 6. “Chicago Sky- 

line.” Hear the history of Michigan 
Avė., from the river to the world’s 
largest hotel. View the exhibit of 
the Federal Art Project. Meet at 8 
p. m. at the southeast plaza of the ' 
Michigan Avenue Bridge.

VVedncsday, ' August 7.

eraft, and anti-aireraft guns. Mili- 
tarily, he was štili fighting the 
World War.

From the foregoing facts it be- 
comes clear that the real fighting 

; will be done by 
small, highly-trained armies equip- 
ped vvith plenty of the latest war 
machines: heavy artillery and tanks, 
armored cars and airplanes. Only 
for occupying conquered territory 
will large masses of infantry—con_ 
script armies—be needed. Even mi- 
litia can do this job.

So any bill to establish compul- 
sory military training for all able- 
bodi-ed men in this country be- 
tween the ages of 21 and 45 is 
quite unnecessary. Such a .proposal 
shows that its sponsors are intel- 
lectually in the horse-and-buggy 
days in regard to military matters, 
For universal military training be- 
longs to the days of an agricultural 
•economy when weapons were mus- 
kets and rifles, and not to an 
dustrial economy whose armies 
tanks and armored car, heavy 
tillery and dive-bombers.

Consequently, what this nation, 
proteeted by two wide oceans, needs 
is a highly-trained professional ar
my of around 500,000 men plen- 
tifully supplied vvith the latest war 
machines—tanks and armored cars 
and especially aireraft; skilled me- 
chanics and factories equi.pped to 
turn out such war machines in1 ter carnival. Meet at 
great qudntity; and a powerful, southvvest corner of 
up-to-datė navy to keep any foe South Shore Drive. 
from our shores. President Roose- For further Information call Mon- 
velt and Secretary of Navy Knox roe 9674 any week day, exce.pt Sa-'^^ spaci^us^ lawn. The two 
are on the right track. I turday bejween 9 a. m. and 3:30 p

Let us hope that Secretary of m.

in-
use
ar-

Inn, 4160
9:30
So.

Ex_“La Šalie
Visit a large
See machine
exhibit. Meet

is now making sanitary napkins for 
Johnson and Johnson ... Mike Ok- 
sas recently .purchased the Pilkis 
restaurant at 4915 W. 14th St. in 
Cicero . . . He and Adelle Rakau
skas plan to 
business is 
Joe Poshka 
brother for 
frankly vvorried about it . . . His 
brother, Anthony, resided in Glas- 
gow, Scotland and when the war 
broke, was called to the colors.. . 
If there is one happy person in Chi
cago, it is Akvile Ančiutė, who re- 
turned to the United States from 
Lithuania only a few months before 
the firevvorks started . . . Bruno 
Yakas beat the conscription gun 
and joined the National Guard ... 
The girls’ chorus which will par- 
ticipate in the Chicagoland Music 
Festival is composed of Mrs. Charles 
Stephens’ voice pupils ... Birutė 
chorus takes to the water 
gust 24 and invites all to join its 
members in a moonlite 
Cruise”, which begins at 12:15 A. 
M.!

VISITORS: Two-and-a-half year 
old Janet and one-year old Kath- 
ryn have brought new laughter and 
glee to the J. P. Varkala homestead, 

I as they romp and run around the

be married as soon as 
going smoothly . . . 
hasn’t heard from his 
seven months and is

on Au-

“Pirate

Boston, Mass., Navy Yard: Machi- 
nist, $0.936 an hour; Loftsman, $1. 
008 an hour; Shipfitter, $0.936 an 
hour; Diesipker, $1.056 an hour.

Portsmouth, N. H., Navy Yard: 
Machinist, $7.488 a day, Blacksimth 
(Other Fires), $7.488 a day

Philadelphia, Pa., Navy Yard: 
Loftsman, $0.996 an hour; Ship
fitter, $0.924 an hour; Toolmaker, 
$0.996 an hour; Shipwright, $0.936 
an hour.

Portsmouth, Va., Norfolk Navy 
Yard: Loftsman, $7.968 a day; Ship
fitter, $7.392 a 
$7.392 a day.

Washington, D.
Precision Lens,
Plate Maker, $7.872 a day; Machin
ist, $7.488 a day.

Charleston, S. C., Navy Yard: 
Calker and Chipper, Iron, $6.91 a 
day; Shi.pfitter, $6.91 a day; Helper, 
Shippfitter, $3.93 a day, Loftsman, 
$7.39 a day; Coppersmith, $7.20 a 
day; Helper, Coppersmith, $3.93 a 
day; Shipwright, $7.20 a day; An- 
glęsmith (Other Fires), $6.62 a day; War Stimson is equally alive to 
Ironworker (for the performance military needs today. Then he will( 
of Shipfitting duty), $6.91 a day;'create a relatively small, highlyJmoded conscription such as that stay about a month. All of Helen’s

1 ' by the Burke-Wadsworth Chicago friends are happy to see
her. She was once an active member 
of the KR’s and LUC.

of Shipfitting duty), $6.91 a day; create a relatively small,
Sheetmetal oWrker, $7.58 a day. Įtrained army furnished abundantly proposed

Pensacola, Fla., Navai Air Station: with the latest war machines, and 
he will see the nonsense of out-!

District’s wa. 
2:30 p. m. at 
83rd St. and

(The End)

i little ladies are here from Connec- 
ticut vvith their mother, Mrs. Row- 
land Kelly, nee Helen Varkala, vi- 

" siting their grandparents and will

(Continued on Page Severi)
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DABAR CHICAGOS VANDENYSE TURĖSIM 
IR LIETUVIŠKI LAIVĄ 

“Chicagos Živilė”

Gal Mitingas Buvo 
“Kičinyj, Bet 
Buvo Geras

Laiškas 
Redakcijai

NEW U. S. CIVIL 
SERVICE JOBS CLASSIFIED ADS

Jeigu kaip, tai netrukus Chi
cagoj turėsime pilną ir didelį 
“lietuvišką laivyną”.

Du visai nemažus laivus 
jau turime. (Žiūrėk kitą žinią 
šiame numeryje). Ir girdime, 
kad yra vienas geras lietuvis 
Chicagoj, kuris kapitonams 
patapiusiems savo kolegoms 
neužsileidsdamas, ruošiasi prie 
to sparčiai augančio “laivyno” 
pridėti trečią laivą

Čia kalbėsime apie “CHICA
GOS ŽIVILĘ”, kuri angliškai 
vadinasi “ŽIVILE OF CHI- 
CAGO”. Kaip mums pranešė 
18-tos apylinkės vaistininkas 
Julius P. Rakštis, 1900 South 
Halsted st., tai yra
ko pažiūrėti. Tai kruizeriorų- 
šies laivas. Kai jį neseniai 
“šventino”, tai ant denio suėjo 
net 22 žmonės, ir dar buvo 
užtektinai vietos Šokių vakarą 
surengti.

O “Živilės” vidaus įrengimas 
prilygs ne kiekvieni kad ir 
labai matiniai įrengti namai. 
Po deniu yra šaunios kabinos, 
kur ir bėgantis vanduo, ir vi
sokie sanitariški įrengimai. 
Yra šaldytuvas, ir pilna virtu
vė su pečium ir sinka; yra 
stalai, ir lovos, ir kas tik rei
kia patogiam gyvenimui. P-no 
Rakščio žodžiais, tai tikras 
plaukiojantis namas.

Priklauso pp. Bertašiams

Laivas priklauso Bridgepor- 
lo urmo maisto sandėlio ir 
detalinės krautuvės savinin
kams pp. Malt Bertashiams.

Kai jie neseniai surengė 
“Živtilės” “krikštynas” Fox 
Ežere, III., tai į jas sukvietė 
būrį savo draugų. Didelis buvo 
būrys, vienok visi sutilpo, ir 
laivas, nedažnai gavęs tokį 
švorį pakelti, atsilaikė visai 
gerai.

Paprastai laivus nuleidžiant

vandenin jiems suteikiamas 
“šampano krikštas”. Bet ne 
taip buvo suteiktas vardas 
“Chicagos Živilei”. Pp. Berta- 
shiai susirado bonką dabar re
tai kur užtinkamos Lietuvos 
“Valstybinės”. “Krikšto tėvu” 
buvo pp. Bertashių 4-ių metų 
sūnūs Matty. Jis mikliai bonką 
sukūlė laivui į nosį, ir taip 
“lietuvišku krikštu” suteikė 
laivui ir lietuvišką vardą. *

Plauks Jūron.

Dar Iš Suvalkiečių Pusmetinio 
Susirinkimo^

pra- 
kad 

Suvalkiečių Draugijos pusine-

Suvalk iečių sekretorė 
nešė per “Naujienas”,

A. +A.
AGOTA SABECKIENĖ, 

po tėvais Semokaitė
Gyveno adresu 4634 South 

Paulina St. Persiskyrė su 
šiuo pasauliu rugp. 3 d., 8:10 
vai. vakaro 1940 m., sulau
kus 44 metų amžiaus; gimus 
Lietuvoje, Raseinių apskr., 
Jurbarko parap. Trečių kai
me. Amerikoj išgyveno 31 
metus., Paliko dideliame nu
liūdime dukterį Dorothy Pet
kus ir žentą Konstantą, du 
anuku Patricia ir Kenneth; 
sūnų Antaną; po antro vyro 
Galašausko paliko dukterį 
Eleanor Barnes, žentą Ro- 
bert ir anūką Robert; taipgi 
sūnų Richard, seserį Oną 

IKlombis, švogerį Stanislovą ir 
jo vaikus Irene ir Eleanor; 
sesers vaikus Marcella ir 
Bruno Schultz. Lietuvoj pali
ko brolį ir kitas gimines. Kū
nas pašarvotas randasi Albert 
V. Petkus koplyčioj, 4704 So. 
Westrn Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugp. 7 d. 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iŠ ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.
. Visi a. a. Agotos Sabeclęie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Dukterys, Sunai, Seserys, 

I žentai, švogeriai ir kitos 
giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Albert V. 
Petkus. Tel. Lafayette 8024.

11 Fl R 1 Gėlės Mylintiems 
n U A Vestuvėms, Ban- 1111 IIM kietams, Laidotu

vėms, Papuoši- 
GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Kaip teko girdėti, pp. Ber- 
tashiai netrukus rengiasi pa
rodyti “Živilę” pasauliui, šią 
žiemą ar rudenį jie rengiasi 
apsukti didesnę dalį Jungti
nių Valstijų įvairiais vandens 
keliais.

Aplinkybėms leidžiant jie 
plauks Illinois upe į Mississip- 
pi ir šio “Amerikos Upių Tė
vo” vandenimis leisis į Meksi
kos įlanką ir gal į atvirą At
lanto vandenyną. Tai turbūt 
bus pirmas atsitikimas, kad 
lietuviškas, lietuviškai pa
krikštytas laivas plauks did
žiule Mississippi, kuri bene 
pasaulyje plačiausiai pagarsėr 
jusi upė.

P-as J. Rakštis mums toliau 
praneša, kad jis godžiomis 
akimis pp. Bertashių kruizerį 
apžiurėjo/ sugniaužė kumštį, 
sukando dantis ir čia pat pa
reiškė, kad jis nei pp. Berta- 
shiams nei kitiems nenusileis 
—jis steigs savo “laivyną”... 
Koks jis nebūtų, sako p. Rakš
tis, tas jo “laivynas” turės b li
ti bent vienu coliu ilgesnis už 
“Chicagos Živlę”, o dėnyj turi 
užtekti vietos ne vienam, bet 
dviems šokių vakarams.—Drg.

Linksmas Buvo 
Dr-jos “Lietuvos 
Ūkininko” Piknikas

25 d., 7:30 vai. vakaro, svetai
nėje adresu 6908 So. Western 
avenue.

Pribuvau į svetainę truputį 
pavėlavęs, apie 7:45 vakare, 
įėjęs vidun, žiuriu, kad sve
tainėje pilna visokio stiliaus 
muzikantų, da ir daugiau jų 
renkasi. Pamaniau sau, kad 
suvalkiečiai turės pusmetinį 
susirinkimą su muzika.

Patemijau, kad muzikantai 
yra ne lietuviai ir jie turi pa
ėmę svetainę pamokoms tą 
patį vakarą, kada turėjo įvyk
ti Suvalkiečių Draugijos susi
rinkimas. čia, mat, svetaines 
savininkė padarė “klaidą” ir 
pradėjo susirinkusius prašyti 
palaukti iki pamokos pasi
baigs arba susirinkimą laiky
ti užpakalyj, “kičine”, kas ir 
įvyko.

9-tą vai. vakaro pirmininkas 
A. K. Valakas atidarė susirin
kimą. Finansų sekret. raporta
vo, kad draugijos turtas virši
ja jau porą šimtų dolerių, o
nariais kopiasi jau į trečią 
šimtą. Prisirašė nauja narė, 
M. Petkevičienė, 4503 S. Whip-

Sutraukė Daug Žmonių.

Sekmadienį, liepos 28 d., 
Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
nariai surengė linksmą šeimy
nišką išvažiavimą Spaičio dar
že.

Renginio komitetas suside
dantis iš: Wm. Duobos, ponios 
Šukienės, Jono Žurkausko ir 
G. Praninskaitės daug pastan
gų dėjo, kad išvažiavimas bu
tų kuosekmingiausias.

Šeri jų Laimėto jai

Komiteto ir draugijos narių 
pasidarbavimu, šiais metais 
buvo išplatintos pikniko seri
jos. Kiekvienas narys savo 
draugams bei pažįstamiems 
jas energingai pardavinėjo.

Serijų laimėtojai buvo: 1-ą 
dovaną $10.00, aukotą Dr-jos 
“Lietuvos Ūkininko”, laimėjo 
John Beržanskis, 2334 South 
Hoyne avenue; 2-trą dovaną— 
$5.00, aukotą Simano Daukan
to Federal Savings and Loan 
Ass’n., laimėjo ponia E. Cha- 
pas, 6822 So. Tahnan avė.; 3-ą 
dovaną, $5.00, aukotą Stand
ard Federal Savings and Loan 
Ass’n., laimėjo Joe Skudis, 
4458 S. Francisco avė.; 4-tą 
dovaną $5.00, aukotą Lacha- 
wicz and Sons, Fanerai Direct- 
ors and Embalmers, laimėjo 
Ted Panek, 4507 S. Washte- 
naw avė.; 5-tą dovaną $3.00, 
aukotą James Budos, laimėjo 
Alex Kelly, 3041 W. 53rd pi.

Dr-jos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja dovanų aukotojams, 
pikniko komitetui, darbinin
kams, draugijos nariams, ir 
visiems, kurie prisidėjo prie 
šio gražaus išvažiavimo.

Gavo
Perskiras

Milda Kerbs nuo Walter
Kerbs

Salės Reikalas.

Susirinkimas nutarė paimti 
Dariaus-Girėno svetainę susi
rinkimams laikyti. Apie dieną 
ir laiką bus nariams pranešta 
atvirutėmis ar per laikraš
čius. Šiame dalyke kilo disku
sijos, kas yra kad taip tankiai 
mainoma susirinkimų vieta. 
Vieni pareiškė, kad “Tavern 
salės” savininkai nepaiso dr 
daro “klaidas” užleisdami sve
tainę kitiems, kuomet Dr-jos 
susirinkimai turi įvykti. Tas 
padaro nepasitenkinimą na
riuose, puldo dr-jos atsparu
mą. Antra, Dariaus-Girėno 
svetainė visiems nariams pato
giausia ir geriausia privažiuo
ti iš visos Chicagos apylinkių. 
Taipgi Dariaus-Girėno naujai 
įrengiamas namas lai bus nau
jas kultūrinis centras, kuris 
bus pažiba visų Chicagos lietu
vių.

Suvalkiečių Dr-ja yra užsi
brėžus tikslą veikti kultūros 
srityje. Turi suaugusių ir jau
nuolių chorą, ir lavinasi dai
navime.

Pikniko komisija pranešė, 
kad iš buvusio pikniko, liepos 
21 d., liko pelno 13 dolerių su 
centais.

Gerbiamas Pone Redaktoriau:

“Naujienų” 167 numeryje, 
iš liepos 16, 1940, tilpo straip
snis po ahtgalviu “SLA sei
me”. Po minimu raštu pasira
šo delegatas “K. Č.”

Dalis to rašto sako “iždo 
globėjas Mockus pasižymėjo 
tuomi, kad reikalavo seimo 
nutarti išmokėti apie $300 Ci- 
bulskiui už kokias tai sugaiš
tis “Vienybės” namo reikalu, 
nes Pildomoji Taryba atsisa
kiusi šią bilą Cibulskiui mokė
ti kaip nepamatuotą.”

Minimas delegato K. Č. ap
rašymas visai neatatinka tei
sybės, todėl meldžiu tamstos 
duoti man vietos “Naujienose” 
į minimą delegato K. Č. netei
singą aprašymą atsakyti.

Aš iš SLA seimo nei iš Pil
domos'" Tarybos niekad nerei
kalavau nei nereikalauju nie
ko kas man nepriklauso. Neži
nau nei kaip Mockus galėjo 
reikalauti man apie $300, kad 
aš pats nej pusę minimos su
mos nereikalauju ir visai ne 
dėl “Vienybės” namo reikalų.

Delegato K. Č. ir visų SLA. 
narių žiniai, i Cibulskis apie 
savo reikalavimus nebijo pa
sakyti, nes tie reikalavimai 
yra pamatuoti ir Pildomoji 
Taryba negali sakyti, kad yra 
be pamato.

Po SLA. 40-to seimo, 1938, 
SLA. Pildomoji Taryba d a 
Scrantone, Pa. laikytame sa
vo susirinkime mane paskyrė 
į taip vadinamą namų komi
siją ir aš atlikau tam tikrą 
darbą, kas buvo man pavesta,1" 
ir už tą darbą SLA. man yra ‘ 
skolingas $138.39, bet ne apie^ 
$300, kaip delegatas K. Č. rašo. 
Iki šiam laikui man SLA Pil
domoji Taryba nepasako prie
žasties kodėį neišmoka.

Aš turiu tris SLA. sekreto
riaus laiškui ir kiekviename 
laiške rašo, "kad išmokėjimą 
atidėjo ir priežasties nemokė
jimo nepasako.

Nežinau kaip Pildomoji Ta
ryba delegatui K. Č. ar kam 
kitam gali sakyti, kad mano 
bila nėra pamatuota, ir tuom 
pačiu laikų kitam tos pačios 
komisijos nariui už tą - patį 
darbą išmokėjo.

Jurgelionio įvesta mada ta
riant, brolis delegatas K. Č. 
savo tokiu aprašymu apie ki
tą asmenį, broliai ir seserys 
SLA Pildomos Tarybos nariai 
savo tokiu elgesiu irgi ieško 
sau kokio lai atsižymėjimo.

—S1. Cibulskis.

Ekskursija į Danes.

Finansų sekretorius J. Mise- 
vičia pridavė susirinkimui su
manymą, kad Suvalkiečių dr- 
ja padarytų vizitą pas drgę 
Zabukicnę, kuri turi vasarna
mį Sand Danes. Tam tikslui 
išrinkta komisija iš penkių na
rių, kuri padarys planą, kad 
išvažiavimas įvyktų pabaigoj 
rugpiučio mėnesio. Apie tai 
bus pranešta vėliaus.

Tuomi 
baigė jau

susirinkimas užsi- 
po dvyliktos naktį.

“Onos”
Ona švirmickienė,Draugė

gera suvalkiečių organizatorč- 
korespondentė ir choristė, pa
darė susirinkimo dalyviams 
sirprizą—savo varduvių proga 
užprašė visus į savo namus, 
7202 So. Fairfield avė., prie 
užkandos. Draugas švirmic- 
kas, pagerbdamas savo gerą 
gyvenimo draugę Onutę, parū
pino “nuo rūtų” už “lupos už
pilti.” Buvo ir daugiau Onų— 
tai p-lė S. ir p-ia R.

Visoms Onutėms linkime ge
riausios kloties darbuotis su
valkiečių draugijai.

—J. H. Alikdnis.

Diena Iš Dienos

(Continued from Page Six)
Metalsmith (Aviation), $7.48 a day.

Bremerton, Wash„ Puget Sound 
Navy Yard: Shipfitter, $7.776 a day; 
Loftsman, $8.352 a day.

Vallejo, Calif., Mare Island Navy 
Yard: Shipfitter, $7.97 a day.

Pearl Harbor, Territory of Ha- 
waii, Navy Yard: Boilermaker, $1. 
056 an hour; Shipfitter, $1.056 an 
hour; Shipwright, $1,128 an 
Boatbuilder, $1,128 an hour.
WAR DEPARTMENT:

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

HELP VVANTED—MALĖ

hour;

KRAUTUVĖ RENDON, 1967 Ca- 
nalport Avė. Didelė krautuvė ir 
gyventi kambariai. $28.00. Kohout 
Bros., Crawford 5800.

Watertown, Mass., Watertown Ar
senai: Machinist, $6.96 a day, Tool
maker, $7.76 a day.

Springfield, Mass., Springfield 
Armory: Diesinker, $8.16 a day; 
Gaugemaker, $7.20 a day; Tooldres- 
ser, $5.7.6 a day; Toolmaker, $6.24 
a day; Barrel Rifler, $5.76 a day; 
Barrel Straightener, $5.28 a day; 
Barrel Turner, $5.52 a day.

Watervliet, N. Y., Watervliet Ar
senai: Toolmaker, $7.84 a day.

Philadelphia, Pa., Frankford Ar
senai: Toolmaker, $7.44 a day; In- 
strument Maker, $7.44 a day; Lens 
Grinder, $5.92 a day.

Baltimore, Md., and Vicinity, In- 
cluding Aberdeen, Md., Edgewood, 
Md.; and Fort George G. Meade, 
Md.: Macinist, $5.44 a day.

Augusta, Ga., Augusta Arsenap 
Instrument Repairman, $5.60 a day.

Rock Island, III., Rock Island Ar
senai: Machinist, $7.04 a day; Sen- 
ior Tool and Gauge Designer, $2,000 
per annum.

File applications at Chicago Main 
Post Office.

SUSIRINKIMAI
Draugijos Šv. Petronėlės susirin

kimas įvyks pirmadienį, rugpiučio 
5 dieną, 7:30 vai. vakare, parapi
jos svetainėje. Narės malonėkite 
.pribūti.

—A. LAURINAVICHE, rast.
SLA 238 kuopos Brighton Parke 

mėnesinis susirinkimas įvyks rug
piučio 6 d., antradienio vakare kaip 
7:30 K. Gramonto svet., 4535 So. 
Rockwell St. Visi nariai-rės susi
rinkite, nes naujų narių pagerbimo 
vakaro rengimo komitetas 
raportą ir pamatysite SLA 
mo delegatų paveikslą.

—F. J. PULEIKIS, 
4629 S. Washtenaw

išduos
41 sei-
sekr.
Avė.

“Kalavijų Šventė”

su

Veda Jonas Carobus 
(Karoblis) su 
Josephine Pociūte

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ |

Paprastas galimumas vyrams am
žiuje nuo 18 iki 37 metu išsimokinti 
ir prisiruošti į 10 savaičių aeropla
nų statybos darbui dideliame fab
rike. žemiausia pradine alga nuo 
51 iki 55 centų valandoj. Gera pro
ga padaryti daugiau tiems, kurie 
dirba kavalkų darbą. Turi mėgti 
mekaniko darbą. Reikalingas mažas 
pradinis įmokė j imas. Nepilnamečiai 
turi ateiti su giminėmis, kitaip ne
kreipsim į juos dėmesio. Atdara 
iki 8 vai. vakaro.
AMERICAN Aircraft INSTITUTE 

936-46 W. Chicago Avenue.

REIKALINGOS MOTERYS paty
rusios skudurus sortuoti skudurų 
laundrėje. Kreipkitės 1001 HVest 
iNorth Avenue.

Iš Momence, III., kur atosto
gavo “Naujienų” administraci
jos štabo narys A. Rypkevičius 
ir šeimyna, mums pranešė, 
kad rugpiučio 2—10 d. d., ten 
įvyks trečia metinė “Kalavijų 
Šventė” (Gladiolus Festival).

Ten yra didžiuliai kalavijo- 
mis apaugę žemės plotai, apie 
500 akrų, ir jie nepaprastai 
gražiai atrodo, šventės metu 
įvyks įvairios iškilmės, kaip 
karalaitės rinkimas ir vainikų 
pludkymas Kankakee upe.

—T. R.

BRIGHTON PARK. — Dvi 
jaunos, gražios širdys, asme
nyje p. Jono Carobus ir p-lės

Pociūtės sekmadienį, rug
piučio 11 d., 3 vai. po pietų, 
šios kolonijos lietuvių parapi- 

įjos bažnyčioje bus surirštos 
amžinais meilės ryšiais.

'Vestuvių puota įvyks 6 vai. 
vakaro, Clyde Communilg 
Hali, 2730 So. 61st avenue, Ci
cero.^ -

Reikia priminti, kad Jose
phine Pociūtė yra dukrelė p.

Martinkienės, kuri Eastside 
“turčių” apgyvento j apylinkėj 
dirba grožio kultūros salionc.

Baigė Kolegiją.

Prano ir Onos Karoblių su-

nio kolegiją ir dirba didmies
tyje vienoj didelėj rekliamos 
kompanijoj. Prie to, yra veik
lus jaunimo organizacijų na
rys ir “Jaunimo” redaktoriaus 
asistentas. Jonukas ne tik dai
liai nuaugęs vyras ir puikios

nios dvasios, rimtas ir didelis 
mokslo mėgėjas, žodžiu, geras 
tikras lietuvis.

apie p-lę Josephine. Ji savo 
gyvumu ir simpatija kiekvieno 
domę atkreipia.

Abiejų jaunųjų tėvai turi

tai, žinoma, ir vestuvės bus 
didelės, su daugybe svečių ir 
viešnių. —R. $.

Eli-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Edvvard Schreiber, 26,

Katheryn Yurkovich, 26
Charles Currier, 27, su

zabeth Alis, 26
Leonard Rockey, 24, su Ade-

line Gedvilas, 22
Edgar Šalins, 27, su Mildred

Klein, 23
Andrevv Porter, 24, su Jose

phine Tragus, 21
Henry Strune, 26, su Ethel

Urbik, 24
Rėikalauja
Perskiru

Ethel Lukens nuo William 
Lųkensx

Gimimai

(ž nios paimtos iš gimimų 
rekordų Chicagos miesto Svei
katos Departamente).

WENSKI, Elizabeth,
2035 Cryštal Street, gimė lie

D.,

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODAMAS MEAT MAR- 
KET ir grosernės fikčeriai, eiektri- 
kiniai show cases 10 pėdų ilgio, 
meat block ir shelving, taipgi daug 
kitokio inventoriaus. Krautuvė su 
6 kambariais užpakalyje. $650.00. 
Gera vieta. Savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą. Pašaukit dėl apoint- 
mento po 6 v. v. Grovehill 2766.

TAVERNA PARDAVIMUI, 4624 
So. Ashland. Reikia parduoti grei
tai dėl savininko ligos.

PARDAVIMUI GROSERIO, Ice 
Cream, kendžių, cigaretų krautu
vė. Kas tuoj pirks, parduos pigiau, 
kaip kad yra verta. 5307 So. Hals- 
ted St.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Dirba
Atsiraitojęs

Antanas Lukošius, Brighton 
Park drabužių valytojas, 2555 
W. 43rd St., šiomis dienomis 
padidino savo šapus darbinin
kų skaičių. Mat, artinanties 
“N-nų” Piknikui, kur s . įvyks 
Rugpiučio 11-tą d., Sunset 
Darže, visi nori išsivalyti savo 
garnitorius ir suknias, o kur 
gi neš, kad ne pas naujienie- 
tį Tony Lukošių?

— Steponas.

pos 22, tėvai: Mitchell ir Mary.
VIKSCH, James, 4421 We.st 

Montana Avenue, gimė liepos 
21, tėvai: .Harold ir Florence.

Štai Rūpestingi 
Žmonės: Jau Rengia 
1941 Metu Pikniką

Pardavimui groserių krautuvė su 
staku. Visi nauji fikčeriai. Del in
formacijų šaukit Victory 6847.

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 
smūlKesnių žinių rašyti Box A 416, 
1739 So. Halsted St.

-W»"I 
KLAL EEl’ATE EUR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
Gal Todėl Jiems Ir Sekasi;

Šįmet Piknikas Davė 
$160 Pelno

Štai pluoštas žinučių iš 
sybės Mylėtojų Draugystes 
metimo susirinkimo, kuris 
ko liepos 14, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Pirm. J. Balchunas atida
rė susirinkimą kaip 12:30 vai. 
po pietų, o rast, perskaitė nu
tarimus iš priešmetin o susirin
kimo, 
šiai.

Tei- 
pus-

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Buvo priimti vienbal-

Ju-
nu- 
gi-

ra-

Milė Trys Nariai

Raštininkas taipgi pranešė, 
kad mirė 3 nariai — Jokūbas 
Rasimas, Juozas Klimas ir 
lijonas čičinskis. Draugija 
tarė išmokėti jų pomirtines 
minėms.

Pikniko komitetas išdavė
portą, kad piknikas, įvykęs bir
želio 30, Mikniaus Darže, bu
vo pasekmingas ir pelno liko 
$160.00. Pirm. J. Balchunas ir 
komitetas taria širdingai ač u 
biznieriams už dovanas, kurios 
buvo suaukotos šiam piknikui 
ir taipgi ačiū taria darbin n- 
kamSj kurie dirbo Draugijos la
bui.

Susirinkimas jau išrinko ko
misiją surengti pikn ką 1941 
metais. Ją sudaro 3 nariai, Pet
ras Zemblis, L. Jucius ir J. An
tanaitis. Jie vėliau pranešė, kad 
paėmė Liberty Daržą birželio 
1, 1941, taipgi jau pa m ta Chi
cagos Lietuvių Auditorija Sau
sio 6, 1941 Metiniam Vakarui.

Turi $17,000 Turto
Balchunas raportuodamas 
Chicagos Lietuvių Audito- 
pranešė, kad paskolos dar

apie 
riją 
negavo. Padavė prašymą į Dar
bininkų Susivienijimą, bet dar 
negavo atsakymo.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja, Pranas Vaičkus ir Julijo
nas Racevičia, raportavo, kad 
Draugija turi $17,076.91 tur
to, o narių 612. Beje, prisira
šė du nauji nariai, Domicėlė 
Martišus ir Paul J. Ridikas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržoves. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidurmiesčio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 
i\o. Z 614.

FARMA PARDAVIMUI — 108 
akrai prie grįsto kelio, 2 be mylių 
nuo miestelio; $500 įmokėti. Balan
sas $3,533 lengvais išmokėjimais. 
Mrs. Priscilla Freese. Route 2, 
Three Rivers, Michigan

WHOLESALE FURNITUEE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

AU l'US—IRU CHS FUR IsAlE 
Automobilial ir Trokai Pardavimui

Mes Tiesiog Neturime 
Vietos Visiems Savo 

Karams
TODĖL JUOS
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai
Žemiausiomis kainomis

'35
’35

’35
’35

295
185
275
395
285
325

Ford 4 dr. sėd., rad., šild. $125 
Olds. conv. cp., canary gel. 
radio ir Šildytuvas .........
Plymouth sėd., rad. ir šild. 
Olds 4 dr. sėd., rad., Šild.....
Buick 4 dr. sėd., rad., šild.

’36 Olds, cp. rad., Šild...............
’36 Pontiac, 4 dr. sėd., r., išld. 
’37 Studebaker sėd., 4 dr., radio 

šildytuvas. 6 cil...... ..... 345
’37 Lafayette conv. cp., r. ir Šild. 425 
’38 Dodge sėd., rad. ir šild...... 495
’38 Packard, 4 dr. sedan ....... 485

Atlankykite musų bizniavietę. 
Musų gabus ir mandagus s ė Išmonei 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Geri mainai, lengvi išmokėjimai.

PARKWAY OLDS
5207 W. Cermak Road
Cicero 1037 — Lawn. 4422

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, III, Pirmad., rugpiučio 5, 1940
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SUNSET DARŽE
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Archer ir 13'5-ta g'atvė
Visokios visokiausios DOVANOS: radijo 
aparatas, rašomos plunksnos, laikrodžiai, 
miegamojo kambario, setas ir t.t. - - - - 
- - žaismės, šokiai ir visokie pamarginimai
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