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5'KGLAi SMARKIAI KOVOJA EGYPTO PASIENYJE
ITALU KARO VEIKSMAI AFRIKOJ SURIŠTI 

SU RENGIAMU VOKIEČIŲ PUOLIMU
Pirmos atėjusios žinios yra naudingos 

italams
Vokiečių ir italų spauda bei 

radijas visą laiką kalbėjo apie 
baigiamą rengti puolimą prieš 
britų salas Europoje, tuo tar
pu Mussolini paruošė didelio 
masto karo operaciją Afriko
je.

Vienu ir tuo pačiu metu ita
lų kariuomenės dalys pradėjo 
pulti britų Somali ją, Kenyą ir 
Egyptą. Anglai žinojo apie ruo
šiamą fašistų puolimą, todėl 
galima tikėtis, kad jie tinka
mai pasiruošė.

Anglai tikisi italus atmušti, 
nes italų kariuomenė ateina 
prie sienos pakankamai išvar
gusi. Dabar dykumose labai di
deli karščiai, susisiekimas la
bai sunkus ir italai negalės pri
statyti reikalingo vandens ir 
maisto suruoštoms ekspedici
joms. .

Karo kritikai mano, jog toks 
Mussolini nutarimas yra des
peracijas padaras. Italų kariuo
menė Abisinijoj buvo visiškai 
atskirta nuo savo bazių. Iš

Anglu-italų kovos 
Egypte

ROMA, Italija, rugp. 6 d. — 
Italų karo vadovybė praneša, 
kad jų kariuomenės dalys pri
artėjo prie Egypto sienų ir įvy
ko pirmi susirėmimai su anglų 
kariuomene. Italai skelbia, kad 
jiems pavyko užimti kai ku
rias britų laikytas pozicijas ir 
įsiveržti į Egyptą. Italai puola 
pro Cyrenaikos rubežių. Bri
tai iš savo pusės jau prieš po
rą dienų skelbė, jog turi ži
nių apie italų rengiamą žygį 
ir tam reikalui tinkamai yra 
pasiruošę.

Pusė milijono italų 
Afrikoje

LONDONAS, Anglija, rugp. 
6 d. — Britų vyriausybė tu
rinti žinių, kad Mussolini pa
ruošė pusės milijono armiją, 
kurios pagelba mano užimti 
Egyptą. Britų jėgos yra dąug 
mažesnės savo skaičiumi, bet 
tikimasi, kad britai atsilaikys, 
nes jų kariuomenė yra daug 
geriau išmokyta Afrikos ga
rams. Anglai sutraukė į Egyp
tą daug savo koloniajalimų da
lių.

Italai įsiveržė Soma
lijos žemėn

KAIRAS, Egyptas, rugp. 6 
d. — Anglų karo pranešimas 
šiandien sako, kad trys italų 
kariuomenės vienetai šiandien

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

Giedra; truputį šilčiau.
Saulė teka 5:48 v. r., leid

žiasi 8:04 v. v. ‘

Italijos negalėjo atvežti nei 
maisto, nei karo medžiagos. 
Anksčiau ar vėliau Abisinijoj 
esančios dalys turėtų pasiduo
ti. Tokiai nelemtai padėčiai iš
vengti, įsakyta daryti puolimas. 
Abisinijos kariuomenei padeda 
Lybijos ir Cyrenaikcs dalys. 
Jeigu italams pavyktų paimti 
Egyptas, tada tiktai Mussolini 
galėtų išvaduoti ir kolonijų ka
riuomenę.

Bet vargu jiems tai pavyks, 
nes anglai turi ten dideles karo 
jėgas. Be to, dideli karo laivai 
nuplaukė į rytus atskirti ita
lų kolonijas nuo sausažemio.

Angluose yra susidariusi nuo
monė, kad Mussolini įsakęs pra
dėti puolimą vien tiktai dėme
siui atitraukti iš Europos, kad 
tuo galėtų pasinaudoti Hitleris 
r pulti Angliją.
. Jeigu Mussolini nepasieks 

savo tikslo ir nepaims Egypto, 
jis neteks visų savo kolonijų, 
nes kolonijų kariuomenė bus 
sunaikinta.

įsiveržė britams priklausan- 
čion Somalijos /emėn'. -'Somali.? 
ja turi 68,000 kvadratines my
lias ir joje gyvena 345,000 gy
ventojų. Ji randasi tarp Abi
sinijos ir italų Somalijos.

Didelė anglų orlai
vio nelaimė

NAIROBI, Kenya kolonija, 
rugp. 6 d. — Didelis anglų ka
ro lėktuvas skrido iš pietų Af
rikos į rytų Afriką ir dėl blo
go oro susitrenkė į žemę. Iš 
dvylikes jame buvusių karinin
kų ir kareivių 8 buvo visiškai 
užmušti, o kiti smarkiai su
žeisti.

Vengrai konfiskuo
ja žydų žemes

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rugp. 6.—Vengrų vyriausybė se
nai yra nutarusi dalyti didesnius 
žemės vienetus. Ligi šiam 
metui nebuvo imtasi griežtų 
priemonių šiam žemės pertvar
kymui. Bet šiandien rumunų 
vyriausybė jau konfiskavo di
delius žemės plotus priklausan
čius žydams ir pradėjo juos 
dalyti mažais sklypais. Vyriau
sybė yra nutarusi leisti beže
miams ūkininkams dirbti išda
lytus sklypus. Vengrija yra 
viena tų kraštų, kur nepra- 
vesta jokia žemės reforma. Ūki
ninkai jos reikalauja, bet vy- 
riausybė žemę tiktai iš žydų 
atima.

Anglai finansuoja 
lenkų kariuomenę

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rugp. 6 d. — Sulig turimom s 
žiniomis Turkijos viltys apie 
galimą vokiečių rusų konfliktą 
eina niekais. Manoma, kad Vo
kietija būtinai palaikys Rusi
ją, kai pastaroji pareikalaus 
žymios Turkijos dalies kontro
lės. šis reikalas bus išspręstas 
prieš vokieČy}/ planuotą puoli
mą vakarų Europoj. Rusai kon
centruoja dideles kariuomenės 
dalis prie visų Turkijos sienų. 
Atostogoms išvažiavęs užsienių 
reikalų ministeris Saradžogiu 
vargu begrįš, nes jis yra di
delis rusų santvarkos prieši- 
n’nkas.

Hitleris uždaro 
radijo stotis

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
6 d. — Vioss trumpų bangų 
vokiečių radijo stotys nustoja 
siųsti savo pranešimus dviem 
valandom anksčiau negu ligi 
šiam metui paprastai siųsdavo. 
Šių stočių informacijos buvo 
taikomos pietų ir šiaurės Ame
rikai. Vieni sako, kad vokie
čiai padarė tokį nutarimą dėi 
kasdien vis dažnėjančio anglų 
bombardavimo. Bombardavimo 
metu stotys vis tiek yra pri
verstos nutraukti savo veiki
mą. Kiti mano, kad vokiečiai 
įsitikino, jog jų propaganda 
niekas Amerikoje netiki, todėl 
nėra reikalo veltui jėgų eik
voti.

Darbininkams mo
kės už vaikus

VICHY, Francuzija, rugp. 6 
d. — Ministeris Francuzijos 
jaunimui auklėti, Ybarnegaray, 
parei škė, kad ateity Francuzi- 
joj bus mokama darbininkams 
ne sulig atliktu darbu, bet su
lig turimu vaikų skaičiumi. 
Juo daugiau vaikų turės dar
bininkas, tuo didesnį grūs at
lyginimą. Daugelis darbų mo
terims bus uždrausta. Jos pr- 
valės auklėti gerus ir stiprius 
vaikus. Senai franeuzų valsty
bininkai buvo susirūpinę padi
dinti gimimų skaičių, bet jiems 
tai nevykdavo. Vargu ar at
sieks ką šiame reikale Ybar
negaray, nes jis Francuzijoj 
visą laiką buvo labai nepopu
liarus.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
6 d. — Vakar pasirašytas su
tarimas tarp anglų ir lenkų 
vyriausybių vesti kovą kol bus 
nugalėtas priešas. Lenkų ka
riuomenės dalys bus anglų va
dovybėje. Anglai pasižadėjo fi
nansuoti lenkų kariuomenę ka
ro metu. Iš lenkų pusės pasi
rašė Sikorskis, o iš anglų Ha- 
lifaksas.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Valstybės sekretorius Cordell Tiuli sveikina Gen. John 

Pershingą, kai tasai baigė per radio kalbą sakęs.

Turkijai gręsia Lie
tuvos likimas

Belgijoj artėja 
badas

LONDONAS, Angį’j a, rugp. 
6 d. — Amerikos ambasado
rius Belgijai Cudahy atvyko į 
Londoną ir padarė labai įdo
mius pareiškimus apie okupuo
tos Belgijos gyventojų būklę. 
Jis tvirtina, kad vokiečių ka
riuomenė mintanti sava’s pro
duktais, bet belgai neturi kuo 
prasimaitinti.. Prieš karą Bel
gija turėdavo importuoti 75% 
visų maisto produktų. Dėl bri
tų blokadas joks importas ne
galimas, todėl in gręsia didelis 
badas. Dabąrx belgai gauna tik
tai pusę svaro duonos, bet už 
mėnesio laiko okupantai nega
lės nei pusę svaro duoti gy
ventojui. Jaučiama didele sto
ka ir kitų produktų. Cudahy 
manąs, kad Amerika privalo 
padėti Belgijos gyventojams 
nuo bado gint's.

Veja žydus iš Kra- 
kuvos

KRAKUVA, vokiečių oku
puota Lenkija, rugp. 6 d. — 
Pranešama, kad okupacinės vo- 
k’ečių valdžios įsakymu turės 
apleisti Krakųvą visi žydai. Jų 
ten buvo apie 40,000. Vokie
čiai leido žydams pasirinkti bet 
kurią gyvenimui vietą ligi š o 
mėnesio 15 dienos. Vokiečiai 
tvirtina, jog jie sutarė su žy
dų atstovais emigracijos reika
lu ir mano, kad neprivalės im
tis griežtų priemonių įsakymui 
pildyti. Nenurodoma, kur to
kia didelė žydų dauguma galės 
dingti.

Mussolini finansavo 
ispanų karą

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
6 d. — Tiktai šiandien viešu
mon paskelbtos Ispanijos sko
los Italijai. Karo metu visi ži
nojo, kad sukilęs gen. Franko 
gauna didelę paramą iš Ita
lijos, bet niekas nežinojo kiek 
ta parama Kanuos Ispanijos 
gyventojams. Šiandien paskelb
ta, jog Ispanija yra skolinga 
Italijai 5,000 milijonų aukso 
lyrų. Šią paskolą ispanų liau
dis privalės italams išmokėti 
per 25 metus. Tai paskola^ ku
rios ispanų l’audįs neprašė! 
Franko vokiečiams yra skolin
gas dar daugiau.

Latvijai oficialiai 
atimta nepri
klausomybė

MASKVA, Rusija, rugp. 6 d.
— Vyriausioji Taryba vakar 
patvirtino Latvijos atstovų 
prašymą priimti Latviją Sovie
tų Sąjungon. Susirinkusi Tary
ba vienbalsiai nutarė Latviją 
priimti. Lietuva ir Rumunijos 
žemes oficialiai buvo priskir
tos prie Rusijos viena diena 
anksčiau. Galima tikėtis,1 kad 
rytoj Sovietų Sąjungon bus 
priimta ir Estija.

Komunistai skelbia 
mirties bausmes

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
6 d. — Vokiečių bevielis tele
grafas gavo žinių, kad komu
nistinė Estijos vyriausybė nu
tarė bausti mirtimi visus tuos 
raudonosios Estijos piliečius, 
kurie, vyriausybei reikalaujant, 
atsisako grįžti į Estiją. Ma
noma, jog tokį pat nutarimą 
padarys ir kitos komunistinės 
Pabalčio vyriausybės.

Maskva ieško naujų 
priekabių

MASKVA, Rusija, rugp. 6 d
— Sovietų informacinė agen
tūra praneša gavusi žinių iš 
Suomijos, jog vakar buvo už
muštas Hclsinkyj vienas Tai
kai su Sovietais Palaikyti Drau
gijos narys. Ta pati žinia tvir
tina, kad komunistų šalininkas 
buvo nušautas ne slaptai, bet 
viešame susirinkime. Jį nušo
vęs kažkoks kanadietis, kuris 
Suomijon atvyko savu noru ka
riauti prieš raudonus okupan
tus. Kanadietis norėjo pataiky
ti žymesniam draugijos veikė
jui, bet nepataikė ir kliuvo vi
sai paprastam Maskvos prita
rėjui. Sako, kad šovikas pa
čių susirinkusiųjų buvo sulai
kytas. žinių agentūra tvirti
na, kad suomių spauda ir to
liau tęsia nedraugišką sovie
tams toną. Iš Suomijos kol kas 
negauta jokių žinių apie apra
šytą incidentą.

Vis dar gązdina 
“skintais išra

dimais”
BRIUSELIS, Belgija, rugp. 

6 d.Vokiečių generolas Kės- 
selring, kalbėdamas su spaudos 
atstovais, pasakė, kad vokiečiai 
prieš Angliją pavartosią “.slap
tą karo išradimą”, kurį t ktai 
vieną kartą buvo vartoję šio 
karo metu. Šis vokiečių slap
tas ginklas buvo vartotas Eben 
Emael tvirtovei imti. Vokie
čiai daugiau jo nevartojo, nes 
bijo, kad priešas nesužinotų ir 
vėliau to paties ginklo nepri
taikytų prieš vokiečius. Naujo 
ginklo principe yra dujos taip 
paraduojančios žmogaus ner
vus, kad jis kuri laiką v.sai 
negali judėti. Kes.selring pasa
kė, kad anglai turi labai ge
rus orlaivius.

Argentina pildys 
Havanos nuta

rimus
Vietoj alaus duoda 

gerti girą
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

6 d. — Visose vokiečių aludė
se vietoj alaus duoda gerti nau
ją gėralą, kurį pagamino Vo
kiečių chemikai. Gėralas visai 
panašus į alų, geriant turi alaus 
skonį, bet neturi alkohoT’o. Hit
lerio valdžia tvirtina, jog taip 
elgiamasi vokiečių tautai ap
saugoti nuo girtuokliavimo, bet 
tikrumoj taip daroma dėl javų 
stokos alui daryti. H tleris ne
turi javų duonai, negali duoti 
alaus varyklom. t

Šveicarijoj laužomos 
ilgametės tradicijos

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
6 d. 1— šveicarų vyriausybė 
šiandien uždraudė anarchis
tams, trotsk stams ir komunis
tams veikti ir vesti savo pro
pagandą Šveicarijos teritorijoj. 
Tuo pačiu metu išleido įstaty
mą sulig kuriuo bus baudžia
mi piliečiai nūs kaltę šiems už-

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Vokiečiai giriasi, kad vienas jų prekybinis laivas suge

bėjo prasprukti pro britų blokadą. Iš Brazilijos į Vokietiją lai
vas plaukė 2 mėnesius.

— Sąryšyj su Balkanų krizių turkai laiko didelę kariuo
menę sovietų pasienyj. Rusai atvežė dideles karo jėgas į tur
kų pasienį.

—- Kanados vyriausybė nutarė duoti kare žuvusiems Ka
nados kareivių šeimoms pensijas.

— Filipinų parlamentas leido prezidentui imtis visų rei
kalingų priemonių kraštui nuo karo pavojaus apginti.

— šiandien britų karo laivai bombardavo Kielio ir Ham
burgo juros bazes. Bombardavo Wismarą, Hammą, Borkumą 
ir kitas vokiečių koncentracijos vietas.

— Maskvos valdovai oficialiai patvirtino Estijos prijungi
mą prie Sovietų Rusijos.

— Šveicarijos socialistai nutarė prisidėti prie kitų krašto 
partijų Šveicarijos nepriklausomybei ginti.

— Vokiečiai paskelbė, kad karo metu jie jau yra paskan
dinę penkis milijonus tonų anglų laivų įtalpos.

— Anglų radijas tuojau atsake, kad paskandinti tiktai 
ketvirta vokiečių skelbiama dalis.

— Anglijoj priimtas Įstatymas, kuriuo draudžiama karo 
metu bereikalingai naikinti maistas. Bus baudžiami nusikaltę 
šiam įstatymui.

— Cudahy paruošė Amerikos prezidentui planą kokiu bud’u 
reikėtų Belgijai pagelbą teikti, kad neišmirtų badu.

— Sekretorius liuli kreipėsi į amerikiečius, prašydamas 
juos būti pasiruošusiais daryti pasiaukojimus kraštui ginti, 
jeigu butų reikalas.

I Naciai stengiasi pa
kirsti Amerikos 

prekybą
„MEKSIKA, sostinė, rugp. 6 
d. — Pranešama, kad Hitlerio 
pasiųsti prekybininkai siūlo 
prekes mekskiečiams daug že
mesnėmis kainomis, negu ame
rikiečiai gali jas pardavinėti. 
Beveik visos vokiečių siūlomos 
prekės yra 30% pigesnes. Vo
kiečių pirki ai nebijo pasirašy
ti sutarčių, kuriose sakoma, 
jog vokiečiai sumokėsią dide
les pabaudas jeigu prekės ne
bus pristatytos 90 dienų laiko- 
tarpyj. Jeigu vokiečiams pa
vyks įveikti Angliją, tai vokie
čiai gali visiškai išstumti Ame
rikos pirklius iš Meksikos rin
kos. Ilgus metus su Meksika 
pirkliavusieji amerikiečiai tuo 
yra labai smarkiai susirūpinę.

Kanados meras — 
“penktos kolonos” 

agentas
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 6 d. — Argentinos už
sienių reikalų ministeris Can- 
tillo pareiškė, kad vyriausybė 
yra nutarusi pildyti visus Ha
vanoj padarytus nutarimus. 
Pabrėžė, kad spaudoj skleisti 
gandai apie Argentinos pasi
priešinimus neatatinka tikreny
bę. Argentina yra pasiryžusi 
bendradarbiauti su ketomis 
Amerikos respublikomis pre
kybai atgaivinti ir savisaugai 
organizuoti. Argentinos atsto
vas Havanoj pildė vyriausybės 
instrukcijas, bet karta s jis bu
vo blogai suprastas, o dąr blo
giau jo poziciją interpretavo 
Amerikos bendradarbiavimui 
priešingi laikraštininkai.

draudimams. Įstatymas numa
to trijų metų bausmę kalėjime 
ir labai sunkias pinigines pa
baudas. Pranešama, kad komu
nistai paskutiniu metu pradėjo 
Šveicarijoj veikti labai konspi
ratyviai. Pažynlėtina, kad Švei
carija visoje Europoje buvo vie
ninteliu kraštu, kur spauda tu
rėjo didžiausią laisvę.

MONTREAL, Kanada, rugp. 
6 d. — Pranešama, kad Mon- 
treal miesto meras Houdc po
licijos buvo areštuotas ir pa
sodintas į koncentracijos sto
vyklą. Kanados vyriausybė bu
vo priversta griebtis tokių prie
monių, nes paskutiniu metu 
mero elgsena buvo jau nebe
pakenčiama. Anksčiau jis sa
kė Italijos fašistams labai pa
lankias kalbas, bet paskutiniu 
metu jis pradėjo organizuoti 
jaunimą valdžiai pasipriešinti. 
Kanados vyriausybė siu tarė 
mobilizuoti vyrus kraštui gin
ti, nutarimas buvo parlamento 
patvirtintas, o meras kviečia 
visuomenę priešintis tokiam 
nutarimui. J s priklausė kon
servatorių partijai ir veikia fa
šistų diriguojamas.

LIEPOS IR RUGPIUCIO M£N. 
Naujienų Raštine 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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| MARTIN GUDELL

(Tęsinys)
FAI

Antra svarbia išlaisvinančio 
socializmo organizacija buvo 
rederacion Ahhr'ųuišta įLėbicd 
-- FAI — Iberijbs Aharciilsta

Bendrai paėmus išlais\inan- 
čio socializmo šalininkų skai
čius Ispanijoj siekė dideliij 
skaitriienų ir jų įtaką visuome
nės gyvenime buvo labai dide-

portbgdlų anarchištų grupes sli- 
darė bendrą organizaciją savo 
veikimui koordinuoti ir pasiva
dino šiuo vardu.

FAI visą laiką buvo slapta 
organizacija, kurią labdi smar
kiai pėršekibjb VišdklaEopdš 
vyriausybės. Reakcijos laikais 
josios nariams tekdavo smar
kiausieji smūgiai, na bet ji taip 
pat kirsdavo smarkius smūgius 
senosios Ispanijos dtstbvdmš.

Beveik visi svarbesnieji sabo
tažo aktai, atentatai, įvairus 
pasikėsinimai, griežtesnieji 
streikai ir sukilimai buvo daro
mi FAI narių. Fai narių įtaka 
buvo labai didelė CNT organi
zacijoj ir vietomis jie užėmė 
vadovaujamas vietas.

mis nedidelėmis grupėmis, kU 
rioš tarpusavius ryšius palaiky
davo per "delegatus. Savo veiki
mą mokėdavo taip gerdi užmas
kuoti, kad policija jokiu bildu 
jos veikinio negalėjo nUslopin- 
ti, nežiūrint, kad ir labai dide-

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisiPrikti gerus 
ikmius. Akys , egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITŪRŲ HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti 

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

(ItANE COAL COMPANY 
5Š32 So. Lung Ąvenue 

Telefonas PdRTSMOUTfa 9022
PO’CAHŪiNTąMine RUn iš geriausių mainu, 
daug dulkių išimta Perkant $7.35
5 tortUs ar daugiau .......... ...... . ■
Smulkesnė^ dėl didelių namų. Per- $‘7.00 
kant 50 tonų ar daugiau tiktąi ,......... * ■
PETROLEUM CARBON COKĖ $Q.25

Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas _____ ©

Juo toliau, juo dešihieji darė-

No. 25<J6į NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEpT.
I 86. iiAIsted St, Chlcifr6, dl.

. Čia Įdedu 10 centų ir prašali atsiųsti man Pavyzdi No.

, . COPR, I9*O< N5SDUCRAFT SERVICE, INC. .... , . ..•
CROCHĖTĖD EDGINGS PAttERN 2596

No. 2596 — Mezginiai pagražinimui.

| Vardas ir pavardė....

I Adresas.........................
I Miestas ir ValstijA.

ne CNT ir FAI orgaiiizac jų 
po visas Ispanijos provincijas 
buvo daug įvairių išlaisvinančio 
socializmo grupių, kurios dcl 
įvditių įirieždšČilį nepriklaiiše 
ne vienai šiį didžiulių oFgani- 
zūcijų. Vięnbš ją turėjo škir- 
liiigaš Įiažiiiras taktikos dtžvil- 
giu, o kitos nesutiko organiza- 
cijon įstoti dėl filosofinių sume-

Šukiiimo išvakarės
Ispanijos generolai visuomet 

mėgdavo maišytis į politinį sa
vo krašto gyvenimą. Karams 
su užsieniais Vesti jie neparodo 
didelių gabumų, iiesugebėjo ap
ginti kitdis laikais buvusios gu
da didelės itnpbrijbs, bet Užtai 
ptondneidmientos daryti, kitaip 
sakant karą šu savo tauta vesti, 
ji'e buvo dideli specialistai. Šios 
rūšies sukilimai jifemš beveik 
visuomet ĮiasišekdaVb. Kiekvie
nas ispanų istdrijos dešimtme
tis yra užregistravęs kokį pro- 
riunciamiėnto, kur ginkluoti ka
ro vyrai sukildavo ir laimėdavo 
prieš beginklius.

Antraisiais respublikoniško 

clhirclio nuvyko į Sevilijos gar
nizoną, paskelbė kari) stovį ir 
ištikiiiiiaiisią savo karininkų ly
dimas nuvyko į Tablados kard 
aviacijos kareivines. Ten įsake 
išrikiuoti lakiinūš ir mechani

lt-statines gero vyno ir įš 
nešti tris tužlhdš vynui 
puodelių. Generolas išrikiuo
tiems išdrožė karštą patriotinę 
ka 1 bą, pasisakė, fog* ,(isv. Šu)<ilb 
prieš kairiąją valdžią ir įpasiulč 
kdriams išgerti vyno ir pddetl 
jam tėvyn'ę gelbėti.

Gbnėrolas pabalo, kai jo ir 
kitų aukštų karininkų akivaiž- 
dbų vienas Idkdnas, viršila, žen
gė du žingsiiius pryšakhi, atsi- 
šiikb į išrikiudtuosius ir tarė:

—Neliesti ne vieho vyho la
šo !

Nė vichds kdbėivis nepridrtė- 

vieno vjno įinod'ciib.
Sancliurcho supinto, ką reiš

Fotografas Ėyron Moli ings (po kaitei) įlkb IbiiįfVai Šii- 
žeistaš, kai bandė nufotografuoti ttabby A. AVdliaicė, Itii- 
ris teikia jam pirmą pagalbą.

ir jis apie sukilimą jau negal
vojo; bet rūpinosi kiek galimd 
greičiau išsprukti iš Ispanijos. 
Noi’ėjo gauti orlaivį ir juo iš
skristi, bet sandėlių viršininkas 
jibms atsakė:

—Tamstoms nėra šiame ae- 
rodro.me benzino.

Sahchbrchb Susėdo su savo 
palydovais į automobilius ir pa
sileido portugalų sienos link. 
Sevilijos darbininkai kartu sd 
policinėmis respublikos jėgomis 
sukilimą tuoj likvidavo, San
churclio visai netoli sienos su
čiupo ir kalėjimai! uždarė.

Nepasisekus pirhiam siikik; 
mui, generolai pradėjo galvoti 
apie kitą. Pralaukė trejetą niė;

kartą vyriausiuoju sukilimo or
ganizatorium ir vėl buvo gene
rolas Sanchurcho. Generolas 
Sanchurclio pasėdėjo kokiuš 
metus kalėjime, o kai dešinieji 
pHėjo prie valdžios, tai iš ka
lėjimo jį ir paleido. Sanchur
cho apsigyveno Portugąlijoj, iš 

x>tcii ir pradėjo organizuoti suki
limą prieš respubliką/

Sancliurcho, viciią kartą nu-

savoinis jėgomis. Jis pirmiausia 

riaus visokiariopą paramą, d 
vėliau nuvyko į Vokietiją ir iš- 

sūkili-
mui laimėti.

Respublikoniškoj ispanų ka
riuomenėj tebetarnavo ištiki- 
miausieji generolo Sanchurchd 
draugai generolai Molą, Gbded; 
Jordaną, Franko ir daugeLs ki
lų. Savo įgulose šie aukšti ka
nai pradėjo daryti ištikimųjd 
atranką ir juos ruošė pervers
mui. Visi žinojo, jog kariuome
nėj yra kažkas netvarkoj, jod 
ten viešpatauja senoji dvasia ir 
ruošiamasi duoti smūgis nese
niai įkurtam režimui.

Kai kurie respublikai ištiki
mieji kariai negalėjo daugiau 
konspiracijos pakęsti ir prdiieše 
kfašto dĮisaugos hiiništeriūi A- 
sania. Pastarasis išklausė rapor
tą, bet nieko konkretaus neda-

respublikai ištikimuosius kari- 
iiiiikus. Juos pradėjo kaltinti 
ekstremistais. Tokiu būdu iš 
Kariuoinenėš pasitraukė rėspblb 
Koniškas kapitonas Sedileš sti 
visa karininką grupe; kuri ki
tais laikais konspiravo kartu sd 
Fermiu Galan ir sukilo prieš 
monarchiją. Iš kariuoinenėš tu- 

šių kairiai nusiteikusių lakinių. 
O pulkininką Mangadą Asania 
net kalėjimai! uždtd’ė todėl, kad 
šis protestavo prieš reakcinę 
kariiibmehcš dvasią.

Dar blogiau reikalas stovejd 
Maroko įgulose. Ten respbblika 
vedė tą pačią politiką, kuria 

pasistedgė apvalyti įgtilų. At
virkščiai, bent kiek įtariamus 
kak'inihkus siųsdavo į Maroką, 
mahydahii, jog šiuo būdu jze 
nebusią pavojingi. Bet labai ap
siriko, nuo pirmų respiiblikda

'biudžetą kašrtiet .apsunkinanti sluoksniai rodė savo pasipikti-

įsikutiiito toitį Matote įgto 
buvo įydVBjiBgbMlši'dHiiš VlšBš 
ispdbijdš įgbl'dbiiš. fttai ydšta- 
bėjd iib liktai kdiridi iiilšlteikį 
cleiH'ėlitai; i3‘et ik* b&tyš l;^įiubii- 
koiiiii;

30d ihil. pesetį. Mdiiriį mes kar- 
dd niekad nėįdltalikšime, tuo 
tarpb šiąsddmi į Afriką gydyto
jus, inžinierius ir mokytojus ją 
leiigvai pkddrįrsime neatskiria
ma Ispanijos dalimi. — Jeigu 
respublika nepanaikins Maroke 
stovinčios kariuomenes, — bai- 
gė Gonzalo de Raparaz 1932 m.

! respublikos prezidentui Alkala 
Zadiora rašytą rUštą, — tdi ta 
karibomenė ilgai netrlikūš pd- 
naikins restidbliką.

Kaip niatonie, tdi buvo pra- , 
našiški žodžiai. Bet respubliko
niški valdovai nenorėjo kreipti 
deiii’ešib į 80 m. sėiii'o liurody- 
iiiliš;

kdij) miiiejonlė il)3(i m. vasa
riu Hiėh. rihkiitiUš iaiiiiėjb kai
rieji; ir Asariia iš naujo suda- 
Fe ihinislebią kdbihetą. Gbnero- 
Idi Ddvo beiiidtię sukilti pasku- 
tiHČidis vdsario dr pirmomis 
koVO dieiibihiš. kariubmenėj 
jie ttiFėjo Vlškiį labai gerai su- 

‘dF§dHizdvę; krdiikb, blidamaš 
gbii’etdtaiiahiė štalib, viską tam 
šlikiliiiiUi paFubšė. bėherolai 
ttii'ėjb išdirbį iib tiktai sukili- 
Hib biaiid, bet jiarubŠę ii* karo 
šVdvĮ škelbiŪirčtaš įsakymus.

kariškbš stFUlĮegijoš atžvilgiu 
Idi bllVo gėridušidš Idikolaarpis 
štikiiirhūi. Ašdnid ddb iibperėme 
kaFb iiiiništabijbš Į šavb rankas, 
dar ilešdškubb (padaryti kai ku
rių pakaitų štabo ir ministeri
jos personale. Užtat politiniu 
atžvilgiu momentas buvo labai 
šukiiihiiii hcpaiahkuš. Tik ką į-

jos gbbįbtifij ii; žUHrdiištiį Sbh- 
zald tVė italidi'dž pikilibtaiš Ffeš- 
pulilikoš talšHbiiiiš ItFfeipS ydi- 
daiičitįjų šliibkšhiu klehiBsį į šį 
pavojų. Virš trisdešimt metų 
jis išgyveno Afrikoj ir žinojo 
geriau negu kas kitas koloniza
cijos problemas. Jis šiulė pd- 
naikinti iš viso ten esančią ka- yykbsieji rinkimai parodė; jdg 
riuorriėnę. Kraštui ji neduodan- krašto 
Ii jokios iidiūloš; tuo tarp d' kairiesiems.

nuotaika simpatizavo
Platus liaudies

Klausykite tatisų iradle progranlų Antradienio lt* Šeštadienio ryt- 
y&fe&iiis, 19:d6 v*l. r^to ii W. H. L P. stoties (1480 K.) 

si POVILU 8ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagbs, 
ęicėfd. 
LietUvią,
Direktorių 
Asociacijos

. tukime .
. KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE

linini iiiiiciiiiiiiiiiiiiiniiiii m n it 

Ambulanęe 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

V-I

&

J-

’t.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
uaV*1- v.................................................. ......

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

1 ^AMBULANCE , 
a blĖNA ik naM'’

Visi Telefonai Y ARDS 1741-1742
4<5-07 Sb. HėHMtatė Avfe.
4'447 South kairfield Avenue

Telefonas lAfAYETTE 0727

I—\ -i • koplyčios visose
"N7" cEB. 1 Chicagos dalyse

S. P. MAžElkA YAk<is 1138
3319 Lituanica Avėntie YAltds 1139

LACHAWIČZ IR SŪNUS , ,
2314 West 23rd Placb Phohe CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBfetlt V. PETKUS
4704 So. Western AVenue Uhone LAFayette 8024

ANTANAS M. PŪitLIPS
3307 Lituhnich Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B; PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phohė Cicero 2109
6812 So. We£tern Avė.
1410 South 49th Cburt; Cicero

J. MULEVIČIUS
4348 S. Californih Aveftife Fhtthe LAFayette 357Ž

P. j. RIDIKAS
3Š54 S<k halsted Sit-feet YARds 1419

I. j. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

■v

*

nimą dešiniaisiais ir pasmerkė 
jų politiką.

Tuo tarpu patys dešinieji pa
sijuto be vado ir neturėjo vie
ningos orientacijos. Gil Rbbleš; 
kuriš dešiniųjų buvo tituluoja
mas tautos vadu, rinkimus la
bai negarbingai prakišo. Pasku
tinę prieš rinkimus dieną jis 
pasakė per radijo kalbą, kurios 
fhėtu; patš savo žodžiais susi
žavėjęs, pradėjo vaizduoti kaip 
jis triūmfališkai įžengsiąs į sos

Prakiširhaš j d buvo tbks dide
lis, kad bemaž jis pats liko už 
parlamento durų, nekalbant 
jau apie daugelį jo partijos na
rių.

Pralaimėjęs politikas nega ė 
jo būti autoritetu nei dešinie
siems. Pastarieji pradėjo ieško
ti naujų žmonių. Turėjo dū 
kandidatus į vadus. Vienu bu
vo respublikos prezidentas Al
kani Zamora, o antruoju buvęs 
diktatoriaus Primo de Rivcra 
finansų ministeris Calvo Sotclo.

(Bus daugiau)

Remkite tūds, kurie 
garsinasi 

‘‘NAUJIENOSE'

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERĄPY . 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

. Telefonas:.
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
> Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th ŠTREET 

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 iėi; VaRDŠ 5921

DR. BERTASH
756 West Š5th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CttlRUfcGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Sęredomis ir Nedėk, pagal sutartį 
Rez. .6631 Šo. California Avenue

Telefonas Repubiic 7868

Ofiso TeL Virginia 0036 
Resldencijos Telefonas 

BĖVERLY 8244
Jeigu nęatsiliepia;. šaukite

. , BpULEVARD 1040 r . .f
DR. 1’. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĖNUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Vah
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 MADIŠON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEF 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

4 it t7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V, A* Šimkūs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko , 
3343 S. HALSTED ST. '

Trečiad., rugpiucio 7, 1940

Dr. V. E. SIEBLINSKI
DANTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį 
4631 Sb; Ashland Avė 

tel. YARDS 0994
AnttačL, Ketvirtad., Penktadienį 
4143 Šo. Archer Avfe: 

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRlKOL’lS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ollsas 464!! Sd. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: NUo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Neaėlioj pagal susitarimą 
Ofiso,,Tel.: YARDŠ 47$7 

NanitĮ Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DfeųTISiAs

4645 Sb; Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Šerėdbj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
v 2808 West 63rd St. 
VALANDOS:2—4 popiet ir t—« 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 
., niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOtK 6111

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tėl. Hemlofek 5849

Dl Peter T. Brazis
GYDYTOJAS ir chirurgas
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)...............

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—0 Vai. vakaro ir pagal sutartį
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

f

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šveritadiėniais , tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Įlydė Park 3395

6900 Šo. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus šeredoinis ir subatomis.

kitataučiai
DR. HERZ.MAS

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 SL

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

Tel; CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 S(k Ashland AVe.
2-ros lubos

. CHICAGO, . ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nub 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone l\ilDWAY 2880

. Telefonas VARbŠ 0994
Dr. Mautice Kahh
4631 cbuTh Ashland avė.

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

Rtež. Telephdrie PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—-127 N. Dearbom St
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—£323 So. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So; Dtearbom St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų leL—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose”

______ -
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DVYNAI
Prieš keletą savaičių mano 

draugo žmona užsisakė dvynu
kus ir dabar — skundžiasi man 
vyras — jos elgimasis virto 
toks iracionalus, jog tai kelia 
didžiausią pasipiktinimą. Jų 
ginčai galiausiai pasiekė ir ma
no teismą. Jų esmė pasirodė 
tokia, švelniai tariant, nema
loniai naivi, jog net ir mane jie 
šiek tiek apkvaišino. Bet ko
dėl? Nuo Adomo ir Jėvos dvy-

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaites

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UI.

nukai gimsta, bet žmonės ne
išsprendė jų problemos, bet ly
giai nuo tų pat žilų laikų jie 
kariauja, ir karų problema nū 
kiek dar nepažengė į isprendi- 
mo stadiją. Ir vienas ir k Tas 
yra gaivališkas reiškinys.

Tik mano draugo žmona tą 
gaivalą nori prijaukinti ir pri
versti sau tarnauti. Ekonomiš
ki, gyvenimo, patogumų, lini
jos ir k. ir k. sumetimai ją ver
čia gimdyti iš karto dvynukus. 
Jinai yra “zweikindersystemo” 
adepte. Jos elgimosi po to nu
tarimo viešai neatpasakosi, bet 
jį galima butų biologiškai su
vesti į tai, kad jo.s švelniu su
pratimu dvynukai reikalingi 
dvigubos koncepcijos, dviejų 
atskirų, vienas nuo kito laiko 
tarpu atskirtų, embrionų prasi
dėjimu. Pagal jos teoriją dvy
nukai dar yra patogus auginti, 
nes ne tiktai jų augimas, svei
kata, ūgis, bet ir būdas, fizi
nės ir psichinės reakcijom - - 
visa yra vienoda ir todėl iš tė
vų (ypačiai iš motinos šiuo at
veju) reikalaus tik vieną kelią 
skinti. Vadinasi, visais atžvil
giais vienu triūsu auginama 
dvi būtybės.

Aš visada abejodavau tų 
moderniųjų filosofų sistemo
mis, kurie savo tezes pagrįsda- 
vo tąja koncepcija, kad nudie- 
lis žmogus yra “homo econo- 

micus”. žmogaus gyvybės funk
cijų stebėtojui toks jų apribo
jimas turi atrodyti ir bepras
miškas ir kenksmingas, bet da- 
jar jau suprantu, kad tie vy
rai turėjo turėti - per žmonas 
;okias būtybes, kokia yra ma

no jau minėtojo draugo gyve
nimo draugė. Juk tai nuosta
bus gyvenimo išteklių ir pa
stangų paskalsinimas! Bent 
nuostabus savo sugalvotu nuo
seklumu, nors jo pamatai ir 
yra gerokai išklibę.

Dvynukų tema, deja, nėr.'t 
tokia paprasta. Bent mums — 
biologams. Mes apie ją žinome 
štai ką. — Dvynukų yra dvi 
rūšys: “panašus” ar “identiš
ki” dvynukai ir “nepanašus” 
ar “broliški”. Pirmieji gimsta 
iš vieno apveisto kiaušinėlio 
(su tuo, žinau, nesutiks mano 
draugo žmona), o antrieji — 
iš dviejų (čia sulauksiu jos 
pritarimo). Nepanašus dvynu
kai gali būti ne vienos lyties ir 
gyvenime jie nū kiek nėra pa
našesni į vienas kitą už kitus 
tų pačių tėvų vaikus. Ir augin
ti juos, žinoma, nebus pato
giau, nes nei jų auginimas, nei 
būdas dėl bendro gimimo nesu- 
panašės.

Nnujlenų-Acmp Tf>l/»nhotc»
James V. Forrestal iš New 

Yorko, kuris liko paskirtas 
laivvno sekretoriaus asis- 
tentu.

ankst . Tarp “panašių” dvynu
kų pasitaiko ir vadinamieji 
“jungtiniai”' dvynukai. Jie yra 
tikrai nelaimingi. Jie būna la
bai panašus vienas į antrą, bet 
paprastai vienas iš jų pasisa
vina didesnę dalį ir akulų ir 
raumenų, ir tai jam duoda tam 
tikrą viršumą ir kitais atžvil- 
gia s. Kai jungtiniai dvynai 
gimsta, kyla reikalas juos at
skirti chirurginiu budu, bet be
veik visada tie dvynai būna su
augę per tokią gyvybei pavo
jingą vietą, jog išsk rti juos 
yra pavojinga, žinomiausi jung
tiniai dvynukai buvo vadina
mieji Siamo'dvynukai, kuriuos 
už pinigus rodė pereito šimt
mečio septyniasdešimtaisiais 
metais. Bet jie, ; deja, buvo la
bai skirtingo budo ir dėl to 
dažnai su savim barda'vosi. 
Eng’as buvo abstinentas, o 
Čang’as, švelniai tariant, toks 
nebuvo. Teoriškai pamilus dvy
nukus, to pamiršti irgi negali
ma.

“Mano
eilė dabar

Aš tikiuos!”

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ 

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

— I r-' I. V

•8KOLINAM ant.4**-J
MORGIČIŲ
Šafety Dėžutės nuo $2.00 i
Rašome Insurance Visokios Ru-. 
šies—R. E. Patarnaujam prie“ pir* į 
kimo ir pardavimo namu. Par*d 

duodam Money Orderius. ♦’ *
Notary Public—-Modernas Ofisas y

SUKYS—DOODY J 
% ANTONISEN, .Ine.21 

3252 SOL HALSTED STREFT’2

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis. 

NUSIPIRKIT PAKANKAMAI 
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taksų 3% {eina į Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau
POCAHONTAS — Third Veln 
ar New River. Ne- $"7.75 
rūksta ... Namams
WEST VIRGINIA MINE $T35 
RUN — Extra rupios

CHICAGO SOLVAY arba CHI
CAGO COPPERS — $0.35
Pea Coke

ANTHRACITE Chest- $4 0.25 
nut ar Fange Hard Coal
MILLER’S CREEK 
šmotai, Genuine 
Consolidation

Dideli
$ft.35

ATLAS BLOCK — $0.15
Puikios Pečiui Anglys

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.
ILLINOISSCREENINGS — ge- 
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba $4.70 
rankomis kūrenti H*
ACE~ŠTOKER NUT — 1-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių 
įrengimams ”
ROYAL ŠTOKER NUT — Mu
sų Vadas. Puiki Štoke- ..$/V05 
riam Anglis
BLACK MAGIC SCREENINGS 
—-1-inch $-7.20
rupumo 
BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ka pinigai $"7.65
grali pirkti

Kainos Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

4919-21 So. Paulina St Prospect 7960-61

“Panašus” ar tikrieji — vie
no kiaušinėlio — dvynukai vi
sada yra vienos lyties ir bend
rai visais atžvilgiais yra lab a u 
panašus vienas į kitą už kitus 
tų pačių tėvų vaikus. Kai kurie 
iš jų yra net labai panašus vie
nas į kitą dar visok’omis paša 
inėmis ypatybėmis, kurios vie

na antrą papildo ir sudaro tar
tum normalų vienetą. Pavyz
džiui, dažnai vienas dvynukas 
būna dešinys, antras — kairys 
(kalbu apie jų rankų išvysty
mą) ; ir dažnokai kairys dvy
nukas yra anatomiškas fenome
nas, jo viduriai būna tartum 
apsupti (anatomijoje tai vadi
nama “situ.s inversus”): širdis 
dešinėje pusėje, kepenys —■ 
kairėje ir t. t. Tokie dvynai 
vadinami “veidrodiniais” dvy
nais. Bet jie, kaip sakiau, yra 
gana reti.

“Panašių” dvynukų pamėgi
mai ir pasibjaurėjimai papras
tai- yra vienodi. Daugelis ‘ dvy
nukų prisipažįsta, kad jie vie
nas antrą labiau myli negu ki
tus brolius ir seseris; ar kad 
jiems ilgu, kai juodu išskiria. 
Bet įdomiausia šiuo atveju (o 
kriminologams svarbiausia!) 
yra tai, kad dažnai “panašių” 
dvynukų ne tiktai pirštų lini
jos yra panašios, bet ir visas 
rankų ir kojų vadinamasis “try
nimasis” paviršius yra visiškai 
identiškas; o “veidrodinių” dvy
nukų atveju tie ženklai, kaip 
kad ir viduriai, yra atvirkščiai 
susikloję.

“Panašus” dvynai dar keisti 
yra tuo, kad jų kūnai yra si- 
metriškesni negu paprastų gi
musiųjų. Paprastieji žmonės 
savo kūnuose ir ypatingai vei
duose turi daug nesimetrišku- 
mo. Pavyzdžiui, abi veido pu
sės beveik visada yra nepana
šios, ypačiai jų akių dydis ir 
pozicija. O su “panašiais” dvy
nais to nepasitaiko. Kodėl? — 
tai mokslo mįslė. Viena teori
ja sako, kad žmogus genus 
homo, kaip kad karvelis, yra 
dviejų kiaušinėlių būtybė ir 
kad prasilenkimas su tąja tai
sykle duoda kūno asimetriją ar 
kitų trukumų, ar tiesiog dege
neraciją. Tad pagal tą teoriją 
“panašus” dvynukai yra vie
ninteliai normalus žmonės, ir 
mano draugo žmona verta pa
gyrimo, kad jų įsigeidė. Tai 
teorijai sutvirtinti ir minėtai 
poniai dar labiau padžiuginti 
galima, pacituoti tokius du me
dicinos pastebėjimus. Vienas 
yra tas, kad epileptikai ir kiti 
nervų ligoniai pasižymi aiškia 
veidų asimetrija; kitas — mok
slui nežinomas nė vienas dvy
nukas, iškilęs gabumais, inte
lektu aukščiau už kasdieninio 
žmonių lygio vidurkį. O juk — 
kaip sako šaunusis italas Lom- 
broso — gen jalumas ir pami
šimas biologįškai yra toks pat 
iškrypimas.

Bet dvynukai gimsta kartą 
per šimtą gimimų. Ir džiaugtis 
dvynukais dėl aukščiau išdės
tytų samprotavimų dar per

Tad net labai “panašus” dvy
nai, t. y. panašus savo išvaiz
da, kartais gali labai skirtis 
emocionaliai ir savo intelekto 
gabumais. Mano parapijoje aš 
ilgai negalėjau atskirti dvieju 
brolių dvynų (“panašių”), nors 
seniau nekartą praleisdavau iš
tisą dieną ganyklose, kur jiedu 
drauge ganė bandą. Kartą su
tikęs vieną jų m’cste ėmiau 
tęsti su juo vakar dienos pasi
kalbėjimą. Bet tas dvynukas 
pasileido juokais. Pasirodo, ten 
kito butą. Paklausiau, ar jiedu 
su broliu dažnai sueina (norė
jau žiūrėdamas į juodu abu iš
mokti juodu atskirti). Į tai jis 
man lakoniškai atsake, kad to
kios rupūžės jis niekad nė ma
tyti nenori... Tas kaimietis bu
vo labai praktiško proto ir lie
žuvio žmogus, « ftai pamaniau,* 
kad jo sumetimai yra tik uti- 
litariški, bet vėliau įsitikinau, 
kad jo tiesą sakyta. Tad, įsi
vaizdavęs, kad jų pirštų ženk
lai yra vienodi, — kas net yra 
būtina įtarti — turėtume pui
kius metmenis ;• kriminaliniam . >■ romanui.

Tačiau, pasilikę „ ir tokių “pa
našių” dvynų, . kųpų dvasinės 
savybės yra be galo panašios, 
bet iš veido ir kūno jų niekas 
dvynais nepalaikytų. Tokį at- 
sit’kimą man teko pačiam pa
stebėti visai neseniai su dviem 
seserim. Aplinkybių čia ver
čiau neminėsime. Viena iš jų, 
man gerai pažįstama, niekad 
savo sesers man nebuvo minė
jusi, bet pakalbėjęs valandėlę 
su jos antrąja “puse”, tuoj pa- 
klauiau, ar' toji nepažįsta ma
no pažįstamosios. Paaiškėjo, 
kad pastarosios vyras los ant
rosios ypatingai neapkentė kaž
kokia irracionalia, beprasmiška 
neapykanta. Kodėl? Gal todėl, 
kad beždžionė darosi bjaures
nė dėl savo panašumo į žmo
gų. (“L. A.”)

JUOKAI
Priverstinis nusileidimas

— Ar girdėjai, kad lakūnas 
Jonys Vedė turtingą našlę.

— Tai, taip sakyti, priver
stinis nusileidimas.

• FOTOGRAFAS

, SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima Už ........
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ......

$13.50 
$50.00

RAUDONGYSLIŲ fifi
Išėmimas ir Ligon. £>v«UU 
REUMATIZMAS M A A 
Greita Pagelba ....... fcaUU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija $1 (1(1
ir vaistai .................. I ■ UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

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

J ŲS nenorėtumėt dalintis 
savo vacuum klyneriu, ar 

• pečium ar karu su kita šei
ma.

Toks pat vargas yra su 
party-line telefono .patarna
vimu. Puiku kai linija liue
są, bet taip dažniai ji būva 
užimta kai jus skubinatės

... Turėdami individualią 
liniją, jus šaukiate kitus, o 
jie šaukia jus bet kuriuo 
laiku, nelaukdami.

Ir individuali linija kaš
tuoja tik truputį daugiau, 
o už pakeitimą nereikia mo
kėti. Kodėl neužsisakyti to
kią liniją dabar? Tik pašau
kit musų Biznio Ofisą.

In Chicago, cal! OFFicial 9100

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
A+^uk’te “THE TELEPHONE HOUR” kas pirmad.
7 V. V., Daybght Saving Time, WMA0,

PIRKITSAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPINKIT 
TARPININKO 

PELNĄ

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

Trcč. ir ŠeŠt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

Mes lovų, box 
atnaujiname

esame dirbėjai matracų, 
springs ir studio couches. Mes _j-i.,jti
senus matracus—vienos dienos patarnavi- 
mas. Mes pristatome bet kur mieste. Nuo- 
širdžiai kviečiame jus atlankyti musų įmo
nę ir pažiūrėti kaip mes dirbame. Atsilan-

------_ . DDIIZ A
Atsineškit t šį Kuponą |r^ B

1 ŠIS KUPONAS YRA > ZlL V O
i VERTAS $1.00 ANT |
i IEK™°«!?KINI° 11936-38 S. HALSTED ST " V llvo tpO.vv (
i------------------------------------ 1 Tel. MONROE 0377-0378

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

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

— and ----------
LOAN ASSOClATIONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Eres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

Naujieną S pulką

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN 

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR 

VADINSIS

Universal Savings 
and 

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

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

GARSINTOS “NAUJIILNOSK

MADOS

No. 4492 — Vasarinė suknelė su 
“Turban”. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL
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NAUJIENOJ
t

The Lithuanlan Daily New»
Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

byExcept Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$3.0Q per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Užsakyme kaina;
Chicagoje—paštu

Metams------------------------
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui ______

Chicago j per išsiuntinėto  jus:
Viena kopija___________
Savaitei ------------------------
Mėnesiui .............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicago j, 
paštu: (Atpiginta):

Metams .................
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ---------  $8.00
Pusei metų .........  4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

|8.0C 
4.0C 
2.0C 
1.5 

.76

3 
18 
75

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00
.76

Gen. Pershingo pasiūlymas

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago. III Telefonas Ganai 8500.

Ir Latvija gavo “numerį”
Maskvos sovietas “priėmė” į Sovietų Sąjungą ir Lat

viją. Ji yra “penkiolikta sovietinė respublika”.
Latvijos prezidentas Ulmanis, kaip jau buvo praneš

ta, yra sušaudytas. Užsienių reikalų ministeris Munters 
ir jo šeima išgabenti į Rusiją, šimtai buvusių Latvijos 
respublikos valdininkų ir šiaip žymesnių žmonių nežinia 
kur dingo.

žodžiu, Latvija pasidarė “laisva”.

Tą pačią dieną, kai lakūnas Lindberghas ragino 
Jungtines Valstijas, “kooperuoti” su hitleriška Vokietija, 
tai gen. Pershingas, Amerikos kariuomenės vadas per
eitame pasaulio kare, kąlbėjo per radio, patardamas 
Jungtinėms Valstijoms teikti kaip galint daugiau pagal
bos Did. Britanijai. Jisai siūlė specialiai pavesti anglams 
bent 50 šarvuočių, pasilikusių nuo pereitojo karo ir Ame
rikos laivynui dabar beveik nereikalingų.

Didelė dauguma Amerikos žmonių pritars greičiau 
Pershįpgm, negu Lindberghui. Padėdama anglams, ka
riaujantiems prieš Hitlerį, Amerika apsaugoja save, nes 
jeigu Hitleris karą laimėtų, tai Jungtinės Valstijos pa
liktų paskutinė demokratijos tvirtovė pasaulyje. Paci- 
fiko vandenyne Jungtinės Valstijos turėtų ginti savo po
zicijas nuo Japonijos, o Ątlantike nuo Vokietijos ir jos 
vasalų. Tokioje padėtyje kažin ar neatsisuktų prieš Jung
tinės Valstijas net ir Pietinės Amerikos respublikos, ku
riose italų, vokiečių ir ispanų įtaka jau ir šiandien yra 
stipri?

Kol Anglija kovoja, dar ne vėlu Amerikai pasisteng
ti tuos pavojus pašalinti, neįsiveliant į karą.

Tik Dr. Garinus (senas, so- 
ciąl-demokrątų veikėjas) turė
jo drąsos atsistot; ir prieš to
kią begėdišką bolšeyįkų apgau
lę užprotestuoti. Stalino žvalgy
bininkai už jo drąsą jam, be 
abejonės, atkeršys.

Taigi tau neva Lietuvos žmo
nių “valios pareįškipias”, ku
riuo prisidengdami Maskvos 
despotai pavergė Lietuvą, buvo 
gryniausia žujikystė.

KAD MELUOJA, TAI 
MELUOJA

SI. Miščikas-žiemys

Rusija ruošiasi skubiai karui ■ ai

Biurokratiški smegens KAS BUVO SKELBIAMA 
— O KAS PADARYTA

(Tęsinys)
Taip ir įvyko. Paryžiuje nesi

laikyta, nes ten butų pasikarto
ję seni komunos (Paryžiaus) 
laikai. Kol Paryžius nebuvo dar 
apgultas, darbininkų kvartalai 
buvo kariuomenės . apsupti ir 
saugojami, bet Paryžiui atsidū
rus fronto ugnyje, butų reikėję 
bendradarbiauti su tais darbi
ninkais kitoniškai ir tai butų 
tik pagreitinę revoliuciją Pran
cūzijoje. Veigantąs ir Petain ne 
nuo šiandien žinomi reakcinio 
nusistatymo generolais, nors 

i aktyviai politikoje nedalyvavo.
Bet viso šito nebūtų buvę, jei' 
komunistų agitacija užfrontėje 
nebūtų egzaltavus darbininkus 
kenkti karo mašinai. Tuomet 
darbininkų ir valdžios santykiai 
nebūtų toki blogi buvę ir gal 

| šiandien ne tik Prancūzijos pa-

žvilgs- 
tai sa-

fašistinės valstybės mes 
nį į Dardanelus, antra, 
votiškas barjeras prieš italus ir 
vokiečius benorinčius veržtis į 
Artimuosius Rytus ir tuo susi-

Dar 'pernai metais Lietuvoje buvo pradėta organi
zuoti Kultūros Fondas. Iniciatyvą pasiėmė kai kurie ra
šytojai. Jie sušaukė įvairių visuomenės veikėjų susirin-j 
kimą, kuris išrinko komitetą ir įgaliojo jį parašyti Fon
do įstatus.

Dabar tą reikalą paėmė į savo rankas Paleckio “vy
riausybė”. Bet Kultūros Fondas jau pavirto grynai biu
rokratine įstaiga.

Jo vardas yra pakeistas į “Liaudies Kultūros Fon
dą”, tačiau liaudis su jo tvarkymu neturi nieko bendro. 
Viską daro švietimo ministeris, nors vyriausias Fondo 
organas yra neva kokia tai Taryba. Paduodame čia kat 
kuriuos punktus “Liaudies Kultūros Fondo Įstatymo”, 
kurį paskelbė paleckinė “Elta”:

“Liaudies Kultūros Fondo uždavinius vykdo ir 
tiems uždaviniams, turimas lėšas skirsto Liaudies 
Kultūros Fondb“ Taryba. '

“Liaudies Kultūros Fondo Tarybą sudaro jos 
pirmininkas Švietimo ministeris, nariai, renkami vie- 
neriems metams atitinkamų profesinių darbininkų, 
mokslo, literatūros, publicistikos, vaizduojamo me
no ir muzikos darbuotojų organizacijų, po vieną nuo 
kiekvienos, ir trys Švietimo ministerijos atitinkamų 
sričių atstovai, Švietimo ministerio pakviesti...

“Liaudies Kultūros Fondo Tarybos nutarimus' 
vykdo Švietimo ministeris.”
Savarankiško visuomenės veikimo naujieji Lietuvos 

šeimininkai nepakenčia. Viskas turi būt ministerių kon
trolėje.

Tas Fondas bus ne kultūros ugdymo, bet kultūros 
slopinimo įstaiga. ;

. Maskva ir jos pakalikai sako, 
kad Lietuvos liaudis pareiškusi 
savo valią per rinkimus (liepos 
14 ir 15 d.d.) ir pasisakiusi už 
Lietuvos “susovietinimą” ir pri
jungimą prie Rusijos. Visi žino, 
kad tai buvo ne rinkimai, bet 
komedija, nes buvo legalizuota 
viena tiktai komunistų partija, 
agitaciją galėjo vesti tiktai so
vietų komisarų kontroliuojama 
“vyriausybė”, ir kandidatus ga
lėjo nominuoti tiktai valdžios 
sudaryta “Darbo Lietuvos Są
junga”. Tačiau, net ir šituose 
suklastotuose rinkimuose bal
suotojams nebuvo leista paręik- 
šti savo nusistatymą, ar jie no
ri, kad Lietuva butų paversta 
Sovietines Rusijos* provincija, 
ar ne.

Kaip tik priešingai. Už kele
to dienų prieš balsavimus Mas
kvos komisaras Dekanozovas, 
Paleckio “kabineto” nariai ir 
kandidatai į “seimą” skelbė, 
kad Lietuvos ekonominė tvar
ka nebus pakeista ir kad Lietu
va paliks nepriklausoma vals?-, 
tybė. Jie sakė tiktai, kad Lie
tuvos respublika palaikys drau
giškus ryšius su SSRS ir suda
rys “glaudžią sąjungą” su ja.

spaudai pareiškimą apie busi
mojo “seimo” uždavinius tei
singumo ministeris P. Pakark- 
lis, kuris kartu buvo ir kandi
datas į tą “seimą”. Pagyręs 
“galingąjį Rytų kaimyną” už 
tai, kad jisai praeityje ne kar-

“ ... budimajam Liaudies 
Seimui teks atkreipti didelis 
dėmesys į abiejų valstybių 
draugiškumo plėtimą ir ben
dradarbiavimo gilinimą.”
Toliaus Pakarklis nurodė, 

kad reikės išleisti visą eilę nau
jų įstatymų, tarpe kurių jisai 
suminėjo civilinės metrikacijos 
įstatymą, kurio “projektas jau 
yra paruoštas” (jisai buvo pa
ruoštas dar .prieš Paleckio lai
kus !); vąj^tybės ' ir bažnyčios 
santykių sureguliavimo įstaty
mą ir Jč B£t nė vienu žodžiu 
Pakarklis neužsiminė apie tai, 
kad turės ^Jjuti suvalstybinta 
Lietuvos pramonė arba panai
kinta privatinė nuosavybė že
mei. O apie Lietuvos santykius 
su sovietų Rusija jisai kalbėjo, 
kaip apie atskirų valstybių san
tykius, pagrįstus draugiškumo 
ir bendradarbiavimo dėsniais.

Dar griežčiau pasisakė kitas 
kandidatas į “liaudies seimą”, 
Kauno burmistras Dr. Antanas 
Garmus.

Už frįjų (įtebM Prieš “lįąudįes 
seimo” rinkinius, liepos 11 d., 
pąjeckis ir kiti Maskvos paka
liką; surengė Petro Vileišio 
aikštėje, Kaune, “valstiečių ir! 
darbininkų vįeųybės” įpif.ngą. 
“Ęlta” praneša, kad jame daly
vavo — 120,000 žmonių.

“Liepos 11 d. Kaune, Petro
Vileišio aikštėje”, rašo pro
fesionališki melagiai, susime- 
tusieji į buv. Lietuvos tele
gramų agentūrą, įyyk° Pip’I klupdymo butume nematę, betl 
mas Lietuvos istorijoje savo Lr Paryžius butų suvaidinęs re-Į 
gausumu valstiečių ir darbi- voiiucinės sostinės — Madrido 
ninku vienybės mitingas, ku- rotę, 
riame ,dalyvavo visomis susi- Prancūzija parduota fašisli- 
siekimo priemonėmis iš kraš- njo elemento, kuris buvo Fran
to suvažiavusių kaimiečių, CUgjjoje> įuo netenka abejoti, 
darbo valstiečių ir Kauno jam Įiejįą paruošė klaidin- 
visų įmonių, fabrikų ir ama- ga Prancūzijos komunistų par- 
tų darbininkų apie 120,000.” tijos taktika kas pakenkė tik 
Visame Kaune gyvena 140,- pačiai Rusijai.

000 žmonių. Bet Paleckio “EI- jp
ta pasakoja, kad į vieną tik- Kokia padėtis šiandien? 
Lai aikštę susigrūdo 120,000! Blogesnė, negu kada buvo.

O štai kitas paleckinis mitin- Anglija pasisakė kovosianti, bet 
gas, įvykęs liepos 23 d.: ar įigam? Ar ir ten neatsiras

“Liaudies Seimui baigus betainų, kurie Churchillį paša- 
pirmuosius sesijos darbus lie- liūs, kaip pašalino Reynaud? Ar 
pos 23 d. įvyko milžiniška bendrai šis anglų laikymasis 
Kauno darbo žmonių džiaug- galimas ilgas? Netikiu. Gal lai- 
smo manifestacija. Prie vals- kylis, Anglijos užėmimas 
lybės teatro susirinko šimtą- kainuoti nemaža vokiečiams, 
tūkstantinė organizuota mi- het ne tiek, kiek butų kainavę 
nia su šimtais vėliavų, plaka- dar Prancūzijos frontui esant, 
tų ir paveikslų padėkoti Tikėtis perdaug Prancūzijos 
Liąuęlies Seiipui už priimtus kolonijomis daugiau negu keis- 
istųrmius nu tarimus (už tai, ta, nes užsibaigus vienur, užsi- 
kad pardavė Lietuvą rusams! baigs kitur, nors iš karto dar 

” Į laikysis gal daugiau dėka bai
mės ir disciplinos, bet kovingu
mo dvasia žuvo.

Petainas pardavęs besąlygi
niai Prancūziją vieton tylėti va
ro smarkią agitaciją, kad kolo
nijos pasiduotų ir liautųsi ko
vojusios, tai butų katastrofiš
kas dalykas ne tik Anglijai, bet 
tuo labiau Rusijai, kuri atsidur
tų apsupta iš visų pusių vokie
čių ir italų, jau neskaitant Ja
ponijos, kurios reakcinės parti
jos vėl šaukia, kad reikia ge
riau nusileisti Š. Amerikai, bet

gi su japonais.
Čia pat pranešama, jog ang

lams pralaimėjus, turkai galvo
ja pasiimit Iraką ir Siriją, kad 
netektų italams arba vokie
čiams, nes tai suteiktų ne tik 
baisų pavojų patiems turkams,

Bet ar visa tai jau ne pervė
lu? Visa šita bus gerą, jei Ang
lija įstengs atsilaikyti prieš vo
kiečius bent metus laiko mū
šiams prasidėjus. Bet ar atlai
kys?

Svarbiausia: ar vokiečiai ne
pasirinks Angliją, o tuo laiku 
italai veršis į Afriką ir Aziją?

Kas tuomet lieka Rusijai da
ryti? Laukti iki anie viską pa
siims ar pačiai skubėti griebti 
tai, ką gali? Klausimas ne leng
vai išrišamas.

Rusijos strateginė padėtis pu 
į Prancūzijos pralaimėjimo žy
miai pablogėjo, niekad nebuvo 
tokia kritiška, jei neskaityti 
pirmus porevoliucinius laikus. 
Paimkite paprastą žemėlapį ir 
pažiūrėkite kas laukia Rusiją, 
jeigu vokiečiai su italais laimi 
greitai karą, o tuo labiau, jei 
dar Anglijos galutinai nesumu- 
šę, visgi įsiveržia į Prancūzijos 
kolonialę imperiją.

Jei prasidėjus karui Rusijos

nimo ėjo nuo Klaipėdos iki 
Juodosios juros ir turint Pa
baltos pakrantes buvo galima 
laikytis, tai šiandien, vokie
čiams užėmus Norvegiją, šis 
frontas nusitęsia iki Lediniuo-

Pabėgusieji ir pasislėpusieji
Paleckio, kabinetas išleido “įstatymą” apie pabėgu

sių arbą pasislėpusių Lietuvos piliečių turto konfiskavi- 
Įųą. Tuo “įstatymu” pasiremdamas, vidaus reikalų minis- 
teris Gedvilas paskelbė sąrašą iš 46 žmonių, kurie yra 
jspėjapii sugrįžti per vieną mėnesį laiko (nuo liepos 25 
(j.)> o kad ne, tai jų turkas busiąs konfiskuotas. “Eltos” 
prąnešiiflu, pabėgo, arba pasislėpė tokie asmens:

“Pabėgusiųjų tarpe 26 yra Valst. Saugumo De
partamento įvairus pareigūnai, kitų dvidešimties pa
bėgusiųjų tarpe minimos šios pavardės: Tadas Cho- 
dakauskas, Kazys Musteikis, Jonas Norkaįfįs, Povi
las Plechavičius, Antanąs Smetona, Zofija Smetonie
nė, Jienrikas Šalkauskas, Jadvyga Tubelienė, Edvar
das Turauskas, Jonas Vailokaitis, Petras Vileišis ir 
kiti.”
Vadinasi, pabėgo daugelis policijos departamento 

vįrsininkų, keletas stambiausiųjų tautininkų šulų ir “Lie
tuvos milionierius” Vailokaitis. Jie, veikiausia,- turės iš 
ko gyventi ir užsieniuose. Bet darbininkų organizacijų 
vadams ir inteligentams, kurie neturėjo nei pinigų, pei 
progos kur nors išvažiuoti, teks patirti ant savo kailio 
bolševikišką “laisvę”.

Daugelis jų dar, gal būt, bandys slapstytis sodžiuje 
arba miškuose. Bet Lietuva nędidelė šalis, o GPU rąnkęš 
ilgos. Retas kuris iš padoresniųjų Lietuvos visuomenės 
darbuotojų išliks sveikas ir gyvas. Karjeristai ir “škur- 
nikai” tai, žinoma, kas kita. Pirmiaus jie tarnavo “tau
tos vadui”, o dabar tarnaus “tautų voždiųi” — ir bus la
kinami..

“valstiečių ir darbininkų vieny
bės mitinge” Petro Vileišio 
aikštėje, Kaune, kalbėjo Palec
kis ir kai kurie “ministerįai”, 
bet nė vienas jų neprasitarė 
apie tai, kad Lietuva turi dė
tis prie Sovietų Sąjungos. O 
kuomet minia nuėjo prie SSSR 
pasiuntinybės, tai Dekanozovas 
(tikrasis Paleckio bosas) pasa
kė kalbą, girdamas “Darbo Lie
tuvos Sąjungą” ir jos platfor
mą, ir pareiškė:

“Už dviejų dienų jus ... ei
site prie urnų atiduoti savo 
balsus goriausiems savo iš- 
rinktiemsiems ... Šventinda
mas jus, o jūsų asmenyje vi
są išlaisvintos Lietuvos liau
dį, aš reiškiu savo tvirtą įsi
tikinimą, kad glaudi ir nesų- 
gtiaunąma Lietuvos Respu
blikos įr Sovietų šalies sąjun
ga ir šių kraštų tautų drau
gyste bus stipriai sutviftin|ą 
ir sudarys tolesnio Lietuvos 
ir Sovietų tautų klestęjįpio 
pagrindą... Teguvuoja glapdį 
Lietuvos ir Sovietų tautų są
jungą jr stipri draugystė!..”
Reikia pastebėti, kad ir plat

formoje tos organizacijos, ku
rią Dekanozovas gyrė, nebuvo 
nė vieno žodžio apie “sovieti
nės” tvarkos įvedimą Lietuvo
je arba apie Lietuvos prijungi
mą prie Rusijos.

Draugiškumas ir bendra
darbiavimas, bet nė* 

aneksija.
Tą pačią liepęs 11 d. davė

i

Lietuva turi būt nepri
klausoma.

“liaudies seimo” rinkimus kan- I
didatas Garmus spaudai pareis-

“Kiekvienas Liaudies Sei
mo narys turės rūpintis, kad 
Lietuva ir toliau liktų nepri
klausoma, žinoma, kuo drau- 
gingiausiuose santykiuose su 
musų galingąja globėja So
vietų Sąjunga ... Liaudies 
Seimui rūpės taip pat ir kai
mo reikalai. Labai svarbu, 
kad ūkiai toliau nebūtų skai
domi, kad vienas iš vaikų lik
tų juose šeimininkauti, o kiti 
turėtų galimybės išmokti a- 
niato.” 1

— “N.” Red.).
Šitame mitinge, matote, da

lyvavo 100,000 žmonių, vienų 
tiktai Kauno gyventojų. Į aną 
mitingą Petro Vileišio aikštėje 
(liepos 11 d.) buvo bent gabe
nami kaimiečiai iš viso krašto. 
O čia tiktai Kauno darbo žmo
nių, ir dargi “organizuotų”, su
sirinko visas šimtas tūkstančių!

Kuomet valdišką žinių agen
tūra šitaip žioplai per akis me
luoja, tai galima numanyti, ko 
verti yra tos “valdžios” pa
skelbti duomens apie “liaudies 
seimo” “rinkimų” rezultatus: 
buk balsavimuose dalyvavę 1,- 
386,569. žmonių arba 95.51 
nuoš. visų piliečių, turėjusių 
teisę balsuoti, ir iš to skaičiaus 
99.19 nuoš. padavę savo balsus 
už maskvinius kandidatus. Bal
sai, veikiausia, visai nebuvo 
skaityti. Kokias skaitlines komi
saras Dekanozovas norėjo pa
skelbti, tokios ir buvo paskelb
tos.

Tik tuomet Rusija pajustų 
savo klaidas, bet jau bus vėlu.

Jei bent komunistų partija 
nepakeis savo taktikų ir nepra
dės daugiau revoliucinį darbų 
vesti Vokietijoje ir liausis sabo
tažinę politikų vesti V. Europo
je, netolimoje ateityje jos jau 
niekas neišgelbės nuo tos pa-

Petain teis karo 
prajošėjųs

lyje jau tvirtai stovi vokieičai, 
nes šiandien jie tiesioginiai ru- 
bežiuojasi su Suomija. Visi bu
vę suomių karo laimėjimai nu
ėjo padaukais rusams atsidūrus 
jų užpakalyje vokiečiams.

Tai ve ką skelbė Lietuvos 
žmonėms, prieš pat “liaudies 
seimo” rinkimus kandidatąi, 
“vyriausybės” atstovą; ir sovie
tų komįąaras, kuris tą “vyriau
sybę” buvo sudaręs. BąĮsąptpjąi 
ne fįktąį nebuvo klausiami, ar 
jie pori, kąd Lietuvą butų “sų- 
sovietinta” ir prijungta prie Ru
sijos; bet jiems buvo sakoma, 
kąd Lietuva paliks nepriklaųsp- 
ma ir kad ekonominė jos san
tvarką neturės būt griąujamą.

O kuomet praėjo balsavimai 
ir “atstovai” susirinko, tai ko
misaras Dekanozovas jiems pa
liepė: Dabar nutarkite, kad 
Lįetųvą yra “sovietinė respubli
ką” ir prašo draugą Staliną 
priimti ją į SSRS!

RIOM, Francuzija, rugp. 5 d. 
— Francuzų vyriausybė kelis 
kartus buvo paskelbusi, jog 
pradedanti teisti karo kaltinin
kus, bet nuolat keisdavo teis
mo vietų ir paskirtus teisėjus. 
Dabar atrodo, jpg teismas vyks 
sename Prancūzijos įpjęstely 
Riom. Teis specialus teisinas, 
kuris atstos panaikiptų Renata. 
Bus teisiami Dąladier, Game- 
lain, Mandel ir dąagelis kitų 
pasižymėjusių francuzų respub
likoniškų valdovų. Daladier kal
tinamas tuo, kad jis neteisėtai 
paskelbęs vokiečiams karų. Su
lig įstatymais jis privalėjo at
siklausti parlamentų, bet jis to 
nepadarė. Gamelaip kalfinųmas 
už blogų karo paruošimų ir blo
gų taktikų Flandrijos laukuo
se. Sakoma, jog netaikys mir
ties bausmių.

Jei komunistai turi įtakos 
Prancūzijos karo laivyno juri
ninkuose ir kolonijos armijoje, 
turi visą daryti, kad ana nepa
siduotų vokiečiams, nes tikėti 
Hitlerio žodžiais, jog jis nevar
tos šio laivyno, daugiau negu 
kvaila.

Šiandien Amerikos įsikišimas 
kąra n galutinai atpuola, nes 
nėra jai kur ir po tokių pralai- 
įpėjimų, tai butų nepopuliaru.

Rusija, daugiau, negu kas ki
tas turi būti užin įpresuota, kad 
vokiečiai jos taip greitai nepą- 
kllipdytų, nes tikėti, kad Hitle
ris ir kiti inesis į Amerikos 
avantiūrą palikdami ramią Ru
siją, butų tas pats kaip kadaise 
buvęs tikėjimas, jog Hitleris 
pirmą puls Rusiją, o vėliau Y. 
Europą.

Paskutinės žinios skelbia, joj 
Turkija galutinai pasisakė, kad 
nesikišianti į šį karą, 
tiesioginiai pepuls ir (ai 
Rusijai įsakius.

Labai suprantama, 
i;opi turėti šalia savęs
nenuvargusią Turkiją, kuomet

jei jos 
daranti

Rusi a 
tvirta,

prisitaikinti prie vokiečių ir ten 
reikės gerai žiūrėti ir gerai sau
gotis. šiandien Besarabijos už
ėmimas, nepriėjus prie Duno
jaus, kariniu atžvilgiu butų tik 
padėties pabloginimas. Bet kas 
per garantija, kad italai su Pie
tų Slavija nesusitars perleisti 
italų kariuomenę į Bulgarijų, 
bulgarams pradėjus pulti Ru
muniją? Ir kas tuomet greičiau 
per Dunojų pereis: Burgarija 
ar Rusija? O jei Bulgarai per
eis per Dunojų, rusų pozicija 
pablogėja. Bet gali būti dar 
bjauriau, bulgarai su italais ga
li pirma apsidirbti su graikais 
ir pareikalauti sau išėjimo į 
Egejos jurų, kas tolygu turėti 
italų vokiečių kariuomenę prie 
Adrianopolio nuo kurio per 
sausumų netoli Dardanelai ir 
jau niekas Dardanelų iš šios 
pusės neatlaikytų.

Gi Dardanelų užėmimas toly
gu rusų uždarymui Juodojoje 
juroje.

Rusai gali su turkais pasku
bėti ir pasidalinti Persiją (Ira
nas), atiduodant turkams Ira
ką bei Siriją dargi su Palesti
na. Bet ar drįs rusai tai daryti 
dabar ir ar ne greičiau užbėgs 
už akių italui?

Maža to, Dardanelai jau už
daryti rusams tuo, jog Vidurže
mio juroje yrą italai, kurie pa
siėmę Tunisiją, jausis šeiminin
kais dargi Gibraltaro neturėda
mi.

O japonų veržimasis į Indo
kiniją? Ar nesiartina antras pa
vojus iš pietų link Turkestano? 
Raudona Jura taip pat uždary
ta. Ten italai ir netrukus bus 
japonai su vokiečiais.

Reiškia, rusai netenka išėji
mo į pasaulį jura, jei vokiečiai 
su italais panori.

(Bus daugiau)
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Universal Bankas
Mokės Dar Apie 5% 

y^2!/2% Jau Išmokėjo
42^2 Išmokėjo

Chicago — Antras 
Didžiausias 
Miestas Amerikoj
Philadelphią — Trečias, Detroi

tas — Ketvirtas.

UniversaZ 
grąžins 

apie 5%

Vėliausiam savo raporte a- 
<^apie užsidariusių bankų stęvį, 

likvidatorius Charles H. Al- 
bers pranešė, kad 
Bankas Bridgeporte 
depozitoriams dar 
uždarytų pinigų.

42%%, anot raporto, bankas 
jau išmokėjo. Pridėjus prie to 
žadamus dividendus, pasirodo, 
kad depozitoriai gali tikėtis at
gauti 47^2% savo pinigų. Kiti 
bus žuvę.

Universal Bankas turėjo apie 
milioną depozitų kai užsidarė.

Pašovė Lietuvį 
Krautuvės 
Apiplėšime

Atsilaikė Prieš Du
W0()DLAWN — Krautuvi

ninkui Oscar Kibartui gal ko 
trūksta, bet ne drąsos. Kai du 
piktadariai, vienas baltveidis, 
kitas negras, atėjo į jo maisto 
krautuvę, adresu 6105 Univer- 
sity avenue, Kibartas nenusi-

Chicago pasilieka antras di
džiausias miestas Amerikoj. Ne 
tai, kad kas butų tuo abejojęs, 
bet vėliausios 1940 metų cenzo 
skaitlinės tai “oficialiai” patvir
tina.

New Yorkas, žinoma, tebėra 
pirmoj vietoj su 7,380,259 gy
ventojais.

Trečioj vietoj yra Philadel- 
phia, Pa., ketvirtoj — Detroi
tas, o tolimas Los Angeles, Cali- 
fornijoj — užima penktą vie- 
tą.

Chicago dabar turi gyvento- 
jų 3,384,556, lygiai 8,118 dau
giau negu 1930 metais. Chica
go mažai tepadidėjo, kuomet 
New Yorkas per tą patį dešimt
metį pašoko net 400,000 gyven
tojų. Bet gal ne visi galim taip 
smarkiai augti.

25-ki Didžiausi Amerikos 
Miestai.

Išėjo “Jomarkas”

NAŪJIENU-ACME Telephoto
CHICAGO — Charles A. Lindbergh kalba antikarinia

me mitinge.

VAKAR CHICAGOJE

Žemiau paduota lentelė paro
do 25-is didžiausius Jungtinių 
Valstijų miestus ir kiek kuris 
turi gyventojų. Visos skaitlinės 
yra iš 1940 metų cenzo:

1 New York

Kaltina Lietuvį 
Apiplėšimais

Suėmė Ir Jo Draugą

AUTOMOBILIŲ
NELAIMES

— Chicagoj, Apylinkėj —

šoko prie registeryj paslėp
to revolverio. Tai pastebėję 
piktadariai tuojau pradėjo 
šaudyti ir Kibartą pašovė, bet 
jis ir tuomet nepasidavė. Ir 
jis atsakė kulkomis. Po kelių 
šūvių vienas piktadaris krito 
ant grindų, o antrasis, juod- 
veidis, pabėgo. Ant grindų kri
tęs aimanavo ir šaukė, kad jis 
pašautas, bet policijai jį ap
žiurėjus, pasirodė, kad jokios 
žaizdos neturėjo, ir puolė ant 
grindų, nusigandęs kulkų.

Kibartas buvo pašautas de- 
šiniam šone. Jis dabar guli 
Woodlawn ligoninėje. Dakta
rai sako, kad greitai pasveiks.

Suimtasis piktadaris sakėsi 
esąs Tom Masters iš Dės Moi- 
nes, Iowa. Kibartas yra 
tų amžiaus ir gyvena 
1145 East 61st street.

Piktadariams grobio 
sisekė gauti.

Detroit

6

8
9

10

12
13

16

18
19
20
21

48 me- 
adresu

ncpa-

23

Cleveland
Baltiinore

Boston
Pittsburgh
Washington 
San Francisco 
Milvvaukcc 
Buffalo
Ncw Orlcans
Minneąpolis 
Cincįnnatu. 
Newark 
Kansas City
Indianapolis 
Ilouston 
Seattle 
Rochester
Louisville 
Denver

7,380,259 
3,384,556 
1,935,086 
1,618,549 
1,496,792 

878,385 
854,144 
813,748 
769,520 
665,384 
663,153 
629,553 
589,558 
575,150 
492,282 
489,976 
452,852 
428,230 
400,175 
386,170 
386,159 
366,847 
324,691 
318,713 
318,415

New City policijos nuovada 
turi suėmusi 18 metų lietuvį, 
Joną Yurkų, nuo 517 Arthing- 
ton avenue, ir kaltina jį pa
pildymu keliolikos apiplėši
mų. Jis dažniausiai užklupda
vęs jaunus žmones, sėdinčius 
automobiliuose, nuo jų atim
davo pinigus, brangenybes, o 
dažnai ir automobilius.

Apiplėšimais yra kaltinamas 
ir 19 metų Edvvard Zeeman’as, 
nuo 4040 So. Richmond street. 
Yurkus ir Zeeman metai atgal 
buvę paleisti iš S t. Charles 
taisos namų.

Laikys, Paslapty j 
Ežero Laivų 
Judėjimą

pa-

Laivų Bendrovės Kooperuos 
Su Valdžia

Dariaus-Girėno 
Salės Formali 
Dedikacija

Francuzijos Konsu 
las Paskirtas 
Profesorium

Chica-Francuzijos konsulas 
goj, Rene Wciller, buvo pa
kviestas į Northwestern univer
siteto profesorius dėstyti fran- 
euzų literatūrą ir civilizaciją.

Weiller, paskirtas Chicagon 
buvusios valdžios, netrukus 
turbūt bus pašalintas iš vietos, 
bet Francuzijon nebegrįš. Jis 
yra priešingas Petain’o 
džiai.

Rugsėjo 8-1ą Dieną
Visa Cook apskričio Ameri

kos Legiono valdyba ir apskri
čio postai ruošiasi dalyvauti 
Dariaus-Girėno Salės fonnalėj 
dedikacijoj.

Ta salė, pastatyta Amerikos 
Legiono Dariaus-Girėno Posto, 
dalinai aukotais, dalinai savo 
pinigais, pernai buvo atidaryta 
publikai, bet dar nebuvo pilnai 
įrengta. Bet netrukus 4arl>as 
bus galulinai baigtas.

Dariaus-Girėno kuopa ren
gia formulę dedikaciją rugsė
jo 8 d., su įvairiomis iškilmė
mis, kalbomis ir apeigomis. 
Iškilmėse, be abejo, bus kvie
čiami dalyvauti ir visi Chica- pany. Dirbtuvė randasi adresu 
gos lietuviai, ypač tie, kurie j 1925 Mendell Street. Ųgniage- 
pinigais ir |citais budais pri- šių departamentas gaisro pric- 
sidėjo prie namo statymo. Ižastį tyrinėja.

Didelis Gaisras 
Dirbtuvėje

val-

Vakar anksti rytą dėl neži
nomų priežasčių kilęs gaisras 
padarė apie $25,000 nuostolių 
metalo refinerijoje, Liberty 
Smelting and Refining Com-

JACK SWIFT

Vakar ir užvakar 
bilių nelaimėse žuvo 
žmones:

20 metų Max Reed, 
teno, Ilk, prie Clark 
er Drivc;

Loųts Marek, 34, 
North Wolcott, prie 
ir Honore;

W i Ui am Gorniak,
2015 N. Winchester,
Armitage ir Honore, kur kelei
vinis automobilis, susikūlė su 
t rok u, ir r ■Cathenne Donahue, 
Broadway, Harvey, III.
policijos magistrato motina.

autom o- 
sekami

iš Man- 
ir Wack-

nuo 2028 
Armitage

52, nuo 
irgi prie

15335 
vietos

Stotis WJLI.P.
Uždraudė Nacių 
Programą

Priešingas Amerikos
♦ Interesams”

Pradedant vakar diena visos 
Michigan ir kitų didžiųjų ež
erų laivų bendrovės laikys sa
vo laivų judėjimą paslaptyj.

Nežinia kokiais sumetimais 
tas daroma, bet bendrovės pa
skelbė, kad uždrausdamos lai
vų judėjimo skelbimą’ jos 
“kooperuos su valdžia”, kuri 
to pageidavo.

Patvarkymai, paliečia visus 
laivus plaukiojančius Michiga- 
nu, Superior, Erie ir Ontario 
ežeruose. Beveik visi laivai yra 
prekiniai ir didžiumoj naudo
jami rudos vežimui.

Rądio stotis Hammonde, 
Ind., WHIP nebetransliuos vo
kiškų programų, kuriuos fi
nansavo nacių kontroliuojamą 
organizacija — “EinheitsffontT 
(buvęs “Bundas”) ir Gerinau 
American Alliancc.

Užmušė Darbininką 
Dirbtuvėj

Stoties direkcija nubalsavo, 
kad programas yrą kiršinan
čio pobūdžio, priešingas Ame
rikos interesams ir yra naudo
jamas propagandavimui 
džios sistemos, griežtai 
šingos Jungtinių Valstijų 
džios formai.

Del kalbamo programo
cagoj per kelias savaites ėjo 
smarkus ginčai ir stotis buvo 
smarkiai kritikuojama už jo 
trąpsliavimą. Programo leidė
jai kreipėsi prie WĮND sto 
ties, Gary, Ind., prašydami lai
ko, bet ten jų prašymas buvo 
griežtai atmestas.

Giedojo 
Himną lyg pasityčiodami 

iš Lietuyos ------
LOSELAND, — Penktądie^ 

nio vakare, rugpiučio ? d., Dar-' 
bįnjnkų svetainėj įvyko antros' 
iomfnšįstaj prakalbos ųžgyri- 
.nui Lietuvos prijungimo prie 
Rus. jos.

Į praka bas, kurios buvo gar
binamos labąi pląčiaį, publikos 
atsilankė mąžai.

1 Taką Iby vedėju buvo U.j 
lU-nionis. Pirmiausiai, muzi
kai pritariant buvo sudainuotą 
■fL etuva Tėvyųė Mnsy”, pas-i 
kui muzikąytai pagrojo dar ke
letą niyzikos numerių.
Prakalbų yedūją publika nuva*. 

ro nuo Estrados
Kad pratęsti laikas laukiant 

daugiau publikos susirenkant,, 
U. Stalnionis pasisakė, kad ji
sai norįs truputį pakalbėti. Na,( 
ir pradėjo kalbėti kaipo žmo
gus apšvietą gavęs iš “Vilnies”, 
pastogės.

Toj pradėjo šmeižti Dr. P. 
Grigaiti kąmfąšistams papras
tu budu, ir paskui kalkėti apie 
viską kas tik ant liežuvio už
ėjo. Bekalbėdamas bedėjo kal
tinti buvusią Lietuvos valdžią 
kam ji parduodavo sviestą An
glijai. Girdi, pirmiaus Lietuvos 
sviestą valgė anglai, o dabar 
lietuviai sviestu ir smetona sa
vo pilvus patrins'ą.”

Taip pasakius publika ėmė 
reikalauti, kad jisai eitų šalin 
nuo estrados. U. Stalnionis pa
galiau sustojo kalbėjęs apie 
“sviestu ir smetona pilvų try
nimą” 'r perstatė kalbėti V. 
Andrulį.

V. Andrulis kalba buvo vien 
tik užginei j imui visų žinių apie 
Lietuvą, kurias parašo ne kom- 
fašistų laikraščiai. O tą dieną 
kaip tik tilpo “Naujienose” 
daug žinių apie masinius areš
tus ir sušaudymus Lietuvoje 
Tas žinias Andriulis visaip už
ginčijo ir tyčiojosi, kad tai 
esanč os Chicagoje sugalvotos.

Andriuliui kalbant susirinku
sieji labai nerimavo ir tyčio
jos iš jo kalbos, o buvo ir to
kių atsiliepimų, kaip tai “me
luoji”,- “esi melagis”. Andriui;’ 
tas labai nervino. Jisai malda
vo nusiraminti, palaukti 
bus gauta dauginus žinių 
Lietuvos.

Kiti du kalbėtojai buvo
kokis tai Ra’la ir R. Matuse
vičius. Jie gyrė daugiausia 
leckį kaipo žurnalistą 
bai “jautriu širdimi”.

. Klausimai
Po prakalbų buvo duoti

klaus mai: ar užteks Lietuvo
je žemės, jeigu duos visiems 
po 30 hektarų. Andrulis atsa
kė jei neužteks, Lietuvoje, tai 
gaus Sibirijoje. Matote, kur 
lietuviams skiria vietą, o gi 
Sibire! Antras klausimas buvo 
gana juokingas. Klausėjas sa
ko, gš noriu paklausti ne “mek- 
lioriaųs” ręcJąkį'orįaUiS, bet to 
kio pat kaip kad aš, tokio pat 
darbinįpko, Ų. S(aįnįonio, kad 
jisai paaiškintų ką tas naujus 
kppiųnistų išradimąs reiškia,

0 Vakar pasirodė, kad užvaka- 
rykščia audra, užklupo Chica- 
gos Northsidę ir šiaurės prie
miesčius, padarė nemažąjį {nuo
stolių tų apylinkių gyvento
jams. žaibas vieną žmogų nu
trenkė, 38 metų Alėją Moliną, 
nuo 3680 ĄJilwaukee avenue. 
Chicagos SouthsMės gyventojai 
net nežinojo, kad šiaurinėj mie
sto dalyj lijo kaip iš kibiro ir 
perkūnija trankėsi.
• Balaban and Katz teatrų 
grandine Chicagoj ske.bia, kau 
netrukus pradės stalyti televizi 
jos stotį ir 1941 melų pradžioj 
pradės transLacijas.
9 T.įes 109 Rast Oak Street po- 
j.cją sic~mė 38 metų piktadarį 
James Dewey, nuo 1940 Lin
coln ąvenue. Su sėbro pagalba 
Dewey bandė apiplėšti butą tuo 
adresų, bet jam nepasisekė, kai 
buto gyventojas Fred Rusch 
emė nesavo balsu šauktis pagal
bos ir jį išgirdo policija.
O Iš buto adresu 7660 Essex 
avenue vagys išnešė įvairių 
daiktų už suvirs $1,1,00. Pasi
vogė brangenybių ir net rakan
dų. Bute gyvena agentas Ii. M. 
Sciiaffner.
9 pereitą šeštadienį iš krautu
vės adresu 6817 Stony Island 
avenue, dingo seifas su $1,000. 
Policiją suėmė ir vogimu kal
tina 34 metų brightonparkietį

Stanley Warwick, nuo 3539 So. 
Francisco avenue, Wincel Ur
ban iŠ St. Louis ir Emil E. 
Weiss, nuo 17Į9 East 67th st. 
Po areštu yra ir Warwicko 
mergina, Josephine Johnson, 
nuo 6315 Harper avenue.
• Wilbur Glenn Voliva, Ziono, 
Ilk, “pranašas”, kuris jau kelio- 
liką kartų nepasekmingai pra
našavo pasaulio galą, užvedė 
bylą teisme prieš radio stotį 
WCBD. Jis sako, kad stotis ver
čia jį 48 valandas iš anksto pri
duoti jo kalbų tekstą, jas cen
zūruoja, ir tokiu budu nusižen
gia žodžio laisvės principui. 
Stoties viršininkas Gene T. 
Dyer daug-maž atsakė žodžiais: 
“Cenzūruoti reikia, nes Voliva 
nonsensus kalba”.
• Chicagos autobusų bendrovė 
ruošiasi nupirkti 25-is, 45 pasa- 
žierių dydžio vieno aukšto au
tobusus. Valstijos komercijos 
komisija autorizavo liniją tam 
tikslui išleisti $315,000.
• Savo garažiuje gąsdino du
jomis misi troškino 25 metų chi- 
cagietis John Kaplan, nuo 1415 
S. Karlov avenue. Jis paLko 
raštelį savo molinai, kad “jam 
viskas nusibodo”.

• v 
1S

tai

val- 
prie-

Pa
su

kiti

Chi-

W. P. York, Ine., dirbtuvėj, 
Ąuroroj, III., buvo užmušta^ 
55 metų darbininkas Erncst 
Ristau. Mechaniškas grąžtas, 
prie kurio Ristau dirbo, stai
giai lūžo ir mažas jo galiukas 
sulindo jąm į vidurius, juos 
mrtįnąį sudraskydamas.

Ristau gyveno adresu 201 
Smith St., Auroroj.

“NAUJIENŲ”

PIKNIKAS
Rugpiučio 11 d., 1940 l'^urį jisai minėjo pradžioje pra-

kalbų, būtent, kad pirmiau Lie
tuvos sviestą valgė anglai, o 
dabar Lietuvos žmonės su svie
stu ir smetona “pilvus trins”.

U. Stalnionis užklaustas ne- 
ž no ką atsakyti. V. Andrulis 
ome aiškinti, kad tai buvę su
klupimas kalboje. Reiškia, kal
bėjo ir nežinojo ką kalbąs.

N. Radis irgi davė kelis klau
simus, kurių Andriulis nesu
prato. Tai paskui N. Rad s 
klausė ir pats atsakė. Būtent, 
kiek prie Smetonos žmonių bu
vo nužudyta ir pats atsakė, 
kad 49. Povilas Petronis taip
gi “davė klausimą” ir pats at
sakė, išrėždamas spyčių, kad 
darbininkai žmonės “pasit kė- 
kime darbininkiška Lietuvos 
valdžia”.

Beje, buvo skaityta rezoliu
cija Lietuvos valdžios užgyri- 
mui. Komfašistai pas sakė už. 
Paklausius kas prieš, atsiliepė 
keliolika balsų.

Nastazijai blogai nutiko su 
dekliamacija

Prakalbų vedėjas Stalnion s 
iššaukė labai pagarsėjusią de- 
kliamatorką Nastaziją, kuri pa
silipo ant estrados ir pradėjo 
dekliamuoti apie Smetonos var
gus. Kiek padekliamavusi pra
dėjo stoti, kol atsim nė kas rei
kia sakyti, O sufleriaus nebuvo, 
kuris jai butų pagelbėjęs. Ap
sisukus ranką pamojo ir marš 
nuo estrados, bet prie durų su
stojo. Gal jau buvo atsiminus, 
bef jau buvo pertoli nuėjus.

Žale mane sėdėjusi “leidė” 
sako, lipk jau lipk tu varna 
žemyn, jnat, kad jau suklupai. 
Vargšė to deki amaforka, šen- 
moteris, kam tau žmonės be- 
juoRinti. Juk dekliamuojant ne
užtenka yien žodžius mokėti, 
reikia jie tinkamai pasakyti. 
Tąi tada bus gražu ir žmonėms 
pąklausyti. Untanas.

• Roberts and Oake, Ine., mė
sos firma, vakar paskelbė, kad 
nebeskers daugiau kiaulių ir at
leido didelę dalį savo darbinin
kų. Vieni sako, kad tai rezulta
tas ginčo su C.I.O. 
unija dėl kontrakto, 
aiškina, kad kiaulių 
nebepelningas.
• Iš Chicago Roofing and Sheet 
Metai Company sandėlio, 3221 
Wentworth avenue, nežinomi 
piktadariai pavogė 1,000 svarų

Bendrovė 
už vagių

skerdyklų
Bendrovė 

skerdimas

prie 101-

vario, vertės $380. 
skiria $50 atlyginimą 
susekimą.
• Iš Michigan ežero
mos gatvės buvo ištrauktas ne
žinomas skenduolis. Jis atrodo 
apie 55 metų amžiaus, buvo 6 
pėdų aukščio ir svėrė apie 180 
sv.
• Išėjusios gatvėn žaisti din
go dvi jaunutės marųuettepar- 
kiečių Welcingų dukterys. 12 
metų Elainc ir 7 metų Arlene. 
Policija ir kaimynai su tėvais 
mergaičių ieško. Tėvai gyvena 
adr. 6808 $o. Artesian avenue. 
(P.S. — Einant į spaudą paty- 
rčm, kad vakar po pietų mer
gaitės buvo surastos.)

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8216 S. Halsted St. VICtory 4865
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bei 

ką. Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wh o lesale
4707 S. Halsted Su

Tel. Boulevard 0014

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUS Visa Tai už $1500 

Permodeliavimas 
L Pataisymas I Naujas 
B Pamušalas B Valymas V Paliavojimas I Storage 

Apdrauda

YOUR OLO FURS

«NEWed
FOR ONLY

Pasiuntinį pa- 
šaukit telefonu 

rVVtfH STATE 7626 
1120 N. STATES T.

L FUJUUERS 4 Suite 746 
State*Lake Bldg.

Extra kailiai Ve pelno (jei vartosit)

Nogi*
L FUJLftlERS J

State*Lak<

SURE! THI5 CRĄFT 5HOULO BBABLE^ 
TO <30 D0WN TW0 MILĖS, IF NECESSAF^Y. 
YOU SĘĖ WE ARE EpUlPPED TO RRSISt' 

TREMENDOUS PRE5SURE.

ONLY 200 FEET N0W. 
BŪT VVE’RE JU5T 
ST ARTINO. WE’LL 
DOWN H ALF A MILE 
JUST FOR FUN.

H ALF A MILE?!?

O

MONTĮ Studlos- tiesiogiai 
Sutaupinkit 40% 
TMlFb/’Jai nlifkių t>or- 
trclų tn >ii limentam e— 

Padaryti U. 8. A. 
(kur* jai 

‘•MONTKiKAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
VIEKAI) - NENVK- 

STANCIO 
IRO NEĮVEIKIAMO 
Jin nekali nukristi 

70<>8 SOUTH 
PAULINA ST. 
* PRO»pect 1«66
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS :-:i
K4 GIRDĖJAU IR KA PATYRIAU 

WINNIPEGE
Kaip daromas biznis. — Komunacių siautėjimas. — Su 

svečiais jokių ceremonijų nedaroma. — Kaip mai- 
nieriai yra apstatomi. — “žolinės našliukės” ir kaip 
jos verčiasi.

WINNIPEG, Man. — Per ka
lis metus neturėjau progos 
Winnipego aplankyti. Tač’au iš 
savo draugų, su kuriais kartu 
dirbu kasyklose, dažnai visokių 
cudų apie tų šlaunų miestų gir
dėdavau. Pažįstami girdavos7, 
jog jie nepaprastus “gud 
ta ims” turėdavo. Dėl jų pasa
kojimų manyje kildavo ir abe
jonių. Sunku vis dėlto buvo 
tikėti, kad kai kurie musų tau-

Mums besikalbant staiga pa
sigirdo triukšmas. Tai, sako lie
tuviai pradėjo su kitataučiais 
argumentuoti. Atsikėlėme nuo 
stalo ir nuėjome pažiūrėti, kas 
darosi, žiūriu, Lepeška pasigul
dęs vienų ant grindų ir dailina 
jam šonus. Vėliau įsimaišė ir 
kiti lietuviai su giminėmis laz
domis. Kitataučius jie pusėtinai 
apkūlė. Kažkokia moteriškė 
bandė įsimaišyti, bet Lepeška

SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

tiečiai taip susmuko ir išgvero.
Bet štai dabar turėjau pro

gos savo akimis matyti Winni- 
pego tautiečius ir savo ausimis 
girdėti jų “gudrias” kalbas. To
dėl šia proga ir noriu patirtais 
įspūdžiais pasidalinti.

Birželio 8 d. vietos lietuviai 
surengė klubo patalpose šokius. 
Pažįstami užprašė ir ma.c. 
Nuvykęs radau jau gerokų ba
rį žmonių. Mane tuoj nusivedė 
į skiepų, kur yra į: engta tikra 
lietuviška karčiama. Pasodino 
mane, o padavėjas atnešė alaus. 
Aš jam padaviau penkinę. 
Klausia, ar aš turiu tikietų. At
sakiau, jog aš nusipirkau vis
ką, kų tik liepė pirkti.

Kaip tik tuo laiku prie ma
nęs prisistatė vienas žmogus ir 
pareiškė, jog čia jokių tikietų 
pirkti nereikia. Girdi, aš pažįs
tu jį, tad neškite alų be jokių 
ceremonijų.

Piadėjome gurkšnoti aų. 
Žiuri.i, kad viena kita mo e ė- 
lė viliojančiai pradėjo man 
merkti akinėmis. Nesuprasdi- 
mas, koks e a reikal us aš p a 
dėjau telraut s, kas jos per vie
nos yra. Mano naujas- drauge
lis, kaip sakoma, be jok'os po
litikos iškošė pro dantis: “Tos 
pleštekės nori tavo k šenę pa
tuštinti. Savo mirksėjimu jos 
bando tavo dėmesį atkreipti, 
kad ir joms alaus n.įpirktam”.

Štai prieina viena moteris ir 
be niekur nieko sako: “Geias 
vakaras, drauge”.

Atsakau, jog vakaias neblo
gas, bet visai kitoks reikalas 
su draug škumu. Sakau, jus 
manęs nepal į ,tate, tai kokie, 
po šimts pypkių, mes galime 
būti draugai? Paskui klausi.’, 
kaip ji vadinasi.

Nepatiko, kad pavadinau jų 
ponia. Girdu aš jokia ponia, o 
tik paprasta\lraugė B.

Jeigu taip, sakau, tai kur 
tamsios vyras? Atsako, jog čia 
daug vyrų, tai ir pasirinkimas 
didelis.

Vis dėlto mano smalsumas 
jąįjnepatiko. Ji paraudėsi pa
sitraukė nuo musų stalo.- Mano 
naujasis pažįstamas pasiskubi
no informuoti, kad tai esanti 
“nteraturkos” narė ir gera ko
munistė. Ji pametusi vyrų, nes 
nenorėjusi gyventi ir dirbti 
farmoje. Dabar, esu, Winn^pe- 
go bečleriams akimis mirk
simu Ii. O štai, rodydamas į pus
girtę moterį, kita peteliškė. Ji 
taipgi vyrų pametė ir su mai- 
nieriais baliavoja. Vyrų net po 
teismus tampė, norėdama gau
ti išlaikymų. Tačiau laimėjo 
liek, kaip Zablockis ant muilo.

Kiek vėliau susipažinau ir su 
kitomis “draugėmis”. Iš savo 
informatoriaus patyriau, jog ir 
winnipegietės neatsilieka. Sa
ko, kad penkios jų pamėlusios 
vyrus ir išdumusios į Montrealų 
laimės ieškoti. Tačiau ten labai 
nusivilusios. Viena bandžiusi ir 
pas vyrų grįžti, bet tasai jos 
nepriėmęs. Sako, kaip pasiklo
jai, tai dabar taip ir miegok. 
Nenoriu, kad mane visų laikų 
už nosies vedžiotum.

jų pastūmė, kad toji beveik su 
visa siena neišvirto, žinoma, 
keiksmo irgi netruko.

Kai pagaliau su kitataučiais 
buvo apsidirbta (jie liko lauk 
išmesti), tai liko žvalgyba prie 
durų pastatyta. Žvalgybos pa
reiga buvo žiūrėti, kad nepras- 
pruktų nė vienas • nepageidau
jamas kitatautis. Į vidų buvo 
įleidžiami vien tik lietuviai.

Tos muštynės padarė tikrai 
biaurų įspūdį. Pasirodo, kad 
vietos literaturkos nariai tiek 
nuprogresavo, jog nešiojasi gu
mines lazdas. Vadinasi, jie vi
suomet yra pasirengę mušty
nėms.

Kaip matote, jie labai “apsi
švietę”.

Nejaugi, sakau, pas jus to
kie dalykai dažnai pasitaiko 
Reikėtų apie tai rašyti. Kai 
spaudoje tie biaurųs darbai bus 
keliami į aikštę, tai peštukai 
pradės sarmatytis.

Bepigu jums taip kalbėti, sa
ko pažįstamas. Jei kas iš vieti
nių parašytų, tai irgi guminių 
lazdų paragautų. O tai juk ne
labai malonu. Matote, kokia 
pas mus kultūra.

Žinoma, turėjau sutikti, jog 
guminių lazdų nenorėčiau ir 
aš ragauti. Bet kadangi “litera
turkos” nariai manęs pasiekti 
negali, tai ir ryžausi parašyti, 
kų aš girdėjau, mačiau ir pa
tyriau atsilankęs į Winnipegą. 
Kita proga parašysiu dar dau
giau. —Svečias iš mainų.

Lietuvos golgoti
TORONTO, Ont. — Paskuti- 

nes žinios iš Lietuvos, kurias 
mes išeiviai lietuviai randame 
Amerikos lietuvių demokrati
nėje spaudoje, supurto ne t k 
žmogaus mintis, bet giliai per
ima visus žmogaus jausmus ir 
prieš akis atsistoja klaus’mas: 
ar buvo kada nors Lietuva 
žiauriau persekiojama, kaip ji 
yra dabar? Vargiai. Raštuose 
randam apie Muravjovo žiaurų 
viešpatavimų Lietuvoje ir apie 
kitus rusiško jungo laikotar
pius, kada lietuvis neturėjo sa
vo spaudos ir kiekvienas šir
dingas lietuvis inteligentas bu
vo persekiojamas, kalinamas ir

gub. Novakas išėjo iš proto ir 
kodėl visi buvę ministeriai ir 
karo vadovybė areštuojama. 
Tie aziatai žino, kg d Lietuva 
nors ir mažytė, bet turi ap 
švtestų, gudrių ir išmintingų 
vadovybę ir visuomenę. K „d 
tie gudrus, lietuviai gali stoti 
tam raudonam vilkui skeisal 
kelių, tai jie pradėjo pirmi .Al
sia smaugti žymius darbuoto
jus, o vėliau rankios ir kitus.

Pasižiurėjus į penktadienio 
“Naujienų” pirmo puslapio ži
nias, radau areštuotųjų ir į 
Rusijų išdeportuotįjų tarpe 
gerų pažįstamų ir giminių, ku
rie kilę iš dorų šeimų, pasiekę 
aukštus mokslus ir Lietuvai

N, kuri' rašė: Per pirmucs’u- 
tris mėn. prisiėjo labai sunkiai 
dirbti. Dirbom nuo 8 ryto ik 
9, vakaro kasdien, kol šiek tiek 
įėjom į vėžes. Kai reikėjo su
statyti pirmų Vilniaus apksr. 
mokytojų algų lakštų, tai P. 
dirbo visų naktį iki 6 v. ryto, 
o 11 vai. ryto jau vėl buvo raš
tinėj. Bet visas nuovargis vie 
ni niekai. Mes tik di.i. ug amės 
kad atgavom Vilnių.

Tai taip Stalinas su savo ro
botais . prigaudinėjo lietuvius. 
Pirmiausia primetė Vilnių, visų 
apiplėštų per raudonuosius ro
botus, kad lietuviai, it tos 
skruzdės, sukalėdotų, suneštų, 
atstatytų, pavalgyd ntų, suteik
tų nelaimingiems pastogę. Ir 
kada lietuvis dar neatsidusęs 
nuo sunkaus darbo, bet buvo

SVETAINĖS KLAUSIMU
Winnipegiečių ir torontiečių sumanymas įsigyti 

savo svetainę

ištremiamas į gilumų Rusijos, 
į Sibiru. Tai tikrai buvo sunku. 
Vienok, lygindami tų laikų jun
gų su šių dienų raudonojo bol
ševizmo jungu, turime matyti 
vienų skirtumų, tai Lietuvos 
žmonių kulturinį stovį tada ir 
dabar. Kitados lietuvius inteli
gentus, Lietuvos veikėjus, de
šimtimis teskaitėm — š'andięn, 
po 22 metų nepriklausomybės, 
Lietuva išaugino naujų karta,

buvo labai reikalingi žmonės, 
bet jie nebuvo komunistai, nei
gi vėjo pamušalai, štai dėlko 
jie jau kankinami, žymima, 
jog Kaune areštuota apie 2,000 
asmenų ir kad provincijoj vy
kinami areštai, ir kuris iš mu
sų gali būti tikras, kad musų 
broliai ir sesers nėra areštuoti 
ir kankinami. Nors jie buvo 
gerais žmonėmis, tėvynės gynė
jais, šauliais, skleidžiančiais

pradėjęs dievinti tų istorinę re
likvijų, tų mylimų Vilnių, tai 
Stalinas pasiūlė apsaugų iš 
20,000 kareivių. Na, žinoma, 
Lietuva negalėjo nepriimti to
kios širdingos “loskos”, nes 
bet koks pasipriešinimas butų 
lygus 0. Vėliau jis “pastebėjo”, 
kad ta apsauga dar nepakanka
ma, kad apsaugoti Lietuvų nuo 
“priešų” ir sutelkė pusės mili
jono apsaugų su 2,000 tankų ir

kuri be skirtumo tikėjime ar Lietuvoje mokslų ir kultūrų ir 
turto atžvilgiu (luomų neprlsl- pasiruošusiais kiekvienų minu- 
eina minėti, nes jų Lietuvoje tę stoti tėvynės ginti.

šimtais šarvuočių aeroplanų, 
kurie kaip Skėriai užgulė ma
žytę Lietuvų. Su tokia apsau-

Raudonieji Pasižymi
Rodo savo šuniškų ištikimy

bę skundimais kitų

Kanados komunaciai pradė
jo skųsti valdžiai naujienie- 
čius kaipo “penktakolonistus” 
ir hitlerininkus. Tačiau jų pa
stangos vra bergždžios.

Kanados lietuviai “tavorš- 
čiai”, kurie visa laikų garbino 
”mtušką Rasejų”, staiga pra
dėjo rodyti savo šuniškų išti
kimybę. Ir tai tokio šuns, ku
ris su rimbu sudraustas šliau
žia po kojų, tuo budu savo iš
tikimybę rodydamas.

Kaip žinia, komunistų par
tija Kanadoje liko uždrausta. 
Tad norėdami nuo savęs nuo
žiūrų nukreipti, komunaciai 
ėmė naujieniečius skųsti poli
cijai. Už tuos skundus komu- 
naciams aš galiu padėkoti. Kai 
dirbau Redleike, tai staiga pa
sijutau, jog į mane žiuri kai
po į “penktos kolonos” narį. 
Netrukus patyriau ir to prie
žastį.

“Dėkingas” esu redleikie- 
čiams komunaciams už jų pa- 
sitarnavimų, dėka kurio tuoj 
Winnipege buvau sulaikytas ir 
turėjau aiškintis. Man yra ge
rai žinomi tų “geradėjų” var
dai, kurie tų šuniškų darbų at
liko.

Bet kai cibulių nevalgęs, tai 
cibuliais ir nekvepia. Taip at
sitiko su manim: “penktakol- 
umnistu” nebūdamas, į bėdų

kaip ir nėra), ji visa yra inte
ligentiška. Dažnai žmonės laiko 
inteligentais tuos, kurie yra 
pasiekę profesionales tarnybas, 
gi visi kiti, — tai tik darbinin
kai, amatininkai ir viskas. Tai 
klaidinga nuomonė, žmogus iš
simokslinęs, išsilavinęs ir tų 
gyvenime vykdųs, yra inteligen
tas, nežiūrint, kokį užsiėmimų, 
jis turėtų. % Taigi ir šių dienų 
Lietuvos jaunoji karta yra in
teligentiška, nes lietuvis gavęs 
atdarų dirvų moksle, nuo tur
tingiausio ūkininko iki varg'n- 
go darbininko, stengėsi savo 
vaikus mokslinti. O ir suaugęs 
jaunimas, nepriklausomai Lie
tuvai įsisteigus, išnaudojo vi
sas galimas progas save moks
linti ir jie tų darė su tokiu no
ru ir pasiryžimu, kad Lietuva 
per 22 metus tapo šviesi ir ga
linti prilygti savo kulturingu- 
mu kitoms, amžiais laisvę tu
rinčioms šalims. Ir kai seniau 
rusų kazoko nagaika čiuopė 
lietuvį už jo kalbų, už gynima 
jo teisių, tikėjimo, jis daugiau 
gal jaute fizines kančias, negu 
morales. Jis su užsispyrimu 
gynė tų, į kų jis buvo įsitiki
nęs, bet jo moralė laisvė jau 
buvo užslopinta, jungo pri
spausta. Baimė ir kančios, jį 
jau buvo pripratinę linkčiot ir 
gerbt tuos, kurie žiauriai išplė
šė jo teises. Tik nedidelė da
lis, kaip jau minėjau, siekusių 
ir pasiekusių aukštesnius moks
lus, buvo kelrodžiais tiems ne
laimingiems, žadindami tauti
nį jausmų ir už tai jie neretai 
buvo kankinami ar priversti 
savo šalį apleisti.

Taigi šių dienų raudonoji 
vergija Lietuvai yra šimtų kar
tų sunkesnė už buvusių dėl to. 
kad šiandien Lietuva yra švie
si, išauklėta, turi asmens ir 
tautos savygarbos jausmų. Jau
noji karta laisvai išaugusi ir 
senoji jau pripratusi džiaugtis 
jos laisve — negali ramia šir
dimi pernešti azijatų okupaci
jos. štai kodėl pulk. Saladžius, 
taip visoje Lietuvoje mylimas 
ir gerbiamas žmogus, tiek šaū-

Kada Hitleris grūmojo atim
ti Klaipėdą, tai seSuo-šaulė man 
rašė: Tauragė budi. Viskų su
kroviau pasiuntimui į namus, 
o pati esu pilnai pasiruošusi 
vykti į frontų bite minutę, jei
gu karas su Vokietiją butų ne
išvengiamas. .v';

Kaip žinom, Klaipėdos ginti 
nepnsięjo, Hitleris jų prarijo 
lik gąsdinimais.

Nepoilgo Lietuvą ištiko ki
tas netikėtumas, tai Stalino 
“dovana” — Vilniaus grąžini
mas Lietuvai. Ta proga broli* 
rašė: šiais metais Lietuva per
gyveno du svarbius pasikeiti
mus. Pirmuoju atveju lietuvis 
braukė skausmo ašarų, o ant
ruoju, džiaugsmo. Tai Klaipė
dos praradimas ir Vilniaus at
gavimas. Atgaunant Vilnių, 
Lietuva gavo pusę milijono 
ubagų, kuriuos reikia pavalgy
dinti, aprengti ir pastogę parū
pinti. Bet jau pats Vilniaus grį
žimas Lietuvai yra daug svar
besnis už visus vargus. Visa 
Lietuva sukrutus Vilniaus kraš
tų atstatyti.

Neatsilikom ir mes išeiviai 
lietuviai taip J. Valstijų, taip 
Kanados ir kitų valstybių imi
grantai, siuntėm Vilniui au
kas, kad tik pagelbėti ten varg
stantiems, kad tik palengvinti 
naštų musų tėvynei Lietuvai, 
kuri taip džiaugėsi Vilniaus at
gavimu. Tiesa, mes čia toliau 
nuo Lietuvos gyvendami, tuo
jau pat numatėm, kad nėra ko 
džiaugtis iš tos Stalino dova
nos, nes kur nors yra šuo pa
kastas, bet kad bendrų optimiz
mų ir džiaugsmų palaikyti, de
jom iš paskutiniųjų centelių ir 
siuntėm Vilniui, Lietuvos isto
rinei sostinei atgaivinti.

O pažiūrėkim, kaip lietuviai, 
apšvietos kurmeliai ten darbų 
pradėjo, kaip pasišventusiai ir 
atsidėjusiai jie pradėjo užžėlu
sius Vilniaus krašto mokslo 
dirvonus arti. Iš mano artimų
jų du buvo komandiruoti į 
Vilnių apskrities mokyklų dar
bui. Pavasarį gavau laišką nuo

ga, žinoma, Stal'nas turėjo tei
sę reikalauti naujų patvarky
mų ir taip tas raudonasis bu
delis visų laiką laikydamas pei
lį už savo nugaros kvietė tą 
vargšę Lietuvų Maskvon į sve
čius ir vis glostė kaip nekaltų 
avelę, kol pagaliau atėjo jo pla
no galas ir jis budelišku šaltu
mu perskriodė avelei kaklų, 
jis nužudė Lietuvos nepriklau
somybę! Jis atėmė lietuviui vis
kų, kuo jis galėjo džiaugtis, 
kuo galėjo savo iselų ir savo 
kūną gyvu palaikyti.

Taip, kaip nekalta plaunama 
avelė tyli ir žiuri į savo užmu
šėjų, taip ir Lietuva kankina
ma žiuri, bet neturi teisės pra
bilti, negali šauktis pagelbos iš 
niekur. Nė vienas lietuvis šian
dien negali ramia širdimi ir be 
ašaros ant blakstienų pergyven
ti tokį momentų, nežiūrint ku
rioj šaly gyventų. Tik tie išga
mos, komunistai, Maskvos 
agentai, tik jų sąžinė dar tebe
miega. Jie vis dar džiaugiasi, 
kad jų tėvas, budelis Stalinas 
baigia terioti Lietuvos žmones 
ir jų teises. Kad tie tylieji rau
donieji robotai‘pavirto į vilkus, 
kada atėjo laikas ir Stalinas 
paspaudė guzikiukus jų pakau
šiuose. Tie robotai negali at
jausti lietuvio skriaudos ir jo 
skausmų, nes jie išauklėti vien
pusiškai. Taip, lietuviai komu
nistai džiaugiasi iš to, bet ateis 
laikas, kada ir jie turės pasi
karti, kaip Judas.

Jeigu mes kitų įsitikinimų 
lietuviai vėngėm lankyti ko
munistų parengimus ir remti 
juos kitokiais atvejais, tai tuo 
labiau turim palaikyti tą nusi
statymų dabar. Nes atmink, 
brolau ir sese lietuvi, kad kiek
vienas centas atiduotas komu
nistų naudai eis kankinimui 
tavo giminių Lietuvoj. Supras
kime tai nors dabar!

Aušros choro piknikas
Rugpiučio 18 d., Seminarijos 

darže choras rengia viešų pik
nikų, į kurį kviečia atsilankyti 
visus Toronto ir apylinkės l e-

lių Sųjungai pasidarbavęs — 
atėmė savo sunui ir sau gyvy
bę; štai kodėl buvęs Klaipėdos

nepatekau. Visas reikalas greit 
buvo išaiškintas ir iš likau 
paleistas.

Tačiau redleikiečiams vis 
dėlto gal bus ne pro šalį žino
ti, kokių žmonių jie savp tarpe 
turi. —R. Tvysa

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940
SUNSET DARŽE

ARCHER IR 135 TĄ GAT.
Visokios visokiausios dovanos: ra
dijo aparatas, rašomas plunksnos, 
laikrodžiai, miegamojo kambario 
setas ir tt. Žaismės, šokiai ir viso
kie pamarginimai.

BUS GERA MUZIKA!

tuvius. Važiuojantiems automo
biliais, reikia imti Kingston Rd. 
ir važiuoti iki šv. Augustino 
Semin. Sem. privačiu keliu, va
žiuoti pakalnėn prie ežero. Kas 
važiuos autobusu, tai prašomi 
susirinkti 1 vai. p. p. kampas 
Gorevale ir Dundas. Galės už 
25 centus nuvažiuoti ir parva
žiuoti.

Tad iki malonaus pasimaty
mo. —Frances

W.NNIPEG, Man. — Kai sa
vo laiku winnipeglečiai pasiry
žo savo svetainę įsigyt', tai To
ronto komunacių organas 
“Liaudies Balsas” stengėsi įro
dyti, jog Kanados lietuviams 
svetainė nėra reikalinga. Iš pra
džių atsišaukimus ir praneši
mus, kurie buvo susiję su sve
taines pirkimo reikalu, kalba
mas laikraštukas nedėjo. Jis 
dar nusiskundė, jog tik be rei
kalo yra varginamas tos rųšies 
raštais.

Visa tai buvo daroma atsi
žiūrint į savo krome j. Daly
kas tokis, kad kaip tik tuo me
tu “Liaudies Balsas” turėjo sa
vo vajų. Tokiu budti jis neno
rėjo skelbti kitą vajų, kuris ga
lėjo sumažinti pajamas.

Tačiau nežiūrint to, kad 
“Liaudies Balsas”, kaip sako
ma, su atbula ranka patarna
vo, winnipegiečiai savo tikslą 
atsiekė. Jie susilaukė tiesiog 
netikėtos paramos iš provinci
jose gyvenančių lietuvių, ku
rie savo doleriais ir centais pri
sidėjo prie svetainės įsigij mo. 
Mažiau nei per dvejus metus 
winnipegiečiai išmokėjo visas 
skolas, kurios buvo užtrauktos 
ryšium su svetaine.

Toks nepaprastas \vinnipegie- 
I čių pasisekimas, matyti, paaks- 
tino ir torontiečius susirūpinti 
savo svetainės įsigijimu. Tai 
sveikintinas žygis.

Kai winnipegiečiai apie tai 
patyrė, tai jie tuoj įgaliojo 
klubo pirmininką ir sekretorių 
pasiųsti sveikinimą su pasiža
dėjimu paramos. Ir turiu pasa
kyti, jog winnipegiečiai visai 
nemano pažadais tenkintis. Kai 
bus reikalas, tai jie su savo 
centais gausiai prisidės.

Pradėjo smalą virti
Winn:pegiečiai sugebėjo vie

ningai veikti, kai reikėjo savo 
svetainę įsigyti. Visokie nuo
monių skirtumai buvo padėti į 
šalį. Visi suprato, jog svetainė 
visiems bus reikalinga ir vi
siems galės patarnauti. Todėl 
buvo bandoma nesusiprat'mai 
išlyginti.

Sakoma, jog kur yra vieny
bė, ten ir galybė. Pas mus ta 
vienybė tikrai atliko didelį 
darbą, kuriuo dabar visi gali 
pasidžiaugti. Taip, visi gali pa
sidžiaugti, jog winnipegiečiai 
pasirodė subrendę žmonės, ku
rie visų gerovei mokėjo susi
tarti ir vieningai dirbti.

Buvo galima tikėtis, jog tas 
pat bus padaryta ir Toronto 
lietuvių tarpe. Tačiau pasiro
do, jog komunaciai iš “Liau
dies Balso” yra pasiryžę drum
sti vandenį ir ardyti vienybę.

Kiek mums žinoma, suma
nymas svetainę įsigyti pir
miausia kilo Toronto socialistu 
tarpe. Jie pradėjo raginti vi
sus lietuvius, kad remtų tą su
manymą. Palankiai atsiliepė 
SLA kuopa. Pritarimo susi
laukta ir iš paskirų asmenų.

Pradžia, kaip matote, buvo 
visai gera. Bet čia pasišovė 
“Liaudies Balsas” vienybės dar
bą ardyti. Išdidžiai jis pareiš
kė, jog svetainės įsigijimu tu
ri pasirūpinti šuninė draugija 
(mat, ji yra komunacių įtako
je), o kitos organizacijos ne
turinčios reikšmės. Netrukus 
komunacių organe pasirodė 
pranešimas, jog šuninė jau 
esanti ir svetainę užpirkusi. Po 
to per kai kurį laiką jokių ži
nių neturėjome.

Bet štai prieš kiek laiko su
silaukėme iš Toronto svečią, 
kuris mums daug įdomių daly
kų papasakojo. Mes manėme,

jog ten reikalai eina sklandžiai 
ir visi sutartinai dirba. V.cnok 
visai kas kita pasirodė.

Iš kalbamo svečio patyiėm ■, 
jog socialistai apėjo vieni ni- 
mą ir pradėjo derybas vesti. 
Viskas jau ėjo prie pabaigos. 
Dėl kainos jau buvo susitaria, 
— bereikėjo tik rankp.nigius 
duoti.

Kažkokiu budu apie tas de
rybas patyrę “Liaudies Balso” 
komunaciai. Nieko nelaukdam.*, 
jie tuoj su šuninės viršininkais 
padarė slaptų pasitarimų. Ka
dangi tie viršininkai yra pa
klusnus komunacių tarnai, tai 
ir sutiko kiaulystę padaryti. Jie 
nubėgo pas namo savininkų ir 
padavė rankpinigius. Už narnų 
sutiko mokėti daug daugiau, 
negu socialistai buvo susiderė
ję- ’

Tai matote, kok a vienybe 
torontiečių tarpe viešpatauja. 
Tiesiog koktu ir biauru iš to 
komunacių elgesio. Jie net tiek 
toli nuėjo, kad nesidrovėjo iš 
kitų perkamą svetainę paveržti, 
sutikdami daugiau mokėti.

Aiškus daiktas, kad jie nega
li tikėtis kooperavimo iš kitų 
grupių. Po to, kai jie visame 
nuogume demonstravo savo 
siauraprotiškumą, niekas su 
jais nenorės dėtis į vienybę.

Winnipegiečiai laukia išsa
mesnio paaiškinimo. Jie pilnai 
yra pasirengę remti vieningą 
torontiečių darbų ryšium su 
svetainės įsigijimu, lač'au jie 
niekuomet neužgirs vienos kli
kos pasimojimą viską “ant sa
vo” pastatyti.

Žinoma, niekas negali draus
ti šuninės draugijai savo sve
tainę įsigyti. Tačiau tuo atve
ju ta svetainė bus tik ivenos or
ganizacijos nuosavybė. O tai 
reiškia, jog svetainė nebus vi
suomeninė, o tik vienos drau
gijos nuosavybė. Draugija su 
ta nuosavybe galės elgtis kaip 
tinkama. —Vienybės Mylėtojas

Toronto, Ont.
Kupiškėnai

Smagu skaityti, kad Chica- 
gos kupiškėnai gerai gyvuoja 
ir atvykusius svečius pagerbia. 
Butų gerai, kad ir Kanados 
kupiškėnai imtų iš jų pavyzdį

Rodosi, prieš dvejetą metų 
šiame skyriuje buvo pakeltas 
klausimas apie kupiškėnų or
ganizavimą. Daugiausia buvo 
kalbama apie tai, kad iš Ku
piškio kilusios moterys turėtų 
susiorganizuoti. Buvo suminė
tas ir nemažas skaičius vardų.

Tačiau iki šiol nieko nepa
daryta. Tiesa, geros valios Ka
nadoje gyveną kupiškėnai pa
rėmė Ętinės kultūros draugijų. 
Bet tai ir viskas.

Kiek žinau, Montrealyje bu
vo įsikurusi etinė organizacija, 
kuri neblogai gyvavo, šiaip ar 
taip, kupiškėnams reikėtų su- 
brusti. Jeigu jų broliai Lietu
voje daug blogesnėse sąlygose 
gyvendami, pajėgė gražiai su
sitvarkyti, tai juo ' labiau tai 
galima Čia padaryti.

Reikia tik gerų norų, o pasė
kos bus geros.

Atsargiau su Dviračiais
Anų dieną teko matyti jaunų 

dviratininką, kuris įvažiavo į 
kitų dviratį ir smarkiai nusirito 
žemyn. Jo galva liko skau
džiai sumušta, kai pataikė į 
šaligatvio briauną. Nukentė- 
jusis tuoj liko nugabentas į li
goninę.

Tokių nelaimių pas mus 
dažnai pasitaiko. Tai vis ne
atsargumo vaisius. Sot.
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Įvairios žinutes iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimu

AUštttfebS, ligonys ir kititdš
CICĖNO. — Didžias ttkb- 

tu Veš Wfeštbbrl ElectHč dldžta- 
iiia itaFbininki} ŠligrĮž’d HdrbdH 
sVeikl; HūkShib Sb pilhil ehiėr- 
glja idllkš kilo illetb atostogų.

LiįbūhU — ji: k. Barčienė, 
^33 S; IšUi Ct., po 11 dienų 
ligoninėj, ją jau apleido. Ga- 
hd linksma tabįfe namiškių. 
Tėvas ir sūnūs ją gerai prižiū
ri, o jau tų lankytbjų lankyto
jų — pašalinių it* giminių. Pra
eitą sekmadienį btivo graži 
kdmpanija švogeHiį — J. Kun- 
Čds, J. PasaškeVič šu žmono- 
hils iš Brighton Parko ir ke
ičias vietinių, ti-ia Barčienė 
priklauso prie keletos draugi
jų; yra veikli narė, turi plačią 
pažintį, tai lankytojų nesto
ri ilo ja ligonei nei darine.

Kiti ligdHys
P-as Kazakevičitis, 1311 So. 

4(Jth Ct., susirgo darbe. Jau 
antras mėnuo kaip bedirba, bet 
tuojau bus sveikas.

L. Stankus, 1313 S. 50th 
tdurt, senas Crane Co. darbi- 
Hinkas, Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys, jau du mėne- 
Sidi kaip sirguliuoja. Tuojaus 
pradės dirbti, sveiksta.

Susirgo darbe
Joe Pralgauskas, 1228 South 

50lh Ct., staigiai susirgo darbe. 
Žihonai, p. Pralgauskienei, bu
vo nemažai baimės kol ligonis 
d įsigavo. Sako, “už Sdvaitės ga
lės dirbti’’.

J. Jankauskas, 1333 S. 49ih 
Ct., senas vietos gyventojas, 
Buvo smarkiai šUtibgalėjįS; Da
bai* žymiai pašiidlsįš; ŠaVd ta- 
vebno biznį įicbkedė žehlui fed- 
Vabdui Statkui. Jisai yra čia 
dugęs, gabus Biznyje ir daly- 
talija politikoj. TrPį,^,..,

Gimimai 
Chicagoj

(Informacijos palttilbš iš gi- 
iriihių rėkdrdb Chičdgdš iniė- 
std Sveikatos b’ebdrtahifeūtb).

tiAULS, Johii, 7429 South 
VVestern riveriue; įiUie li'ėb'OS 12; 
tėvai: Ablhur ir Mdkgdr'ėt.

VASKIS, 1744, Sodth Union 
aVėnue, gimė liepos 11, teVdi: 
KažimieHš ir Julid.

BALčAUŠki, Joah A., 5Š52 
Sodth Emerald avenue, gimė 
liktos 26, tėVai: StaŪlėy it 
Maly.

MACIS; Clemcnt, Š540 Š'duth 
Eirierald av'enub, gimė’ libįjos 
2*0, tėvai: Stanley ir Ann.

MEDŽUNAS, Charles; 2649 
West 55th štbėbt; glftiė libĮibš 
11, tėvai: tihabliės ir Rila.

POPER^lk, Ahh'ė; 495’0 §. 
Seeley avėddfe, £idtė Ite^oS 2'6; 
tėvai: Michdbl ir fiėlfeh;

Pakis, čhrištihė; te. 
Gbeen strU'ėl, £iHiė IteĮĮBš 27; 
tėvai: Chai-feŠ ii* tihristiHfe.

SHOSTEfckt; 4444
Sbdth CalifBHiid O&Ute, gittįė 
liejos 22, lėVdi: Ahlh'dUy B* 
Ardei ia.

ŠTROCklŠ; Alex, 4225 Sb: 
Cąihpbell avenue, gimė liepos 
14, tėvai: Charles ir Helen.

NAGLEVITCH, Chdrl’ėš, 40 
BHfchton Place, gimė Ite^ds 12, 
tėvai: Charles ir Košė.

ŠALTiSlifeitb tiEtbviV 
BifeSiA ktibiHi’čib žs i>.

jVyfes didžihiihihe Oak daržb
ŠditlitirėFb Lietuvių biehii 

įvyksta šekfti., rugp. (Aug.) 25 
d., gražiattife Oaks darže, prie 
119 ii* Archer avėiiūė.

Kaip ir kitais metais, taip ir 
šįmet yra rengiama milžiniška 
ir įddmi programa, feus ndš- 
liukių kontestas, bu& polkų šB- 
kių kbntestas ir mdterų choHį 
kontešlds. Visiems Idiiiiėtojaihš 
yra skiriamos brangios dova
nos.

O programas buš tūrtingds; 
Dalyvauja daugelis ddihininkiį, 
juokdarių ir muzikdntiį. Ėūš 
nepertraukiama prograind litid 
12 vai. ryto iki vėlumos. Bus 
daug ir kitų pamarginimų.

Visi raginaiiii Hepraleisti 
šios didžiulės lietūvhį. difenos.

(Šį).)

Z

Diena Iš Dienos

Sekmadieni jJoniš- 
kiečių Susirinkimas

Joniškiečių Labdarybės ir 
RhliuFBS kiilibo rbjfulidrlš ihė- 
nesjhiš šusirinkiniaš įVyks šek- 
ihddiėhĮ, rtigpiučid (Aūįust) 11 
di'ehą, 1:00 vai. po pietų. Td 
pačią dieną įvyks “Naujienų” 
ftikriikas, .Sunset Parkte, 135th 
ir Archer Avė., todėl prašoma 
v sų narių laiku susirinkti, at
likti kliiiBb rbikdllis, B $6 to 
traukli į “Naujienų” pikniką,

KliubtJ piknikus įvyks rU^piB- 
čib 1$ Ū., Jubžb ŠpalčiB claHe, 
pribš d’Hbnhy tvarką, Willd^ 
SBringk, 111.

B. Vdltikimas, rdSt.

Gene

Išsiėhiė LėidiifltiŠ
Vedybbmš

(Chičagdjj
Jameš GrėgOty, 28, šii

vieve winkiėšš; 26
Williain Karkai, 4Š, šli itulk

Jasmer, 36
Victbr

Urlachet,
Albert

Lankutis,
Jambs

Sallie J. Grenga, 25
Rudblph R. Kostelny,

Ruth S. Schliazas, 23
Johii Israel, 28, su

Sargis iš Flint, Mięh, 18
Peter Genutis, 22, sii Mblvihd

Dulevvich, 22
Augusi Martinovlch

Angelą Stallone, 26

Kdijl; Ž5į ŠU Evelyii 
21
Kyrša, 24; su Anne
23 „
J. Ballondis,

Reikalauja
Cerskirų

Grace Klimas
Klimas

keleli Damuth 
DamutH.

>

nuo

nuo

26,

23,

SU

su

Agnės

31, su

joseph

George

Lietuvių Eks-Mai- 
nierių Draugiškas 
Kliubas Jau Turi 
Cartėri

IŠ Brolių It Seštiflį 
Dtaligijbs

Pikhikas Rugp. 11 <L; 
SusiiihkimaŠ Riigp. 1U d.
18 APYLINKĖ. — Draugy

stės Susivienijimas Brolių ir 
Sfešėiriį Lietuvių šlišiHnkiiM'S 
y H Įielkeilas* iš riigįi. Ii d., iibš 
tė difehį yra reiigiūiiiaš išva
žiavimas.

Mčiibšihis susiriiikihiės įvyks 
ŠbŠtadibiiio, Rugpiiičib-Aūįiišt 
lt), 7:3Ū vai. vak., tfevo Ap- 
Vėiždoš Parapijos Mbk-yklbs 
kambariuose.

jjHiiįyšĮčš piknikas rįVykš 
i*li^piiiči’d ii d., Josbįih L’eįpa 
Dai-žb, įlHė §2nd ir Kėah Avė.

VdidybŪ, ii* komisija kVtefc. 
Višds hlšilaiikyti šliširihkihiė

Iš Politikoj
Lauko

Kai Ateis Laikas = 
Jie Ir Vėl Lietuvai 
Išties Pagalbos

Nori 500 Narių
Jau keletas metų kaip lietu

viai ekš-thainieriai pradėjo Chi
cagoj ir apyl nkčj apsigyventi. 
Vieni Įsigijo darbus, kiti ėjo 
Į biznidš. Buvusieji mainieriai 
jįabųs ir draugiški, tad jiems 
Vjsur klojasi neblogai.

Tų mdinierių tarpe kilo su- 
ftianymas suorganizuoti ekš- 
ftiainierių kliubą. Darbūs pra
dėtas praeitais ihelkis, dabar 
Brganizūbija jau yra pilnoj 
IVarkoj. Išrinkta pilna valdy
ba, ir' čarteris yra gautas iš 
Illinois valstijos. Išėmimui čar- 
terio p&liarnavo advokatas F.

Cherriauškas.
Šli’siHhkittias tlūgt).

Dabar reikalinga organizaci- 
jihib veikimo; kad su naujais 
ftiėlą'š turėtume apie 500 na- 
Hh kiiube.

L: Eks.-M. D. Kliubas iŠ 
pHRičibo neturi jokių politinių 
ar kilokiij pdžititą, liklai vieii- 
'dkaugiškiinią. kiiUBb vąrdū^ 
skhmba triihiphi angliškai. 
Lhlfaftniah fex-Minėrs Šbciai 
tliib. Mokestis metams tiktai 
5Ū centų. Sekantis susirinki- 
hiaš įvyks rugpiučio-Augusto 
9-tžį. d., vakare, J. Petrausko 
svetainėj, 1750 S. Union A’ve.

KliUbb kbrbšp.,
9

Chicagos Draugiją;
Kliubu Valdybos 

1940 Metams
ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBĄ 1940 ME
TAMS: Matilda ^lančauskienė — 

pirmininkė, 10566 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut. rašt., 
10320 So. Wallacė Št.; Anna Dar- 
gi’enė—Firi. rašt., 10520 So. State 
St.: Paulina Stašiulis — Kasos 
glob.; SophieŠatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
riene—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So, Michigan 
Avenue.

EfŽtūvišKoŠ teatrali š k o’s 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. —

Frank Aušra, 3Q49 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rąbskas, 2,109 S6. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rast., 3949 
So. Artesian Ayė;; Fin. rašt. — 
Arina Allen, 3429 S. Upion Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th Št.; Jiištinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta- 

. das Siįičkis—Kas. glob.: Marga- 
bęt Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—-J. Al
len; K Žukauskas—Lig’ęnių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rast—Stanley Wer- 
niš; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullferton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.

BRIDGĖPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ŠĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Bagin— 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazirhieras Visockis - 
2931 S. Emerald Avė., 
vas Kunevičius—Nut. rast., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rast,, 3144 So. Wall- 
ące St; Jonas Motiejūnas—Kontr.

' rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Kaisis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So, Halsted Si. Susirin
kimai įvyksta,kas mėnesio pirtrią 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi- 
įeagos Liettivių Auditorijoj, 3133 
So: Halsted St.

Li'etiiva ir Amėbiikos Lietuviai.
— SKAilVrojŲ BALSAI —
Lietuvos nepriklausomybės 

žlugimas yra nepaprastai skau
dus šiiiUgiš Amerikos lietu
viams. Amerikos lietuviai troš
ko laisVės savo gimtiniais kraš
tui. Jife tFoško Lietuvai lėiihės 
ir gerbūvio. Jie nore j d, kad 
LieluVd pakiltų kultūroj ir bu- 
tiį laip getbiaiha, kaip yra ger- 
bihhioš kitos ihažos, bei kultu- 
rdj diikštdi pakilę tautos.

tokiais šumetihiais AinerikoS 
liėtuyidi dėjo Lietuvai įhilidnuš 
dolerių; Jie galėjo naudingai čia 
td'dš pinigus suhatidoti. Galėjo 
juos savo reikalams išleisti, bet 
jie aukojo, nes jiems rūpėjo 
LibtUVbš gferokė.

Tiktai tddel jie sudėjo inilid- 
hds dolėi’ih Lietuvai prieš ir p6 
bi'džiBjU kabo. Tiktai todėl jie 
dėjd dūkas gbąžiiiti laisvę Lie- 
IdVOj ir iUsleigti ten dėhiokba- 
liją. Tiktai tbdel ji’e alikdjo Lai
svės vdbpui, Lietuvos politiniu 
kdiihiiį reikalams, bariaus-Gi- 
belib žygiūi) Įeit. Vaitkaus žy- 
gidi; bdridūs-Girėiio paminkltii, 
o vėliaUšili laiku — Lietdvbs 
gihkldvimui. ir Vilniaus alkdhiį- 
jlį Šbipiihūi.

žlūgid Viši Aihėrikiečių 
ttoškihid.i.

Ahiebikiėčidhiš Lietuvos ne
oš žlugimas labai 
ji, kad visos jų

Lietuvos
‘skaudūs
svajones apie gražią

CLASSIFIED

BUČERIS REIKALAUJA darbo. 
Patyręs 20 metų. Daų Schultz, 4430 
So. Hermitagė Avė. Tel. Yards 6246.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

MOtERIS IEŠKO DARBO ant 
farmos, prižiūrėti namus, galiu 
melžti karvę. Siųskite laišką lietu
vių kalba. W. V., 616 W. Madisbn. km

RE AL ĖST ATE FOK SALE 
Namal-žemė Pardavimui

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS MOTERYS .paty
rusios skudurus sottuoti skudurų 
laundrėje. Kreipkitės 1001 West 
North Avenue.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka Pershing Road Restaurante. 
Švehtadieniais nereikia dirbti. Ge
ra mokestis. 506 W. 39 St.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurų sortuoti. šaukit 
Armitage 6951.

REIKALINGA patikima tarnai
tė,patyrusi bendram namų darbui. 
Geras namas. $7. Taxay. 593 Haw- 
thorne PI. Lakevievv 4778.

Pagelb., 
Stanislo-

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 
smulkesniu žinių rašyti Box A 416, 
1739 So. Halsted St. *

HELP VVANTeD-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Parbiiiinkių Reikia
RElkALINGAS Patyręs virėjas 

į reštąurantą, vyras ar moteris, vir
ti lietuviškus valgius, šaukite Ci
cero 3564.

SPĘCIAL KAMPINIS Bungalow 
daktarui, advokatui ar kitokiam 
prdt'esionalui. žema kaina. Asmuo, 
Kuris pamatys šitą bungalbvvą; tu
rės malonumo pirkti jį.
Malonėkit pašaukti arba atsilanky

ti. Lafayette 5407. 4706 So. Weštern 
Av'e. S. M.

7 kambarių kampinis burigalow. 
Mutinis. Tano sienos voriiriejte. 2 
karų gardžas. $7900. 7201 Sb. Rbck- 
well.

Golfo Turnyras 
Teisėjui Pagerbti

ittigsėjo iŠ d., ,Westgdt'e Val- 
I'ey Cohiitly kiiube, prie iBL 
mds ir Ridgėland avenue, į- 
vyks Lietuvių Golfo Diena, 
teisėjui Johii T. Zurini pagerb
ti.

Reiigihiu Rūpinasi faaiik. ju
stinas Mackie^ich, Al G. Klibi1 
skis, ja'ck Juozaitis ir kon
stantas Savickas. Jie tikisi tur
nyre apie 300 dalyvių.

Po lošimų įvyks banketas, 
programas ir šokiai; Lošikų 
žmonos, kiiiios golfo nemušė, 
Klidbo rutiluose gdlcs l'ošti 
kortomis ir kauliukais.

Rez'ervdciioms reikia šaukti 
..A. r(sįi.)REPUblic 2742.

Dettiokratų Lygdš 
Piknikas

th'e Lithuanidn Demdcbatic 
Lčague of Cook Coliuty prane
ša, kad rugsėjo 8 d., surengs 
savo Septintą Metinį pikniką 
Daniel Ryaii’s miške; prie 
tos ib Westehi aVeriii'e.

Pikniko programai! įeis 
lėtiniai konkursai, liaudies
kiti karniValaS; vedąhiaš lietu
viškų šokių mokytojo Williąm 
Vinio, dovanos, “barbecue”, 
etc.

87-

al
so-

Rengėjai
Rengimu rūpinasi teisėjas 

John T. Zųris, Al G. Kumskis, 
ly^oS prėžidentaš, Jdck L. Jiib- 
žaitis, Konstant Savickhs, Bru
no Jakaitis, Anthony Gudaitis; 
Joseph Kaminskus, Wiliidhi 
Popeli, K. Kairis, John Dowi- 
att, John Stankowicz ir Dr. 
John Poška. A. G. fctiritšto

Valstijos sveikatos dė'į?^rta; 
mentas raportuoja, kad pere * 
tą savaitę 20 žmonių Illinois 
ribose susirgo šiltine, 
ko, esanti rekordinė 
NbHh^lis šliišl^lihių 
y^A Ūihg mažesnis.

Tai, sa- 
Skaitlftiė; 
skaičius 

• )

--

kelti pasaulyj, visi jų tam tiks
lui sudėti hiilipnai aukų ir pi
nigų nusiųsti tiesiai Lietuvon —■ 
nuėjŪ veju: Mtefeo žiauriam 
plėSikhl', klYči^:> 'ūUi^^klččių no- 
ruf miūtos: ^ SUilkiai ’ už- 
dirfalllS Ir Eiėlū^Ui Sliaiikdtus 
piiliyūš štUtaitaBš SUVU neiabie* 
sieiUS likštafuš;,

te ūteta; LtatUVrii Vėl prikel
ti ūtadjsyės (^ėj faUš šaukia
masi Aitei*ikdŠ ItalUVių pagal
bos; 'Vėl jib ;bliš kVlIėČiami dėti 
aukhS-. tiri! įš. hFridžta, nųsimi- 
niriib apimli, ir nusivylę, jie pa
sirodys neduosnųs. Bet kai at
bus viltis Lietuvą včl atsteigti, 
kai burinis pasidlimu šūsirgb 
diktatoriai, lai jie ir včl išties 
šavo gimtinei įiaįrilbos rankį. 
Aįjib tai nereikia abejoti, neš 
Amerikos lietuviai savo mažą
ją Lietuvą myli. J. Woski

Padidėjo Lotų 
Pirkimas Chicagoj

Chicag'o Real Estate Boaręl 
praneša, kad šiemet gerokai pa
didėjo lotų pirkimas Chicagos 
miesto ribose; Padidėjimas la- 
biatišiai pasireiškė Wėstsidcj. 
i\Tdrth^idė stovi dntr'oj vietoj, o 
Southsidė trečioj.

Tuo pačiu laiku, sako ši or- 
gaiiizačijh, siiihdžėjo lotų biz
nis Chicagos priemiesčiuose.

(Sji.)

Palaidojo Carrozzo, 
Bet Ne Calvary 
Kapinėse

Mike Carrozzo, sekmadienį 
miręs Chitttgoš gdtvių darbi
ninkų unijos VilšihiHlt'dš; vakar 
buvo Idikiridi pūUidbldŠ Biė- 
Hibrihl Park tiišys'e, ^ilėš Ceh- 
lėE iii.

Jis turėjb 'bUii įjagijddytaš 
amžinam poilsiui Čalvėty ka- 
pihėšė; bSlf yaškiitihėj įhibu- 
fej kita šUįr.titė, kiihb Ibh iie- 
iydėjBj tel iStiežĮ į Nhė§ ’Č’eh- 
iėt. §hkb, kad Calvary kdįii- 
Bitį valdyba atsisakė velioiiį 
priimti. ‘‘4

lošė, trįhįūyės^v Jkų- 
rioš garsinasi “NAUJIENOSE”

ŠIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 MĘTAMg:

Wrti. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rast., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rast., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rast., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
Californįa Avė. p A. J. Zalatoris— 

, Iždininkas. , 827 W. 33rd. St.; A. 
'' Vilkįs — .Knygyno ’ prižiūrėtojas, 

831 W. 33rŪ,St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.; Dr. 
J, P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 Šo. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

MORNIKG^TAR KLUBO VALDY- 
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rast. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rast. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blv'd.; tel. Spaulding 3180; Firi. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt ,2285; Ižd.—Louis Striupaš, 
3636 W. Nprth Avė., tel. Spauld
ing 0745; .Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS ,KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rast.—B. Vaitekūnas, 5211 Sodth 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.;

, Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd Št.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesiari 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 ,W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

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

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
StUl—Vice-pirm., 2453 W. 45 th 
Place; Helen Chapas—Prot. lašt., 
4’403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bŪ&rt-Fin. rast., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 6|th PI.; N. Viršilienė — Iž- 
dd.tlob., 3$3S Šo. Wallace St.; 
Niek Klimas^—Kasierius, 4516 So. 
Cąįifornia Ąve.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

BE5tlŲ’~iR SESERŲ LIETUVIŲ 
ČĘAVPYŠTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. 'Jakubauskas, 3541 South 
Hdlisted St.: Vice-pirm.—Ant. Za- 
lŪgėhdš; 7132 So. Racine Avė.; 
^ut. ,,i*Ūšt. —Walter Pankauskas, 

. West 18th St.; Kasierius — 
Mikis Bankevičius. 628 W. 18th 
St; Fih. i’Sšt.—Pet'ėr Vtešrta. 3435 
Sb. Wallhcė St.: Kontr. rašt. 
Jondš Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas

liELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

Paprastas galimumas vyrams am-, 
žiu j e rilio 18 iki 37 metų išsimokinti 
ir prisiruošti į 10 savaičių aeropla
nų statybos darbui dideliame fab- 
riKe. Žemiausia pradinė alga nuo 
51 iki 55 centų valandoj. Gera pro
ga padaryti daugiau tiems, kurie 
dirba kavalkų darbą. Turi mėgti 
mekaniko darbą. Reikalingas mažas 
pradinis įmokėjimas. Nepilnamečiai 
turi ateiti su giminėmis, kitaip ne
kreipsim į. juos dėmesio. Atdara 
iki b vai. vakaro.
AMERICAN Aircraft INSTITUTE 

936-46 W. Chicago Avenue.

BIŽNIAV.AS NAMAS PARDAVI
MUI — SOUTH SIDE

Už mažiį įmokė j imą mes galime 
parduoti jums bizniavą namą,, ku
riame jus galit įsteigti sav4 biznį 
ir būti nepriklausomu. Arti 35-tos 
ir Halsted. Ištirkite tuojad. . x.

GORDŲN REALTY COMPANY 
8U9 West 35th Street

Yards 4329

PUSES AMŽIAUS vyras pajieško 
darbo už janitorių ar prie namų. 
Supranta visą namų darbą, šauki
te Hemlock 0707—bile kada. A. 
Smith.

KAS NORITE PIRKTI AR 
. l MAINYTI?

MarųUette Parke ir apiel|nkej 87 
namai. Kainos nuo $2300.00 iki 
$65,000.00. Taipgi statome haujus 
namus ir taisome senus. Turime ke
letą namų pastatytų — parsiduoda 
žemomis kainomis. TelefonUokite 
arba atvažiuokite.

C. P. SLROMSKIS 
6921 So. Western Avė.

Tel. Republic 3713

PARDAVIMUI BARGENAS. 
augsio trobesis. Mūras. A-l stbvy. 
l-m&s — 5 kambariai ir miegdrhas 
porcius. 2-ras — 4 kambariai ir di
delis itiięgamas porčius. 2 kaihba- 
riai beiSmąnte. štymo šiluma. 1 ka
lų įnųro garažas. 7550 So. Matšh- 
iield Avė. Savininkas.

REIKALINGAS BUČERIUS, pa4.rrr 
tyręs savo darbe. 1907 So. Halsted 
Street.

ARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGAS bučeriui pagelbi- 
ninkas. Turi mokėti piauti mėsą.

3225 So. Lituanica

PARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Pardhbdamos vištos, kiąušihlai, 
daržoves. Tik $200 cash, $28 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidurmietščio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St.; Box 
No. Z 614.

SUSIRINKIMAI
Association of Lithuanian Pro- 

perty Owners of Bridgeport mėne
sinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugpiųčio 7 dieną, 7:30 valandą va
kare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Susirinkimas la
bai svarbus. Visi savininkai malo
nėkit atsilankyti^, ir atsiveskit nau
jų narių prisirašyti.

—S. KUNEVIČIUS, rast.
Lietuvių Jaunimo Kultūros Rate

lio choro mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugpiučio 7 d. 8 vai.’ vakare. 
Pirmininkas kviečia visus atsilan
kyti ir dalyvauti susirinkime. Turė
sime daug svarbių reikalų apsvar
styti. —P. Samaska.

Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

PALAIMINTOS LIE T U V O*Š 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So:

Rockyyell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt.

4917 Komensky Avė., Laf. 5211 
F. Margėvičia, — Kontr. rast., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpy
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Uniori 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. AUgustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitorius—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Tutrier 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.: Paul J. Petraity—Nut frašt.. 
—PiŲrim. Pagelb., 2541 W. 45th 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin. 

Rašt., 2902 W. Pershing Rd.; P.
Mohtvidas— Kontrdl. rašt., 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasieriuš. 
4535 So. Rockwell st.: Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis-—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. pbpibt, Holiy^Vood 
sVbt.,. 2417 W. 43rd . st. Nariais 
gilli būti vyrai it moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

FOR RENT—IN GENERAu 
Renddai—Bendrai . , ,

RENDON 2 po 5 kamb. pečium 
šildomi flatai. iNaujai .permodbliUo- 
ti. Dideli porčiai. Karštas vahdbo. 
$20 kiekvienas. Canal 2183.

BUSINESS CHANCEŠ 
Biznio Progos

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

W11OLESALE FURNITURfc 
Rakandai ir Įtaisai PardaVifcdi 
MOKYDAMAS CASH už rikąn- 

dus, sutaupysi nuo 40 iki 6(j%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau infortnadjų. 
Vien tik nacionaliai žinomi Jiaiktai 
randasi pas nius. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avę,,, Cfti- 
cago, III. Phone Republic 6t)51.

ALTOS—TRUlCKS FOR ŠAtfe 
Automobiliai te Trokai Par<»

Mes Tiesiog Neturime 
Vietos Visiems Savo 

Karams

TODĖL JUOS
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai
Žemiausiomis kainorhiš

’35
’35

’35
’35
’36

’Š6
’37

’37
’38
’38

Ford 4 dr. sėd., rad., šilcl $125 
Olds. conv. cp., canary gfel. . 
radio ir šildytuvas ......  295
Plymouth sėd., rad. ir šiid: 185 
Olds 4 dr. sėd., rad., šild. .... 275 
Buick 4 dr. sėd., rad., šild. 3^5 
Olds, cp. rad., šild............... 285
Pontiac, 4 dr. sėd., r., išld. 325 
Studebaker ged., 4 dr., radlb 
šildytuvaš. 6 cil. ;.... ........ 345

Lafayettfe cohv. cp.;kE it šilti. 425 
Dodge šed., rad. ir šilti..... 495
Pa'ckard, 4 dr. šėdftri ....... 485

Atlankykite HlUsiį blžnihvielę.
Klusų gabųš it mandagus iėlšhibnąi 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Geri mainai, lengvi išmok&jihidi.

PARKWAt Obhš
5207 W. Cermak Roafl
Cicero 1037 — Lawh. 4422
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Trečiad., rugpiučio 7, 1940

IENY)(SEKM

tą 1940Augusi

adijo 
rašomos plunksnos, laikrodžiai, 
kambario' setas ir Lt. - - - -

Visokios visokiausios DOVANOS 
aparatas, 
miegamojo
- - žaismės, šokiai ir visokie pamarginimai

fe

SUNSETdar:
Archer ir 135-ta gatvė
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