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SUKILUSIU ALBANIEČIU PAVYZDI PA- 
. SEKS IR KITOS PAVERGTOS TAUTOS

Mussolini pajėgs ajlbaniečius numalšinti, 
bet kareivių jis negaus iš Albanijos

Iš Londono ir iš Jugos’avijos 
ateina žinios apie mažos alba- 
niečių tautelės pasipriešinimą 
italams. Pranešama, kad vakar 
ir šiandien vyksta labai smar
kus susirėmimai tarp a’.banie- 
čių ir Mussolini kariuomenės 
bei fašistinių dalių, laikomų 
mažoje valstybėlėje.

Mussolini pagrobė mažą al
banų valstybėlę praeitais me
tais, kai karalius Zogu ir par
lamentas atsisakė klausyti Ita
lijos fašistiškų valdininkų nu
rodymų užsienių ir vidaus poli
tikos reikalais. Albanija norėjo 
bendradarbiauti su Italija, bet 
nenorėjo prarasti savo nepri
klausomybės.

Albanų kariuomenė ir po’ici- 
ja priešinosi kiek pajėgė daug 
stiprisnėm Italijos karo jėgom, 
ji buvo sumušta, daugelis jos 
gynėjų žuvo kovoje, o kiti pa
bėgo į užsienius. Albanijos ka
rūną Mussolini įteikė Italijos 
karaliui.

Dabar Mussolini pareikalavo 
iš pasil'kusių aUmniečių" pri
verstinos *karo tarnybos. Mus
solini reikalingas kareivių, jis 
negali tenkintis vien italais. Bet 
albaniečiai atsisakė

Mussolini patvarkymų, jie ne
nori būti mobilizuojami ir ne
nori tarnauti okupantams. Al
baniečiai nenori mirti Afrikos 
dykumose. Jie velyja mirti sa
vame krašte kovodami su tyre
li o armija.

Sulig gautomis žiniomis mū
šiuose su albaniečiais jau žuvo 
virš 100 italų fašistų. Albanie
čiai yra labai geri šauliai ir ko
voja savo žemėje, todėl jiems 
ir pavyko padaryti tokį didelį 
nuostolį italams. Italai vartoja 
Abisinijos karo metu vartotas 
priemones. Jie degina ištisus 
albaniečių kaimus. Vakar po 
pietų italų kariuomenė sudegi
no Mamsat, Skorma ir Orov 
kaimus. Jų gyventojai išbėgo į 
kalnus. Maištas prieš italus 
prasiplėtė visame M ak i apskri- 
tyj.

Reikia manyti, kad šį abisi- 
niečių maištą Mussolini pajėgs 
numalšinti, tam reikalui jis jau 
siunčia dideles karo jėgas. Bet
jeigu karas ir toliau tęsis, al- 
baniečius paseks abisinai ir ki
tos Mussolini pavergtos tautos. 
Reikia laukti, kad nuo jų neat
siliks ir tos tautos, kurios šian- 
dian randasi Hitlerio ir Stalino

kiaušy Ii verguvėje.

Mussolini grobia 
anglų turtus

ROMA, Italija, rugp. 11 d. 
— Ministerių kabinetas susi
rinkęs su Mussolini pryšakyj 
šiandien nutarė konfiskuoti vi
są Anglijos piliečių nuosavybę 
Afrikoje. Bus konfiskuojama 
ne tiktai turtas priklausąs an
glams tiesioginiai, bet ir ta 
nuosavybė, kur anglai yra tik
tai dalininkai. Mussolini mano 
pritaikyti šį nutarimą ir Suez 
kanalo bendrovei, jeigu jam 
pavyks įveikti ten esančias bri
tų ir arabų jėgas.

Japonų reikalavimai 
kasdien didėja

ŠANCHAJUS, Kinija, rugp. 
11 d. — Japonų kariuomenės 
štabo leidžiamas la kraštis Tai- 
ruku šimpu reikalauja, kad an
glai perduoti japonų kariuome
nes kontrolėn visą Šanchajaus 
dalį, kurią ligi šiam metui kon
troliavo britų kart) jėgos. Ja
ponai savo reikalavimą grin- 
dž‘a britų nutarimu atšaukti 
karo jėgas iš šiaurės Kinijos. 
Vargu britai tenkins tokius ja
ponų reikalavimus, nes jie at
šaukė tiktai savo sausumos ka
riuomenę, bet Šanchajuj paliko 
didelį jurininkų skaičių.

kokos
Chicagai ir apylinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota, galima laukti lie
taus.

Saulė teka 5:52 v. r., leid
žiasi 7:58 v. v.

Prancūzų lakūnai 
kovoja su anglais
KAIRAS, Egyptas, rligp. 11 

d. — šiandien oficialiai prane
šama, kad anglų daromose oro 
puolimuose dalyvauja žymus 
franeuzų lakūnų skaičius. Kai 
Petain vyriausybe pasirašė pa
liaubas, daugelis lakūnų per
skrido pas anglus. Vienos fran
euzų eskvadros viršininkas pa
sakė, kad jam buvo labai sun
ku išskristi iš franeuzų aero
dromo, nes jame jau buvo pa
statytos Petain sargybos. Prie 
aerodromo nebuvo leidžiami 
ne tiktai civiliai, bet ir patys 
lakūnai. Aerodromus saugojo 
kulkosvaidžiais nuo pačių fran
euzų. Franeuzų karin’nkui vis 
dėlto pavyko pasprukti iš aero
dromo, nes sargybas ėję lakū
nai taip pat norėjo skristi pas 
anglus. Petain vyriausybei iš
tikimi karininkai rado ne tik
tai tuščią aerodromą, bet ir 
tuščias sargybines budeles bei 
apleistus kulkosvaidžius.

Argentina deportuo
ja nacių agentus
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 11 d. — Policijos depar
tamentas šiandien pranešė, kad 
yra nutarta areštuoti ir tuo
jau deportuoti iš Argentinos 
vokietį Kari Arnold. Polic ja 
turinti pakankamai įrodymų, 
kad Arnold yra‘Argentinos na
cių smogiamųjų dalių viršinin
kas ir stengiasi savo organiza- 
cijon įtraukti visus jaunus vo
kietukus arba vokiškos kilmės 
Argentinos piliečius. Argenti
nos policija senai turėjusi ži
nių apie Arnold veikimą, bet 
nutarusi jį deportuoti tiktai po 
Hanavos akto.

/ - NAUJIENŲ-ACME Photo
Penki nacių lėktuvai liepsnose. Juos sunaikino anglai.

Francuzijos belais
vių padėtis pasi

baisėtina
VICHY, Francuzija, rugp. 

11 d. — Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovas Francuzijai 
pareiškė, kad franeuzų bela’s- 
vių padėtis labai sunki. Vokie
čiai juos laiko užimtoje fran
euzų teritorijoje. Iš viso jų yra 
apie pusantro milijoon. Atsto
vas turėjo galimybę aplankyti 
28 franeuzų belaisvių stovyk
las. Juos maitina labai bloga 
duona, duoda mažai sriubos, 
pagaliau ir ta pati labai bloga. 
Mėsos gabalėlį duoda tiktai vie
nų karta į savaitę. Kai kurio
se stovyklose belaisviai smar
kiai serga šiltine ir kitomis už
krečiamomis ligomis. Amerikie
tis važiuoja į Šveicariją ir ti
kisi išsiderėti iš Tarptautin’o 
Raudono Kryžiaus paramos 
franeuzu belaisviams, c

Nacių lyderiai 
nesutaria

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
11 d. — Vokietijos nacių ly
deris Rudolf Hess, dešinioji 
Hitlerio ranka ir įtakingiausias 
jo politinis patarėjas, pareiš
kė spaudai, kad Vok etija skai
to, jog atėjęs momentas ne 
tiktai pulti Angliją, bet sunai
kinti visą britų imperiją. Jis 
paskelbė, kad vokiečių orlaiviai 
jau smarkiai yra sunaikinę An
glijos industrijos bazes. Tuo 
tarpu vokiečių karo vadai yra 
visai kitokios nuomonės. Jie 
mano, kad dabdr puldami An
gliją ne tiktai jos neįveiks, 
bet ir visą karą praloš,
ris klauso karo viršininkų pa
tarimo ir nedrįsta leistis aven- 

I tiuron.

Hitle-djos

Amerikos lakū
nas Dahl dirba 

Kanadoj
MONTREAL, Kanada, rugp. 

11 d. — Amerikietis lakūnas 
Dahl, kuris išbuvo du metus 
nelaisvėje ]Vis Franko, išvažia
vo į Kanadą, kur jis moko ka
nadiečius skraidyti. Kartu su 
juo išvažiavo ir jo žmona, šo
kikė, kuri sakosi Amerikoje 
negalėjusi ramiai gyventi, nes 
ją persekioję vokiečių agentai 
— fašistai. Ji yra gavusi v są 
eilę grąsinančių laiškų iš nacių 
organizacijų. Ji išvažiavo Ka- 
nadon visam karo metui.

Meksikos fašistai tu
rėjo slaptą radiją
MEKSIKA, sostinė, rugp. 11 

d. — Vyriausybės agentams pa
vyko surasti slaptą rkdijaus 
stotį, kurią turėjo Meksikos fa
šistai. Ji rasta pas žuvusio fa
šistų vado Cedillo seserį. .Su
imti trys žinomi fašistai, kurie 
yra kaltinami skleidimu prieš
valstybinių ir melagingų žinių. 
Su mtųjųĮ tarpe yra ir Meksikos 
auksamarškinių vadas Ruben 
Moreno., Visi jie yra atiduoti 
teismui.

Ar tik nebus čia ne- 
guso darbas

• KAIRAS, Egyptas, rugp. 11 
d. — Pranešama, kad iš vie
nos pusės italai įžengė į bri
tų Somali ją, o iš kitos, anglų 
karo jėgos užėmė kelis svar
bius parubežio punktus Abisi
nijoj. Neguso imperija pradėta 
pulti iš anglų Kenya provinci- 

ir sėkmingai paimta |mfe-
stas Korindil. Anglų nuostoliai 
labai maži Šiam miestui užim
ti.

Škirpa atsisakė per
duoti pasiuntinybę 

rusams
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

11 d. — Sovietų atstovybė Ber
lyne pareikalavo iš trijų Pa- 
balčio valstybių atstovų per
duoti tų kraštų atstovybes ru
sų valdininkams. Rusai aiškino, 
kad jie yra teisėti Lietuvos at
stovai, nes Lietuva jau tapo 
prijungta prie Rusijos. Estijos 
ir Latvijos pasiuntiniai Berly
ne perdavė savo krašto atsto
vybių rumus ir dokumentus ru
sams, bet Lietuvos atstovas 
griežčiausiai atsisakė tai pada
ryti, liepdamas išsinešdinti ne
prašytiems svečiams. Manoma, 
kad vokiečių vyriausybė pasiųs 
policiją ir prievarta Lietuvos 
atstovybę perduos rusams.

Stalino ir Hitlerio 
kaltinimai vienodi
MASKVA, Rusija, rugp. 11 

d. — Rusų armijos laikraštis 
Raudonoji žvaigždė kaltina 
Amerikos vyriausybę pasiruo
šimais pagrobti Europos val
stybėms priklausančias kolon - 
jas Amerikoje ir noru vėliau 
įsimaišyti į karą. Amerikos gin- 
klavijnosi programa ir nutari
mas ąpmokyti jaunimą ginklus 
vartoti yra pasiruošimas karui. 
Rusai visai nieko nemini apie 
tai, kad ligi šiam metui Ame
rikos kariuomenė susidėjo tik
tai iš savanorių, tuo tarpu kai 
kituose kraštuose, jų tarpe ir 
Rusijoj, jaunimas buvo verčia
mas kariuomenėj tarnauti.

Rusija stiprina ka
riuomenės discipliną , I

MASKVA, Rusija, rugp. 11 
d. — Rusijos juros laivyno ko
misaras Kuznetsov šiandien pa
skelbė naujus dekretus, kuriais 
dar labiau suvaržoma paprasto 
rusų kareivio gyvenimas. Ligi 
šiam metui rusų kareiviai ga
lėjo tiesioginai skųstis blogais 
savo viršininkų darbais. Dabar 
Kuznetsov uždraudė tai dary
ti.

Dabar kareivis skundą galės 
įteikti tiktai tam savo v ršinin- 
kui, kuriuo jis skundžiasi. O 
šis, jeigu norės, tai skundą ga
lės sulaikyti ir tuo pasibaigs 
visas kareivio noras atstatyti 
teisybę ir savo teises. Skundą 
gavęs viršininkas greičiausiai 
dar nubaus kareivį už skundo 
rašymą.

Anglai pataikė Pa
ryžiaus aerodroman

PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 
11 <į. — šiomis dienomis an
glai bombardavo netoli Pary
žiaus esantį Le Bourget aero
dromą. Mestos bombos pata kė 
į hangarus ir sunaikino dauge
lį ten stovėjusių vokiečių lėk
tuvų. Taip pat užmušė kelio
lika vokiečių 'kareivių ir lakū
nų. Vokiečių spauda praneša, 
kad bombardavimo metu an
glai užmušė tiktai 5 civilinius 
gyventojus, apie užmuštus ka
rius nieko nemini. Paskutiniu 
mėtų Paryžiaus apylinkės vis 
dažniau bombarduojamos ir 
franeuzai naktimis turi bėgti į 
pogrindžius.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Anglų aviacija bombardavo Boulognę, Cherbourgą, Dun- 

kirkę ir kitus uostus, kuriuose buvo sutrauktos vokiečių karo 
jėgos. Anglai lakūnai taip pat vartoja neriamus bombanešius.

— Iš Doverio matėsi anglų lakūnų padegti uostų įrengimai 
kitoje kanalo pusėje, nežiūrint į 20 mylių atstumą.

— Vokiečiai bombardavo Bristolį ir jo apylinkes.
— Čilė vyriausybė nutarė pastatyti visą eilę naujų aero

dromų. Steigia naujas transporto linijas. Vokiečių bendrovėms 
neleidžia kištis į planuojamą susisiekimo pagerinimą.

— Anglų kontrolė įsakė Amerikos laivui Exochorda plauk
ti į Bermudų. Pareikalavo pašto kontroliuoti. Anglų laivynas 
dabar kontroliuos visus laivus.

— Amerikos vyriausybė nutarė įsteigti konsulatų St. Piene 
de Miąuelon saloje, ši sala yra franeuzų administracijos ži
nioje.

— Meksikoje politinė padėtis labai įtempta, nes Kubon iš
važiavęs rinkimus į prezidentūrų pralaimėjęs kandidatas pasi
sakė, jog rengiasi užimti prezidentūrų. Cardenas ruošiasi pa
vartoti jėgų prieš neramius elementus.

— Amerikos admirolas Standley reikalauja siųsti Amerikos 
laivynų Anglijai į pagelbų. Reikalauja keisti neutralumo įsta
tymus.

— Vokiečių okupacinės kariuonienės viršininkas uždraudė 
Belgijos gyventojams klausyti užsienio radi jaus.

— Anglų orlaiviai padėjo minas keliuose vokiečių uostuo
se. Orlaivis gali nešti tiktai dvi juros minas. Jas nuleidžia pa
rašiutų pagelba.

— Anglai sulaikė tris franeuzų prekybinius laivus, kurie 
iš Argentinos plaukė į Francuzijų. Anglai neleis laivuose esa
mo maisto Francuzijon.

— Amerikos atstovai Latvijoj ir Estijoj grįžta į Washing- 
tonų per Sibiru. Vakar jie jau pasiekė Pekingų.

Bombarduoja italus 
Afrikoje

KAIRAS, . Egyptas, rugp. 11 
d. — Anglų orlaiviai sėkmin
gai bombardavo italų kariuo
menės dalis artėjančias į Har- 
geisą, britų Somaliją. Italai bu
vo bombarduoti kada jie ėjo 
siauru kalnų tarpkeliu ir ne
turėjo kur pasislėpti. Anglai 
taip pat bombardavo Tobruk 
uostą, kuris randasi Lybi joj. 
Bombardavimo metu pavyko 
uždegti vineą uoste stovėjusį 
italų laivą. Buvo užpulti ir ki
ti italų uostai Afrikoje. Smar
kiai nukentėjo Massaua, kuris 
randasi italų Eritrėjoje.

Anglai bombardavo
“savas” salas

LONDONAS, Anglija, rugp. 
11 d. — Aptraukę savo ka
riuomenę iš Francuzijos, an
glai evakuavo ir tris mažas sa
las, kurios buvo labai netoli 
Francuzijos krantų. Anglams 
buvo labai nepatogu jas ginti, 
nes priėjimas prie jų gana sun
kus. Tas salas užėmė vokiečiai 
ir ten įsitaisė karo bazes. Va
kar anglai bombardavo Guern- 
sey, vieną mažą salelę, kurioje 
padare nuostolių naujai įreng
tame vokiečių aerodrome.

Mylima vis dar tebe- 
kenkia karaliui

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 11 d. — Rumunijos ka
ralius bando sudaryti koalicinę 
vyriausybę, kad galėtų išgelbė
ti Rumuniją nuo smūgių, ku
rie ateina iš Vengrijos ir Bul
garijos. Valstiečių lyderis Ju
lius Maniu pareiškė, kad jis 
atsisakąs įeiti į koalicinę vy
riausybę, kol ponia Lupescu, 
karaliaus mylimoji, nebus iš
vyta iš sostinės. Maniu tvirti
na, kad ponia Lbpescu vėl pra- 

idėjo kištis j politiką, ši ponia 
Ituri fašistinių tendencijų.

Oro laivynas įveikia 
- juros laivyną

" ŠA N' JUAN, Puerto Rico, 
rugp. 11 d. — Nauja taktika 
vartojama Puerto Rico valsty
bei .apginti aiškiai rodo, kad 
karo vadovybė yra nuomonės, 
jog oro laivynas yra stipresnis 
už juros laivyną. Tą pač'ų nuo
monę pareiškė Amerikos karo 
specialistai, kurie buvo liudinin
kais Europoj vykstančių karo 
operacijų. Anglų laivynas Nar- 
viko mūšiuose labai mažai ką 
galėjo padaryti, nes visą laiką 
jį smarkiai ir vykusiai puolė 
vokiečiu orlaiviai. Priešlėktuvi
nes patrankos labai mažai ga
li apginti laivą nuo ta kliu or
laivio puolimų: Franeuzų karo 
ekspertai taip pat yra priėję 
nuomonės, kad oro laivynas 
yra galingesnis už juros lai
vyną.

Kaltina Angliją dėl 
Europos bado

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
11 d. — Vokiečių valstybės vy
rai ir visa Goebels spauda kal
tina Angliją dėl artėjančio Eu
ropos bado. Hitleris paskelbė, 
kad vokiečius jis aprūpins duo
na, bet buvusiais vokiečių prie
šais, tai yra franeuzaię, bel
gais, olandais, norvegais, len
kais ir kt. j s visai nesirūpina. 
Vokiečių spauda kaltina Angli
jos blokadą ir dabartinius An
glijos valdovus dėl Europos ne
priteklių. Kur tai matyta, ra
šo vokiečiai, kad nugalėtojas 
rūpintųsi maistu buvus ems sa
vo priešams. Badas Europoj 
kasdien didėja, nes vokiečiai 
veža Vokietijon visas maisto 
atsargas iš okupuotųjų kraš
tą. ._______

LIEPOS IR RUGPJŪČIO MtN?
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų. 
Naujienų Administracija.
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ISPANU LAISVES KOVA
| MARTIN GUDELLJI

padare tų pačių opera- 
šiaurės ir vakartį įg>

minėjom, vyriausiu ka-

(Tęsinys)

Generolas Franko buvo Ka- 
na rijos salų įgulos viršininkas. 
Besk risdamas į savo užimama 
vielų jis apsistojo Seviljoj ir 
Maroke. Ten irgi sutarė su įgu
lų viršininkais ir pasimatė su 
savo ištikimaisiais.

Molą 
ei jų su 
Jomis.

Kaip
ro jėgų viršininku buvo numa
tytas generolas Sanchurche, bet 
jis gyveno Portugalijoj ir vei-: 
kė per ištikimuosius savo ben
dradarbius, kitus generolus.. 
Vienu ištikimiausiu jo bendra
darbiu buvo skaitomas genero
las Emilijo Molą. Po Sanchur* 
cho, Molą buvo skaitomas vie
nu geriausių ispanų kariuome
nės strategų. Be to, politinė jo 
veikla ispanams taip pat buvo 
pažįstama.
Generolo Molą reakcinė veikla.

Prieš monarchijos galų, kai 
karalius pamatė, jog nė dikta
torius Primo de Rivera neišge- 
bės jo nuo pražūties, pravijo 
diktatorių ir vyriausybę pavedė 
sudaryti kitiems generolams. 
Jojo padėtis buvo labai sunki, 
todėl ir kvietėsi pačius išmin
tingiausius ir ištikimiausius sa-

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu
3409 So. Halsted Street*^

Tel. Yards 2151

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

vo vyrus valdžion. Genero a 
Molą pasikvietė vidaus reikalų 
ministerijon ir jam pavedė žval
gybos viršininko vietų.

Molą dėjo visas pastangas 
monarchijai gelbėti. Jis ka.ė-j- 
mus prigrūdo įtartinais elemen
tais. Net žymesnius Revoliuci
nį© Komiteto narius sukišo į 
kalėjimą. tarpe Alkala Za- 
morų, Maurų, Largo Kabaliero, 
Kirogų ir kitus. Ligi paskutinio 
jis gynė monarchiją. Molą buvo 
vienas paskutinių tarnautojų 
pasprukusių iš vidaus reikalų 
ministerijos. Jis apleido žvalgy
bos viršininko kabinetų tiktai 
tuomet, kai pro jo langus už
girdo minios balsą reikalaujan
čių jo galvos. Praspruko pro 
Užpakalines apsaugos departa
mento duris ir pasislėpė pas 
vienų savo pažįstamų. Net na
mo eiti bijojo, nes manė, jog 
minia ir tenai eis jo ieškoti ir 
reikalauti atsako — skaitomy- 
bės už darytus persekiojimus.

Kurį laikų pasdslapstęs Mala 
vėl išplaukė viešumon. Apsidai
ręs, jog i-espublikoniška aplin
ka ne tokia jau baisi, kaip jis 
jų buvo įsivaizdavęs, pradėjo 
tęsti savo darbų. Jis pradėjo 
spausdinti savo atsiminimus. 
Parašė tris didžiulius tų atsimi
nimų tomus. Tai vieni įdo
miausių atsiminimų kokius ligi 
šiam metui parašė policijos vir
šininkai. Tuose atsiminimuose 
jis pasakojo apie visų monar
chijos žlugimo procesų, apie ko
vą su darbininkų judėjimu, su 
anarchistais ir socialistais ir 
apie pirmąsias respublikos die
nas. Paminėjo visą eilę žmonių 
pavardžių, kurie dėjosi respu
blikonais, bet tikrumoj buvo 
Mota agentais.

Ir kas lįdonriaušia, Molą ir 
tbliau visia neslėpė savo deši
niųjų pažiūrų. Jis pasisakė, jog 
ištikimai tarnavo karaliui ir 
butų pasiryžęs ir toliau tebetar
nauti. Išmetinėjo dešiniesiems 
politikams, lengvai apleidu- 
siems atsidūrusį pavojuje kara-
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Lawrencc McDaniel liko nominuotas į Missouri val

stijos gubernatorius ir užsitarnavo' bučkio nuo žmonos.

gynėjai. Prie reakcines 
nuotaikos Molą prijun- 
stovinčių kariuomenę ir. 
tokių jėgų, kilnos res-
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Respublika nesušaudė gen. Mo
lą, bet naują vietą davė.

O kas visiškai nesuprantama, 
tai, kad tas pats generolas Mo
lą, kuris buvo paskutiniu kara
liaus gelbėjimosi įrankiu, kuris 

1 viešai neslėpė savo neapykantos 
respublikai ir respublikonams

ir toliau tebetarnavo respubli-’ 
koniškoj kariuomenėj Pradžioj 
jis užėmė aukštų vietų Maroko 
kariuomenėj, o vėliau buvo pa
skirtas Navaros įgulos viršinin
ku. Navara yra reakcingiausio- 
ji Ispanijos provincija. Tai liz
das visokių religinių fanatikų. 
Visoj ispanų istorijoj Navara 
pasižymėjo, kaip seniausių tra
dicijų nešėja. Ten visada vyra
vo tradicionalistai, karlistai ir 
reketės, karingi bažnyčios ir ka
raliaus 
krašto 
gė ten 
sudarė
publikonai negalėjo palaužti.

Molą buvo dešiniąją Sanchur- 
cho ranka, jis paruošė visų su
kilimo planų, jo plunksnai pri
klauso paskutinės sukilėliams 
duodamos instrukcijos ir karo 
stovį skelbiantis dokumentas, 
[domu, kad visa tai darė tuo 
pačiu metu, kai Kasares Kiro- 
gai, respublikoniškam ministe- 
riui pirmininkui, jis reiškė savo 
ištikimybę.

Generolo Goded pažiūros.
Generolas Manuel- Goded bu

vo skaitomas vienu gabiausių 
karininkų. Jis pasižymėjo Ma
roko karuose. Visi jį;.(žinojo, 
kaip drąsų vyrų, Kuris, reikalui 
atėjus, pirmas gali niusin mes
tis. Tokiam reikalui netiko nė 
vienas kitas ispanų generolas. 
Bet Goded taip pat buvo deši- 
naus ir reakcinio nusistatymo. 
Teisybė, jis buvo nepatenkintas 
diktatūra, bet tai dar nereiškė, 
kad jis butų respublikai ištiki
mas. Kai paskutinėmis monar- 
chijos dienomis vienas respubli
koniškas karininkas jį paklau
sė, ar jis prisidėsiųs prie res
publikonų, tai Goded griežčiau
siai atsisakė.

ti dešinaus savo nusistatymo. 
G ii Robles, paėmęs 'krašto ap
saugos miništerljų, pasikvietė) 
Franko vyriausiuoju štabo vir
šininku. Ten Franko ir pradėjo 
politikuoti. Jis tižjpezgė ryšius 
su visų įgulų karininkais, su
kvietė kariuomėilen daugelį A 
sania atstatytų 'generolų ir su
grąžino kariuomenėn tą pačių 
dvasių, kuri buvo diktatūros ir 
monarchijos laikais.

Kadangi gen. Franko buvo 
praktikuojantis /.katalikas, kiek
vienų sekmadienį eidavo bažny
čion ir imdavo komunijų, tai 
dešinioji spauda jį skaitė vie
nu pavyzdingiausiu tradicines 
Ispanijos atstovu.

Asania, antrą kartų paėmęs 
valdžių, nepaleido jo atsargon, 
bet paskyrė Kanarijų įgultas 
viršininku.

’iGeneroJas Keipo de Liano tapo 
j fašistu dėl svogerio nelaimės.
I

Keipo de Liano (Queipo de 
Liano) buvo skaitomas respu
blikonišku generolu. Paskuti- 

. niais monarchijos mėnesiais jis 
dalyvavo net perversme prieš 
monarchijų, kurį suruošė res
publikoniški karininkai. Per
versmui nepasisekus, jis orlai
viu paspruko į užsienį. Kadan
gi jis buvo Alkala Zamora švo- 
geris, pastarasis pasikvietė jį 
karišku prezidento kanceliari
jos šefu. Jis ir toliau butų res
publikai tarnavęs, jeigu respu
blikonai nebūtų jo švogerį nuo 
prezidentūros atstatę. Vietoj 
tarnybos Madride respublikonai 
jam davė Andalūzijos įgulų. 
Keipo de Liano pasijautė paže- 
miiltas, na ir prisidėjo prie su
kilėlių. Keipo de Liano sukilė
lių pusėn patraukė visų eilę res
publikoniškai nusiteikusių kari
ninkų.

šieji sukilimo rengėjai nepasiti-i 
kėjo šiomis savo jėgomis. Ne
pasitikėjo, nes matė, jog kraš
to daugumos nuomonė jiems 
buvo priešinga.

Jie pradėjo ieškoti- sąjungi
ninkų užsienyj. Užmezgė ryšius 
su vokiečiais ir italais. Abiejų 
kraštų diktatoriai to tiktai ir 
telaukė. Jie seniai ieškojo gali
mybių nepatenkintų savo kraš
to gyventojų dėmesį į užsienį 
patraukti.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
1HERAPY 

and MIDW1FE 
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. 
Beveriy S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

Generolai ieško sąjungininkų 
užsienyj.

Turėdami labai palankias su
kilimui ruošti sąlygas, sukilė
liai ilgai netruko įtraukti į su
kilimų visas ispanų kariuome
nės įgulas. Didžiulė karininki
jos dauguma buvo pasižadėju
si sukilti, kai tiktai gausianti į- 
sakymų iš nurodytųjų asmenų. 
Sukilėliai turėjo savo žinioj vi
sas ginkluotas karo jėgas, turė
jo dešiniosios visuomenės para
mų ir kontroliavo visus valsty
bės ginklų sandėlius. Papraš- 
čiausieji strategijos dėsniai ro
dė, jog kariai privalo būti lai
mėtojais, bet vis dėlto vyriau-

Palmos vyskupo sukeliąs 
konfliktas.

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 0994

Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tek LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso* Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos Tluo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

AKIU SPECIAL1STAI1
DR. BRUNO J.

ZUBRICKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą* 

Telefonas HEMLOCK 6111

Srles Tax eKstra

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas POBTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ............................
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
kant .50 tonų ar daugiau tiktai ......... . ■ "
PETROLEUM CARBON COKE $0.25

perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas ..........

Savo dešinų įsitikinimų jis

✓

Naujienų Spulka

Per mainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINOS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

Universal Savings
and

Loan Association
šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Wašhington, D. C. ’J '

MOKA 3%% UŽ VISUS INDfiLIUS. Kreipkitės
- . I ■ — I I L..,. . ................. į...................  ■ ———

1739 SOUTH HALSTED STREET

lęs didelį viešų skandalų. Res
publikoniškas parlamentas at
skyrė bažnyčių nuo valstybės. 
Nuo to laiko viešose kariuome
nės šventėse nedalyvaudavo 
oficialus bažnyčios atstovai. 
Goded, kariuomenės šventės 
proga, vis dėlto pasikvietė Pal
mes vyskupų ir pasisodino deši
nėj savo pusėj. Palmos ‘burmis
tras, socialistas, atvykęs į šven
tę pareiškė protestų ir pasitrau
kė, šventėj visai nedalyvavo. 
Goded ne tiktai nedavė jokiu 
pasiaiškinimų burmistrui, bet 
viešai jį įžeidė. Kartu su bur
mistru pasitraukė visi pažangus 
visuomenės atstovai. Spaudo; 
kilo didele polemika šiuo reika
lu, visi matė, jog Goded nesilai
ko pagrindinių konstitucijos 
nuostatų, jog jam visai nesvar
bu populiarus visuomenės at
stovai, bet respublikos valdžia 
jį vis dėlto laikė karo įgulos 
pryšakyj.
Generolo Franko politikavimo 

pradžia.
Generolas Francisko Franko 

buvo vienas jauniausių ispanų 
kariuomenės generolų. Nepasi
žymėjo strateginiais gabumais, 
bet buvo žmogus, kuris mėgo 
studijuoti. Politikon nesimaišė, 
bet niekad nevengdavo pareikš-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE 
/' dieną ir naktį

Viši Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

.,)■ Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite inusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 vai. ryto Ii W, H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■■ 
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

A

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 5107

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Valandas1 -3 ’ vak
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

.1 i

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. G631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir» Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal 
OFISAS •; u 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak, 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”

■<
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Naujienos
LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ FEDERACI

JOS SUVAŽIAVIMAS PITTSBURGE
Pasisakė Už Bendrą Amerikos Lietuvių Tarybą

PITTSBURGH, Pa.—Rugpiu
čio 9 d., Williain Penn viešbu
tyje buvo laikomas Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijos ta
rybos suvažiavimas, kur daly
vavo apie 30 katalikų veikėjų 
iš įvairių Amerikos lietuvių ko
lonijų, tame tarpe “Draugo” re
daktorius ir Federacijos prezi
dentas, L. šimutis iš Chicagos, 
“Amerikos” redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y., Lau^ka; “Gar
so” redaktorius iš Wukes Bar- 
re, Pa., Zujus. Kaipo svečiai da
lyvavo suvažiavime Lietuvos 
konsulas iš Chicagos P. Dauž- 
vardis ir neseniai iš Lietuvos 
atvykęs Dr. Vileišis.

Šio Federacijos suvažiavimo 
svarbiausias tikslas buvo nusi
statymas Lietuvos reikalais ir 
kaip Lietuvai pagelbėti. Po vi
sapusio apkalbėjimo buvo pri
eita prie išvados, kad Amerikos 
lietuviai turėtų sudaryti bendrą 
tarpsrovinę visų Amerikos Lie
tuvių Tarybą sekmingesniam 
darbui vaduoti Lietuvą iš po 
maskolių jungo. Tuomi reikliu 
bus tariamasi su kitomis srovė
mis.

Taip pat buvo pasiūlytas ir 
vardas tokiai visų Amerikos lie
tuvių Tarybai. Manoma, kad 
tokia Taryba turėtų vadintis: 
“Lietuvai Vaduoti Taryba”. Bet 
tai tik pasiūlymas. Kai susida
rys tarpsrovinę bendra Ameri
kos lietuvių Taryba, tai ji ga
lės tokį vardą pasirinkti, koks 
geriausiai atitiks daugumos 
nuomonei.

važiavime daugiausiai dalyvių 
yra iš Chicagos. Gal būt, kad 
Chicagos lietuviai gausingai at
simoka Pittsburgho lietuviams 
už skaitlingą jų dalyvavimą 
SLA Seime.

Oras dabar tikrai malonus, 
tad suvažiavimai turės turėti 
gero pasisekimo.

Sportininkų suvažiavimo pro
ga buvo rengiama ir gana daug 
pasižmonėjimų: rugpiučio 9 d. 
įvyko banketas Jeznio užeigoje; 
šeštadienį, rugpiučio 19 d. šo
kiai Lietuvių Piliečių sveta:nė
ję, o sekmadienį tai piknikas 
Lietuvių Ūkyje.

Apie visus suvažiavimus, a p e 
banketą ir apie piknikus kitj 
kartą parašysiu daugiau.
Džiaugsmas Ar Baimė Pabudi
no Pittsburgho Komunacįus?
Nežinia kas išbudino miegan

čius Pittsburgho komunacius, 
kad jie taip smarkiai pradėjo į 
savo laikraščius rašyti iš Pitts
burgho. Rašo Kairys, rašo Slie- 
kienė, o ypač Sliekienė, rašyda
ma į Laisvę ne tiek džiaugias 
kiek nugąstauja “atžagareivių 
siutimo”, pasak Sliekienės, dėl 
“išlaisvinimo Lietuvos”. Neapsi
moka su ta Stalino davatkėle 
ginčytis, tik patartina jai, kad 
kai ji norės važiuoti į Lietuvą 
pažiūrėti to “rojaus”, tai turės 
gauti leidimą iš Rusijos atsto
vybės. —Koresp.

Judošiškas Džiaugsmas.
Girdint bolševikus girianti 

tais “didžiaisiais džiaugsmais’ 
dėl Lietuvos pardavimo, gauna
si įspūdis, kad tai tikrai judo
šiški džiaugsmai. Nesinori ne’ 
tikėti, kad girdi lietuvius taip 
pardavikiškai kalbant, jeiv tu 
kalbančių žmonių nepažįtumei 
per (langelį metų. Greičiau pa
manytum, kad tai kokie mas
koliai kalba. Net padoresnieji 
rusai nedrįsta reikšti tokio 
džiaugsmo dėl Lietuvos paver
gimo.

Tik pagalvokit gerb’am’eįi, 
kiek mes Pittsburgho lietuviai 
kartu su kitų kolonijų lietuviais 
esame dirbę atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę per pirmąjį 
pasaulinį karą. Kiek mes visi 
esame dirbę, kad Lietuva ats’~ 
statytų iš karo griuvėsių. Dir
bome visaip kaip kas galėjom, 
kas su aukomis, kas su darbu 
prisidėdami vis dėl tos Lietu
vos.

Aukas dėjom skridimams, 
Dariaus-Girėno pirmam ir Vait
kaus antram skridimui, siun
tom sportininkus į Lietuvą ir 
visa tai darėm, kad išgarsinus 
Lietuvos vardą, kad Lietuva ga
lėtų prilygti ir kitoms visoms 
kultūringoms šalims.

O dabar svetima armija, savi 
judošiai visą tą musų 22 metų 
darbą sunaikino ir musų Ame
rikos lietuvių judošėliai nesi- 
sarmatija džiaugtis ta Lietuvos 
ir lietuvių nelaime. Tai tikrai 
judošiškas džiaugsmas. —W.S.

Pittsburghietiškos 
Pastabos

N AUJIEN Ų-ACME Photo
CHICAGO — Elizabeth Hicks, kuri laimėjo rungtynės.

KORESPONDENCIJOS

Island, N. Y. Aukų siuntėjas 
gaus nuo iždininko kvitą už pa
bustą sumą, taipgi draugijos ir 
pavieniai asmenys aukoja ne
mažiau penkių dolerių irgi gaus 
vokią kvitą. Be to, visos aukos 
skelbiamos net keliuose laikraš
čiuose ir būnant progai per ra
dio.

Iždininkas yra po užstatu ir 
tinkamai atlieka savo pareigas; 
gautus pinigus deda bankan po 
kontrole savo ir dviejų iždo glo
bėjų vardais ir žinioje viso ko
miteto. Kurių aukos dar nepa
skelbtos, tai yra pas rinkėją ir 
renka daugiau, teikitės palaukti 
iki bus atsisųtos iždininkui.

Tad laukiame visuomenės 
malonios paramos pastatymui 
paminklo Brooklyne pirmiems 
lietuviams lakūnams nugalėju
siems Atlanto vandenyną, Da
riui ir Girėnui.

Paminklo Statymo Fondo 
Komitetas:

Adv. Steponas Briedis, Jr., 
Finansų Sekretorius.

Jonas Šaltis, Pirmininkas, 
Walter Shabunas, Vice-Pir- 

mininkas,

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.

Tautininkai Irgi Turėsią Savo 
Suvažiavimą Pittsburghe. ’

Tenka sužinoti, kad tautinin
kų ir sandariečių veikėjų suva
žiavimas jvyksiąs šiomis dieno
mis Pittsburghe, buk tai tuojau 
po katalikų Federacijos suva
žiavimo, rugpiučio 10 dieną. 
Ten irgi busią tariamąsi dėl da
bartinės Lietuvos padėties ir a- 
pie bendrą visų Amerikos lietu
vių veikimą Lietuvai gelbėti.
Pittsburghe ir Lietuvių Sporti

ninkų Suvažiavimas.
■ Pasirodo, kad Pittsburghas 
lošia tikrai svarbią rolę Ameri
kos lietuvių judėjime ir šiomis 
dienomis pas mus yra tikrai di
delis “kurpių sunešimas”.

Katalikų Federacija laikė sa
vo suvažiavimą Pittsburghe, 
tautininkų-sandariečių veikėjų 
suvažiavimas įvyksta Pittsbur
ghe. Neatsilieka ir Amerikos 
lietuvių sportininkai. Jie irgi 
pasirinko Pittsburghą savo su
važiavimui, kuris prasidėjo 
rugpiučio 9 dieną ir tęsės apie 
3 dienas. O kaip kas iš sporti
ninkų gal ir ilgiau užtruks ne
gu tątf 3 dienas.

asirodo, kad sportininkų su-

“NAUJIENOS" TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRA VĖLINO 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
i Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS, č tonais 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, HL

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE“

Northsides Bolševi
kų Judošiški . 
“Džiaugsmai”

Džiaugiasi Lietuvos Tragedija.
N. S. PITTSBURGH, Pa. — 

Dėl Lietuvos įvykių dauguma 
Amerikos lietuvių yra nusiminę 
ir susirūpinę savo gimtos!os ša
lies likimu. Bet tenka pastebėti 
tokių musų taip vadinamų tau
tiečių, kurie tuomi labai džiau
giasi.

Man gyvenant Northsidėje ir 
turint artimą pažintį su taip 
vadinamais musų bolševikais, 
jie nekartą mane yra.skaitę sa
vu žmogum. Buvau užsiprenu
meravęs “Laisvę”. Jie su nieku 
nesislėpė nuo manęs. Taip sa
kant, aš gaunu patirti iš jų vi
sokių įdomybių, apie ką šiuomi 
noriu jums papasakoti.
Negalėjo Miegoti iš Džiaugsmo.

Po birželio 15 dienos, kada 
Amerikos lietuvius pasiekė ži
nios, kad Rusijos kariuomenė 
su tankais ir lėktuvais atsidan
gino į Lietuvą ir kada bolševi
kų “Laisvė” su “Vilnim” užsu
ko visus savo gramafonus, 
“džiaugtis Lietuvos išlaisvini
mu”, tai, žinoma, nuo “džiaug
smo” neatsiliko nei musų Le
kavičius, Kairys ii keletas ki
tų. Bet tai vis dar nebuvo pats 
didysis “džiaugsmas”, nes kol 
kas visa padėtis dar buvo ne
aiški ir, matomai, dar patys 
bolševikai nebuvo įkaitinti iki 
to didžiojo “džiaugsmo”. Bend
rai paėmus, pas visus lietuvius 
buvo jaučiama prislėgta dvasia.

Tačiau visai kitoks “džiaugs
mas” pasireiškė pas musjj 
Northsides bolševikus po liepos 
20 dienos, kada laikraščiai ir 
radio žinios pranešė, kad jau 
Lietuva prijungta prie Rusijos. 
Teko girdėti musų bolševikus 
giriantis vieni antriems su di
džiausiu pasigerėjimu kiek jie 
naktų negalėję užmigti iš to di
džiojo “džiaugsmo”, kad Lietu
va dabar yra tikrai bolševikiš
ka.

Du Politiški
“Amžini Žydai”,

Turbut Amerikos ^lietuviams 
yra gana gerai pažįstami Dr. 
Graičiunas ir Dr. \A. Rutkaus
kas, kuriuos šiuomi klikų yra 
pasigavę ant meškerės komuna- 
ciai. Tie musų senieji veteranai 
yra tikrai naudingi pridengti 
komunistų nuogybę dabartiniu 
momentu.

Prisiminus apie musų tuos 
senuosius daktarus ir apie jų 
veikimą bent per kokią 25 me
tus, pasirodo, kad tie musų se
nukai yra tikrai “amžini poli- 
tikiški žydai”. Tiek Dr. Graičiu
nas, tiek Dr. Rutkauskas yra 
jau perėję per musų visas sro
ves po keletą kartų, pradedant 
nuo katalikų ir baigiant komu
nistais.

Jie turi pakankamai energi
jos ir gerų norų, tik visa bėda 
su tais daktarais, kad jie netu
ri jokio pastovumo nei jokio 
politinio nugarkaulio.

Bijo Pasakyti Teisybę
Kaip paimi komunistų laik

raščius, tai tik matosi vien tik 
riksmas “už laisvą” Lietuvą, 
bet vistiek bijo pasakyti savo 
akliems sekėjams be jokio išsi
sukinėjimo, kad jau nepriklau
somos Lietuvos nėra ir kad Lie
tuva yra dalis Rusijos. Reiškia, 
pučia dar daugiau durnų savo 
akliems davatkoms.

Ar Tik Nebus 
Lietuvių Kilmes? .

Teko pastebėti laikraščiuose, 
kad Penn. Senatorius Guffey 
Washingtone išaiškinęs, kad 
republikonų kandidatas į prezi
dentus Willkie yra mainęs sa
vo religiją ir pavardę. Jo tik
roji pavardė esan Wilkus. Pa
našu į lietuvišką “Vilkas”. Will- 
kie pats prisipažįsta, kad diedu
kai yra atkeliavę iš Vokietijos 
ir pavardę yra mainęs.

Musų geri tautininkai ir pa
triotai turėtų patyrinėti ar tik 
republikonų kandidatas į prezi
dentus nėra lietuviško kraujo.

—Senas Pittsburghietis

Brooklyn, N. Y.
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Dariaus-Girėno paminklui au
kos ir pranešimas.

Šiuomi teikiame iš eilės gau
tų aukų dvyliktą paskelbimą 
sulig liepos 22 d., 1940 metų, 
atsiųsta nuo Fondo Komiteto 
iždininko p. J. Spurgos.

Lietuvių Progresyvių Klubas, 
Wilkes-Barre, Penn. per Joną 
Andriušį atsiuntė aukų ir laiš
ką: “Kovo 30 d. šių metų bu
vo išrinkti iš musų Klubo du 
nariai rinkti aukas dėl pagelbė
jimo pastatyti paminklo Dariui 
ir Girėnui. Prašau atsiųsti kvi
tas dėl draugijųrrir kilų asme
nų, kurie aukojo; čia paduodu 
rinkėjų vardus ir kiek kuriš 
surinko”. Antanas Ambrozaitis 
surinko nuo Lietuvių Progresy
vių Klubo $5.00; Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 115 kuopos 
$5.00. Kili asmenys aukojo po 
50c. — J. J. Šiaučiūnas, George 
Krizenoskis, Jonas Jurkaitis, 
Izidorius Karolius, Auna Sulai, 
Marė Ratkevičienė, Dr. C. J, 
Ratkevičius, A. Ambrozaitis. 
Smulkių $1.85. Frank Baldaus
kas surinko: aukojo po 50c.— 
V. Grabauskas, Fr. Baldauskas, 
S. Eimutis. Smulkių $2.05. Kar
tu $19.40. Blankų numeriai 
266—207.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 297 koupa, Greenfield, 
Mass., buvusiam kuopos susi
rinkime liepos 14 d., aukojo A. 
Dėdinas 50c. ir surinko nuo na
rių smulkiais $1.75. Sykiu 
$2.25. Blankos numeris 489. Ir 
laiške sako: “Turiu garbės pra
nešti jums reikale musų didvy
rių lakūnų Dariaus-Girėno pa
minklo statymo, kame priside
dame su maža auka ir prašome 
pranešti, kad priėmėte”.

Mičiulis ir Kairis, vyriškų 
drabužių siuvyklos savininkai 
114 Forest street, Brooklyn, N. 
Y., aukojo $5.00. Mičiulio ir 
Kairio dirbtuves darbininkai 
per čermaną J. Palionį surink
ta: aukojo po $1.00 — O. Ba- 
niulienė, Zeikuvienė, Palionis. 
Po 50c. V. Urbanas, J. Radus, 
N. Skužienė, Barkauskienė, 
Kasper, žemantauskas, Gudi- 
šauskas. Smulkių $10.20. Kartu 
$16.70. Blankos numeris 310.

Kasper ir Karai siuvyklos 
darbininkai, 347 Lorimer street, 
Brooklyn, N. Y., per čermaną 
V. Daubarą surinkta; aukojo V. 
Daubaras ir Bubnelis po $1.00; 
Yankuvienė, 50c Smulkių $1.35. 
Sykiu $3.85. Blanka pamesti, 
numeris 311.

Dariaus-Girėno septynių me
tų žuvimo minėjimo prakalbo
se liepos 19 d., 1940 m. Brook* 
lyrie, N. Y., per J. Kairį ir S.

Petkienę surinkta: aukojo V. 
Kasperaitė, V. Kasperaitis po 
$1.50; M. Slaiderienė, M. Slai- 
der po $1.00. Po 50c. J. Šaltis.. 
A. Valecką, A. Misevičius, Adv. 
St. Briedis, J. Andriuškevičius, 
Misevičius, J. Valecką, Briedis. 
Sulkių $2.92. Sykiu $11.92.

Lietuvių Atletų Klubo 168 
Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y. 
per A. žarnauską duota Fondo 
Komiteto prakalbose liepos 19 
d. Brooklyne, $10.00. Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 38 
kuopa, Brooklyn, N. Y., per se
kretorių A. šaulį prisiuntė 
$2.60.
x Virš pažymėtų aukų gauta 
nuo draugijų kiiopų ir pavięnių 
asmenų viso $71.72. ši maloni 
skaitline teikia mums visiems 
energijos toliau darbuotis už
brėžtam tikslui — pastatymui 
paminklo musų transatlantinio 
skridimo žuvusioms lakūnams 
Dariui ir Girėnui. Visiems šios 
gausios sumos teikėjams ir pa
sidarbavusiems varde musų kil
naus siekio reiškiame širdin
giausią padėką. Nes tik su jūsų 
gerais norais ir bendrom pa
stangom bus galima atsiekti šį 
garbingą sumanymą. Taigi, 
kviečiame visus lietuvius, drau
gijas ir pavienius asmenis New 
Yorko ir kitų valstybių praves
ti savo kolonijose rinkliavas, 
sulig geriausių išgalių, arba 
kaip nurodyta pačiuose aukų 
rinkimo blankuose. Ir ant kurių 
yra pažymėtas laikas iki birže
lio 1 ir 15 dienomis, tai prašo
me ant tų blankų parinkti au
kų ir išpirkti čekį ar Money Or
derį vardu DARIUS-GIReNAS 
MONUMENT FUND ir siųskite 
paminklo komiteto iždininkui 
adresuojant Mr. John Spurga, 
Port Jefferson Station, Long

Jonas Spurga, iždininkas, 
Antanas Gudonis, Sekretorius 
Jurgis Karpus ir Juozas Kai

rys, Iždo Globėjai.

Philadelphia, Pa.
“Tiše jedėš, dalše budeš” — 

sena rusų patarlė sako. Taip ir 
musų kolonijos lietuviai pova- 
liai, bet pradeda eiti pirmyn.

Lietuvos pardavimo laiku ru
sų meškai vietos lietuviai tapo 
;<a.p ir apsvaiginti,'* rodos, neri
bodami, kad Lietuva neteko sa
vo nepriklausomybes. Tik vie
tos lietuviai komunistai savo 
draugų už jūrių aktą pripažino 
ir juo apsidžiaugė. Jie paskubė
jo net išleisti vietos 1 etuviams 
“atsišaukimus”, girdami ir aiš
kindami, kaip dabar Lietuvoj 
gera esą, kaip tenai prašvito 
staliniškos konstitucijos laisvė, 
ir kiti komunistiški burbulai. 
Tuos savo atsišaukimus dabar 
visur bruka lietuviams, many
dami jais apšviesti “nesusipra
tusius” lietuvius. Bet, deja, tuos 
jų “apšvietos” lapus sąmoningi 
lietuviai jų akyse suplėšo į 
šmotus.

Rugpiučio (August) 14 dieną, 
kaip 8 valandą vakare, Lietuvių 
Muzikos svetainėn yra šaukia
ma vietos veikėjų susirinkimas 
pasitarti Lietuvos skaudžiu liki
mu. Atvirutėmis yra pakviesta 
net 45 vietos lietuvių veikėjai, 
visų srovių. Kiek jų susirinks, 
ką jie Lietuvos skaudžiu likimu 
tars, kokius planus išdirbs Lie
tuvą gelbėti, šis susirinkimas 
parodys, šis masinis veikėjų su
sirinkimas yra šaukiamas dar 
ir dėl to, kad rugsėjo (Sept.) 
1—2 dienomis, Philadelphijoje, 
yra rengiama Rytų Valstijų lie
tuvių veikėjų susivažiavimas. 
Taigi visi pakviesti vietos vei
kėjai rugpiučio (Aug.) 14 die
ną privalėtų kaip vienas pribū
ti; tik ligai atsitaikius ar nega
lint iš darbo išeiti, gali būti pa
teisinami. Rep.

Bukit Malonus
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

MONTI Studios-- tiesiogiai 
Sutaupinkit 40% 
IftdlrbCjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. S. A. 
įkūrėjai 

“MONTIGPAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
SIEK A D - NENYK

STANČIO . 
3RO NEĮVEIKIAMO 
Jis negali nukristi t 

7008 SOUTH 
PAULINA ST. 

PROtipect 1206

10 tas Metinis Išpardavimas 
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS 
kambarių namui

$212 
Pilnai 

Nereikia įmokėti 
Mėnesiai 

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY CO.
1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS SlOCfl
Išima Už .............. * I w«vU
[SMAS.... *50.00
RAUDONGYSLIŲ $ OC HA 
Išėmimas ir Ligon. ’4-OLŲ U 
REUMATIZMAS C O A A
Greita Pagelba ....... *u»UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C4 HA
ir vaistai .................. * I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS 

Parduodam geriausį tr 
stipriausi 

FOX HEAD ALĘ) 
Vynai-JLikieriai-Gėrimal 

į visas miesto dalis.

5031 W. Rooseveit Rd.
CICERO, ILL.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
.• e ✓

Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 
ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų

Pasaulį”
Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
iš stoties —

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

1?
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The Lithuanian Daily Newi

Published Daily Except Sunday
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
ieiepkone CANal 8500

Šūbscripti'on Rates:
S5.00 per year in Cariaaa
$5.00 per year outsjdę of Chicago
$8.00 per yėhr in Chicago
3č per cčpy.

by

UžsaJkyme kalnai
Chicagoj e—paštu

Metams _______
Pusei metų .......... .............
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui . ...........

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija__________
Savaitei -----------------------
Mėnesiui ---------------------

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
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

* • I

Pinigus reikia siusti pašto Money
Orderiu kartu sū užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.Q0 
1.5

.75

16
75

Match 7tH 1914 at Uie Post 
of Chičągfo, UL Uhder thė 
March 3rd 1879.

Mątter 
Office 
act of

rią žiauriu smurtu ir ginklu stengiasi užkarti savo 
valią feurbpbs tautoms. ^ah-Europos idėjos vietą užė
mė pan-germanizmas. Vokietijos naciai nori padaryti 
saVb “arijonų” tautų Europos valdovais, 6 kitas tautas 
pav'ei-Sti jos vergais, iiitiėirizhiaš ir kąrąs yra bausmė 
demokratijoms už jų kvailumą.

Bėrit dabar, sako Pan-Europos Šąjungbs steigėjas, 
dembkbatijos turi suprasti, kad, hiiVertuš nacių jungą, 
Europa, galės užtikrihti dtėitį sdvb civiližacijąiį tiktai 
susivienydama. ‘ '

Nąujienos ę i n a kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canrd 8500.

Mussolini patarnavo Stalinui

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00
.75

APŽVALGA^

Italijos valdžia sutiko, kad sovietų atstovas Romoje 
perimtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasiuntinybes, ir 
jas perdavė bolševikų ambasadoriui Gorelchinui tų pa
siuntinybių sekretoriai, nes pasiuntiniai atsisakė pripa
žinti Maskvos autoritetų.

Lietuvos ministeris Italijai buvo p. Lozoraitis. Jisai 
yra žindmaš, kaipo fašizmo garbintojas. Jam dabar, be 
abejonės, labai skaudu, kad Mussolini, kurio “korpora- 
tyve valstybė” jisai taip gėrėjosi, išdavė Lietuvą Stali
nui.

Vatikanas dar nėra nusprendęs, ką daryti su Lietu
vos jpasiutinybe. Lietuvos ministeris Stanislovas Gird
vainis gavo pas popiežių audienciją ir prašė, kad Pius 
XII hepripažintų sbvietų pagrobimo Lietuvos. Ką popie
žius jam atsakys, nežinia. Butų labai keista, jeigu Va
tikanas paremtų MaskVos pretenzijas prieš Lietuvą.

Bet Musšdlini, aišku, eina išvien su bolševikais. To 
buvb galima tikėtis po to, kai Molotovas savo kalboje 
Vyriausiojo Sovieto sesijoje pasakė, kad ^SRS santy
kiai su fašistų valdžia eina geryn.

Nacių, komunistų ir ižolia- 
ciahišlh maiįihgb, Cliicagojū, 
rugpiučio 4 d., lakūnas Liiid- 
berghas aiškino, kodėl kilo <fe- 
baftihiS Ėūropoš karas. Pakir
toj ęs kibų pilarlę, kad “kii’d- 
mėt bėlurčiai pasidaro pėrdaūjg 
vargingi, o turtuoliai perdaug 
turjingi, tai kas n’drs atsitinka”, 
— kilbėtojis tarė:

“Kuomet aš pamačiau, ko
kia turtinga britų imperija, 
aš pajutau, kad turtuoliai pa
sidarė perdaug turtingi. Kuo
met aš pamačiau certtrilihėš 
Europos neturtą, aš supra
tau, kad bėlurčiai pašidaie 
perdaug vargingi. Kad kas 
nors turės atsitikti, buvo jau

dangėje, matant vis daugiau 
ii’ daugiau tūkstančių karo

I K. Škirpa nepasiduoda
Bolšėvikų atstovas Vokietijoje gavo nacių sutikimą: 

paimti sovietų žinion Baltijo valstybių pasiuntinybes 
Berlyne. Latvijos ir Estijos pasiuntinybes jisai pagrė
bė, bet Lietuvos ministeris Kazys Škirpa nepasidavė.

Kuomet bolševikų komisarai atėjo į Lietuvos pa
siuntinybę Berlyne, mitiisteris Škirpa ir jo štabas nuvi
jo juos šaly n., . >1 . •- < •

• Neseniai buvo ^Naujienose” įdėtas K. Škirpos pa- 
rbiŠkiinas, kurį jisai pasiuntė Paleckio “užsienių reika
lų ministėriui”, protestuodamas prieš krašto išdavimą 
ir atsisakydanias klausyti Maskvos pakalikų vyriausy
bės įsakymų.

Bet Vokietija, matyt, jau nepripažįsta Škirpos, kai
po Lietuvos pasiuntinio. Hitleris taip patį kaip ir Mus- 
solinij remia “draugo” Stalino grobimus Pabaltijo kraš
tuose. Todėl anksčiau ar vėliau Lietuvos pasiuntinybė 
Berlyno pateks į bolševikų rankas. K. Škirpa, gal būt, 
gaus leidimą gyventi Vokietijoje, kaip privatinis pilie
tis. Jeigu jisai sugrįžtų į Lietuvą, tai GPU jį nugala
bytų. .

Iki šiol nieko nebuvo girdėt apie Lietuvos pasiunti
nį Francuzijojė, p. Klimą. KolkaS yra aiškiai žinoma 
tiktai apie dvi Lietuvos pasiuntinybes, kurios nėra bol
ševikų pagrobtos, būtent, Wašhingtdnė ir Londone. Na
ciai ir fašistai eina išvien su grobikais, o demokratijos 
LiėtūVą Užtaria.

Pan-Europa

Vadinasi , karas kilo dėl to, 
kad Vokietija (“centralinė Eu
ropa”) buvo paskendusi skur
de, o Didžioji Britanija buvo 
labai pralobusį.

Reikia pastebėti, kad šitas 
pulk. Lindbergho karo priežas
ties aiškinimas pilnai supuola 
su nacių propagandos linija. 
Vokietijos spauda nuolatos 
skelbia, kad “ašies” valstybių 
karas priešu' Angliją, tai — 
biėdnų,' ' “p?ŽįŠtAH^kų” tautų 
kova prieš “plūtokratiją”. Vi
sai logiškai, Goebbelso propd- 
gandos ministerija vadina dd- 
bartinį karą “revoliuciniu”, nes 
kuomet beturčiai sukyla prieš 
turtinguosius su tikslu nuvers
ti jų viešpatavimą, tai toks ju
dėjimas yra revoliucija.

Bet Lindberghas šiandien yra 
stambiojo, aižagarėiviškiaūsid- 
jo Amerikos kapitalo didvyris. 
Mitingą, kuriame jisai sakė 
kalbą, uoliai reklamavo Chica- 
gos laikraštis “Tribūne” ir 
Hėaršto spauda (taip nacidi 
ir komunistai). Ar tie kapitalb 
interesų gynėjai taip pat mano, 
kad yra pateisinamas “proleta- 
riškų” tautų karas pri’eš “plū- 
tokratiškas”? Jungtinės Valsti
jos yra turtingiausia šalis vi
same pasaulyje. Tai reiškid, 
kad ir prieš Jungtines Valstijas 
“turi teisę” kariauti neturtin
gosios tautos — sakysime, Mek-

Į Jungtines Valstijas atvyko grafas Coudenhove- 
Kalergi, pagarsėjęs po pasaulio karo, kaipo “Pan-Euro- 
pos Sąjungos” sumanytojas.

Jisai skelbia tą idėją, kad visos Europos tautos pri
valo susijungti vienoje valstybėje federacijos pagrin
dais, nes jisai mano, kad kitokiu budu nebus galima pa
šalinti ginčų ir konfliktų, kurie visą laiką eina dėl teri
torijų ir sienų tarpe atskirų Europos valstybių.

Europa, grafo Coudetihove-Kelergi nuomone, yra 
tiktai pusiausalis, milžiniško Azijos kontinento dalis. 
Jos gyventojai turi susivienyti, o kad nė, tai jie žus, am
žinai vieni su kitais bekovodami.

Europą suvienyti butų galėjusios jJo pasaulio karo' 
demokratijos, kurios tą karą laimėjo. Bet Europos vie
nybei įsteigti butų reikėję iššluoti visokius prietarus ir 
pasiskirstymus, susidariusius viduramžių laikais. De
mokratijos neturėjo drąsos tai padarytų nes jos pačios* 
hebUvo tų praeities prietarų nusikračiusios. Tik keletas 
įtakingų politikoje vyrų bandė paremti Europos Jung
tinių Valstybių sumanymą: Masaryk, Briand, Rathėnau. 
Vienas jų — Rathėnau — buvo nacionalistų (dabartinių 
nacių) nužudytas. Kiti du buvo per seni ir jau nebega
lėjo savo amžiuje daug prisidėti prie tokio didelio dar
bo.

Demokratijoms pražiopsojus progą, dabar turi ga
limumą suvaidinti Europos vienytojo rolę Hitleris, ku-

kos, Japonija.
Nei “Tribūne”, nei Hearstaš 

į tokius “revoliucinius” karus, 
žinoma, netiki. Netiki į juos ir 
Lindberghas, ries jisai sakd, 
kad Amerika privalo taip šh- 
stiprinti savo karo laivyną, ar
miją ir oro jėgas, kad jos nie
kas pasaulyje nedrįstų užpulti! 
Taigi jo pasaka apie vargingo
sios Vokietijos karą prieš tur- 
tiri^ąją Angliją yra gryna de
magogija — ir demagogija, 
kaip atrodo, ne jo paties šū- 
gūlvota. Kas nors jam tą riė- 
ghdHą idėją turėjo įkvėpti.

Tačiau, ar Vokietija yra j du 
tokia varginga, kaip pasakdja 
sąmoningięji ir nesąmoningieji 
Hitlerio tarnai?

Vokietijos pajamos
Buvęs Vienos laikraštjninkaš 

(dabdr gyvbnąs Aiherikoje) 
Willi Schlamm palygina Vokie
tijos pajamas prieš didžiosios 
depresijos metus su kitų šalių 
pajarfiomis, ir štūi ką jisai su
randa:

St. Miščikas-žiemys ' Bet iš tų lamų juokiamasi, o
'■ palys lamą pasisodinę garbina...

GaFbina kitą, phtyš skaityda
mi save bemoksliais, nors visi 
kas tik padaroma, ne jo nuo
pelnas, bet tautos, jos moksli
ninkų, jos išminčių, jos darbi
ninkų.

Stalinai, Hitleriai tik savinasį 
svetimus nuopelnus, pas.’raš) 
po svetimais kuriniais, papras
tai sakant — vagia!

Nejaugi Maskvos perplanavi- 
mo, pagražinimo planą išdirbo 
Stalinas? Ne! Tai kodėl jis pa
vadintas “Stalinskim planom” ? 
Ar tai ne tas pats, ką mes va
diname plagiatu? Ar ne pana
šiai elgėsi carai?

Bet nejaugi tauta, liaudis ga
li pakęsti tokį įžeidimą ir pa-

Yra Analfabetizmas Ir Principų Bankrotą:
I. ! ga ir baisu. Ir ką galvoja tie 

Aklas žmogus reika-’žmonės? Ką galvoja jie apie
lingas vadovo, nors juo 
butų, vaikas, šilo ar pa
prasta lazda.
(Tęsinys)

II.
Puiku!
Jei Hitleris, Franko,

“iSŽb ihetaiš, paskbtinidis 
BĮetaiš prieš /deptešijiį, Vo
kietija tūrėjo 76 Bilionūs 
inakkių krašto pajamų, apie 
30 biiibiių poterių, fedš suda
ro Ūpie l,2bb niarkiiį arba 
4Š0 dblerių iii'etiiiią pajamų 
ki'ėkViėŪŪrii ašrileriiūi. Tais 
pačiais ritėtais ‘tūrtiŪgosibs’ 
Fraiicūžijbs kr&Što pajamos 
blivd Ūpiė 450 bilidilai frah- 
kiį įkas tūorilėt buvb lygu 
12 bilibhp (farėtių), t. y. apie 
11,000 frankų arba 290 do
lerių metinių pajamų kiek
vienam asmeniui.”
Amerikos Jungtinėse Valsti

jose 1029 metais, kurie buvo 
geriausi šios šalies istorijoje, 
vi’dulihiskbs metinės kiekviedo 
žmogaus pajamos buvo 600 do
lerių; bet 1935 m. ta suma nu
krito iki 340 dolerių, o 1939 m. 
vėl pakilo iki daug-maž 530

Pasirodo, kad /‘vargingoji” 
Vokietija savo pajamomis, pro- 
porcionaliai jos gyventojų skai
čiui, ne taip jau toli atsilieka 
nuo “plutokratiškiausios” Ame
rikos. Europos kontinente Vo
kietija buvo pasidariusi turtin
giausia šalis.

Kas gi su Vokietija atsitiko, 
kad propagandos ministeris 
GoeBbelsas ir jo antrininkai 
dabar tiek daug kalba apie 
Trečiojo Reicho neturtą?

Nacių karo išlaidos
Kur dingsta tos milžiniškos 

krašto pajaihoš, kurias Vokieti
ja gauna?

J šitą klausinių gana aiškų 
atsakymą neperseniai davė pats 
Hitleris. Jisai pasakė, kad per 
ketverius metus Vokietija išlei
do apsiginklavimo reikalams 
hetdli 100 bilionų markių, t. y. 
apie 4b bilionų dolerių, negau
dami jokių paskolų užsieniuo
se. Tais laikais Trečiasis Rei
chas tūrėjo lik pusę tiek gyven-

Valstijos. Jeigu Amerika būtų 
ginklaviišiš tokiu pat smarku
mu, tdi ji butų turėjusi išleisti 
80 bilionų dolerių! Net ir “plū- 
tbkratui” Dėdei Sainui šitokia 
iniižihiŠka išlaidą butų buVdsi 
Sunkoka našta. O betgi Hitle
ris tuos biliodus išspaudė iš 
savo žmonių — iš Vokietijos 
pramonės ir žemes ūkio. Ir vo
kiečiui vištiek dar nebadauja.

Tai pdi’ddo, koks “prdleta- 
riškds” kraštds yra Vokietija.

Tiesd, kbopiet vdldžid leidžia 
dešimtimis bilidnų dolerių kas- 
niet, nbt taikos dietų, nepro
duktingiems gihkldvimoši tiks- 
laniš, tai žijionių ekohohiinč 
pūdėtiš tūri pasidaryti blogd. 
Bet či'd iiėra kaltas krašto ne
turtas, O kalld yra valdžios po
litika. Raitas yra Hitleris ir jo 
totali tari škds rėžiinas.

Rudoji diktatūra skuiidžiaši, 
kad Voki’elijdi Stinga įvairių 
žaliavų, kUHoš yra prieinamos 
Anglijai, Valdančiai milžinišką 
iinperiją. Bet tai yra tuščias 
arguniietitdš. Kol Vokietija hė- 
bUVo įsivėlusi į k^fą, ji galėjo 
lldsaūlio riiikose pirkti ką tik 
ji norėjo, ik 11 ė Už vieiią me
džiagą ji nembkėjo pfeiiingio 
brangiau, kaip Anglija.

Tiktai karas Hitlerio Reichą 
atkirto nuo ddugfclio gattitb* 
tūrHį ir pasdūlio ririkų. Dar 
prieš karą naciai pradėjo “aū- 
tėrkijbs” (savęs patenkinimo) 
pdlRikį ėkonomijojb, kad Jie 
gdletų ajbšiėiti bfe idiportb. Bet

žmones? Tai klausimai, kutie 
atsakomi daugelyje taip vadina
mų biografijų romanuose.

Kas Stalinas?
Koki jo nuopelnai, 

taip garbinnamas?
J oki!
Nesurasi jų, nors labai norė

tum rasti.
Jo karjera prasidėjo turga

vietėje, kaip ir Mussolinio, pa
vartojus peilį prieš kitą, tokį 
pat nelaimingąjį kaip jis...

Politinė karjera?
• Iš karto nieks, vėliau, dėka 
savo peiliškos praeities, politi
nis plėšikas: kartu sU buvusiu

jei jis

kiti Užsiėmė ekspropriacija Pie

caro valdžia juo nelabai rūpi
nosi.

je jokios rolės nesuvaidino, pi
lietiniame kare antraeilę, bet 
dėka savo įgimto Azijos tautų, 
rytiečių nepasitikėjimo ir mo-

smėje paruošė sau kelių į aukš-

Asmeniškų nuopelnų, neskai
tant intrigų, neturi, negali pri-

Skaičiau jo veik visus raštus, 
prisiverčiau (mat noriu kada 
nors parašyti visų tautos vadų

revoliucine 
buvimas jos 

viskas, tik

PetaiŪ 
ir kiti pūhašųs tipai skaito save 
ir leidžia tautai juos garbinti 
nors ir šautuvų bei kalėjimo 
bausmių grasinami, tad visgi 
nesuprantamu, kaip lai gali lei
sti Stalinas, kuris dar vis neno
ri nusiimti marksisto ir socia
listo kravato? Kaip jis sulaiko 
tokį kraštutinį individualizmą 
dargi misticizmą su marksizmo 
principais, kurie aiškiai sako, 
kad vienas žmogus, kiek genia
lus jis bebūtų ir kokią vielą 
beužimtų — yra Vien “pieška”, 
niekas, žmonių išstumtas tipas, 
bet ne kažkoks dievo pa lept i- 
nis?..

Užvakar klausau Maskvą. 
Vyksta iškilmės penkių metų 
sukaktuvių po Mdskvos per
tvarkymo plano išdirbinio.

Ir tarp kitko teko išgirsti to
kį eilėraštį, kuriame išgirta 
Maskva, jos vadinama penkia
kampė žvdigždė, kas priimtina, 
bet pagaliau, viską ir viską nu
stelbia eilėraščio pabaiga, ku
rioje sakoma, jog Maskvą ne
galima nemylėti, ją reikia my
lėti, nes teii gyvena “musų my
limas Stalinas!”...

Viskas niekas: 
Maskvos praeitis, 
imperijos sostine,
vienas svarbu, jog ten gyvena 
Stalinas. Butų priimtina, nors 
su kritika, jei sakytų, kad Ma
skvą reikia mylėti vien todėl, 
kad pypkutę rūkydamas žiuri 
Baleto, kurį labai Stalinas mėg
sta, vienas žhiogus, gerbiamie
ji, reikia būti bepročiu ar par
sidavusiu...

Dargi Rusijos carai negarbi
no tos pačios Maskvos dėl to, 
kad ten gyveno caras, arba Pe- 
t .. • •

trogrado, bet todėl, kad ten bu
vo sostinė, lopšys rusiško impe
rializmo.

Tokios šiaudadušiškos, bat- 
laižiškos poezijos pasaulis ne
girdėjo nuo tų laikų, kuomet 
kiekvienas karalius Viduram
žiais samdydavo tam tikslui po
etą, šerdavo jį už tai...

Bet tai buvo prieš 5’00 metų, 
kuomet iš šimto lik vienas mo- 
kejo skaityti ir tikėjo, jog yra 
velnias ir dievas, kurio patepti- 
niu žemėje yra karalius.........

Nejaugi jis neskaitė Liudviko 
“Napoleonas”, ir kitų vadinamų 
genijų biografijas, kad drįstų 
leisti save taip garbinti?

Bet keisčiausia tai, jog tie, 
kurie dar šiandien nori būti so
cializmo vadovais, kurie jau 
bent Markso “Briumerio 18-tą” 
tūrėjo skaityti, taip pat neatsi- 
lifeka nuo šio gai’bihimo, smil- 
kinihi’o?...

Genijų pasdulis turėjo ir te- 
BėtuHj bet, gerbiamieji, kiek- 
vi'eniiš tikras genijus skaitytų 
sau už 'didžiabšią Įžeidimą, jei 
Jani piišakdtų tdkids pagyrus, 
tokias riešąmohe’s parašytas ir 
šllkūfrtaš iš baimės ar už putros 
lėkštę atlikusią hho diktato
riaus, mecenato stalo.

Tai daugiau negū skandalin-

jie taip dal’ė dėl to, kad jie iš 
aiikšto šąmoninkai ir planingai 
riioščsi karui.

Šitų faktų akivaizdoj^ Lind
berghas bolido įtikinti Ameri
kos žmones, kad Hitleris ir jo 
totalitarinė diktatūra kariauja 
tik iš bėdos. Kai tik naciai pa
baigsią užkariauti Europą ir 
paklupdysią Angliją, tai jie 
mielu noru ihisią “kooperuoti” 
šu Jungtinėmis Valstijomis!

Kyla kl&iisimas, dr garsusis 
lakūnas supbarita, ką jisai Šne
ka?

dama, jog ji nieks? O jei taip 
nėra, tad kam garbinti vieną?

Žinoma, tautos mažiausia 
klausiama šiuo klausimu, jai 
tik liepiama klausyti ir pildyti 
diktatorių įsakymus, nes jei 
šiandien paklaustų kas tautos, 
piliečių kaip jie nori ir dar pri
durtų, jog už pasisakymą nie
kas nebaus, diktatorių, šian
dien garbinamų paminklai dar 
gyviems jiems esant pastatyti, 
pavirstų miestų išmatų 
mo vieta.'

Bet kaip diktatoriai 
tauja, aiškinti nereikia,

šų veži-

viešpa- 
bel...

tie, kurie toje diktatūroje ne
gyvena, o visgi juos skaito ge
nijais, ko verti? Nejaugi jų

naujo neradau, paprastas atra
jojimas kitų pasakytų minčių ir 
lygiai kaip Hitleris, pasisavinęs 
svetimas mintis, savais žodžiais 
jas atpasakoja.

Bet jis niekas! Juk buvo Na
poleonas, kuris gynė revoliuci
nę Prancūzijos valdžią, kad vė
liau galėtų užsidėti imperato
riaus vainiką, bet jo šalininkai 
žinojo ko jis siekia ir kurie ne
pritarė — pasitraukė, bet Rusi
joje?..

tais žingsniais prie Napolconiz- 
liib, nors ne Stalinui suvaidinti 
Napdlėoiio rolę, ją pasistengs 
suVaidiiiti kitas, jis tik savotiš
kas šlavėjas, ruošiąs kelią tam 
ateities Napoleonui, jei juos vi
gus kdrtti nepasiųs archyvai! 
liaudis.

Ir Rusijoje tie, kurie mato 
kūritio keliu einama — pasi- 
tratikia, kurie mėgina pastoti 
kelią — tuos sušaudo lygiai 
kaip ir visi kiti kopią į sostą.

III.
1 * .i. ' 4 4 J «

Ir tauta? Ir liaudis? Ir visas 
intelektualis pasaulis?

Kur jie? Kuo jie save skaito?
neišmanan-

Kur jie? Kuo jie
Avinais? Nieko 

čiais?
Taip išeina...
Juk jeigu jiems 

vadas ir tas vadas 
genialiu, vieninteliu 
eina, kad tauta visa, kartu su
dėjus profesorius, išradėjus ir 
kilus—nieko . neišmananti aviu 
banda! s

Ji atsisako svarstyti, rūpintis 
valstybės reikalais, nes jie su
klystų, gi vadas, genialus va
das viską žino ir visus išves į 
Žadėtąją žemę...
t Tokiais vadais buvo savo lai
ku popiežiai, tokių vadų dauge
lis pranyko kiliems vadams jų 
vietą užėmus ir tuomet pasiro
dė, kad jų geniališkumas buvo 
falšyvas, kaip musų Smetonos, 
tad sakykite, kuo jus garantuo
ti, kad ir šie dar pasilikę va
dai ne baltai dažytos varnos?

Nejaugi žinogus save gerbiąs 
gali pripažinti avinu, nieko ne
išmanančiu? Nejaugi 180 mili- 
j’ohų tautbje nėra nei vieno ki
to gėdijaus, kaip lik šis? Ar 
taip galvodami neatsidursime 
prie Tibeto, kur tik vienas gali 
būti dievo išrinktuoju, Budos 
dvasios paveldėtuoju? Labai 
pdhašu.

reikalingas 
skelbiamas 
vadu — iš-

negali suprasti, kad vienas žmo
gus šiame pasaulyje tik žaislas, 
laikinas reiškinys ir visa, kas 
vyksta ne vieno žmogaus kūri
nys, kokis jis genijus bebūtų, 
bet visos žmonijos, siaurame 
maštabe galvojant, tautos, vals-

Aristoteliu, Sokratų, Platonų

kuomet mokslui dar neišsivys- 
čius buvo galima vienam žmo
gui būti specialistu visose srity
se. šiandien viena kuri nors sri
tis liek išsišakojus, jog jau vic- 
nas ’žmogus negali apimli, kad 
ir pavyzdžiui medicina, techni
ka... Kas šiandien daktaras? 
Vienos kūno dalies, daugiausia, 
gali būti specialistas, p jei jis 
imsis visą žmogų gydyti, jis 
virs paprastu šarlatanu, kaimiš
ko tipo “daktarka”, nes šian
dien medicina tiek pažengus 
pirmyn, jog norint ištiesų žmo
gų pagydyti, reikia paimti stu
dijuoti specialiai tik vieną ligų 
rūšį, o kitose gali būti toks ži
novas, kokiu yra karo laikų 
fdšcris su 30 metų praktika!

viską apimti, velniam tuomet 
tie tuksiančiai valdininkų, spc-

Pripažįstant vienam žmogui 
tuos nepaprastus gabumus, rei
kia pripažinti jo antgamtinę 
prigimtį, bet, gerbiamieji, ne
gyvename juodais Viduram
žiais, bet XX-tame amžiuje!

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publio Liabi- 
lities. •

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A, RYPKĘVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštini atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.
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BEŽDŽIONES GALIMA DAUG KO IŠMOKYTI

Apie Įvairius Dalykus

Protingiausiais gyvuliaisdesnės ir stipresnės už žmogų, 
yra laikomos beždžionės. Kai c’1* 1-----  ——---- :x"
kurios jų rūšys savo išvaizda 
yra gana panašios į žmogų. Ar 
beždžionė ir žmogus yra kilę iš 
to paties protėvio, žinoma, 
sunku pasakyti. Moksle toji 
nuomonė pagal Darvino teori
ja, yra priimama — iš žemės 
iškasenų spėjama, kad gilioj 
senovėj, prieš šimtus tūkstan
čių metų, žemėj yra gyvenę 
padarai, kurie nebuvo nei bež
džionės, nei žmonės.

Musų laikais daugiausia bež
džionių gyvena Afrikos, Azijos, 
P. Amerikos miškuose. Orang- 
utanai yra pačios milžiniš- 
kiausios beždžionės, žymiai di-

Stipriu kūno sudėjimu pasižy
mi ir gorilos. Šimpanzės yra 
pačios protingiausios ir pana
šiausios į žmones beždžionės. 
Dar esama daugybės įvairių 
rusių mažyčių beždžionių, ku
rios vikriai šokinėja po tropiš- 
kųjų miškų medžius, misda- 
mos daugiausia laukiniais vai
siais.

Daug beždžionių yra r pagau
nama ir atvežama į įvairius 
zoologijos sodus (žvėrynus). 
Nemaža beždžionių yra pri- N A u JIEN tr. ACM E oi.

HYDE PARK, N. Y. — Prezidentas Rooscveltas ir 
Henry Wallace moterų demokračių stimburyje.

REIKIA LAIKYTIS TIESIOSIOS LINIJOS, 0 
NE KLAPATYTIS APIE $50.00

O Kontrolės Komisijos Tai Tik Buržujų 
Išmistas

Vienoj ninterų draugijoj, ku- 
i’ioš barių dl'džidblu tml gražu 
hėba kdihtiriištėš, .bet, kurios 
vaMybtt yH k'dbibhištiį kbntro- 
liiidjėiba, he'taip įvykd
inMbš hbšUšiįtaiiihbš.

iltdugija kbhihhišiiį Valdo- 
iiia, tai it visdš Jiarecikįs ten 
čjb ir ciba pagįl “t/ešiįjį” lini
ją. fetel nesilsiptaliniui visgi kar-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
ŠHEET METAt CO.

$216 S. Halsted St. VlCtoVy 4965
Stogus, rinai^ stoglangius Tr 

sienų apmušimus.
Taisonie bet ką. Atnaūjįname pet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

PEČIU 
Išpardavimas
Perkant Pečių Jus Dabar 

Sutaupysit nuo $20.00 iki 

$40.00 Didžiausiame BUD- 

RIKO RAKANDŲ IŠPAR

DAVIME Rugpiucio 

Mėnesyje

FREE
OIL

H UPTO 100 GALS 
WITH PURCHASE

50 Gol5 
uFuel Oil

SUPERFLAME 
Oil Heaters

t

džionės dažnai yra pratinamos 
dirbti įvairius darbus. Tai yra, 
įdomu ir moksliniu atžvilgiu, 
nes galima patirti, kiek pro
tingos yra beždžionės ir ko
kius darbus dirbti galima jas darbų, nes jos neskiria, kuo- 
išmokyti. Pasirodo, kad bez* met galima tą darbų dirbti, 
džionės įvairiems “mokslams 
yra gana gabios; šituo 
giu kitų gyvulių prie jų 
ginti negalima.

Čia nereikia, rodos,

8-i() darbininkų.
Pasirodo, kad 

negalima mokyti pavojingų

taip: pinigai buvo nudažyti kc- 
bczdžionių1 lioniis spalvohiis, sakysim, bal-

atžvil- 
riė ly-

kuomet ne, todėl gali įvykti 
nelaimė. Sakysim, Amerikoj 
viena beždžionė buvo išmoky
ta šaudyti iš šautuvo. Kol ji 
buvo prie' to pripratinta, žino-

minėti to, kad beždžiones yra'ina, buvo nemaža vargo. Bet 
gana geros pagalbininkės įvai
riuose darbuose. Sakysim, 
Pietų Afrikoj ir kt. beždžionės 
yra pamokomos dirbti soduo
se, daržuose. Jos, matydamos 
kaip žmones lopetomis 1___
žemę, taip pat imasi to darbo Į atsuko šautuvą į savininką ir 
ir gana puikiai jį dirba.

Kai kuriose P. Afrikos vie
tose fermeriai beždžiones yra 
prdiiiokę būti ir vaikų au’kle-

1 miš. Pasirodo, kad šitoj srity 
’jbš yra tiesiog nepavaduoja- 
irios: beždžionė visiškai pui
kiai moka apsieti su mažais 
vaikais ir juos užimti. Ferme
riai sako, kad gabios 
nes prie vaikų dažnai 
geresnės negu negrės.

Virtuvėj beždžionės 
sugeba atlikti kai

vėliau beždžionė mielai imda
vo šautuvą ir iš jo šaudavo 
Karlą savninkas beždžionę dėl 
kažko nubaudė. Toji dėl to 
matyt įpyko. Todėl kai kitą 

kasa dieną išėjo medžioti, beždžionė

jį vietoj nušovė.
Beždžiones gdliiha išmokti 

pažinti ir pinigo vertę. Įdomus 
bandymai padaryti New Yor- 
kc. Buvo paimtos kelios pro
tingiausios beždžionės, šimpan
zės ir supažindintos su tam tik
ru maisto produktų automatu,

bezdžio- 
esančios

kuriuos

kartais ir indus išplauna.
Ūkininkai, kurie turi riešutų 

plantacijas, beždžiones naudo
ja raškyti riešutams. Tą dar
bą jos sugeba dirbti daug grei
čiau, negu įgudusiausieji čia
buviai darbininkai. Beždžionė

vikriai rcšūlus raškyti. Apskai
čiuojama, kad viena beždžio
nė pribaško per dieną tiek rie-

ęTART N0W,Severai
Modelg aha

Sixeg
E ašy Termi

Paymentg

• A gmall deposlt wlU hold 
heater you select for later 
delivery.

• Free Oil delivered at.time 
heater is installed. Amount 
depends oh modet

• Superfiames have many 6x- 
clusive features, Includlng the 
“fuel saver” which reauces 
fUel costs 20% or more. Come 
in—see them.

r— FREE OIL OFFER—
For limited tihiė only. You 
inust net soorL to get thia 
Money-Saving Bargain.

Investigate it NOW

Up

CABIMET MODELS
A$ LOVY AS

$29.50

Joseph F.
BUDRIK

Furniture 
House 

3409-11 Sb. lldlšted Št

frondai Padėti Pirm 
Mėrtėsio 15 d;

Neša Pilną Uždarbį

4%
Vėliausias dividendas

Visi fond’Ai apdrausti iki $5,000 
by U. S. Gbv’t Agency

FairfieldŠavings
and Loan Association

2729 W. Cermak Rd. taw. 6400

BVDRlk’Š ANNEX

3417-21 So. Halsted Street
Tel. YARbS 3088

Paklausykite gražaus programo 
leidžiamo kas nedėlios vakarą 9 
valandą iš WCFL, 970 k. radio 
stoties.

tai, mėlynai ir t. t. Automatas 
buvo pritaisytas taip, kad už 
baltį piiiigį išmesiu vi‘ehą bd- 
naną, hž mėlyną — du ir t. t. 
Pašiiodo, kdh beždžionės tuo
jau lai pastebėjo, ir daug rbib- 
liau ėmė mėlynuosius pinigus, 
negu baltuosius.

Pagaliau padaryti pinigai, už 
kuriuos automatas išmeta ba
nanų, kiti — už kuriuos išme
ta gerti vandens, treti — už 
kuriuos gailina pašivdžin’ėti, ir

suprato ir pinigus ėmė skirti: 
kai nori bananų, metą vieną 
pihig'ą, kai nori gerti — kitą ir

Iš kdš’dš Štaigh pi’ažbVO $50. 
Rdcidš, tdj bifenkdš ildiykėlis‘, 
liet atsirado di’hbgiĮį; kbHbs ne- 
sUptald “ti’ešidšidš” libijbs rei; 
kaldViliilį it pHklčjb iŠbiČtinėti 
ii’ klaU'siheti kur $50.00? Kitoš 
net dįbte kdkįų Vai kOhttbičs ko- 
niisijų pH’dėjb kalbėti.

Stalinas Taip Nėittbkiho.
Aš, kaipo šūšibratusi proleta

re, turiu pasakyti tiek, kad tokš 
dalykas kaip kontrolės kom si- 
jd tai tik buržujų praktikuoja
mas. Proletarėms jisai visai ne
tinka. Juk ir draugo StalinO 
moksle nieko apie kontrolės ko
misijas nėra pasakyta. Toš 
draugės, kurios Stalino tezes 
geriausiai pažįsta susirinkime 
juk i’O'ddš labai aiškiai išaiški
no, kad tie pinigai ne jūsų, nė 
m ūsų; ir ką čia apie juos kla-

jos, Mat, Progresistės.
Aš, kaip sušipratusi proleta

rė, ir vėl turiu 'pasakyti, kad 
musų uždavinys tėra kuodau- 
giausiui pasidarbuoti, kad ta
šo] butą kučdaūgiausiai pinigų, 
o kur pinigai iš kasos eina, tai 
ne musų dalykas. Nes taip ir 
draugas Stalinas niekina. O prie 
tb, t’blkfet atibihti, kad tnš lilb- 
bėViį lyderes kbmunistės, yra 
ne vien paprastos .moterys, bet 
ir progresistės. O kaip tokioms 
tai reikia ir išgerti, ir cigėčetų, 
ir miltelių ir maliavos lupoms. 
Kur čia išskaičiuosi visus tuos 
kultūros ir progreso dalykus. O 
juk be pinigų riegaliiha tų kul
tūros požymių įsigyti, yra iš
kasėtai.

Tad kas čia dyvai, kad įira- 
žuvo $50. Kad pražuvo $50.0) 
tai nieko svarbduš, ale svarini, 
kad apie tai nesužinotų kokia 
nors buržuiška gazieta ir nepa
rašytų. Tėd visos priš ėkini, 
kad n.ėkani šitos paslapties nc.- 
išduosiin.

Mes niirės lik laikykiUiėš tie
siosios linijos ir Stalini) tezių, 
Į)‘el biekdd neprivalom klausti 
kur dingo musų kasoj buvę 
$50.00. Lelija

PERMODfcEIUOKIT SAVO SENOS 
KAILIUS v,sa Tal 1,4 s150® J ' •'Vri J PermodeliavimasĮ>OUR‘bLD FURS 

I reNEVVeo 
? FOR ONLT

Pasiuntjnį pa-i 
šąąkjt. telefonu I 

STATE 7626 |

L Pataisymas
I Naujas

Pamušalas 
■ Valymas 
f Paliavojimas 
F SI o rage

Apdrauda

190 N. STATE ST.
Suite 746 

Statę-Lake Bldg.
Ekfr'a kailini be pelno (jei vartosft)

> imWRAfrAS

FrtfndhAVAš
Stadija .fr'eiYgta jpiY- 
mo^ rūšies šŪ mo
derniškomis užlai- 
doihis ir HollyWood 
ŠVfesoJnis. Darbas

Tel. ENG. 5883-5840

vtumitn aguonas 
LdcAt & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorUs. 
Vežatp į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų, darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
$12 So. Halsted SL
Saukit Tel. VIČTORY 0066

lį — ir iš jo iškrisdavo bana
lias. Beždžionės bananus la
bai mėgsta, lodei, suprantama, 
kad jos prie automato tuojau 
ėmė suktisl1 Pradžioj, žinoma, 
jos neturėjo nė supratimo, kaip 
iš automato reikia išprašyti 
bananų. Bet keletą kartų joms 
tai parodžius, jos ėmė suprasti 
lį paslaptį. Po kiek laiko jau 
pačios beždžionės imdavo pi
nigėlius ir mesdavo į automa
to skylutę, laukdamos bananų.

Išmokius beždžiones tokių 
“mandrysčilj“, imta jos lavinti 
toliau. Pdddrytds tdks dalykas: 
į metalinių pinigų tarpą įmai
šyta misinginių rutulėlių, ku
rie yra daug lengvesni už lik- 
I’iiosius pinigus ir todėl auto
matas už juos bananų neišhie-

Vėliau buvo bandoma ar bež
džionės moka taupyti, ir ar 
nori sau užsidirbti. Pasirodė, 
kad nei užddrbialili, nei laupy
ti visiškai nenori, jei per tHįli
pą laiką iš to sau nemato nau
dos. Sakysim, pinigai beždžio
nėms buvo nebe vėlini duoda
mi, bet jos turėjo juos “uždirb
ti”. Buvo įtaisytas tam tikra4 
automatas, kur reikėjo sukti 
rankena, prtic- kurios buvo pri
taisyta nuo 12 iki 18 svarų 
svarsčiai. Pasukus tą rankeną, 
išskrisdavo pinigas. Taigi, no- i . '

li ir klaūgiaū Iri! kimių. Jos i'r 
vėl apie kbutbėTės komisijas 
ėmė kalbėti.

Bet tos, kiįVibš nesu])rahta1 
tiesiosios linijos vistiek i)ambė-j 
jo, o kitos nesupratėičs net sa-

—1

e* * ** * ei

Rėmkite LietuvIŠkį1 ■
Žyduką

Nathan Kanter
MpTVAL thįbOR 
CO. — vVhoI’esaie 
4707 ’S. tialsted Sk

Vėl. Brtulevard 0014• ........ . ................vi 4 -* «

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai)
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

neš Nuošimtį Nuo i Dienos

$5,450,000.00
3370,000.00

U .i ’U IX-. - .^4 . 4 /

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d:

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 31^% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Arit Namų 1 iki 20 riit.

šdprdto, ii* stebėdavos, kodėl 
įmetus rutuliuką neiškrinta bą

šitą

nių FuluTčiių, bahaniį hciškriii- 
ta, jos eiiie jų automatan nebe- 
mesti. Kai joms būdavo paduo
dama pinigų, sumaišytų su mi- 
šingiiiiais rutulėliais, jds tuo
jau rnišibgihius rutulėlius at
rinkdavo ir numesdavo juos ša
lin, o kitais pinigais eidavo 
pirkti bananų. Vadinasi, bež
džionės bUvb išmokytos atskir
ti tikrus pinigus Hilo netikrų. 
Vėliali jos imtos pratinti at

darbo. Pasirodė, kad beždžio
nės dabar jau nebe taip noriai 
įsigydavo pinigų, kaip pirma, 
kada jie veltui buvo duodamu 
O kai buvo atimtas autoniatas, 
iš kurio įmetus pinigų galima 
buVo pirkti bananų, beždžionėj 
pinigų vlšai eibe nėbeyeHinti; 
ir nė viena nebėjo sukti piliigiĮ 
automato, kad išsisuktų pini- 
gy-

Taupumo taip pat jos nepri
pažįsta, nes paprastai pasiim
davo sau pinigų tiek, kiek da
bar gali sunaudoti, ir ateitimi 
bbširbpiii'davo.

Iš tų pavyzdžių matome, kad 
beždžiones daug ko gal.iiia iš
mokyti. Tai tikrai lirbtihg.au- 
sieji gyvuliai. Mokslininkai yrd

vęs moka susikalbėti. Jų kal
ba, žindma, tėra vos keliasde
šimt (apie 32 ar 33) žodžių ir 
tie palys tik savotiški garsai 
pavojui, džiaUgšmlii, skdu miil 
ir kl. reikšti. Bet tais garsais 
bėzclžiončs viena kitą supran
ta,, viena kitai pareiškia tai, ką 
Kori pareikšti ir t. t. Vienu žo
džiu, jos tarp savęs sugeba su
siprasti garsais, mūsiškai ta
riant, sugeba slisikalbėti.

LOAN ASSOCIATIONof Chicago 
j\ j. .-a ,t:. ?i>« .i r. ...
JUSTIN MACKIEWICH. Pres

Vai. 9 .iki .4. Seg. 9 .iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak. . _

..SAVINGS

EVEN 
YOUR BEST 

FRIEND W0NT 
TELL YOU

CHARTfehED BY ii. 8. 
GOvfekNMENI

SAVINGS FEDERAI.LY
INSURE15 , 4

ve , . 4192 ARCHER AVEMjĖ
Tel VlRginia 1141

>. r U#» t

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI Iš UlkBTtTVES

AVholesale Kalba
SUTAUPINKIT
TAiiHMRko

PELNĄ

You yourself might ęasily have 
halitosis (bad breath) without 
ever suspęcting it fbr it’s often 
due tb Food fertnehtation in the 
mouth. And the subject is so 
delicate that cven your best 
friend wbu!dn’t tell you.

That’s the insidious thing 
about this condition. Nearly 
everybody ofFends at sotne time 
or other , . . usually withoūt 
suspecting it. Are you positive 
your breath is fresh and pure 
right now?

Listerine Antiseptic ųuiekly 
halts this Fermentation, said by 
some authorities to be a major 
cause of odors, then overeomes 
the odors themselves. So why 
tikę unnecessary riskš? It is so 
pleaSant and easy to guard 
against ofFending— just gargle 
with Listerine Antiseptic.

Get in the habit of ušing Lis
terine mOming and night, and 
before all important engage- 
ments. Lambert Pharmacal 
Cortrpany, St. Louis, Mo.

LISTERINE 
HALITOSIS

(BXb BRtXTH)

lovų, box 
atnaujiname .

matracus—-vienos dienos pątarpavi-
Mes pristatome bet kur imieętę.. Nuo- 

jnę ir pažiūrėti kaip mes dirbdmfe. Atšilan- 
kykit į .musų 'k A
1 Alsineskit šį kdpdiiį jflk 1*^ |I šis, kuponas w 11 JrA.OlxllvrA.
| VERTAS $l.b(j ANT | ..... . ■ , . , *

kiekvieno piftfciNid 1936-38 S. HALSTED ST
I VllvS

tel. MdNfcbfe '0377-0378

lytės esame dirbėjai. .matracų, 
springs ir studio couches. Mes 
senus .r*“1“'---- - -:~*i—
Was. L— t------------ — vv.
širdžiai kviečiame jūs atlankyti rhūsų įm'o-

Skelbimai Naujienose

kaa pačios .Naujienos 
yrA nAirdihgds-.

JACK SW1FT

uis, o kuris mažesnės vertės tu
ri. Tam tikslui bdvo padaryta

AURORA’S CREW, 
GAZING AT 
DEEP-SEA 
W0NDER5', 

DO NOT 
KNOVVTHAT 
COUNT DQN, 

THE MAD 
,rSClENTl5T. 

HAS-LOCĄTED 
TH£M.

I
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Subjugation b y Reaucsl
</

birutė
youngsters who U

the fol-

vacation— 
the other 
that they 
time—the

him? ... Little A. A. Ambrose may 
enter the tavern business soon in 
either the 18 Street or Bridgeport 
neighborhoods . . Paul šaltimieras, 
the Mrs. and their friends are en-

ex.oerienced i°ying week ends at their newly 
summer home in the

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF
F. II. Sadauskas A. S. Vaivada

By J. J. HERTMANAVIČIUS

Lithuanian, and her two sister re- 
publics. submitted to Russian dic- 
tates under duress, being occupied 
by the overwhelming military fpr- 
ces, invalidates all the proceedure, 
and it is hoped that the United 
States of America shall never recog- 
nize the subjugation of Lithuania 
by Russia as legally valid.

New Civil Service 
Examinations

NURSE 
applica- 
3, 1940.

(AIR- 
a Year

NAUJIENOS, Chicago, III Pirmad., rugpiucio 12, 1940

AMERICAN FIRST — LITHUANIAN ALWAYS

MONDAY, AUGUST 12

Earl Bartlett of New Orleans, left, and Bob Carrothers 
of Coronado, Cal., who will play in the finais at the 
National Junior Tcnnis Meet at Culver, Ind.

1940 THE LITHUANIAN DŪLY NEWS

IjJLU.C

Likę most columnists—our own 
Stella Bartkus is on her 
as well as a number of 
members. Here’s hoping 
are all having a swell 
plutocrats.

Mainly for those who couldn’t 
take it—ui spite of the 110°—most 
of the LUC was present at the lašt 
meeting held at Al Prusis’ home. 
The LUC accepted as members five 
very promising
will undoubtedly prove of value 
;n carrying out the club’s objectives. 
The new members are Birutė Kre- 
mienis, Walter Domkus, Claude V. 
Luth, Anton Skirius and John Zai- 
kis, Jr. Claude and Anton 
studied at the University of 
nas as well as at American 
tutes.

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

AND SO TO WORK: Now that 
Beatriče Mockus Josephine Miller 
and Vai Ladiga have returned from 
their vacation tour thru the south- 
°rn statės and yours truly has 
learned. Ifrom more
and eager to please benediets, sev- acquired 
orai Pnod excuses In rrivp hririn DunGS . . .

have 
Kau- 
insti-

American playvvrights will do 
well in depieting the bolshevist 
technique in the subjugation of the 
little Baltic statės. Hollyvvood pro- 
dueing such a movie would not 
only make a barrel of money, būt 
would familiarize the American 
public with the devious ways of 
the bolshevic expansion and terri- 
torial aggrandisement.

Among the Baltic statės, Lithu
ania was the recipient of the sol- 
emn assurances of the Stalin re
gime in Moscow, that the Soviet 
Russia will always respect Lithu
anian independence and shall never 
interfere in her internal affairs. 
Restoration to Lithuania of her an- 
cient capital, Vilnius, with the sur- 
rounding territory, was to serve'; 
as evidence of Russian good vvill,1 
towards her little neighbor. Lithil- 
rnia reciprocated these bolshevik 
professions 
grateful for 
wil..

Būt these 
fessions of
were very short lived. Violation of 
Lithuanian sovereignty soon took 
place by the stationing in Lithua
nia of Russian troops. Placing of 
these Russian troops in Lithuania' __ _____________
soon gavę an excuse for filing ag- pp rp
ainst Lithuania of ridiculous claimsj 1 OUT JL O
for the elleged kidnapping of Rus- A • NpOTO 
sian troops. Professions of friend- llld!■/I-II 

gavę way to ultimatume
the punishment of the vi Vii

The World a t a Glance
Dr. E. G. Punkay

Roosevelt and Wallace

The New Deal and more won in 
the Democratic convention through 
the choice of Roosevelt and Wal- 
lace as the party’s standard-bear- 
ers in the coming contest. The Pre- 
sident, without using any patronage, 
and after releasing all delegates 
pledged to him/ would have been 
nominated by acclimation, if Chair- 
man Barkley had not insisted up
ėn the regular

from all parts of our nations, took 
1 the view of the Father
Country, and 
Roosevelt for 
realizing that 
of this grave

than they themselves, they 
bis preference for running 

an able, ’ vigorous, militant 
and patriot.

of Our 
drafted Franklin D. 
a third term. Then, 
he knows the needs 
crisis in civilization

Our Auxiliary is also rapidly in- 
creasing 
be long 
that of 
will be 
happen.

its membership. It won’t 
its membership will equal 
the LUC, which certainly 
pleased when that does 

At the lašt Auxiliary meet
ing, Alfred Savich, Kelly 
ledietorian lašt June, was 
as a member.

Hi va- 
accepted

convention proce-

by the

eral good excuses to give his bride 
of three vzeeks (Helen Vespehder) 
now and then for an evening from 
home, the youth committee of the 
Chicago Lithuanian society has 
been enabled to resume regular 
meetings ... At its meeting Friday 
evening the committee decided to 
call a general meeting of the youth 
of the organization in the near fu- 
ture .. . The main topic of the pro- 
posed general meeting will be a 
pronosed bowling tourney for the 
coming season ... Members interes- 
ted in this po.nular indoor sport are 
reąuested to inform the youth com
mittee of this fact. . . Address your 
correspondence to the Chicago Lith
uanian Society, 1739 So. Halsted 
St....

DELOVELIES: Among the six In
diana bathing beauties who visited 
Chicago a week ago Sunday as the 
guest.s of a movie chain were two 
beauteous, charming Lithuanians, 
Evelyn Savage of Indiana Harbor 
and Katherine Kundrat of Whiting 
... We invite the girls to come 
again—especially to one of the lar- 
ger Lithuanian affairs this fall, 
where the local Lithuanian popula- 
tion will have the opportunity to 
beeome acquainted with them . . .

Albina Kasper. our demure little 
Miss with a golden voice, is now a 
regular of the šaltimieras radio 
hour, Albina may be heard every 
other Saturday as soloist over sta- 
tion WHIP between 10:00 and 11:00 
o’clock A. M. Knovving Albina’s 
nersonal charms and boundless ta- 
lents, we are confident that soon 
she will beeome one of Chicago’s 
favorite Lithuanian soprano’s.

Vytautas Stapulionis, .oopular 
srlamour boy from Lithuania. has 
left Chicago and Birute to study 
radio and electricity at the Marion 
Fathers College in Thompson Con- 
neetieut. As a result, Aldona Gul
bin and Kasimiera Termenas, have 
found themselves to 
illusioned over his 
ture. It seems that 
old world technique
than successful in pulling the heart 
strings of

The beach party given
LUC for thė Auxiliary recently was 
such a success that another is to 
be held Thursday, Aug. 15, at 7:30 
p .m. at Jackson Park Beach. Re
gular and prospective i----- '----- *
the LUC are invited to come too.

be greatly dis- 
sudden depar- 
Vito’s dashing 
has been more

better 
named 
mate, 
liberal

Thus the New Deal and more 
won in Chicago. And if the Ame
rican people show equal vision next 
fall, they will ratify the wise work 
of the Democratic convention by 
eleeting Roosevelt and Wallace.

members of our fairest.ATHLETES: Four Pirmyn girls, 
’ Jacoueline Urbik. Christine Kris- 

at the čiunas. Bernice ZabeI and Frances 
week-1 Matekunas might not be athletes,

The United States Civil Service 
Commission announces open com- 
netitive examinations for 
lowing positions: 
JUNIOR GRADUATE 
$1,620 a Year. Receipt of 
tions will elose on August 
SENIOR ILLUSTRATOR 
BRUSH) ..................... $2,300
ILLUSTRATOR (AIR-BRUSH) ...: 
.........................................   $2,000 a Year 
ASSISTANT ILLUSTRATOR (AIR- 
BRUSH) .................... $1,800 a Year
JUNIOR ILLUSTRATOR (AlR- 
BRUSH) ................... $1.620 a Year

Applications for above positions 
mušt be on file with the U. S. Ci
vil Service Commission at Wash- 
mgton. D. C. not later than August 
26, 1940.

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

A’sn the following positions: 
SENIOR CIVIL ENGINEER ...........

$4,600 a Year doro. Roosevelt received the lar- 
.13,800 a Year g-est vote on the first ballot of any 
ENGINEER ...J man ever chosen at a national con- 
$3.200 a Year vention.

ENGINEER ..J Then Henry A. Wallace, FDR’s 
$2.600 a Year own preference, was seleeted by a 

n°t comfortable majority, though some
I delegates objected to the Iowan as 

.......... tod recent a convert !.t6 wear the 
a Year | vjce_presį(jent»s mantle with be- 

coming Democratic decorum. Much 
more important, however, in the 
minds of youth and liberals who are 
likely to cast the deciding ballot 
next November, is the fact that 

| Wallace is “a militant liberal in 
his vigorous years.” Significant, too, 

j in our attempt to build solidarity 
;with Latin America against fascist 
agression, is the 

, larity which the 
;culture has won 
Grande.

| In the coming 
velt will be hammered with the 
charge of dictatorship, as the front- 
page cartoon of a certain Chicago 
paper already shows. A man could 
no more accept a third term now 

,without facing such and accusation 
I than in 1864 Lincoln could accept 

Tnesday, August 13. “Evening a second four years without laying 
CoHeges”. Visit Lovola Downtown himself open to the 
College and the YMCA Central dictatorship. For after Jackson a 
College. Meet at 2:30 p. m.
N. Franklin St.

Wednesday. August 14. “La
Street Business’. Visit the 
F,xcbanpe, the Board of Trade and 
the Federal Reserve Bank. Meet at 
9:30 a. m., 141 W. Jackson Blvd.

Wednesday, August 14. “American 
Negro Exposition”. Visit an exhi- 
bition commemorating the seventy- 
fifth anniversary of the emancipa- 
♦ion of the American Negro. Meet 
nt 2:30 p. m. Reservations necessary. 
Call Morroe 9674 week days 9 a. 
m. to 3:30 p. m.

Wedne”day, August 14. “Recrea- 
♦ion in Tulev Park.” See the 
^ound film “The Garden in 
City”, and a new baseball 
Meet at 8 p. m. at 
nėr of 90th St. and 
Avenue.

Thursday, Auerust
tion Day in an Italian Community”. 
Inspect an Italian church and at- 
tend a festival in 
co. Meet at 8 p.
mitage Avė.

Friday, August 
Columbus Park”. 
largest Chicago westside .parks. See 
a fairy-ring and archery range. 
Meet at 8 p. m., Fieldhouse at Cen
tral Avė. and Harrison St.

Saturday, August 17. “Cadwell 
Woods and Whealan Pool.” Study 
nature with the aid of a forester. 
Meet at 2:30 p. m. at the end of 
Milwaukee-Devon surface line. 
(6500 north at Milwaukee Avė.) j 

For further Information call Mon- 
roe 9674 any week day, except Sa
turday, between 9 and 3:30 p. m.

CIVIL ENGINEER
ASSOCIATE CIVIL

first ballot of any lookto take a 
of August—this

ASSISTANT CIVIL

, Anplications mušt 1 
of friendship and was' than Aueust 29th, 1940. 
the assurances of good SENIOR STENOGRAPHER . 

. $1.620 
JUNIOR STENOGRAPHER 

.   $1,440 
SENIOR TYPTST .... $1,440 
JUNIOR TYPIST .... $1,260 

Annlications mušt be on 
later than August 15th, 1940.

NUTS and BOLTS

assurances and the pro
so called good will

by r,
M. T. DQME ,

Remember
LUC Hi-lites 
end is going to be a big one. If būt that doesn’t stop them from at- 
you have mislaid your copy—call tending an athletes’ reunion cele- 
J. B. at Virginia 3316. Amen

Lucas’ long absence from 
has now been fully ex-

ship soon j 
demanding the punishment 
alleged culprits — several 
nian cabinet ministers.

This flimsy pretext for
sion not only against Lithuania, būt

Lithua- Chicago Tours

a Year 
a Year 
a Year 

file not

for this Week

respect and popu- 
secretary of agri- 
south of the Rio

campaign,. Roose-

I always thought that truth 
truth until I served op a jury 
heard two eye-witnesses 
about the šame collision. 
OWNER—“I want a careful 

reliable chauffeur who takes 
risks.”

A tour 
„____ _________,___ Fxr>nsitionI 

likevvise against the other Baltic t.ured bv 
statės—Estonia and Latvia, was im- Tours for 
mediately followed by the military 
occupation of these sovereign statės 
by Soviet arms. Along with the 
Russian armies came bolshevik po- 
litical agitators and diplomatic ag- 
entš, who ordered an immediate re- 
orgr.nization of gov’ts of 
three statės, discharge of all the 
funetionaries in government and 
cultural organizations, dissolving 
of national guard organization 
reorganization of the standing 
mies. Lithuania, along with 
sister re.publics, was promptly 
prived of her sovereignty, freedom 
and liberty. Whatever liberties there 
were were immediately abolished, 
and the pressure was made to re- 
organize the whole economic and 
sočiai life on the communistic pat- 
tern.

Unable to resist such an aggres- 
sion of the mighty power, Lithuania, 
along with.her sister republics, Lat
via and Estonia, submitted to all 
these dietates, in a hope of pleas- 
ing her aggressive neighbor. Būt 
Stalin and his government did not 
stop in their activities. Stalin is- 
sued an order to form a commu
nistic party and the election of the 
new communistic parliament, with 
authorization to petition the Soviet 
Russia for the incorporation of Li
thuania, and her sister republics, 
in the soviet Union. All the citi- 
zens were forced to vote for the 
bolshevik candidates, authorizing 
them at the šame time to incorpor- 
ate Lithuania into union of the šo- 
viet republics.
By such a technique dietator Sta
lin hopes to convince the civilized 
world that the three Baltic statės 
surrendered their freedom, liber
ty and independence voluntarily, 
by a formai petition to subjugate 
them. Būt the circumstances, that

aggres-

the

and 
ar- 
her 
de-

American Negro 
Coliseum is fea-

week 
Tours

to the 
at the

the WPA Free Chicago 
Chicagoans during the 
August 11 to 17, 1940.of

for the week include:

charge of

at 28 series of one-term occupants of the
|white House had build u.p the no- 

Salle tion that the presidency mušt be ro- 
Stock

new 
the 

film. 
cor-southeast

St. Lawrence

15. “Assump-

honor of St. Roč
ių., 6722 S. Her-

16. “Recreation in 
Visit one of the

Robertą 
our midst 
plained. Robin has been persever- 
inglv nursuing a little noun of two 
sylablles which spells ‘career”. It 
seems that she has finally cornered 
the little im.n in a large hat con-

bration . . . The girls accompanied 
the sportsmen of Chicago and vi- 
cinity who attended the reunion ofi
the 1938 Kaunas Olvmpiad athletes cern- Yes’ Robertą is now a profes- 
in Pittsburgh over the week end.. .lsionaI hat n’odeI and doine very 
The Chicago delegation included n’ce'y. t0°-
tennis star Joe Žukas, boxer ‘Pun- 
chy” Alis, basketballers Joe Jurge- 

(Ja and Bill Pečiulis of Cicero and
wa- John Tenzie and’ Harry Petraitis from the pressing strain of city life, 

ter safety courses to be eondueted of Bridgeport, AI G. Kumskis, Kon-|so he claims. However, it was la- 
Įby the Chicago Chapter, American^ nje Savickus, Jack Jatis-Juozaitis ter revealed that his admired one, 

and Red Cross, in cooperation with the ancj judge John T. Zuris, who was Svlvia Gilgath. better known as 
no Chicago Park District, will be on honorary chairman of the group... Į “Two Gun Syl , was vacationing 

SINGERS: The Alice Stephens at Beverly Shores, and being a 
, the only Lithuanian!gentelman of valor, Ray thought it

Red Cross to 
Conduct Life 

i Saving Courses
was. 
and 
tell

This year’s life saving and

Rav Termenas made a wild dash 
to Indiana lašt week to recuperate

j a record scale. Thirteen courses
i will be eondueted on five beaches Singers, 

my and in seven pools, beginning Au-‘group in the competition for par- was his duty to keep Sylvia under 
lifelong rule, so if you will kindly gust 12th. The beaches and pools ticipation in the annual Chicago- his proteeting eye. 
pay me my 

bargain.”
Men are 

the money 
heiress.

APPLICANT—“Sir, that is

a
salary in advance, it’s seleeted and the hours arranged land Music Festival, can be heard 

įwill afford swimmer an opportuni- jn the preliminary contests at the 
ty to take the modernized training 
which is part of the eurrent Red 
Cross nation-wide water safety 
campaign.

Courses will include water safe-

always ready to share 
burdens of a wealthy

MR. SMITH: “Your wife used to] 
be so nervous. Now she seems 
quite eured.”

MR. BROWN: “Yes, and it was 
easy. The doctor simply 
was a sign of age.”

so 
it

told her

Proudly we announce that Ed 
Drake hotel tonite . .. the group is Uzemack, popular feature writer of 
comnosed of Mrs. Stephens’ voice the Chicago Daily Times is now 
nupils . . . If successful tonite. the a member of Birute. Eleanor Plat- 

’ikus, in whose company Ed has 
‘‘(been seen on more than one occa- 

sion, was res.ponsible for making 
j the introduetion to our group. Ed 
is a very likeable fellow, and has JtJI 1U1 i v

- . ci.nvnr I made a host of friends in the few • • • V/iiuns oKCVCr,' i • t i i j j
had to be content meetinSs whlch he has attended-

You can’t blame 
girls if their voices 
sant. Everybody has

the 
are

tated every four years.
Būt Washington and Hamiltori, 

whom our conservative friends are 
very fond of ąuoting, both believed 
in a third term under certain cir
cumstances. Washington himself 
seriously considered accepting a 
third term, and was prevented 
from doing so by declining health 
and waning popularity. Writing to 
Lafayette, the Father of Our Coun
try said, “I confess I differ widely 
from Mr. Jefferson and you as to 
the necessity of expediency of ro- 
tation in that office (the presiden
cy). Can see no propriety in pre- 
cluding ourselves from the Services 
of any man who on some great 
emergency shall be deemed univer- 
sally most capable of serving the 
public.”

So špoke Washington on the 
third term in an emergency. Today 
such an emergency certainly faces
us “in one of the great choices of i°cal newspaper with one item 
history. In the words of the Pre- out.” 
sident, that choice is “the continu- 
ance of civilization as we khow it 
versus the ultimate destruction of • “The wedding cows of Miss 
all that we have held dear—reli-|Wemple and Clarence Horshaw __
gion against godlessness, the ideal .were solemnized at a pretty cere-'netka and Glencoe courses will 
of justice against the practice of (mony at thę Presbyterian Manse on1 start August 5, 1940. Registrations

Crown Point wųi aCcepted in park or beach 
offices.

singprs will comnete in the finais, 
scheduled for this Saturday after-■ 
nnr>n in fhp Knickerbocker hotel. . .

ty, small eraft safety, eąuipment Aldona Grigonis, in preliminary 
rescues and swimming rescues. In-comnptition lašt Fridav evening, 
struction will be free. Pėrsons sa- carried away south side honors for 
tisfactorily completing their cour- lyric 
sės will receive, Red Cross life sav
ing and water safety certificatesmodern 

unplea-'and will be eligible to wear Red 
to squall or 

bellow to make themselves
above the radio.

heard

wife
Peck?

DOCTOR—“You say your 
has dislocated her jaw, Mr. 
1’11 be right over.”

MR. PECK—“Well, Doc, I ’phoned 
to say that you needn’t hurry. If 
you’re passing our way sometime 
next week or the week after, you 
might drop in and look her over.”

My nephew Joe is making mo- 
ney as a lawyer. He charges five

Cross life saving emblems and pins. 
Instruction will be given by quali- 
fied American Red Cross life saving 
and water safety instructors under 
the supervision of D. Melville 
Carr, director of first aid and 
saving.

Courses will be eondueted at 
following pools and beaches at 
hours indicated:

Montrose Beach, 10-12 a. m.
Jackson Beach, 10-12 a. m.

Washington Park Pool, 10-12 a.
Garfield Park Pool, 10-12 a. m. 

dollars to tell you what the law j Independence Pk. pool, 9-11 a. m. 
allows, and five hundred to a'Portage Park Pool, 12-2 p. m. 
thousand to tell you how 
can safely do what 
you can’t do.

sopranos ... Onuks 
less fortunate, 1— ~
with second honors among drama- For a rendevoux with Father 

24 as 
Pirate

tie sonranos. . . Guests who were , * *
present st this conductor’s wedding(' Neptūne, remember August 

-------- ... 'the date for our Midnight 
.. , A , ,. — . , Cruise on the S. S. Theodore Roose-tell them that Adelina Traiendo, “ ° xJvelt. The boat will leave at exactly 

• 12:00 o’clock midnight and will re- 
turn at a wee small hour of the 

I morning. A serumptious time will 
be had by all for thę insignifieant 
sum of $1.00 per person. Get your 
ticket now from any Birute 
ber.

• ’ f h o ei toreception might be interested if we.

the little Italian giri who bevvitched 
them with her voice was one of the' 
five finalists. in the contest for 

[West Side dramatic so.oranos, which 
the was the hottest of the race...
the

life

ių.

the law
yoi^North Avė. Beach, 1-3 p. m. 
says

for our Midnight

BIBS AND TUCKERS: If the 
hitherto quiet and unassuming
young Dr. William Eisin, the Mar- 
quette Parker, becomes a little
noisier and assumes an air of over- 
whelming dignity, you’ll know its 
because of the arrival of a little 
lady, CIaudia, at his home... .The our deepest heart felt sympathy to

mėm

Gillis, 
passed

SYMPATHY: Mrs. Anna 
mother of Andrew Gillis, 

,away on July 23rd. On behalf of 
the entire chorus, we wish to extend

PEEBLES— “Didn’t 
wife arrive home

I see 
yesterday- I 

thought she had gone for good.” | 
JEEBLES—“Yes, she said 

had; būt I sent her a copy of

1Eisins welcomed CIaudia on July 
23 ...

ROMANCE: Here are six reasons 
why the office force of the mar- 
riage license bureau had to be aug- 
mented by nine clerks lašt week:

bereaved family.
—Edward Mankus

the
31st Street, 2-4 p. m.
Calumet Beach, 2-4 p. m.
Russell Sq. Pk. Pool, 5-7 p. m.
Gage Park Pool, 5-7 p. m.
Riis Park Pool, 

, California Park she I Registrations 
e i at the Chicago 

cu So. Michigan
Park District beach or pool office.

Four north shore beaches are al
so cooperating with the Red Cross 
in this program by offering similar 

---- j courses. Evanston, Wilmette, Win- 
i Glencoe courses will

your

5-7 p. m.
Pool, 5-7 p. m.
are being accepted 
Chapter office, 616 
avenue or at any

WHAT ELSE?

force, moral decency versus the fi* | lašt Wednesday.
ring sąuad, courage to speak out (Ind.) Register. 
and to act versus the falše lullaby, 
of appeasement.”

In this great emergency the ranki
and file of the Democratic .party,’new grocer, was a businesč visitor nied by his bitter half.” —Welleston 
represented by some 1100 delegates in Atlanta, his former home, Mon- (Ga.) Post.

įi,BITTER OR BETTER?
I------ --------------------------------

Mr. William C. Chapman, our day and Tuesday. He was accompa-

Vite
x,

An Invitation
Frank Shimkus and Josephine B ra- rpn Tnin £11A T T
kis, Sun Janulis and Joe Maziliau- J Vili LIlv V. V

Applications for young men who 
wish to enter the Civilian Conser- 
vation Corps will be accepted 
throughout this month at the Chi-

srkas, and Lillian ..Petraitis and 
Walter Krušinis... To them we ex- 
tend our sincere wishes for a hap- 
py life and a long one...

KNICKKNACKS: Remember
when Tom Mix, the Gish Sisters' cago Selecting Office at 2457 S. 
and other stars were supposed to Archer Avenue, Chicago. Illinois., 
be Lithuanians? ... One correspon-
dent refuses the claims as to Mix, rollment in the Civilian Conserva- 
nointing out that the pieture cow- tion Corps, a young man mušt be 
boy hails from Du Bois, Pa., which 
he says is 
be annexed 
.nublic ... If 
about this, 
that town.

Lithuanian enough to 
to the 14th Soviet Re- 
anybody should know 
its George Wylonis of
..May we hear from.apply at 2457 S. Archer Avenue.

In order to be eligible for eh

a Citizen of 
good physical health and between 
the ages of 17 and 23 H years old.

Eligible young men who are in- 
terested in enrolling are asked to

the United States, in
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CIUCAGIEČIAI SUSIliUI’INIi APIE SAVO 
GIMINES, VAIKUS LIETUVOJ

Neturi ŽiniŲ — Įsivaizduoja Viską
Bene visi chicagiečiai yra la

bai susirūpinę apie savo gimi
nes Lietuvoj ir dažnai pagalvo
ja kaip jie dabar gyvena po sve
timos valstybes jungu, po nau
jų, nekviestų šeimininkų prie
žiūra, kurie kartu su savim at
vežė Lietuvon visiems lietu
viams svetimų, nepageidauja
mų tvarkų.

Verslininkai.
Labai susirūpinę savo gimi

naites ir drauges likimu yia 
nemažas būtys chicagiečių, pas 
kuriuos pernai lankėsi kauniete 
Valerija Pavilioniene, čia atvy
kusi su ta garsiųjų verslininkų 
ekskursija (Atsimenat. Kažin 
kas ir su kitais ekskursantais 
atsitiko?). Jau gerokas laikas 
kaip giminės ir draugai negau
na nuo p. Pavilionienės Kušku, 
tad įsivaizduoja visokiausius 
dalykus.

Chicagoj viešėdama kaunietė 
viešnia buvo apsistojusi pas p. 
Pužauskus. Jos artimas pažįsta
mas taipgi yra W. Urbonas, se
nas Marųuelte Parko gyvento
jas.

Ilgai beviešėdama Jungtinėse 
Valstijose p. Pavilionienė Ame
rikos gyvenimų labai pamėgo. 
Grįžo Lietuvon kai ui piasidė- 
jus, bet grįžo nenoromis, lyg 
jausdama, kad kas nors su Lie
tuva atsitiks. Tas jos nujauti
mas, kaip atrodo, išsipildė.
Jaunuoliai Studijavę Lietuvoj.

Didelį rūpestį dėl savo vaikų 
jaučia kiti chicagiečiai, kurių 
dukterys ir sūnus buvo Lietu
von išvykę universitetų lankyti 
ar studijuoti Kauno muzikos 
konservatorijoj. Jie irgi mažai 
žinių teturi apie savo vaikų li
kimų. Bet jiems rūpintis per
daug gal nėra pamato, neš bū
dami Amerikos piliečiai, jų sū
nus ir dukterys turi Amerikos 
atstovybės Lietuvoj autoritetų 
juos apsaugoti. Laikui bėgant 
visi turbut grįš Amerikon su 
VVashinglono 'pagalba.

Chicagietis

Reiks Registruotis 
Ir Tiems, Kurie Turi 
Pirmus Popierius
Patartina Rūpintis Pilietybe
Daugelis žmonių klausia, ar 

reikės registruotis tiems, ku
rie turi pirmus popierius. Re
gistracijos v.ršininkas praneša, 
kad visi, kurie dar negavo pa
skutinių, taip vadinamų “an
trų” popierų, turės registruo
tis paštuose bėgyj keturių mė
nesių laiko, pradedant rugpjū
čio 27 d.

Dėl to, kad jiems bus rei
kalinga registruotis, jeigu da
bar ir padarytų aplikacijų dėl 
pirmų popierių, tai daugelis gal 
visai nuleis rankas ir nesistengs 
tapti šios šalies piliečiais.

Tai darydami, tokie nepilie- 
čiai galį susilaukti dar daugiau 
nesmagumų nėgu tiktai regis
tracijos, kurios visai nereikia 
bijoti. Išpildę aplikacijų dėl 
pirmų popierių dabar, nepilie- 

4}iai į keletą dienų gauna kor
telę iš imigracijos departamen
to, kuri tvirtina, kad ateivio 
aplikacija dėl pilietybės priim
ta.

Tad, nieko nelaukiant, nepi- 
liečiams patartina dabar pra
dėti darbų įsigyti pirmus po
pierius, o jeigu pirmus jau tu
ri, tai pradėti rūpintis antrais.

Padės Blankas Išpildyti
Jei norintieji aplikacijos 

blankas pildyti neatmenate var
dų laivo, kuriuo atvykote Ame
rikon, arba šiaip nesugebat at
sakyti į paduotus klausimus, 
galite kreiptis į “Naujienų” 
raštinę, kur patyrę tame rei
kale žmonės suieškos jūsų la.- 
vo vardų ir patarnaus jums iš
pildyme popierių. Pradedant 
pirmadieni, galėsite tuo reika
lu kreiptis į “Naujienas” ne 
tik dienos laiku nuo 8:30 vai. 
ryto, bet ir vakarais iki 8 va!., 
o šeštadieniais iki 5 vai. po 
piet. B.R.M.

Nauitenų-Acme Telephotę
DWIGHT, Hl. — Eleanor 

Jarman, šviesiaplaukė tigrė, 
kuri pabėgo iš vietos kalėji
mo. Į kalėjimą ji buvo pa
tekusi už žmogžudystę.

Atsiminimai “N-nų” 
Radio Programų 
Pasiklausius

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

MARIJONA JANIUNIENĖ
Persiskyrė su šiuo .pasauliu . 

13 d. rugp. mėn. 1938 m., gi
mus Ragučių kaime, Pandėlio 
parapijoj.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Emiliją Ramanauskie
nę ir jos šeimyną Amerikoj ir 
4 dukteris Lietuvoje.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios motinėlės bus laiko
mos šv. Mišios šv. Petro, St. 
Charles bažnyčioje 13 d. rugp. 
1940 m. 8 vai. ryto. Kviečiame 
visus girųines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti 'į pamal
das.

Mes Tave, musų brangioji 
Motinėle, niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Emilija ir Walteris 

Ramanauskai,
106 S. 7th St., St. Charles, III.

Matracai pigiai
Galima pirkti tiesiai iš 

dirbtuvės
Matracai yra kiekvienų! na

mų, kiekvienos šeimos įrengi
mai. Visiems tenka jais naudo
tis, ir visiems tenka juos pirkti.

Fl 8*1 A Gėlės Mylintiems 
ĮJ M ft Vestuvėms, Ban- 

jj/Akietams, Laidotu- 
* vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Ir štai vieta, kur juos gali
ma pirkti juo pigiau: tiesiai iš 
dirbtuvės adresu 1936-38 South 
Halsted St.

Čia matracai dirbami. Iš čia, 
tiesiai iš įmonės, matracus ga
lima ir pirkti.

Nereikia mokėti krautuves, 
nereikia mokėti tarpininko pel
no. šitoj dirbtuvėje galima gau
ti matracus urmo—vvholesale— 
kainomis.

Dirbtuvė pristato pirkinius į 
namus visur mieste — South- 
sidėje, Northsidėje ir West- 
sidėje.

Dirbtuvės vedėjai kviečia pu
blikų atlankyti jų vadovauja
mą įstaigų ir pažiūrėti, kaip 
joje darbas yra dirbamas.

Nejauskit jokios pareigos 
pirkti. Atsilankykit pažiūrėti, o 
jeigu pasirodytų, kad čia pa
vartų yra pirkti, tai jau tam
stų dalykas bus.

Be to, šioj vietoj, adresu 
1936-38 So. Halsted st., dir
bamas lovos, box. springsai ir 
studio couches. Matracai taip
gi čia atnaujinami.

Skelbimai Naujienose 
<luoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos. 
■ra naudingos.

logiką. Jos lietuvių kalbos to
bulumui ar tik nepagelbėjo vie
šėjimas Lietuvoj su “Pirmyn” 
Choru?

Smagu programo klausytis, 
jo “anauncerių” ir jo «jaunų 
dainininkų, ypač Vyrų Kvarte
to. Gruzdietis

Diena Iš Dienos

S. Aiiuczauskai 
Šiemet Jaučiasi 
Ramiau

Kur Didžiuma Tų Praeities 
Veikėjų?

“Naujienos” sekmadieniais, 
vienuoliktą valandą ryto, duo
da radio programas iš W.G.E.S. 
Tikrai, tas pritinka šitam lie
tuvių dienraščiui, ypač, kad jis 
yra pažangiausias ir pirmas 
Chicagos dienraštis, pradėjęs ei
ti pirmam pasauliniam karui 
prasidėjus, 1914 metais.

“Anaunseriai” programe č.c- 
li du.

Vienas jų drg. Rypkeyieius, 
kurį pažįstu nuo 1912 .metų. 
Pažinau jį vos tik atvykęs į 
Chicago. Prisižiūrėdavau Auš
ros knygyno salėje, kur eidavo 
sklandys socialistų susirinkimai 
ir diskusijos. ,, ,,

• i , » * •' t t. .■

Liko Mažas Būrelis.

Perk-un ja Netrenkia Antra 
Kartu į Tų Pačių Viešių.

Prię tren«ville, Mičh,, g ažų- 
akį tuvi seni “Naujienų” skai-- 
uVuojai p.p. S. Ahuczauškai. Jie 
ten .gražiai gyvena ir pasekmių-, 
gi ūkininkai.

Bet kiekvieną kartą kai už
eina audra, tai jiems vis prisi
mena nelaimė, kuri juos ištiko 
pernai vasarą. I

Apie liepęs pabaigą dideles 
audros metu perkūnija trenkė 
į jų pievos tvorą ūky j ir užmu
šė tris didelius ir gražius ark
lius, kurie ganėsi netoliese. Tai 
smūgis kiekvienam ūkininkui.

Šiemet tačiau pp. Anuczaus- 
kai laimingesni, tuo labiau, kad 
žino jog perkūnija paprastai 
“netrenkiu antru kartu į tą pa
čią vietą”. Draugas

Raudona Varsa, 
“Diktatūra” 
Ir Kitkas

Iš L. J. Kultūros Ratelio, 
ir Choro, veikimo

Rengiasi Švęsti 
26-tas Sukaktuves

“Naujienose” dažnai rašoma 
apie įvairių lietuvių sifdabrines 
vestuves, bet štai seni '“Naujie
nų” skaitytojai, kurie netrukus 
švęs 26-tas vedybines sukaktu
vės ir yra pasiruošę laimingai 
s.ulaukti auksinių. Tąi Juozapas 
ir Zosė Mino tai, Icurie gyvena 
Kenoshoj, Wis.

Rodos, dar visai neseniai jie 
linicsmai švente tas sidabrines 
vestuves, bet štai, metai beveik 
galvatrūkčiais prabėgo, ir ne
trukus ateis 26-tos sukaktuvės.

Pp. Minėtai yra geri, pavyz
dingi lietuviai. Jie yra užsipelnę 
laimės ir pasisekimo gyvenime, 
tad ir mes prisidedam prie lin- 
Kejimų jiems laimingai sulaukti 
50-tų jų metų.

Tose sidabrinėse sukaktuvė
se, kurios, rodos, tik vakar įvy
ko, dalyvavo nemažas būrys 
žmonių ir pp. Minotai dar ir 
dabar vis kalba kaip linksmai 
ir gražiai jie iškilmes pergyve
no. Sako, niekad jų neužmirš. 
Jose dalyvavo, apart svečių, jų 
žentai ir dukterys pp. Antanas 
Ligučiai, Carl Normanai, taipgi 
Ignas Karčauskai, Kazimieras 
Ignatavičiui ir daugelis kitų.

O jeigu vėl kada pp. Milin
iams teks taip iškilmingai švęs
ti sukaktuves, tai norėtų, kad 
tos pačios gaspadinės ir gaspa- 
doriai ir včl viską taip šauniai 
prirengtų, kaip pereitą kartą.

Kenoshietis Pažįstamas

Lamčjo Lyrinių 
Sopranų Konkursą

Aldona Grigoniui ė
ši jauna lietuvaitė daininin

kė, kurią dažnai tenka išgirsti 
koncertuose ir “Naujienų” sek
madienio radio programuose, 
susilaukė nemažos garbės.

Pereito penktadienio vakare 
ji laimėjo lyrinių sopranų sek
cijos pirmenybę, kurį metinės 
Muzikos Šventes rengėjai su
rengė Chicagos Southsidės dai
nininkams.

Parinkę geriausius Chicagos 
dainininkus penkių, apylinkių 
konkursuose, tos Muzikos šven
tės rengėjai iš jų tarpo išren
ka vieną dainininkę ir vieną 
dainininką ir jiems suteikia 
progą dainuoti Muzikos šven
tėj, kuri šįmet įvyks rugpiučio 
17 d., Soldier’s stadione, duo
da operos kontraktą, taipgi 
daug progų pasirodyti Ameri
kos publikai.

Musų lietuvaitė, p. Aldona, 
tame Southsidės konkurse pa
sirodė geriausiu lyriniu so
prano.

CLASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA patyrusi virėja. 

Bendras namų darbas, rekomenda
cijos, savas kambarys, gera mo;

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų z Reikia

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

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

936-46 W. Chicago Avenue.

Šįvakar, 8 v,, ji dainuos 
Jackson Parke, kur įvyks Chi- 
cagos Southsidės muzikos 
šventė, šventė turėjo įvykti 
šeštadienį, bet dėl lietaus bu
vo atkelta šiam vakarui.

Sveikinam šią dainininkę ir 
linkim jai pasisekimo konkur
so finaluose, kurie įvyks tre-

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddal—Bendrai

RENDON KRAUTUVĖ, 25x90. 
štymo šiluma, labai gera vieta mo
derniam restoranui. Bou. 1235. 5114 
So. Wentworth Avė.

4 kambarių flatas rendon. Pečiaus 
šiluma. Naujai išdekoruotas. Kreip
kitės 4459 So. Wood St. .

TO RENT—VVANTED 
Ieško Renduoti

BARBERIS NORI parenduoti 
bizniavietę South Sidėje. Kreipki
tės 105 E. Grand Avė.

Daug tais laikais jaunų, ener
gingų vyrukų su puikiom iš
kalbom ir nuoseklumu veikda
vo. Jų (arpe ir drg. Rypkevi- 
čius. Iš to būrio pasišventusiai 
dirbusių Chicagoj matau tik 
“Naujienų” redaktorių Dr. P. 
Grigaitį, adv. Kazimierą Gugį, 
Dr. A. Margerį, T. Rypkevičių, 
Vincą Pošką, K. Augus tinavioi-ų, 
A. Zymontą, J. Uktverį-Kuzmic- 
ką, V. Maukų, Vilius, Saikus ir 
V. Raškauską. (Gal jų yra ir 
daugiau iš anų laikų, bet kitų 
nebeatsimenu.)

P ra liže 38 metų laikotarpis. 
Dažnai galvoju, vaizduojuosi, 
kur tie vyrai ir merginos, dirbę 
lietuvių visuomenės švietimo 
darbą, kur jie šiandien randasi?

Liko visai mažas būrelis. 
Daugumas, likimo nublokšti, be 
energijos ir jėgų sensta. Dėdės 
Šamo žemės kokiam kampelyj 
leidžia dienas ir gal dažnai at
simena tuos prabėgusios jau-

nio malonias valandas. Kiti jau 
ilsis kapuose, ir mes atsime
nam tik jų gražius darbus, ku
riuos jie dirbo, trokšdami žmo
nijai susilaukti laimingesnio, 
šviesesnio rytojaus. Treti gyve
na Lietuvoje ir kituose pasau
lio kampuose ir beveik ■ nieko 
apie juos nebegirdime. Tik ži
nome, kad vieni dar gyvi, kiti 
jap mirę.

Daug metų prabėgo, bet pas 
kai kuriuos dar yra daug ener
gijos dirbti savo numylėtam 
kraštui Lietuvai, šios Šalies lie
tuvių išeivijos naudai, ir ben
drai plačiajai visuomenei.

Antras “Anaunceris”.
Dabar žodėlį tarsiu apie kitą 

“Naujienų” radio f progrąmo 
“anaiįhcerį”, p. Anelę Stepona
vičienę. Iš daugelio girdėjau, 
net iš karštų vilniečių, kad p. 
Steponavičienė, vesdama pro
gramą, vartoja labai gražią lie
tuvių kalbą, puikią dikciją ir

štai, vėl mus aplankė sun
kus. liūdesys, kad musų tėvy
nė neteko nepriklausomybės, 
kuriai mes. daug pasidarbavom 
būdami Lietuvoj. Kaip sunku 
buvo gyventi, kai vokiečiai tu
rėjo užėmę Lietuva. Ne vienas 
iš'musų.,.tada .lankom mokyklą. 
Kie'k bemiegių naktų pralei
dom prie mažyčio žiburio, ant 
pečiaus, kAd išmokus skaityt, 
kad ateityj, būt tikrais Lietu
vos vaikais.

Iš Ratelio Susirinkimo
Rugpiučio 7 d. Ratelis laikė 

susirinkimą. Narių atsilankė 
pusėtinai, tai ir priėjom prie 
labai smarkių diskusijų. Buvo 
duotas įnešimas atskirti Rate
lio nuo Choro arba visai pa
naikinti jį. Viena narė sakė, 
kad “Vilnis” garsina per radio, 
ir turi languose skelbimus, kad 
Ratelio Choras dainuos 18 
piučio “Vilnies piknike”, 
tai prasimanymas.

Kitas narys perspėjo,
“Vilnis” garsina musų Chorą, 
vien kad didesnį biznį pasida
ryti.

Ir tarp komisijos praeito Ra
telio piknike kilo nesupratimas. 
Buvo išrinkti trys nariai, o 
vienas tik barą atidarė ir jį 
uždarė, ir vienas visas lėšas 
apmokėjo. Prie baro kasos 'pa
sodino savo žmoną ir jos tar
naitės padėjo jai. Tai, sako, 
tikra “diktatūra”.

Galų gale nutarėm palikti 
Ratelį ir Chorą sykiu, ir tu
rėti išvažiavimą Juškos ukyj 
25 rugp., o naktinį pikniką 31 
rugp.

Tverkim kitą Chorą
Daug geriaus butų, jei 

tvertumėm kitą Chorą. Yra
nų narių, kurie jau nepriklau
so prie Ratelio, nes nemyli rau
donos varsos. Tai, prašau į tal
ką visus sykiu, kad galėtumėm 
užtraukti dainą, dainų prasto 
žmogelio, nemokančio ’ rašyti.

Rateiifetė.

rug- 
bet

kad

Gudaičiutė-Petraitis 
Ruošiasi Vestuvėmis

MARQUETTE PARK. — Už 
poros savaičių čia vėl suskam
bės. vestuvių varpai.

Jaunikaitis p. John M. Pet
raitis iš Bri^hton Parko kolo
nijos užkariavo širdužėlę jau
nos, musų .kolonijos panelės, 
Henriettos C. Gudaitis. Rugpiu
čio 24 d., jie stos prie altoriaus 
S t. Andrian’s bažnyčioj ir pri
žadės vienas kitam' amžiną išti
kimybę.

Vestuvėmis rūpinasi p. Anna 
Gudaitis. Ji deda visas pastan
gas prirengti kuopuikiausias 
vestuves savo myliniai dukrelei. 
Jai vienai tenka rūpintis vestu
vėmis, nes nei metai laiko dar 
nepraėjo kaip nelaiminga mir
tis išplėšė pp. Gudaičių mylimą 
vyrą ir tėvelį, ir musų gerą kai
myną, iš gyvųjų tarpo.

P-a Anna Gudaitis ir duktė 
gyvena adresu 7028 South Ma- 
plewood avenue. Jie, prie pro
gos, yra seni “Naujienų” rėmė
jai ir pažangus žmonės. Linkiu 
kuolinksmiausių vestuvių, o bu
siantiems jaunavedžiams gra
žaus, laimingo gyvenimo.

Jūsų Kaimynas

viešbuty j.
Laimėjo ir O. Skeveriute
Tarp laimėtojų Southside 

konkurse buvo ir p-lė Ona 
Skeveriute. Pernai ji laimėjo 
pirmą vietą mezzo-soprano 
sekcijoj, tad šį kartą nutarė 
pabandyti laimę kaip dramati
nis soprano- Nežiūrint tos stai
gios permainos iš mezzo į so
praną, p-lč Skeveriute laimėjo 
antrą vietą. —Buvęs

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA grosernė su na
mu ar be namo. Bus parduota pi
giai. 3847 W. 66 St.

SUt

se-

su

Išsičme Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Stanley Girdauskas, 26,

Margaret Gorman, 24
Anthony Baltakis, 22, su Eu-

genia Nausėdas, 20
Thomas Pierce, 29, su Marie

Sebastian, 21
Ąlvin Roffman, 30, su Mary

Menkus, 32
Victor Witcher, 27, su Mil- 

dred Butko, 25
Sam Carcerino, 23, su An- 

teinette Brvainis, 19
Conrad' Wish, 27, su Hėlen

Tisevich, 22
Eugene Sumški, 31, su 111- 

lian McNeill, 28
Andrew P. Hogeveen, 23, su

Carol M. Gerdes, 18
Edward Daunoras, 22, stt Isa-

belle Barsevšky, 25

V i kukiui a
Persjdrų

Pauline Suski nuo Malt Su
ski

Stella Navickas nuo Stanley 
Navickas

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rast.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas, 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollyvvood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta- 

• dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

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

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rast., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rast., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Pienis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme- 
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, ' 1814 
Wabansia Avė., teL Humboldt 
2285; Finansų sekr.—{Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beaoh Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pieroe Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St

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

pirmininkė, 10560 Ėdbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut. rašt., 
10320 So. WaHace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So. State 
St.; Paulina Staniulis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Ėdbrooke Avė.; SJtumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
korespę, Antonette Swart—kore
spondentė, Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue. _ _

KtAL JESTATE FUK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

611-6 SO. CARPENTER STREET 
Pamatykit šį bargeną: 2 fl. frame 
po 4 kambarius, furnes šiluma, 2 
Karų garažas; rendos į metus neša 
$864. Parduosiu už $3500, įmokėti 
$1,000, kitus $35 į mėnesį.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėti po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box D 496, 
1739 So. Halsted St.

NAŠLĖ TURI paaukoti 2 flatų 
medihį namą, 2 karų garažas, lotas 
50x125; geram stovy, $3750, Švedų 
apylinkė. Midvvay 1142.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

t

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržovės. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidurmiesčio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. K 90.

VVHOLESALE FUKNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardav

Mes Tiesiog Neturime 
Vietos Visiems Savo 

Karams
TODĖL JUOS 
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai 
Žemiausiomis kainomis

Ford 4 dr. sėd., rad., Šild. $125 
Olds. conv. cp., canary get 
radio ir šildytuvas .....  295
Plymouth sėd., rad. ir šild. 185 
Olds 4 dr. sėd., rad., Šild.....  275
Buick 4 dr. sėd., rad., Šild. 395 
Olds, cp. rad., šild.............. 285
Pontiac, 4 dr. sėd., r., išld. 325 
Studebaker sėd., 4 dr., radio 
šildytuvas. 6 cil................. 345

Lafayette conv. cp., r. ir šild. 425 
Dodge sėd., rad. ir šild 
Packard, 4 dr. sedan .

Atlankykite
Musų gabus ir mandagus sėlsmonai 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Geri-mainai, lengvi išmokėjimai.

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

’35
’35

’35 
’35 
’36 
’36 
’36
’37

’37
’38
’38

495
485

musų bizniavietę.
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NACIU ŠPOSAI ATAKUOJA VISUS ATEI
VIU RADIO PROGRAMUS CHICAGOJ

Vokiečiams Uždraudė Naudotis 
Stotim W.H.LP.

Jau per kurį laiką Chicagoj 
verda audra dėl vokiško pro
gramų, kuris iki pereito šešta
dienio buvo transliuojamas per 
Mammondo stotį WHIP.

šį programą leido organiza
cija vadinama “German Ame
rican Alliance”, kuri perėmė 
buvusio “Bundo” reikalus. Or
ganizacija yra grynai naciška 
ir savo programuose skleidė iš
imtinai nacių propagandą.

Oratoriai programe ragino 
vokiečius kovoti prieš tariamą 
“priespaudą” ir “jų te siu var
žymą** ne vien Chicagoj, bet 
ir visoj Amerikoj. Ragino vo
kiečius vienytis kovai už pakei
timą šios valdžios tvarkos ir 
stengtis išrinkti nacius į įvai
rias valdžios vietas.

Arsenalui Būtinai 
Reikia Patyrusių 
Mechanikų

Aplikacijas Galima Gauti 
Pašte

Valdžios arsenalas Rock 
Islande, 111., kuris dabar dirba 
24 valandas be pertraukos, jau 
kelintą kartą skelbia, kad jam 
būtinai reikia apie 75 patyru
sių mechanikų — “tool 
signęrs” ir mašinistų.

Aplikantai darbui gali 
iki 62 metų amžiaus. Alga
džiai yra nuo $7.04-iki $8.72 
dienai. Darbas nuolatinis.

Aplikacijas galima gauti 
cagos centralimam pašte.

de-

buti 
pra-

“Butinai mus išvaduos’*
Chi-

NAUJIENOS, Chicago, III.
------------    ■ . - • --------- , ' - . ■ . .

O

N AUJJENU-ACM E P-lPnhoto
RIPLEY, Minn. — Jungtinių Valstijų raiteliai su mašininėmis kanuolėmis.

■ ' • ’ » 1 • ’

Lietuvių Advokatų
Draugija Pasmerkė
Sovietų Rusija

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS • "

Vakar ir Užvakar Chicag'oje

“Ateis laikas, kuomet musų 
broliai (suprask Hitleris) mus 
iš dabartinės priespaudos išva
duos ir apgins mus nuo skriau
dėjų”, etc.

Amerikiečiai ir valdžios įs
taigos Chicagoj tokiais progra
mų ūbaisiais pasipiktino ir at- 
sižvelgadama į tai stotis WHIP 
vakar nustojo jį transliuoti.

Bet dėl tų vokiečių nacių 
programų špusų gali nukentėti 
visi ateivių radiu prugramai 
leidžiami Chicagoj ir kitur.

Veteranai prieš programus
Veterans uf Fureign Wars, 

Illinois valstijos skyrius, savo 
metiniame suvažiavime priėmė 
rezoliuciją, kurioj reikalauja 
drausti ir varžyti ateivių radiu 
programus, transliuojamus jų 
kalbomis.

Sako, plačioji visuomenė 
ateivių kalbų nežino, o tppjįę 
programuose gal yra varoma 
“visokia Amerikai kenksmingi 
agitacija”.

Tam sustabdyti, sako, reikia 
priversti programų leidėjus 
naudotis išimtinai anglų kalba 
arba neduoti jiems laiko radiu

Bando Išvengti
Streiko Didžiulėj
Bendix Dirbtuvėj

dalių lėktuvams. Svar- 
firmos produktas lek-

yra karburatoriai.
kilus, visoj šalyj su-

Tyrinėja Kodėl 
Pasikorė 15 Metu
Berniukas
“Buvo Linksmas ir Sveikas’

Sustabdytų Lėktuvų Gamybą 
Visoj Šalyj

Federalės valdžios arbitrato- 
riai vakar suvažiavo į South 
Bend, Ind., neprileisti pr e strei
ko didžiulėj Bendix Products 
Corporation dirbtuvėje, kuri 
gamina įvairias automobilių da
lis, instrumentus, taipgi daug 
svarbių 
Mausiąs 
aivams 
Streikui
stotų lėktuvų gamyba.

šiandien tarp arbitratorių, 
bendrovės atstovų ir United 
Automobile Workers Unijos 
atstovų, R. Frankensteen ir 
Richard Leonard, įvyks dery
bos, kuriose bus bandoma ne
susipratimą likviduoti taikiai.

Ginčijasi dėl formanų
Kaip aiškina unija, ginčas 

<ilo dėl formanų dirbtuvės avia
cijos skyriuj. Darbininkai pa
reikalavo unijai pavesti paskir
ai septynis formanus. Firma 
atsisakė, pareikšdama, kad ji 
pati pas’skirs tokius viršinin
kus, kokius matys reikalą skir
si. Po to darbininkai atsisakė 
bendrovės skirtų formanų klau
syti, ir karbura torių gamyba 
beveik sustojo.

Pasiuntė Rezoliucijas Maskvon, 
Washingtonan

Amerikos Lietuvių Advokatų 
Draugija Chicagoj priėmė pro
testo rezoliuciją, kur oj aštriai 
pasmerkia sovietų Rusiją už 
Lietuvos užgriebimą ir panai
kinimą Lietuvos nepriklauso
mybės. Ją pasiuntė Maskvai ir 
Washingtonui.

Rezoliucijoj advokatai taip
gi vienbalsiai pasmerkė Rusi
ją už suvaidinimą seimo rin
kimų “komedijos”. Jie sako, 
kad Lietuvos žmonėms' nebuvo 
leista laisvai balsuoti, išr nktas 
seimas yra nelegalus ir negali 
kalbėti Lietuvos vardu. Rusija 
privertė tą “seimą” “nubalsuo
ti” Lietuvos prijungimą prie 
Rusijos, ir tuo pasinaudodama 
Maskvos valdžia įtraukė Lie
tuvą ir geografinei ir ekono
minei “į savo Ipetvarkio gyve
nimo sukurį”.

žuvo jau 5o4 žmonės

Vakar ir užvakar automobi
liai Chicagoj ir apylinkėj už
mušė sekamus žmones:

James Pickford, 56, nuo 6110 
S. Kildare avenue;

Margaret Bode, 5 metų am
žiaus, 7600 Vince street, Rivor 
forest (pakliuvo po rpašina iš
bėgusi į gatvę);

Joseph Cibula, 54, nuo
Carroll

John
Parnell

Viso
iki vakar dienos automobiliai 
Chicagoj ir Cook apskrityj už
mušė -506 žmones, sužeidė 13,- 
789. '

Aprūpins Daug
Chicagos Gatvių
Naujomis Šviesomis

Miestas Jau Gavo Pinigus 
Darbui

4001
avenue, ir
Poole, 49, ųuo 
avenue. 
nuo š ų metų pradžios

7927

Trokų Firmą Statys 
Dideli Sandėlį

Atidaro Tuneli Prie 
Archer ir 63-čios

Netrukus lietuviams važiuo
jantiems į pknikus Justice 
Parke ir Willow Špringsiuose, 
nebereikės daryt? “detoūrus” 
iš Archer avenue.

Diamond T Motor Car Com- 
• . > I' • 1 ‘ ’ ■ I

pany skelbia, kad netrukus pra
dės statyti $P0O,j)OO’ sandėli, 
ties 4517 W. 26th įtreet, West- 
sidėj. Darbas buvo atiduotas 
J. W. Snyder kontraktorių f r- 
mai.

Diamond T. bendrovė nese
niai gavo karo ’ departamento 
užsakymą .pastatyti karo 
kalamš 666 trokų.

Neseniai rašėme, kad Chica- 
gos miestas aprūpins Archer 
avenue, nuo State iki 47-tos, 
naujomis moderniškomis “sau
giomis” šviesomis, kur os duos 
daug šviesos ir nekens akims.

Miesto viešų darbų departa
mentas dabar skelbia, kad jau 
yra pasiruošęs darbą pradėti 
ir kad turi reikalingus pini
gus.

Departamentas taipgi sako, 
kad kartu su Archer avenue 
aprūpins naujomis šviesomis ir 
apie 25 mylias kitų gatvių. 
Tose kitose vietose šviesos bus 
kiek skirtingesnės nuo tų, de
damų Archer avenue gatvei.

Taigi, netrukus naujų šviesų 
susilauks:

Kur šviesas Dės

© šeštadienį paaiškėjo, kad 
du darbininkai, kurie sudegė 
Advance Cabinet Company dirb
tuvėj, 2141 Iowa street, buvo 
35 metų Anton Bajorek, 935 
North Wolcott street, ir 55 me
tų Henry Nacky, 1914 S. Lea- 
vitt street. Nacky, per ilgą lai
ką buvęs be darbo, dirbtuvėj 
pradėjo dirbti tik tris dienas 
prieš gaisrą. Abiejų kūnai taip 
sudegė, kad nebuvo galima jų 
pažinti.

© Po ginčų, kurie užtruko 
apie du metus laiko, Nxles Cen- 
ter, Illinois, gyventojai nutarė 
miestelio vardą pakeisti į “Šito
kie, Illinois”.

• šeštadienį priesaiką pri
ėmė Įeit. John Thomas Scott, 
pirmas Chicagos negras, pasie
kęs kapitono rangą miesto po
licijos departamente. Jis tar
naus Austin nuovadoje.

© Bureau of Public Infor
mation, kokių tai nežinomų 
žmonių sudaryta knygų leidyk
la neseniai sugalvojo išleisti 
“kelrodį” Chicagos miškų pre- 
zervams. Knygai ėmė rinkti 
skelbimus iš Įvairių firmų, rei
kalaudami po $150-$250 už pus
lapį. Kalbėdami su biznier’ais 
bandė juos pertikrinti, kad 
knygos leidimas yra miesto 
valdybos sumanymas ir dar
bas. Dabar miesto valdyba ieš
ko knygos leidėjų ir rengiasi 
juos traukti teisman už 
nių apgaud’nėjimą.

© Chicagietė Mrs.
Holzman, 225 South Central 
Park avenue, turi stipru balsą 
ir gali gerai užrėkti. Pajutu
si, kad kas tai šeimininkauja 
^os buto kambariuose, Mrs. 
Holzman ėmė šauktis pagalbos. 
Šaukė taip gerai, kad netrukus 
pasirodė policija ir nors nusi
gandę piktadariai bandė išbė
gioti, jie buvo suimti. Jų buvo

trys: 21 metų Leonard Tucker, 
17 metų Grady Tucker ir 20 
metų Leroy Burgess. Jie pri
sipažino, kad apiplėšė apie 15 
namų kelių savaičių bėgyj.

• Du vagiliai atėmė $25 nuo 
Vito Abene, tarnautojo gaso- 
lino stotyj adresu 1443 North 
Ogden avenue. Pabėgdami jie 
Abene uždarė lavatorijoj. Jis 
iš ten išsilaužė, bet turėjo pa
laukti *15 minučių kol atvyko 
kostumerls ir nusipirko gaso- 
lino 
bos. 
etnė 
jam

pirm negu šaukėsi pagal- 
Piktadariai nuo Abene at- 
visus pinigus. Nepaliko 
net penktuko telefonui.

• Iš Michigan ežero, ties 
860 Lake Shore Drive, buvo 
ištrauktas nežinomas skenduo
lis. Prie rankos jis turėjo pri
sirišęs maišą, kuriame buvo trys 
sunkios plytos. Skenduolis at
rodo apie 60 metų amžiaus.

t

v

rei-

nuo State 
Ashland avenue. 
avenue, 
street. 
avenue, 
Elston 

avenue,

zmo-

Ruth

e Prie Lakevie\v avenue ir 
Deming Piace po automobiliu 
pakliuvo nežinomas apie 70 me
tų senei’s. Buvo sunkiai .sužeis
tas. Guli Columbus ligoninėje.

• Nuo sužieduotinių sėdė
jusių automobilyj du ginkluo
ti jaunuoliai atėmė $350 sužie
duotuvių žiedą, $45 pinigais ir 
pasiėmė automobilį. Apiplėštie
ji yra Anton R. Hoffman, 3903 
N. Ki'dare avenue, ir 25 m. 
Dorcthy Henderson, 4055 School 
street.

r/

GAGE PARK. — Policija, 
koroneris ir kitų valdžios įstai
gų daktarai bando išrišti 15 
metų berniuko, Andriaus Wan- 
dos misteriją. Jie nori žinoti 
kodėl berniukas, rodos, sveikas 
ir linksmas, kaip sakė tėvas, 
ir viskuo aprūpintas, staigiai 
pasikorė.

Šeštadienį jis tarė tėvui Mi- 
chael Wandai, kad eina skle- 
pan savo dviratį taisyti. Kai 
sunaus pasigedęs tėvas, už pus
antros valandos nuėjo sklepan, 
tai rado jį kabantį negyvą nuo 
vandens vamzdžio. Netoliese 
buvo iš po kojų nuspirta p’n- 
tinė, ant kurios berniukas ma
tomai buvo atsistojęs.

Daktarai spėja, kad berniu
ką prie savižudybės privedė 
jauna, nepasekminga meilė.

Wandų šeimyna gyvena ad
resu 2621 West 55th street.

Ketvirtadienį bus atidarytas 
susisiekimui šešių automobilių 
pločio tunel’s, po Baltimore and 
Ohio gelžkeCio bėgomis, prie 
63-čios ir Archer avenue, Argo 
miestelyj.

Oficialės tunelio atidarymo 
iškilmės įvyks Labor dieną.

Kaip Nuo Bausmės 
Išsisukti “Chicagos 

Živilė”
Prieš miesto teisėją J- J. 

Drucker šeštadienį atvedė 21 
nusikaltėlį. Jų nusikaltimai 
menki buvo. Turbūt geraširdis'gos Živilė”, žinioje laivo savi- 
policistas ar teisino bailifas ninkais pažymėjome pp. Ber- 
jiems pakuždėjo ką daryti. Su- tashius.
sirinkę prie teisėjo “sosto” nu-

Pereitą pirmadienį “N-ose” 
tilpo žinia ' apie laivą “Chica-

Atidaro Naują 
Sanatoriją

Ateinantį ,sekmadieni, rugpiu
čio 18 d., Waukegane d dėlė
mis iškilmėmis bus ątidaryia 
nauja džiovos sanitorija, Lake 
County Tuberculosis Sanato- 
rium. Pastatymas kainavo 
$463,000.

Įstaiga galės naudotis nemo
kamai visi Lake apskričio gy
ventoja1’, bet turtingesni ligo- 
nys bus raginami prisidėti pi
niginiai prie j o,s. užlaikymo.

Pershing road, 
street iki ______

Kedzie
iki 79th

Foster
Park iki

Elston
iki Lawrence.

Irving Park road, nuo Cen
tral avenue iki Pacific avenue.

Cicero avenue, nuo Kinzie 
street iki Irving Park road.

Ashland avenue, nuo Cermak
road iki 31st street.

State street, nuo 60th iki 
Vincennes avenue.

Vincennes avenue, nuo State 
street iki 87th street.

95th street, nuo Cottagc
Grove1 avenue iki State street.

Foster avenue, nuo Ashland
avenue iki Western avenue.

Wilson avenue, nuo Claren- 
don iki Marine drive.

nuo 74th st.

nuo Central 
avenue.
nuo Ashland

“Živilė” priklauso Dr. D. J.
sikaltėliai vienu balsu užtrau- Bertashiui, 4910 S. Michigan 
kė “Happy birthday to you, Avenue. iP-s Matt Bertash, ku- 
happy birthday to you . ..

šeštadienį buvo teisėjo Druc-j tas, sako labai norėtų laivą 
ker gimtadienis. Jis visus nu- turėti, bet apgailės būdamas 
sikąltėlius paliuosavo nuo bau- turi pripažinti, kad jis priklau- 
sėms, tėviškai perspėjęs juos so giminaičiui Dr. Bertashiuiį 
kitą kartą įstatymams nenusi-'o ne jam.
dėti. Už klaidą atsiprašome.

rio vardas buvo žinioje paduo-

Sudegė Lietuvio 
J. Saurio Namas

Adresu 4434 Lowe avenue, 
sudegė medinis namas priklau
santis lietuviui J.s Įįauriui.

Gaisras kilo šeštadienio rytą 
nuo netoliese’degusiu šiukšlių. 
Nuostoliai gana dideli.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’'

Mirė Illinois Central
Gelž. Viršininkas

Po ilgos ligos, iš kurios iš
sivystė širdies liga, šeštadienį 
mirė Lavvrence A. Downs, Illi
nois Central gelžkelio preziden
tas, o paskutiniu laiku direk
cijos 
metų 
New 
joj-

• Policija Chicagoj tebeieš
ko pamišėlės Eleanor Jarman, 
kuri pereitą ketvirtadienį pa
bėgo iš Dwight kalėjimo. Ji 
vadinama “blondine tigre” ir 
buvo kalinama už žmogžudystę. 
Kartu su ja iš kalėjimo pabė
go kita kalinė, Mary Foster, 
buvusi chicagietė.

• Moterų blaivininkių kon
vencija, pasibaigusi vakar va
kare, priėmė rezoliuciją, pa
smerkdama kolegijų ir univer
sitetų jaunuolius už perdidelį 
girtuokliavimą. Juos taipgi 
smerkia už dainavimą dainuš
kų, kurios “juos gundo prie gė
rimų”, kaip, pav., populiarią 
dainą, “Fili the Stein, to Dear 
Old Maine’’.

pirmininkas. Jis buvo 68 
amžiaus. Bus palaidotas

Orleans, Lou’siana

Apvogė Willow
Springs Kliubą

valsti-

apsi-Du banditai, vienas jų 
ginklavęs mažu kulkosvaidžiu 
pasivogė $60 p’nigais ir 15 dė
žių brangios degtinės iš Edge- 
water Valley Country Kliubo, 
adresu 7500 Willow Springs 
Road. Sargą Henry Mooney su
pančiojo telefono vielomis.

Illinois Milicija
I Manevrus

Šįryt, pradedant minutę po 
vidurnakčio, III i no s valstijos 
nacionalės gvardijos (milicijos) 
nariai pradėjo važiuoti didžiu- 
liems manevrams, prie Camp 
McCoy stovyklos, Spartoj, Wis- 
consino valstijoj. Vien iš Chi
cagos išvažiuoja 7,500 Jaunų 
ir viduramžio vyrų.

Naujienu-Actne T<»l«*Dhot<’
NE WYORK — Anglijos skrendantis laivas “Clare” 

nusileido La Guardia skradykĮoje.

Gimimai
Chicagoj

%

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Senate prasidėjo debatai konskripcijos klausimu.

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

MICIUS, Junior W., 1942 
West 22nd streeh gimė liepos 
31, tėvai: Walter ir• Cątherine.

BAZARAS, Josęphine J., 
1470 North Pauliną street, gi
mė liepos 31, tėvai: Edward 
ir Wanda-
DAUSKURDAS, ’ CJement J., 
2543 West 45th street, gimė lie- 
pos,$5, tėvai: Clemeųt ir Mary.

ZAURA, /Paulį 2139 West 
23rd Place, gimė liepos 24, tė
vai: Paul ir Gertrude.

o Prie 53-čios ir Paulina 
trys ginkluoti vagiliai bandė 
apiplėšti moteriškę ir ją lydė
jusį vyrą. Netolimoj alinėj bu
vę žmonės išgirdę moteriškes 
riksmą puolė ją gelbėti, ir ban
dė piktadarius suimti, bet tie 
paspruko. Paleido į juos besi
vejančius alinės kostumerius 
kelis šūvius, bet nei vieno 
sužeidė.

ne-

• Valdiškų butų namo, 
B. Wells Hoųies, valdyba 
skelbė, kad ims nuo gyventojų 
nuo $18 iki $23 nuomos mėne
siui. Į tą sumą įeis apšildymas, 
vanduo, elektra, ir gasas. Na
mas baigiamas statyti. Jis ran
dasi prie 35-tos ir South Park- 
way, ir bus atdaras tiktai neg
rų šeimynoms.

• Elgino gyventojas Percy 
Smith yra 54 metų amžiaus, 
bet niekad nematė aeroplano, 
niekad nevažiavo automobilyj, 
nematė net kaip vieškeliai at
rodo. Šiandien jam sue’na 30 
metų kaip guli lovoj. Nukritęs 
nuo kopėčių rugpiučio 12, 1910 
metais jis pavojingai susižeidė 
ir visą laiką turi praleisti gu- 
’ ėdamas.

Ida 
pa-

• Iš Belvidere, I1L, praneša, 
kad ten buvo likviduotas Na
tional Sewing Company darbi
ninkų streikas. Jis pasibaigė 
abiejų pusių susitarimu ir da
linu nusileidimu. Streikas kilo 
dėl unijos, unijistų atleidinėji
mo ir algų.

• Už raportavimą policijai 
nevykusių nelaimių ir susišau
dymų po $1 už kiekvieną me
lagingą , raportą užsimokėjo 
jaunuoliai John Ford, 1121 N. 
Lockwood, ir Robert Pelham, 
312 N. Central avenue.




