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ŠKIRPA KOVOJA SU MASKVOS OKUPANTAIS
. • ■ ■ . « T
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LATVIJOS IR ESTIJOS PASIUNTINYBES 
PERDUOTOS RUSAMS

Lietuvos pasiuntinys Berlyne du kartu 
nuvyjo bolševikų agentus nuo 

atstovybės rūmų
Jau ketvirta diena kai Lie

tuvos pasiuntinys Berlyne Ka
zys Škirpa kovoja su rusų agen
tais dėl savo ir dėl visų lietu
vių teisių.

Kai tiktai Lietuva oficialiai 
tapo prijungta prie Rusijos, 
Maskvos valdovai tuojau susi
rūpino jos atstovybėmis užsie- 
nyj. Maskva nesitenkina kraš
to pagrobimu, bet ji nori pa
grobti ir užsienio atstovybes.

Praeitą penktadienį Berlyne 
esančios rusų atstovybės įga
liotiniai pareikalavo iš visų tri
jų Pabalčio valstybių atstovų 
perduoti jiems atstovybes ir vi
są jų turtą.

Nežiūrint į tai, kad visi trys 
Pabalčio valstybių atstovai pro
testavo prieš bolševikų okupa
ciją ir atsisakė pripažinti nau
jai sudarytas vyriausybes, Es
tijos ir Latvijos atstovai per
davė savo atstovybes pasiųs
tiems Maskvos agentams. Vien 
tiktai Lietuvos pasiuntinys Ka
zys Škirpa atsisalciT*'klausyti 
Rusijos įgaliotinių.

Kai bolševikų atstovai parei
kalavo iš Škirpos atstovybės, 
jis paprašė, kad pastarieji jam 
įteiktų legalios ir nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybės raš
tišką įsakymą tai padaryti. At-

ėjusieji agentai tokių popierių 
parodyti negalėjo, tai Škirpa 
juos ir išprašė už durų.

šeštadienį rusų atstovybė 
Berlyne telefonu bandė susiži
noti su Škirpa ir įtikinti jį ge
ruoju perduoti atstovybę. Ru
sų atstovybei Škirpa visai ne
atsakė ir pakabino telefono triu- 
belę.

Vakar dar kartą prie atsto
vybės atėjo Maskvos įgalioti
niai, bet ir šį kartą nieko ne
pešė.

— Su kuo norite pasikalbė
ti, — paklausė atstovybės sar
gas.

— Tai musų reikalas, mes 
esame šio namo šeimininkais, 
— atsakė stačiokai.

Kai Lietuvos pasiuntiniui bu
vo atpasakotas grobikų noras, 
jis liepė sargui uždaryti atsto
vybės vartus visai dienai. Sar
gas taip ir padarė. Rusai pa- 
sinervavo, pasikeikė, bet nosis 
nuleidę pasitraukė.

Jeigu Lietuvos gyventojai ga
lėtų, tai jie visi ne tiktai nuo 
savo namų nuvytų neprašytus 
grobikus, bet ir iš savo krašto 
juos išvytų.

Škirpos veiksmai simbolizuo
ja viso krašto nuotaiką okupa
cijos reikalu.

• N A UJll^N Ų-AUA1E J Hlepliolu

Žemėlapis parodo vietas, kurias naciij bombonešiai nuolat bombarduoja.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Nuo šveicarų sienos pranešama, kad keičiama francuzų 

vyriausybė. Lavalis pašalintas nuo viceprezidento vietos. Tele
fonus kontroliuoja kariškiai. Diplomatams pranešama, kad klau
sytų francuzų kariškių nurodymų.

— Maršalas Petain rytoj vėl kreipsis į tautą, sakydamas 
kalbą per radiją. Aiškins dabartinio krizio priežastis ir prašys 
naujų pasiaukojimų.

— Hore-Eelisha, buvęs anglų karo ministeris, reikalauja 
organizuoti 100 divizijų armiją. Ji bus reikalinga Hitleriui su
mušti.

— Australijos vyriausybė neleidžia jaunimo sąjungai veik
ti dėl komunistinių tendencijų.

— Vokiečiai leidžia iš Francuzijos grįžti flamandiečiams. 
Juos mano panaudoti naujai flamandų valstybei steigti.

— Afrikoje yra 129 laipsniai karščio. Italų kareiviai ne- 
ali žygiuoti nei pirmyn, nei atgal.

— Vokiečiai skelbia padarę labai daug anglams nuostolių 
uostuose. Anglai neigia vokiečių žinias. Jie praneša, kad vo
kiečiai padarė daug žalos gyventojams, bombarduodami mies
tus, bet ne karo jėgas.

Romos pranešama, kad italų karo jėgos susidūrė su 
britų jėgomis Somalijoj. Galimas daiktas, kad ita-

Komunistai prisiau
gino aibes vagilių

.......... "T '.............................. . . ......

Nauji kaltinimai 
Graikijai

Numušė 982 vokie
čių orlaivius

— Iš 
stipriomis 
lams teks trauktis. Anglai atsiuntė gerai patyrusių Indijos ka
reivių.

— Graikų vyriausybė paneigė italų jai primestus 
mus. Graikai laikosi neutralumo ir nepadeda anglams, 
nenušovė jokio albaniečio. Tai padarė patys italai.

— šveicarai šią žiemą tikisi apsiginti nuo bado savo kraš
to- produktais.

kaltini-
Graikai

Veja užsienių diplo
matus iš Lietuvos
MASKVA, Rusija, rugp. 12 

Sovietų vyriausybė pa- 
visoms Maskvoje esan- 
ambasadoms raštą, ku- 
prašo tų valstybių at- 
uždaryti savo kraštų di-

nės reikšmės negu paprasta 
prekybinė sutartis. Ambasado
rius pareiškė vilties, kad tie 
geri santykiai ateity išsivysty
tų į dar geresnius. Rusai iš sa
vo pusės yra pasiryžę juos ge
rinti.

d. — 
siuntė 
čioms 
riame 
stovus
plomatines atstovybes Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. Pri
jungus tris Pabalčio kraštus 
prie Rusijos, Rusija jas ir at
stovauja. Diplomatinėms atsto
vybėms likviduoti 
Ukyrė šio mėnesio 
Anglija jau uždarė 
vybes. Amerikos
jau nėra nei vienoje šių val
stybių. Yra pasilikę konsulatų 
sekretoriai, kurie likviduos vi
sus reikalus.

Anglai sukelia vii 
čių lenkams

MASKVA, Rusija, rugp. 12 
d. — Sovietų vyriausybė šian
dien išleido naujus dekretus, 
smarkiai apsunkinančius Rusi- 
jos darbininkų būklę. Vyriau
sybė yra nutarusi bausti dar
bininkus kalėjimu už darbo pa
metimą ir, už pasitraukimą nuo 
darbo be fabrikus J direktoriaus 
sutikimo. Dykinėjimas taip pat 
yra baudžiamas kalėjimu. Ki- 
;as tos pačios serijos dekre
tas baudžia kalėjimu už men
kiausią vagiliavimą. Už šį nu
sikaltimą mažiausioji bausmė 
yra vienų metų kalėjimas. Fa
brikuose priviso tiek vagilių, 
<ad vyriausybė yra priversta 
imtis labai griežtų priemonių 
fabrikams apsaugoti. Vietoj 
penkių darbo dienų savaitės 
nesenai buvo įvesta šešių dar
bo dienų savaitė. Visa tai yra 
daroma karo pramonei stiprin
ti, kuri yra labai sumažėjus 
paskutiniais metais.

ROMA, Italija, rugp. 12 d. 
— Visa Romos spauda šiandien 
smarkiai puola Italiją. Vakar 
kibo dėl vieno šnipo sušaudy
mo, šiandien kaltina graikų vy
riausybę dėl tariamos pagelbos 
Anglijai. Italija sako, kad an
glų karo laivai ir orlaiviai gau
na Graikijoj /benzino .ir kitos 
reikalingos i medžiagos. Tvirti* 
na, kad anglų karo laivai, ku
rie nesenai puolė kai kuriuos 
Italijos miestus Adriatikos ju
roje ir padarė nuostolių ke
liems ginklų fabrikams, apsi
stoja graikų vandenyse ir gau
na reikalingo kuro. Sako, kad 
graikų vyriausybė leidžia anglų 
agitatoriams ipąrubežyj kursty
ti albanus. Visa tai yra tiktai 
priekabiij ieškojimas.

VICHY, Francuzija, rugp. 12 
d. — Oro laivyno ministerijos 
sekretorius šiandien pranešė 
spaudai, kad francuzams pavy
ko numušti 982 vokiečių orlai
vius. Šis skaičius įskaitomas 
nuo geguž’o 10 dienos, ligi bir
želio 10. Tuo pačiu metu fran
euzai-neteko 306 lėktuvų, ne
žiūrint į tai, kad francuzams 
visą laiką teko kovoti su daug 
didesniu priešininkų skaičiumi. 
Kare dalyvavusių vokieč’ų or
laivių skaičius buvo penkis kar
tus didesnis už francuzų orlai
vių skaičių. Karo metu žuvo 
pagarsėjęs francuzų lakūnas 
Maurice Arnoux.

Britai ginasi nuo ne-?0“ nuo savo bfių( ,irt neRali 
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riamųjų orlaivių

Italai kimba prie 
Graįkijos

Hitleris užtaria Ru
munijos žydus

Rusija pa- 
25 d»}eną. 

savo atsto- 
pasiuntinių

Rusai prašo gerų 
santykių

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 12 <1. — Rusijos amba
sadorius škartsev, kalbėdamas 
į svetimų valstybių diplomatus, 
aukštus nacių valdininkus ir 
prekybininkus susirinkusius 
Karaliaučiaus mugėje, pasakė, 
kad sovietų ir vok ečių pasira
šyta sutartis turi daug dides-

LONDONAS, Anglija, rugy. 
12 d. — Anglijos ministeris 
Dalton, besikreipdamas į Rit
erio pavergtus lenkus, pasakė, 
kad nenustotų visiškai vilties. 
Jis priminė, kad išsilaisvinimo 
valanda nelabai jau toli. An
glai parodys ką jie gali, kai jų 
aviacija ne tiktai dominuos Hit
lerio orlaivius kanale ir An
glijoj, bet ir visoje ; Vokietijos 
teritorijoje. Ta valanda artė
ja, nes anglai savo aviaciją di
dina ne dienomis, bet valando
mis. Tuo pačiu metu Anglija 
ruošia didelę kariuomenę, kuri 
bus išlipdinta Europos žemyne 
ir kuri padės pavergtiems kra
štams atgauti savo laisvę.

Vokiečiai tęsia puo
limus orlaiviais

šian- 
bombardavo 

uoste randa- 
laivyno baze, 
pirma vokie-

LONDONAS, Anglija, rugp. 
12 d. — Vakar ir šiandien vo
kiečiai tebetęsia Anglijos pa
kraščių bombardavimą, 
dien smarkiai 
Portsmutą. šiame 
,si Anglijos juros 
Iš ryto atskrido
čių orlaivių banga, susidedanti 
iš 100 lėktuvų. Vėliau sekė 
banga po bangos. Daugelis or
laivių pasitenkino vien tiktai 
degamųjų bombų išmetimu. 
Kovos rezultatai dar nežinomi, 
nes ji dar vyksta.

Traukinys be 
keleivių

Vokiečiai giriasi 
laimėjimais

ROMA, Italija, rugp. 12 d. 
— Italų agentūra praneša, kad 
Graikijos teismai nuteisė mir
timi ir įvykdė mirties sprendi
mą vienam albanui, kuris ve
dė. kovą atgauti visišką Alba
nijos “nepriklausomybę”. Ta
riamas albanas stengėsi atgau
ti iš Graikijos mažą Albanijos 
dalelę, kuri yra graikų valdžio
je. Šis italų pranešimas visų 
skaitomas su nepasitikėjimu, 
nes keista, kad albanai kovotų 
su graikais dėl mažos savo že
mės dalelės, gyvendami geruo
ju su italais, kurie pagrobė vi
są Albanijos valstybę. Graikai 
greičiausiai sušaudė italų šni- 
pą-provokatorių, kuriuos Mus- 
solini siunčia Graikijon. Mus- 
solini stengiasi prikibti prie 
Graikijos, kad galėtų ją užpul
ti ir panaikinti jos nepriklau
somybę.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 12’ d. — Hitlerio spiria
ma Rumunijos vyriausybė pri
ėmė visą eilę įstatymų prieš 
žydus. -Rumunijos žydai yra 
stiprus ekonomiškai ir dėl to 
šis persekiojimas smarkiai 
kia visą krašto gyvenimą, 
bar Hitleris prašo rumunų 
riausybės perdaug žydų
spausti, nes išįrus krašto eko
nominei- santvarkai, Hitleris 
negalės gauti tų produktų, ku
rie jam yra labai reikailngi ka
rui vesti. Hitleris užtaria žy
dus, jeigu mato, jog iš to jam 
bus nauda. Juos persekioja ir
gi vien tiktai dėl materialės 
naudos.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
12 d. — Vokiečių neriamieji 
orlaiviai padarė daugiausia ža
los anglams. Pirmiausia prieš 
juos kovojo balionais. Tose vie
tose, kur anglai manydavo, jog 
yra galimas vokiečių užpuoli
mas, iškeldavo balionus, kurie 
plaukdavo kartu su visu laivu 
konvojum. Tatai daug apgin
davo plauk ančius laivus, nes 
orlaivis negalėdavo pakanka
mai žemyn nusileisti, kad me
tamoji bomba visuomet kliūtų 
taikiniu. Dabar anglai išrado 
dar vieną ginklą. Tai yra nau
jos rųšies priešlėktuvine pa
tranka, kuri šauna specialius 
šovinius, šoviniai taip padary
ti, kad 
žiausio 
timo.

įeiti pirmyn, nes britai turi la
bai geras gynimosi pozicijos. 
Britams į pagelbą nuolat vyk
sta naujos jėgos, kurios lais
vai gali įplaukti j Berberų uo-

Neapykanta Lava- 
liu smarkiai auga

jie sprogsta prie ma- 
bet kokio kūno palie-

vei-
Da-
vy-
ne-

Karibų juros proble 
mos neišspręstos

O R Fl s /i
Chicagai ir apylinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Didelis debesuotumas.
Saulė teka 5:55 v. r., 

žiasi 7:55 v. v.

pra-

leid-

ISTAMBULAS, Turk’j a, rug
pjūčio 12 d. — Garsus Simplon- 
Oriente greitasis traukinys, ku
ris važinėja tarp Italijos ir 
Turkijos, šiandien įvažiavo 
galutinę paskyrimo stotį visai 
be keleivių. Tai pirmas atsi
tikimas visoje šio traukinio is
torijoje, kad butų padarytas 
toks ilgas kelias be jokio ke- 
leivio. Europoje judėjimas yra 
tiek suvaržytas, kad niekas ne 
gali važinėti.

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
12 d. — Vokiečiai praneša, kad 
vakar ir šiandien vykusios oro 
kovos rodo, jog jie yra stip
resni ore. Pasakoja, kad vo
kiečių orlaiviai padarė labai 
daug nuostolių anglams ir ke
lis kartus privertė anglus bėg
ti. Vokiečiai sako, kad jiems 
pavyko numušti 71 britų or
laivį. Tuo pačiu metu paskan- 
dniti keturis didelius laivus, 

i- Hitlerio lakūnai bombardavo 
langių aerodromus.

Dar vienas laivas 
žuvo

LONDONAS, Anglija, rugp. 
12 d. — Vyriausybė praneša, 
kad dar vienas keleivinis lai
vas buvo nuskandintas. Maho- 
med Ali-el-Kebir buvo užpul
tas vokiečių povandeninio lai
vo Atlantiko vandenyne. Anglų 
laivas vežė kareivius. Pavydo 
išgelbėti 740. Žuvo 120. žuvu
siųjų tarpe yra ir laivo kapi
tonas.

Anglai tęs Europos 
blokadą

LONDONAS, Anglija, 
12 d. — Spaudoje ir diploma
tiniuose sluoksniuose buvo ke
liamas klausimas dėl artėjan
čio Europoje bado. Buvo daro
mi planai badui sumažinti, bet 
anglų vyriausybė pranešė, kad 
ji ir toliau tęsianti blokadą, 
neleisdama įvežti maisto Hitle
rio pavergtuosna kraštuosna. 
Hitleris atnešė Europai karą ir 
badą, Hitleris už visa tai yra 
atsakomingas. Anglai yra įsi
tikinę, kad badaujantiems kraš
tams telkiama pagelba pasinau
dos vien tiktai Hitleris. Gy
ventojai siunčiamo maisto vi
sai nematys.

rugy.

SAN JUAN, Puerto R’co, 
rugp. 12 d. — Savo laiku Ame
rikos vyriausybė padare inter
venciją Karibų juros konflikte 
ir pasiūlė francuzams kai ku
riuos reikalavimus. Ligi šiam 
metui franeuzai jų dar neiš
pildė. Turima žinių, kad Hit
leris griežčiausiai uždraudė pil
dyti pasiūlytas sąlygas. Pasa
kojama, kad Roosėveltas lau
kia ir nori išaiškinti ar Petain 
vyriausybė yra savaranki ar ne. 
Jeigu bus išaiškinta, jog Pe
tain be Hitlerio negali nieko 
nutarti, tai Amerika neskaitys 
dabartinės vyriausybės laisva 
nepriklausomo krašto vyriau-

ŽENEVA, Šveicarija, rugp. 
12 d. — Pranešama, kad poli
tinė padėtis Francuzijoj yra la
bai įtempta. Numatoma, kad 
Petain bus priverstas kę sti sa
vo kabineto sąstatą. Visame 
krašte jaučiamas didelis nepa
sitenkinimas Lavaliu. Juo yra 
nepatenkinti kairieji ir dešinie
ji. Francuzijos karo sluoksniai 
nenori, kad į Riom teismą bu
tų siunčiami karo vyrai. Jie 
nori teisti tiktai politikierius 
ir jiems vieniems suversti vi
są kaltę dėl karo pralaimėji
mo. Iš kitos pusės Lavai nori 
išskirti iš Riom bylos kai ku
riuos politikierius, kurie jam 
dabar .simpat:zuoja. Nepaten
kinti Lavaliu kraštutiniai deši
nieji, nes jis, kai save skaitė 
kairiuoju ir buvo valdžioje, už
darė to meto fašistines fran
cuzų organizacijas. O kas svar
biausia, paskutiniu metu Lava- 
liu nepatenkinti vokiečiai.

Prancūzai baigia pa
leisti kariuomenę

Italai sustabdyti 
Somalijoj

12KAIRAS, Egyptas, rugp.
d. — Pranešama, kad italų ka
riuomenė, kuri manė lengvai 
paimti britų kolonijoj esantį 
uostą Berberą, sustabdyta. Vy
ksta smarkus mušrai. Mūšio 
vieta pasirinkta anglų karo 
strategų. Dabar italai randasi

VICHY, Francuzija, rugp. 12 
d. — Petain vyriausybė prane
ša, kad francuzų kariuomenės 
demobilizacija bus visiškai 
baigta ateinantį trečiadienį. 
Prancūzai iš viso buvo mobili
zavę penkis milijonus kareivių. 
Spėjama, kad apie du milijo
nai bus vokiečių nelaisvėje. 
Francuzijoje pasilieka kariuo
menės dalys tiktai pakraščiams 
ginti ir kai kuriems kolonijų 
centrams apsaugoti. Vsos ki
tos kariuomenės dalys demobi
lizuotos vokiečių karininkų 
priežiūroje. Neskelbiama kiek 
kariuomenės vokiečiai sutiko 
palikti francuzams.
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(Tęsinys)
Senos Mussolini aspiracijos.
Mussolini prestižas reikalavo 

naujų laimėjimų. Jis seniai no
rėjo tapti Tarpžppiių juros val
dovu, bet joįiu biįdų nerądų 
būdų tatai pasiekti. Balearų sa
los seniai jam rūpėjo, ke|is kar
tus jis ten siuntė jprųs ir oro 
laivynų, kiekviena proga įsaki
nėjo savo diplomatams tyrinėti 
galimybes įsigalėti vakariniuose 
Tarpžemių juros pakraščiuose, 
bet tie diplomatai jpkių kon
krečių pasiūlymų negalėjo pri
statyti. Respublikonai norėjo 
būti nepriklausomais ir vengė 
nepriklausomybės prarasti.

Hitleris panaudoja generolų 
išdavystę.

Vokiečių imperializmui buvo 
reikalingos kolonijos, bet jis ži
nojo, ką<| bus labai sunku at
gauti prarastąsias, nes nei ang
lai, nei prancūzai geruoju jiems 
jokių kolonijų neduosiu. Dąrė 
Žygius portugalu vak|omopis 
kolonijoms įsigyti, bet ir ten 
--- f--------- ------ .--------------------
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anglai juos perspėjo, kąd ne
liestų.

Hitleris sumanė pasinaudoti 
ispaniškų generolų nerimų iv 
nepriklausomų Ispaniją pavers
ti kolonija, Jis sųt|kp padėti su
kilti popintiems generolams, bet 
tuoj* pradėjo jįems Statyti sąly
gas. Viena svarbiausioji buvp 
tą, kad Jspapijps kasyklų tur
tai eitų vokiečiams. Taip pat 
pareikalavo įvairiausių koncesi
jų kitose krašto ekęnomijos ša-t 
koše. O kai generolai sutikų 
prarasti ekonominę krašto ne- 
pr|k|aųspinybę, tai Hitleris 
jiems ir sukilimų ruošti padėjo.

Vokiečių diplomatai padedą 
sukilėliams.

Jis tuoj įsakė vokiškiems di
plomą lųms pradėti darbų. Pa
starieji užmezgė ryšius su ispa
nų sukilėliais ir jiems teikė į- 
vąiriąusiąs žinias, šipj srity,} 
dirbo ne tiktai Madride, Lisą- 
hone ir Bąrcelonoj sėdintieji 
oficialus vokiečių atstovai, bet 
buvo įkinkytos į dąrpų visos 
vokiškų nacių jogos. Tų darbų, 
kurio negalėjo atlikt; patys is? 
panai, atlikdavo vokiškieji jų 
draugai.

Kadangi vyriausias sukilimo 
vądąs, generolas Sąnpųurchp 
gyveno Portugąlijoj, tai jam 
buvo reikalinga ryšius palaiky
ti per trečiuosius asmenis*- Ręs- 
pųblikoųjška valdžia, perspėta 
apie artėjančius įvykius, pradė
jo sekti įtartjnesųiuosjus asmę? 
uis. Ne visyoipęt pastarieji ga
lėjo išvykti į užsienį ir ne vi? 
suomei galėjo pranešti svarbius 
vidujinius krašto įvykius.

Šį darbų atliko vokiškoji di
plomą! jja. Ji paskyrė specialų 
kurjerį, kuris nuolat važinėjo 
tarp Ispanijos ir Portugalijos ir 
teikė visįas reikalingas žinias. 
Vokiškieji kurjeriai palaikė ry? 
sius pe tiktai su užsieniais, bet 
ir tarp įvajrių Ispanjos miestų.

Vokiečiai perima sukilimo 
kontrolę.

Nacio Bohle, užsienio politB 
kas šefo, agentui žinojo visas 
sukilimo, smulkmenas. Vėliau 
jų įtaka tapo tokia didelė, kati 
jie tapo tikraisiais sukilimo oi> 
ganiza toriais. Jie ne tiktaj ve-

žiojo žipjąs, bet ir įsakinėjo. 
Ispaniškieji fašistui tupėdavo jų 
atsiklaupti kiekvienos smulk
menos.

Respublikonišką valdžia visai 
nemanė, kad afipiąlųs ąkrpcji- 
tuoti kitų valstybių asmens 
ruoš prieš jų perversmų. Tuo 
įsitikino, kai sukilimas fašis
tams nepavyko ir vokiškieji a- 
gentai turėjo smarkiai skubėda-

nijos vietų. Beskubėdami palikę 
visų ei|ę labai svarbių doku
mentų. Dalį tų dokuipentų res
publikonai paskelbė, o kitų da
lį dąbąr ruošia spaudai. Ypatipr 
gai įdomių dokumentų atspaus
ta CNT iš|e|s|pj knygoj “ĘJ na- 
zismo ai desnudo”. Ši knyga

Buvo išleistas ir vokiškas jos 
vertimas.

Iš ten paskelbtųjų dokumen
tų aiškiai matyti, jog paskuti
niuoju metu tikraisiais sukili
mo organizatoriais buvo vokie
čių diplomatai, kuriems genero
las Saųchųrcho ir kiti sukilimu 
vadai tebuvo įrankiais. ♦

Vokįečiam^ rūpėjo turėti SU“ 
vo žinįoj Ispanija ne tiktai eko
nomišku atžvilgiu, ir stra
tegišku. Anksčiau ąr vėlįau vo
kiečių imperializmus tyrės susi
durti $u prancūziškuoju. Vokie
čiams rųpęjo įsistjprinti Pilė
nuose, kad prano'uzus galėtų iš 
abiejų pusių pulti, kad galėtų 
juos ąjskirti nuo savo kolonijų, 
kad gąlė|ų įsistiprinti ispanų 
Maroke, iš kur galėsiu pradėti 
ir kitų kolonijų nukarĮayįma.

Apie Ispanijos nepriklauso
mybę šiuo kartu nė kalbėti ne
tenka. Čia tiktai priminsime, 
kad tos nepriklausomybės iš- 
pardavinėtojai kaip tiktai bu
vo tie žmonės, kuriems tauta 
buvo pavedus tų nepriklauso?-
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PIRMOS SUKILIMO 
KIBIRKŠTYS

Nušautas resputlikai įtikimas 
' /11> i • • ’ n’generolas.

Vos tiktai spėjo generolas 
Franko atskristi į Kanarijų sa
las, užsieninės telegrafų agentū
ros pranešė apie ten buvusio 
respublikai ištikimo genero’o 
mirtį. Rytojaus dienų krašto 
apsaugos ministerijos komunų 
katas pranešė, kad generolas 
manevrų metu neatsargiai pa
vartojęs savo revolverį ir pats 
nusišovęs.

Šio generolo mirtis buvo. la
bai paslaptinga, nes įvyko la
bai keistose aplinkybėse. Visų 
pirma niekas nieko nežinojo a- 
pię ten vykstančius manevrus, 
o antra, to generolo pareiga 
buvo daboti įgulų, kad kartais 
Franko nesugalvotų daryti su? 
kilimo. Vyriausybė paskyrė 
specialių komisijų mirties ap
linkybėms ištirti, bet ligi šiam 
metui niekas nieko daugiau ne
sužinojo.
Sląptą kęnspiruojįąąęĮų gępęro- 

lų kopfęręncijįa.
Liepos 16 dienų Jakos mies-t 

to burmistras savo miestelyj 
pastebėja kelis kariškus auto
mobilius. Automobiliuose sėdė
jo aukštų laipsnių kariškiai, 
Vieni jų atvažiavo iš Saragosos, 
k Ai iš Pą neplonos, tretieji ri 
Geronos ir iš kitų aplinkinių 
miestų, kur Ūktai buvo karų 
įgulos. Miesto burmistras, kaip 
ir daugumą jo gyventojų, buvę 
kairąųs. nusistatymo ir smarkia; 
buvo susirūpinęs savo krašto 
ateitimi. Jis girdėjo, apie ren
giamų perversmų, todėl ir 
sinąrRiąi jį sudomina netikėtas 
kąripinkų suvažiavimas. Jis pa-? 
siuntė ištikimuosius savo bem 
drądarbius ištirti kas tai per 
karininkai ir koki yra jų tiks
lai,

Jąkos burmistras neapsiriko. 
Karininkai suvažiavo konferen
cijai. Visi apsistojo viename 
viešbutyje ir tarėsi. Burmistras 
suprato, jog tai slapta konfe
rencija, nes niekas jam nė vie-

pu žpcjžiu ųęprąųešė ąpįe tep vykus sujuųgtį šiaurės minera- 
vykstantį kapo vyrų paąitarimų, lūs su Katalųnijos prapione, bu

tų buvę galįma papildyti tų ka
ro medžiagos štokų, kuri nuo 
pjrpiųjų djenų smąrkiai buvo 
jąučjapia antifašistų pusėj.

Generolai kyla, o ministeris 
eina gulti.

Tos pačįps dienos naktį, kai 
sukilėliai jau beveik viskų turė
jo paruošę perversmui ir neri-

Vąldžia (|rąudžią burmistrui 
suimtį koąspirątąriius.

Tigdųngi jis nująptę kpkįop 
Pėląijnėn yrą stumiamas kraš
tas, būtinai norėjo sulaikyti 
konspiratoriūs. Jis tuoj telefo- 
navp Sąrągosos gubęrnątpriųi, i 
pranešė apie vykstančių slapta' 
konferencijų ir pareiškė, kad jis 
yrą pasiryžęs areštuoti be jokio inąvo prieš išeidami į gatvę, kai 
leįdimp nelegaliųjų spsirinkinian 
suvažiavusius karininkus. Gu
bernatorius jam kuo griežčiau
siai uždraudė juos liesti, nes 
tai, esu, sudarysią nemalonumų, 
sukelsiu dar daugiau karišĮdy 
nuotajkų prieš civilinės valdžios 
atstovus, o paskutinės vyriau
sybės instrukcijos; nurpdo, jog 
reikią vengti bęt kokių nęsusir 
pratimų su kpr|škįais.

Ęąjp gailėjosi po 48 valandų 
Jalęps burmistras paklausęs gu
bernatoriaus! Vėliau paaiškėjo, 
jog tai iš tikrųjų buvo paskuti?- 
uis prieš perversihų aplinkinių 
garnizonų pusi grimas ryšiams 
pająikyti. Jeigu1 jis butų areš
tavęs tpji suvažiavusius kari
ninkus, gą]ipias dalykas, ne tik
tai Saragosa nebūtų patekus į 
fašistų nagus, bet ir visų Hues- 
kos provinciją ir dalis Navaros. 
Greičiausią respublikoniškos jė
gos butų galėjusias susijungti 
su Vaskonįja ir Ąsturjia ir bu
tų geležiniu ratu aprėpusios 
^iąųrės pręvincijose įsistiprinu
sius fašistus. Be to, Asturijos 
kasyklos ir Biskajos liejyklos 
butų davusios pakankamai me
džiagos naujai perorganizuoti 
karo pramonėj Katalunijpj. Pa-

visas kraštas buvo susirūpinęs 
savo ateitimi ir kiekvienų va
landų laukė kokio netikėtuųio, 
Madrido laikraštininkai parla
mento koridoriuose pasigavę 
jpjnisterį pirmininkų Kasarės 
Kirogų, paklausė, kų jis galįs 
pasakyti ąpie generolų paruoš
tų sukilimų, Kirogą truputį stab
telėjo, apsiųietė tarytum butų 
nustebęs šitokiu žurnalistų pa
reiškimu, na, o vėliau jiems at
sakė i

—Vadinas, jus man tvirtina
te, jog generolai rengiąsi sukil
ti. Labai gerai, ponai, tegu ky
lą ... p aš tuo tarpu cinu gul
ti...

kilimo, kuris kraštui nuostolius 
neša. Drųsus ir energingas mi- 
nistefis, truėdamas savo žinioj 
visas valstybės aparato priemo
nes, labąi lengvai butų galėjęs 
išvengti sukilimo, bet Kasąres 
Kiroga nebuvo nei drųsus nei 
energingas, pagaliau neturėjo 
aiškaus vaizdo apie krašto įvy
kius. Susidariusioj būklėj mie
goti galėjo eiti tiktai toks žmo
gus, kuris neturėjo, jokio atsa
komybės jausmo ir neturėjo 
mažiausio nusimanymo apie pa
reigas, kurios tuo metu gulė ant 
jo pečių.

Savo paręigų nesuprantąs 
npnisteris.

Ne stebėtina, kad sukilimas 
tąip ir išsiplėtė, kai žmogus, 
kuriam buvo pąvesla saugo Ii 
rąjnybė, ramiai nuėjo gulti di- 
džiąusio gaisro išvakarėse. Vien 
tiktai šis minislerio pirmininko 
gestas roc|ė, kad jis visiškai ne
suprato ispaniškos ręąlybės ir 
nebuvo žmogumi, kuris tuo me
tu turėjo valdyti Ispaniją. Vy
riausybės pareiga yra dėti visas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• 'i } ' * 1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

UMBULANCE
... DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE »727

—x -į • koplyčios visose
—J c3L 1 Chicagos dalyse

! i l .................-m h . .......   , . ..........
t • . I ’ i ’

Klausykite inųąų programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 14:00 vai. ryto iš W, R. L P. stoties (1480 K.) 

tų POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

turime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street phone YARds 0781

s. P, MAŽEIKA YARds 1138
3?19 Litvąiiica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Rlace Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 10.8th Street Tel. Pųllman 1?7Q

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanięą Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY b. PETKUS
6812 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court, Cicero

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avęnųę Pitone LAFayette 3572

p. J, RIDIKAS
335į4 $o. Hąlsted Street YARdt? 14X9

(Bus daugiau)

Likvidavo Ginčą
Bendix Dirbtuvėj

Federaliai arbitratoriai vakar
po pietų paskelbė, kad jie lik
vidavo nesusipratimų kilusį 
tarp C. I. O. Automobilių Uni
jos ir Bendix Products Corpo
ration, South Bende, Indianoj. 
Abi pusės priėjo prie susitari
mo, sako arbitratoriai, taikiu 

7 7 V
derybų keliu.

Ginčas buvo kilęs dėl klausi
mo kam priklauso teisė skirti 
dirbtuvėj formalius — unijai 
ar dirbtuvės darbininkams,

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel YARD6 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland A v e. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street
valandos: nuo

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

nuo

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

- Q(išąs,ir,Akinių Dirbtuvė 
75G WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
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Ofiso Tel. YARDS 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Pitone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. Montvid, M. D.
West Town S.tate Bank Bldg 

24Q0 WEST MĄDISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS $14$
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 Akiniu^ Pritąikę 
3343 S. HALSTED ST.

Tel. Office VVentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis 
l^oterų .iųr vaikų ligų gydytąją 
^6906-Šo.-Halsted Sfcjg,

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijh
1034 VV. 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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nup 7 iki 8:30 vab 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 11 
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
Miesto ofisas^-127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”
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Bepročių kuopa
i.

Niekas jos nematė, bet ji bu
vo.

Ir gyveno ji, kaip vagis tam
sią naktį, vengdama žmonių ir 
šviesos, nes beprotybė giliai su
leido joje savo šaknis ir supan
čiojo ją tvirtais, geležiniais pan
čiais.

Iš baimės ir pabaisos gimusi, 
ji susikrovė sau lizdą svetimuo
se, nepažįstamuose laukuose ir 
gyveno baime ir beprotybe.

Ir kai priešakines pozicijų li
nijas pasiekdavo iš nepažįsta
mos tolumos ateinąs laukinis, 
beprotiškas juokas — kareiviai 
drebėdavo ir nuogastingai 
žvelgdavo į nepermatomą tam
są, glausdamiesi vienas prie ki
to.

Pašnibždom būdavo pasako
jamos legendos apie dešimtis 
tūkstančių negyvėlių, kurie 
naktį apleidžia savo bendrus, 
broliškus kapus ir, susikibę 
rankom, beprotiškam ilgesy 
klaidžioja po jų krauju nulais
tytus plikus, karo nualintus lau
kus ...

Niekas jos nematė.
Nakties juodasis angelas uo

liai saugojo ją nuo pašalinių 
žvilgsnių ir tik grėsmingos bai
mės kupinas juokas retkarčiais, 
naktimis primindavo ją, skleis
damas aplinkui baimę ir bepro
tybę.

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Ir, gimusi iš nakties tamsos, 
iš nematomos sėklos, ji pagau
davo savo grasmingais pirštais 
viską, kas tik pakliūdavo jai 
ant kelio, gimdė ir skleidė, pa
dūkimą.

Ir aš pagaliau išvydau ją...
Išvydau ją tą atmintiną die

ną, kada žemė drebėjo nuo tūk
stančio patrankų griaudimo, 
kada kraujas upeliais tekėjo 
karo nualintais laukais, kada 
ore buvo girdėti tik mirštančių
jų dejavimai ir sužeistųjų keik
smai.

Iki saulėlydžio dar buvo ko
kia pusantros valandos laiko.

Aš ir mano palydovas jojo
me į štabą prašyti pastiprini
mų.

Karo išgriautų ir išdegintų 
kaimų likučiai, pro kuriuos mes 
jojome, atrodė mums senais, vi
sų apleistais ir užmirštais ka
pinynais. j

Artinosi naktis. Juoda, neį
žvelgiama, augaubta slėpinin
gos baimės.

Nuvargę arkliai vilkosi žingi
ne.

Saulė dingo už horizonto.
Aš paspaudžiau pentinais žir

gą ir ėmėme joti smarkiau.
Aplinkui viešpatavo tyla ir 

tik retkarčiais mes girdėjome 
kaž kur toli griaudžiančius pa
trankas.

Mes jojome tylėdami, sken 
dėdami kiekvienas savo minty
se.

II.
—Ponas vade, mes paklydo

me ...
—Taip, teisingai, aš ir pats 

tą jaučiu.
Pasišvietęs elektros lempute, 

aš pasižiurėjau į kompasą ir 
nustačiau kryptį.

I
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Patrankų šaudymas nutilo.
Atsegiau revolverio koburą ir 

jojome toliau, stengdamiesi į- 
žvelgti nepermatomą nakties 
tamsą.

Staiga ... bildesys — tolimos 
baterijos, lyg paleisti nuo vir
vės šunys, vėl sugriaudė.

Ir, tarsi atsakymas į patran
kų griaudimą, visai arti musų 
pasigirdo laukinis, garsus ir, 
kaip peilis, aštrus, baisus ir pa
dūkęs juokas.

Pašėlusiu šuoliu šoko mano 
žirgas į šalį.

Šalta šiurpo srovė perbėgo 
mano nugarą ir neaiški baimė 
skaudžiai suspaudė širdį.

Ir vėl viskas nutilo . .. Tik 
buvo girdėti, kaip iš baimės ka
leno dantimis ir meldėsi mano 
palydovas:

■—Viešpatie gailesetingas, ap
saugok nuo pikto! .. Atgal, po
nas vade, mes čia žūsime ...

Drebėdamas ir jausdamas, 
kad mane apima vis didesnė 
baimė, aš išsitraukiau revolve
rį ir sušukau:

—Ei! Kas čia?
Aš norėjau sušukti garsiai, 

bet kažkas suspaudė mano ger
klę, tarsi kažkas nematomas 
butų mane smaugęs, — ir iš 
mano gerklės išsiveržė tik dus
lus, prislėgtas garsas.

Ir vėl pasigirdo baisus, pilnas 
neišpasakytos baimės, laukinis 
juokas.

Aš paspaudžiau revolverio 
gaiduką.

Iš revolverio vamzdžio švys
telėjo ugnis ir pasigirdo, paža
dinęs naktį, suvis.

Šūvio garasa ir liepsna mane 
šiek tiek padrąsino. Bet tą patį 
momentą kažkas šmėkštelėjo 
ties pat mano arklio kojom ir 
dingo tamsoje.

—Kas per velniava! Ne ant
gamtinės jėgos gi čia veikia! — 
pagalvojau. — Tai žmogus,' ži
noma, žmogus!

Negalvodamas ką darąs, aš 
nušokau nuo arklio ir, spausda
mas rankoj revolverio rankeną, 
ėmiau klausytis.

.Bet aplinkui buvo tylu. Tik 
buvo girdėti, kaip, kalendamas 
dantimis, meldėsi mano palydo
vas.

—Ponas vade ... jie klaidžio
ja ... jie mus nužudys ...

—Plepalai!—sušukau aš gar
siai, norėdamas ne tiek jį, kiek 
save patį padrąsinti. —čia žmo
gus! Palaikyk arklį už pava
džio !

Dešinėj nuo musų kažkas 
šmėsčiojo ...

Aš nubėgau kelis žingsnius 
arčiau smėsčiojančio ir, stabte
lėjęs, išsitraukiau iš kišenės 
elektros lemputę.

—Kas čia?
Kapų tyla.
Paspaudęs lemputės mygtuką 

aš išvydau reginį, kuris priver
tė mane iš karto atšokti atgal.

Apšviesti elektros šviesos 
prieš mane ant žemės tupėjo, 
susirietę du žmonės, ir žiurėjo 
į mane baisiomis klaikios bai
mės beprotiškomis akimis.

Basi, suplyšę, be kepurių — 
jie buvo baisus.

Bet vis dėl to tai buvo žmo
nės, gyvi žmonės ir tas mane 
nuramino. Aš nuleidau revolve
rį ir priėjau prie jų arčiau.

—Kas jus esate?
Vienas jų atsakė man lauki

niu, nusikvatojimu. Kiekviena
me jo geste, kiekviename jo 
veido bruože buvo žymu pami
šimas.

Bet antrojo akys atrodė kito
kios. Nežiūrint didelės baimės 
išraiškos, jose dar buvo maty
ti sąmonės žymių.

Jis nekvatojo, tik visu kimu 
drebėjo, tvirtai laikydamas už 
rankos savo pamišusį draugą.

Aš pakartojau klausimą.
Beprotis vėl ėmė tyliai juok

tis.
Bet antrasis staiga paleido jį 

laikęs ir puolė prieš mane ant 
kelių.

—Nereikia... nereikia ... mes 
visi čia ... nieko neliečiam ... 
—kalbėjo jis, tardamas žodžius 
be ryšio ir suklupdamas. — Vi-

P adauginfyt pardavimus.. .Pakelkit savo pelnus

Moderniu Elektriniu At šaldymu

• Snmazinkit gedimą ir eikvojimą, 
sulaikykit benuosaikį susitraukimą

Senos mados atšaldymo sistemos gali at
imti jums pardavimus ir pelnus. Įtaisy- 
kit modernų, .pinigus taupantį, pardavi
mus budavojantį įrengimą dabar!

Nauji įvykiai komerciniame elektrinia
me atšaldyme užtikrina vienodas tem
peratūras, kontroliuojamą drėgną ir oro 
cirkuliavimą ... tuo budu sumažindami 
operavimo kaštus.

■

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.

• Mėsos Dyleriai

• Groseriai

• Kepėjai

• Valgyklos

• Tavernos

• Delikatesai

—visi pardavėjai 

gendančių

maisto reikmenų}

44 modeliai — 4 garsių 
išdirbysčių pasirinkimui...

Carrier Kory e
Kelvinator Seeger

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.

Sąlygos taip lengvos, kaip 
$10 įmokėti

Tik keletas centų į dieną pagal 
musų Meter-Matic pirkimo planą.

Norėdami patarimo ryšium su 
atšaldymo problemomis . ..

Telefon. RANdolph 1200

G0MM0NWEALTH EDISON GOMPANY
11

sų užmiršti mes . . . apleisti.. . 
niekam nesakykite .. .

“Juodu •nė’ vienu.bdu čia! čia 
yra daugiau žmonių! — greit 
suvokiau aš. — Vadinas, gali
ma bus paklausti kelio!”

Ir pralinksmėjusiu balsu aš 
tariau:

—Na, parodyk, kur jus gy
venate! Vesk... nebijok, nie
kam nepasakysiu . . .

Jis, matyt, svyravo.
Aš ištiesiau ranką su revolve

riu.
Driskius pakilo nuo žemės, 

pastvėrė už rankos savo pami
šusį draugą ir, neskubėdamas, 
ėmė žengti.

Aš sekiau iš paskos, apšvies
damas juos savo lemputės švie
sa ir laikas nuo laiko, atsargu
mo dėliai, apsidairydamas.

Mus gobė tiršta tamsa, ir kei
stų driskių figūros atrodė, kaip 
du baisus vaiduokliai.

Ir staiga ... beprotis dingo...
O netrukus, lyg iš po žemės, 

pasigirdo jo klaikus, laukinis 
juokas...

—Bėgam iš čia ... bėgam, 
ponas vade.. .—šnabždėjo man 
į ausį mano palydovas.

Aš krūptelėjau ir nukreipiau 
lemputės šviesą į tą vietą, kur 
tik ką dingo beprotis.

žemėje žiojosi juoda duobės 
kiaurynė.

Tuo pačiu metu į tą kiaury
nę ėmė leistis antrasis, su mu
mis palikęs driskius.

Apšvietęs duobę, aš išvydau 
laiptus, kuriais drąsiai ėmiau 
leistis į duobės vidų. Duobės 
apačioj radau duris. “Plėšikų 
urvas?/’ — pagalvojau.

Įsakęs palydovui palaukti, aš 
greit nusileidau paskui driskių 
apačion ir, koja spyręs į duris, 
įėjau į vidų.

Tai buvo ilgas, erdvus urvas, 
abipusiai kurio buvo sustatytos 
eilės plačių narų.

Židinyje kūrenosi ugnis, oras 
dvokė prakaitu. Ant narų buvo 
sumestos krūvos skarmalų.

Ir staiga ... narai tyliai suju
do.

Iš po skarmalų išlindo suvel
tais plaukais gąlva.

—Radote? — kažkas paklau
sė.

—Ei, kas jus esate? — sušu
kau aš garsiai.

Skarmalų krūvos ant narų 
sujudo smarkiau.

Keletas išblyškusių veidų, ap
skretusių ir baisių, degančio
mis akimis pasirodė iš po skar
malų ir staiga pasigirdo lauki
nis, pilnas baimės kaukimas.

Apie trejetas dešimčių baisių 
žmogaus pavidalo figūrų pašo
ko nuo narų ir susimetė kampe 
į vieną bendrą, netvarkingą 
krūvą. (

Nejaugi visi jie? ... — pagal
vojau aš krūptelėdamas.

—Kuris čia jūsų vyresnysis? 
Eikš čionai, b ne — šausiu! — 
sušukau aš, stengdamasis nesi
jaudinti.

Bet baisus žmonės arba, tei
singiau, tik baisus žmonių pa
vidalai nejudėjo.

Trisdešimts porų blizgančių, 
plačiai pravertų akių paniška 
baime žiurėjo į mane. Ir laikas 
nuo laiko kas nors iš krūvos 
nusikvatodavo beprotišku juo
ku.

—Vyrai... paaiškinkit... Aš 
jums nieko nedarysiu! — ta
riau aš tyliai.

Matomai, mano ramesnis to
nas paveikė juos labiau už re
volverį.

Nuo baisiosios krūvos atsi
skyrė ir žengė arčiau manęs, 
visu kunu drebėdama, viena 
žmogysta. Nesveikai žvilgančio
mis ir giliai įdubusiomis aki
mis, išdžiuvusiomis skeleto ran
komis.

Žengė kelis žingsnius pirmyn 
ir puolė prieš mane ant kelių.

—Nežudykite musų ... nežu
dykite ... užmiršti mes ... mes 
bijomės...

Aš žiurėjau į jį ir mano kū
ną krėtė šiurpulys. O jis tebe- 
klupojo ir meldė painiais, be 
sąryšio žodžiais:

—Nežudykite ... diena išauš 
... patrankos gaudžia ... o mes

bijomės . . . šunieną valgome... 
laukuose ieškome .,. Daug pa
mišusių . . . vadinasi, išsikraus
čiusių iš proto ... visi tokiais 
busime .. . tik nieko mums ne
darykite ...

Man gerklę smaugė ašaros.
Taip, taip, prieš mane — be

protybė !
Baisi, šlykšti, savo bjauriais 

pirštais kabinanti viską, kas gy
va, viską, kas sveika.

Kraujyje gimusi, ji instinkty
viai pasitraukė į karo nualintų 
laukų gludumą, pasislėpė nuo 
saulės.

Ir jei kada kas nors, pagau
tas kraujo ir skerdynių baimės, 
sprukdamas, kur akys mato, 
pakliuvo į šią klaikią duobę — 
jis čia liko. Ir gyveno su be
pročiais ir pats bepročiu tapda
vo. O beprotis saugojo bepro
tį ir visi gyveno bendra baime. 
“Visi tokiais busime!...” —• 
skambėjo mano ausyse dar 
sveiku išlikusio žmogaus žo
džiai.

Man kilo didelis noras pasa
kyti šiems žmonėms ką nors 
raminančio, prižadėti jiems, 
kad jie bus paimti į ligoninę.

Staiga vėl baisus laukinis 
juokas sudrebino urvo sienas.

Kažkas ėmė šokti. Kažkas 
ėmė artintis į mane žvilgančio
mis akimis ir dusliai niurgzda
mas.

Galvoj šmėstelėjo mintis apie 
revolverį.

Bet tuojau ją pakeitė kita 
mintis.

Šauti? žudyti tuos, kurie dėl 
baimės ir taip jau paliovė, kaip 
žmonės, egzistavę.

Kalbėti ?
Bet kas iš jų supras nors vie

ną žodį?
—Likit sveiki, vyrai!
Atbulas priėjau prie durų ir 

dviem — trim šuoliais iššokau 
iš duobės. Įkandin manęs iš 
duobės veržėsi klaikus niurzgi- 
mas, verksmas, baisus laukinis 
juokas — beprotiškas juokas, 
gimęs karo beprotybėj.

Išvertė P. Kž.
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ukio savininkas yra priverstas vartoti tiktai savo rankų 
jėgą. Toks darbas nėra našus.

Sovietų Rusijos valdžia, norėdama prikelti žemės u- 
kio produktingumą, privertė individualius ūkininkus dė
tis į “kol-chozus”, ir tokiu budu susidarė didieji dvarai, 
kurie vartoja laukams dirbti sėjamas, piaunamas ir grė
biamas mašinas, traktoriais velkamus plūgus ir t.t. O 
Lietuvoje Maskvos komisarai drasko net vidutiniško dy
džio ukius ir skaldo juos į smulkius sklypus

Mauras atliko savo darba
Francuzijos kapituiiantų vyriausybės sąstatas, ne

trukus, busiąs pakeistas. Iš jos ketinama pašalinti vice
premjerą Lavalį.

Kai senis maršalas Petain atsistojo Francuzijos val
džios priešakyje (negavęs tam parlamento sutikimo), tai 
buvo skelbiama, kad Pierre Lavai esąs tikrasis tos val
džios vadas. Petain paskyrė jį savo įpėdiniu.

Bet šiandien Francuzijos spauda tą politikierių jau 
atakuoja ir reikalauja, kad jisai butų išmestas iš minis- 
terių kabineto. Lavai nesugebėjo patenkinti fašistų, ir 
prieš jį yra nusistatę liberalai, kadangi jisai dengia at
žagareivius, kurie yra daugiausia kalti, kad Francuzija 
nepasiruošė karui su Vokietija.

Lavai prikalbino daugumą Francuzijos parlamento 
narių, po mūšių paliaubų pasirašymo su naciais, panai
kinti senąją respublikos konstituciją. Kuo jisai daugiau 
gali patarnauti reakcijai? “Mauras atliko savo darbą, 
mauras gali eiti!”

Francuzija dabar yra Hitlerio vasalas. Jos valdžia 
turi aklai pildyti Berlyno įsakymus, jeigu ji nori nenu
stoti nacių “malonės”. Tokie judošėliai, kaip Lavai (ar
ba kaip “mūsiškis” Justas Paleckis), kurie bando tuo pa
čiu laiku tarnauti svetimam despotui ir vaidinti “patrio
tų” rolę, šitam uždaviniui netinka.

Laval’o vietą, veikaiusia, užims koks nors 100 nuo
šimčių fašistas. Bet koumet nacių okupacija Francuzijo- 
je pasibaigs, tai ir fašistai, ir Lavai eis šunims šėko plau
ti. Francuzijos žmonės nedovanos tiems, kurie pardavė 
resbubliką. į

Paleckio tarnautojai, kaip neseniai buvo pranešta iš 
Kauno, apskaičiavo^ kad atėmus “perviršį” iš tų ūkių, 
kurtę tjiri daugiau kaip 3(5 hektarų, šusidąryš žemės fon
das iš 56O,QO0 hektarų. Kadangi visoje Lietuvoje (be Klai
pėdos krašto ir Vilnfads sričių) yra apie 24p,pOO stnulkių 
ūkių, tai aišku, kad apdalinti visus ukiniiįkus tajp, kad 
jie tfjfetų bent po 30 hęktarų, nėra jokjo gąįįmumo. Tąi- 
gi naujieji “refoptnątOrįąi” ketina dalinti po 5 arba 10 
hektarų tiktai tiems valstiečiams, kurie turi žerhės vi
są! mažai arba jos neturi. Tokiu budu ir po ąįitos “refor
mos” vlstięk pasiliks stambi nelygybė tarpe {Vairių ūkių; 
vieni bus 30 hektarų, o kiti — 5, 10 arba 15.

Tie smulkieji ūkiai yra “nuostolingi”. Vąlstiečio šei
ma iš 5 arba 10 hektarų negali pragyventi. Tyrinėjimai 
Lietuvoje parodė, kad ir 20 hektarų ūkis neišsimoka. To
kio ūkio savininkas yra priverstas ieš soti pašalinio už
darbio. Kol buvo stambesnių ūkių, jisai galėjo dalį laiko 
dirbti jiems ir šituo uždarbiu padengti sriyp deficitą. Da
bar šita proga jam išnyks.

Be to, stambesnieji ūkiai gamina produktus (pieną, 
mėsą, kiaušinius ir t.t.) pardavimui ir medžiagas pramo
nei (linus, vilnas), šitoje pramonėje randa uždarbį vals
tiečiai, kurie ne visą laiką dirba savo ūkiuose. Bet 30 
hektarų ūkis beveik nieko rinkai pagaminti negali. Iš sa
vo ūkio jisai tiktai pats su šeima pragyvena. Perviršio 
nepalieka. Pašalinio darbininko samdyti jisai negali.

Taigi mažažemių ūkininkų padėti šita komisariška 
“reforma” ne pagerins, bet pablogins.

Kartu pablogės ir miestų gyventojų padėtis. Nes 
kuomet sodžius nepagamina perviršio, tai nėra pagrindo 
pramonei ir prekybai vystytis. O iš ko» miestai gyvena, 
jei ne iš pramonės ir prekybos? ?>.

žodžiu, ta bolševikiška “reforma” suardys stipriau
sius Lietuvos ukius, o mažažemiams jokios pagalbos ne
suteiks. Tuo gi tarpu chaosas, kurį iššauks šitas .žemės 
ūkio griovimas, gali užtraukti Lietuvai badą.

Antracl., rugpiucio 13, 1940

6mmXuXmm

-ii

, r . NAGJIENU-ACME Telenhoto
PORTSMOUTH, N. H. — Prezidentas Rooseveltas ir laivyno sekretorius Frank 

Knox apžiūri submarinų statybą.

Vaistas nuo visų ligų DRAUGAI NACIAI PA
DEDĄ DRAUGUI 

MOLOTOVUISovietų valdžia vėl paaštrino įstatymus darbinin
kams. Ji išleido dekretą, kuriuo einant darbininkai, “savi
vališkai” metusieji darbą arba neatvykusieji į darbą, bus 
baudžiami be prisaikintųjų posėdininkų. Tokiems “nusi
kaltėliams” gręsia kalėjimo bausmė.

Taigi “darbininkiškoje” Rusijoje neatėjimas į dar
bą yra kriminališkas nusikaltimas.

Prieš metus su viršum laiko sovietų valdžia išleido 
eilę patvarkymų, kuriais įsakoma dirbtuvių vedėjams pa
šalinti kiekvieną darbininką iš darbo, jeigu jisai pasivė
lins į . darbą 15 minutų; o dirbtuvių vedėjai, kurie šito 
įsakymo nevykins, turi būt patraukti tieson.

Tų patvarkymų, kaip ir dabartinio dekreto, tikslas 
esąs pakelti gamybą pramonėje. Jeigu gamybą reikia 
keiti, reiškia — ji yra nusmukusi. Matyt, tiesą rašė Ško
tijos profesorius Hogben, kad sovietų industrializacijos 
bandymas nepasisekė.

Bet jeigu pramonė eina blogai, tai Stalinas ir jo ko
misarai nesugalvoja nieko geresnio, kaip bausti “nusikal
tėlius” kalėjimu. Kuomet baudimas nepagelbsti, tai baus
mės yra aštrinamos.

Atėmimas uždarbio, koncentracijos stovykla, kalėji
mas ir sušaudymas — tokios yra priemonės, kuriomis 
bolševikiška valdžia stengiasi sutvarkyti kraštą.'

Bausmė tai — vaistas nuo visų ligų “proletariato tė
vynėje” !

Lietuvos pasiuntinys Berlyne, 
Kazys Škirpa, atsisakė perduoti 
Lietuvos pasiuntinybę sovietų

jos pasiuntinybes Maskvos įga
liotinis jau pagrobė, ir tai su 
Vokietijos valdžios pritarimu. 
Iš to buvo aišku, kad Hitleris 
privers ir Škirpą patenkinti so
vietų pretenzijas. “Naujienos” 
jaii vakar buvo pastebėjusios, 
kad “anksčiau ar vėliau Lietu
vos pasiuntinybė Berlyne pa
teks į bolševikų rankas”.

Deja, tai jau pildosi. Telegra
ma iš Berlyno sako, kad Ka
zys Škirpa ketina nesitraukti iš 
pasiuntinybės namo toj, kol ne
jus gauta “teisėto pranešimo” 

vokiečių. Bet, esą,—
“Tikimasi, kad Vokietija 

praneš jam rytoj (t. y. rug
pjūčio 12 d.,), jogei ji pripa-

iš

Komunistiška ekonomija
Maskvos pakalikai neriasi iš kailio, įrodinėdami, kad 

ta “žemės reforma”, kurią- sovietų komisarai sumanė 
pravesti Lietuvoje, nieko blogo Lietuvos ukiui nepadary
sianti, o beturčiams suteiksianti geresnį gyvenimą. Jie 
argumentuoja taip: tokių ūkių, kurie turi daugiau kaip 
30 hektarų (margų) yra nedaug — pav. Mariampolės ap
skrityje tik 754 iš 12,203 ūkių; Vilkaviškio apskrityje tik 
778 iš 9,147 ūkių. Tai reiškia, kad dėl tos “reformos” nu
kentės tik palyginti nedidelis skaičius “buožių”.

Tiesa, kad viešpataujantis ūkio tipas Lietuvoje yra 
smulkusis ūkis. Bet ar ūkiai pasidarys produ|ctyviškesiii, 
jeigu jie bus dar labiau susmulkinti? Patyrimas visose 
šalyse sako, kad ne. Smulkiame ūkyje nėra pakankamai 
Žemės, kad jisai galėtų toje arba kitoje šakoje speciali
zuotis (ar tai grudų, ar tai gyvulių auginime) ; ir jisai 
neturi pakankamai pajamų mašinoms pirkti. Smulkaus

vęs iš rėspdblikos prezidento 
vietos... O tuo tarpu Smetoną 
yra Vokietijoje suimtas ir in
ternuotas!

* , * į t I •

Lietuvai pasitikėti nacių pa
galba nėra jokio pagrindo. Jie 
šiandien yra, Stalino draugai ir 
lartneriai.

FRANCUZIJOS PINIGUO
ČIAI PARDAVĖ KRAŠTĄ

Prof. Harold J. Laski, kuris 
yra Britanijos Darbo Partijos 
vykdomosios tarybos narys, ra
šo Londono laikraštyje “Tribū
ne”, kad Francuzijos pasidavi
mas Hitleriui buvo dešiniųjų 
“pučas” prieš respubliką. Jisai 
nurodo šiuos faktus. Kuomet 
Petain’o vyriausybė priėmė pa
žeminančias mūšių paliaubų są
lygas, ji ne tiktai kapituliavo, 
bet ir begėdiškai išdavė savo 
sąjungininkę, Britaniją.

nuosavybę.”
Vadinasi, Hitleris pripažįsta 

ir. Stalino pagrobimą Liėtuvos.
Tai buvo galima numanyti 

pačioje pradžioje. Kai Raudd- 
noji armija su tankais ir lėktu
vais atsibaldė į Pabaltijo kraš
tus, nacių šulai Berlyne pasa
kė svetimų šalių laikraščių at
stovams, kad tai “ne musų rei
kalas”. Matyt, pirma negu Sta
linas sumanė Lietuvą, Latviją 
ir Estiją “vaduoti”, jisai buvo 
gavęs Hitlerio sutikimą.

Bet kai kurie žmonės dar vis 
įsivaizduoja, kad nacių valdžia 
padės Lietuvai nusikratyti bol
ševikų jungo. Buvo riet pradėta 
kalbėti, kad vokiečių kontro
liuojamoje teritorijoje susida
rys “teisėta Lietuvos vyriausy
bė”, kuri ves kovą prieš Lietu- 
Vos okupantus. Vokietijoje jau 
esąs Antanas Smetona, kuris 
pasišalirio į užsienį, nėrėzigna-

Bonnet ir Lavai, už scenos, 
panaudojo Pėtain’ą, kaipo sa
vo Hindenburgą, uždėti Fran- 
euzijai Hitlerio jungą?
Kodėl jie taip pasielgė? Per 

metų metus socialistų priešai 
vartojo tą argumentą, kad tau
tiniai jausmai esą stipresni, ne
gu ekonominiai interesai. Tiesa, 
tautinių jausmų stiprumo neig
ti negalima (ir socialistai nie
kuomet jo neneigė). Bet ką pa
rode šita Francuzijos kapitalis
tų išdavystė?

“Ji parodė”, rašo prof. Las
ki, “kad valdančiajai klasei 
tautinis sentimentas reiškia 
labai mažai, palyginti su jų 
klasės interesu. Kitaip Bor- 
deaux vyriausybė (dabar Vi- 
chy vyriausybė) — turtingų
jų atstovai — nebūtų sutiku
si pavirsti Hitlerio siekinių į- 
rankiu. Jeigu ji butų atmetu
si mūšių paliaubų sąlygas, 
Franouzijos tautai nebūtų 
nieko blogesnio atsitikę, kaip 
tas, kas atsitiko, pasirašius 
paliaubas; bet už tai milio- 
nuose širdžių -visame pasau
lyje butų palikusi neužgesin
ta pasipriešinimo liepsna.

“Tačiau, atmetus paliau
bas, butų prasidėjęs žmonių 
pasipriešinimas (nacių inva
zijai) Francuzijoje. O tai rei
škia, kad butų susidariusi 
žmonių valdžia, kuri butų ė- 
musis atitinkamų socialinių 
ir ekonominių priemonių, 
kurios butų atėmusios teigę 
‘Dviem šimtam šeimų’ mo
nopolizuoti ekonominę ga-

francųžų armija buvo sumuš
ta it kad butų buvęs nusidė
jimas tęsti bęteikąlingą sker- 
dynę. Bet Francuzija dar te
beturėjo galingą oro jėgą; 
dar buvo nenugalėtas laivy
nas; buvo neišsemiamos ko
loniją veršinės, kurios galėjo 
būti sumobilizuotos kovai; o 
i^ to, kokio nusistatymo lai
kėsi Rėynaud ir de Gaulle, 
Herriot ir Blum, galima aiš
kiai numanyti, kad, nežiū
rint į viską, Francuzijoje dar 
buvo stiprus pasiryžimas tęs
ti pasipriešinimą. Įsidėmėki
te, kad Ėeynaud vyriausybė 
dar nebuvo gavusi nepasiti
kėjimo pareiškimo nei Fran
cuzijos atstovų bute, nei se
nate’. Atkreipkite dėmesį į 
tai, kad Petain’o vyriausybė 
veikė, neatšiklriusdama par
lamento. Ar iš to ne aišku, 
kad tai, kas atsitiko, buvč 
tikrumoje dešiniųjų ‘pučas’, 
kuriuo tokie asrnėris, kaip

St. Miščikas-žiemys

Yra Analfabetizmas Ir Principų Bankrotas

Frančuzijos stambusis kapi
talas nenorėjo, kad valdžia pa
tektų į rankas žmonių, atsto
vaujančių liaudies reikalus. Jo 
valią pildydama, Petain’o vy
riausybė ryžosi geriau pasiduo
ti vokiečiams, kad po Hitlerio

vienokį ar kitokį tikėjimo bu-Aklas žmogus reikalingas vadovo, nors juo butų, vaikas, šuo ar paprasta lazda.
(Tęsinys)

Reikia tuomet prisipažinti sa
ve avinais, viską pasiųsti po

vadu lyg kadaise dievu ar šven
tuoju.

Bet iš tų senų laikų juokia
masi, o tas pats skelbiama ir 
garbinama!

Bet ,šio straipsnio tikslas ne 
vien tame, kad parodyti, jog 
diktatorių garbinimas priveda 
prie vienos liūdnos išvados, bū
tent, jog tauta tuomet turi pri- 
siapžinti analfabete, tiek anal
fabete, jog dargi patariamo bal
so neturi, nes tenepasakoja 
mums apie diktatorių seimus, 
parlamentus, sovietų suvažiavi
mus, męs puikiai žinome kaip 
jie veikia, jie veikia kaip ma
rionečių teatro lėlės, kurių veik
smų siūlai ir balsas yra už sce
nos vieno gabaus 
imituotojo rankose.

Rinkimų sistemos suktume ir 
Apgavime visi diktatoriai pra
dedant Hitleriu ir baigiant Sta
linu, gali tik lenktyniuolis, bet 
ne pasakoti apie tautos ar pilie
čių virtusių paprastais pavaldi-

Ilgą laiką šias pareigas ėjo, 
nors ir popiežiams jau atsira
dus, taip vadinami visuotini 
bažnyčios vyskupų suvažiavi
mai, bet popiežiaus neklaidin
gumas buvo pripažintas labai 
vėlai, kuomet jau buvo praslin
kus dargi Liuterio erezija. Ko
dėl taip vėlai?

Todėl, kad kuomet popiežiai 
buvo dar ir pasauliniai viešpa
čiai, turėjo savo rankose ne tik 
nuosavą valstybę, bet ir turėjo 
imperatorių vainikavo teisę, ga
lėjo kiekvieną neklaužadą pri
versti ar bausti fizine jėga, bet 
kuomet popiežiai fizinės jėgo> 
neteko, teko ją suteikti kitoniš
ku budu ir atsirado popiežiaus 
neklaidingumo dogma.

Popiežiaus neklaidingumo 
dogma kaip kartas sutarimą ir 
su pitntais liaudies pasiliuųsavi-

režisicrio,
venimas pradėjo kunkuliuoti, 
kiekviena diena teikė vis nau
jus įvykius, naujus politinius 
sukrėtimus kurių prisitaikymui 
nebuvo laiko šaukti vyskupų 
suvažiavimus, bet reikėjo čia 
pat veikti, nutarti kas daryti, 
jei buvo norima neprarasti vi
sas pozicijas.

Bet kodėl po Prancūzų Revo
liucijos pusantro šimto metų 
atgyvenus, vėl gimė dievo ma
lonės viešpatavimas, nors ir be 
bažnyčios palaiminimo? Kodėl 
partijos, kurios turėjo ne tik 
politinę platformą, bet ir gy
venimišką pagrindą, staiga tu
rėjo pereiti prie vadizmo? Ka
me šios sistemos šaknys?

nąiisininkų ir pramonininkų 
galėtų ir toliaus sėdėti ant 
sprando žmonėms.

Panašiai pasielgė H)33 m. 
stambieji kapitalistai Vokietijo
je: jie panaudojo senį Hinden
burgą, kad Hitleris patektų į 
kanclerio vietą.

Anksčiau įvyko toks pat kra
što pavergimas Italijoje, kuo
met žmonių išnaudotojai pri
kalbino karalių paskirti prem
jeru Mussolinį.

Demokratijos priešai Ispani
joje susidėjo su Italijos fašis
tais ir Vokietijos naciais ir pa
smaugė respubliką.

Jų talkininkai Anglijoje ir 
Francuzijoje pardavė Hitleriui 
Čekoslovakiją.

Tokiu budu išnaudotojų kla
sė visose šalyse rūpinasi pir
miausia savo interesais, šitam 
tikslui ji ne tiktai sunaikina, 
kur galėdama, demokratiją, bet 
neatsisako parduoti ir savo 
krašto reikalus.

Prof. Laski įspėja Britanijos 
darbininkus, kad tokie parda- 
vikai gali sudaryti pavojų ir 
Britanijai.

pas — apgaulėje, bet tuo maža

kasdien girdi.
Skaitytojui reikia parodyti 

tikrąsias šio vadizmo priežastis, 
kad jis suprastų tos apgaulės 
pagrindą.

Vadizmo idėja, kaip keista 
bebūtų, kilus ne šiandien ir jos 
pirmųjų daigų reikia ieškoti ka-

niet katalikų tikyba, kaip ly
giai šiandieninis stalinizmas, iš 
vargšų tikybos virto savanau-

sfė į karingo, militaristinio rū
mo pričŠkainbarį.

Jau pirmais krikščionybės 
amžiais, kuomet tikrasis Kris
taus, buvūšio ar nebuvusio, 
mokslas pradėjo išsigimti norė
damas prisitaikyti prie gyveni
mo, pradėjo skilti į sektas ir 
erezijas, kaip stalinizmas, ge
riau pasakius mokslinis socia
lizmas, krikščionijos dvasiški- 
joje pradėjo kilti mintis, jog 
reikia centralizuoti tikybą, pa
versti ją erarchine ir dargi kam 
nors suteikti ypatingas teises, 
kas galėtų užgirti ar pasmerkti t c >

Ar butų buvę laiko šaukti 
vyskupų suvažiavimą aptarimui 
klausimo ar turi popiežius vyk
ti vainikuoti revoliucinės kil
mes Napoleoną, tuo labiau, ku
ris tuo laiku tebegyveno su Jos- 
efina be bažnyčios palaimini
mo ?

Nebuvo laiko ir kad galėtų 
prisitaikyti, laviruoti reikalui 
esant juodą skelbti baltu ir bal
tą juodu, kunigai suteikė po
piežiui ypatingas teises, jis vir
to viskas, savotiškas diktato
rius, kuris tik vienas galėjo pa
sakyti kaip ir ką tikėti.

Bet šis laikas kaip kartas su
tampa su didžiausiu dvasiškuos 
nukrypimu nuo skelbiamų dog
mų, intrigavimu, prisitaikymu 
prie naujai gimstančio galiūno 
— buržuazijos apleidžiant savo 
sąjungininką ilgų amžių — fe
odalizmą...

Ar ne tą patį mes matome 
šiandien diktatorių kraštuose ir 
diktatorių globojamose partijo
se?

Feodalizmui griūvant ir už
leidžiant savo vietą naujai jė-

suteikdama ypatingas popiežiui 
teises, tuo norėjo pasakyti, jog 
jai tuo laiku rūpėjo vienas da
lykas: prisitaikyti prie naujų 
sąlygų ir išlaikyti visgi valdžią 
savo rankose.

(Bus daugiau)

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



Antrad., rugpiučio 13, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

Amazonės, samaritietės ginklų kalėjos

tinę metų, kaip jos energingai 
kovoja dėl savo teisių lygybės 
su vyrais. Įvairiose kultūrinio

ar
da-

Nėra buvę pasaulyje karo, išsiplėtusi po visą pasaulį. Vir- 
kuris butų buvęs tiek pilnai vi
suotinis, tiek absoliučiai apim
tų visus žmones, kaip dabarti
nis karas, šiandieniniame 
ropos karo gaisre vienaip 
antraip, ties’.og ar netiesiog 
lyvauja vyrai ir moterys.

Moterų karinė veikla pasi
reiškia trejopai: kaip amazo
nių, aktyvių karo dalyvių, vei
kiančių lygiagrečiai su vyrai, 
atvirame karo fronte; kaip sa- 
maritiečių, gailesingųjų sese
rų, kurios pasiaukojimu n mei
lės vedamos dirba fronto ir 
užfrontės ligoninėse; kaip gink
lų kalėjų, įtemptai ir atsakin
gai dirbančių įvairiose ginklų 
dirbtuvėse.

Moterų emancipacinė veikla

kiai įrodžiusius savo vertę ir 
turi eilę nuopelnų. Karyba, 
kaip žiaurumo, brutalumo ir 
pajėgumo reiškimo pati aukš
čiausioji fazė, atokiai stovi 
nuo švelnios, daugiau širdimi 
j r jausmais gyvenime besiva
duojančios moters prigimlies.

niu nėužsijeidžia vyrams. Ne
reikia žiburio ieškoti atsitiki
mų, kada moters tėvynės mei
lė yra skaisčiai pasiaukojimu 
sužėravusi. *

Vieno karo metu priešui įžy
giavus į svetimą teritoriją, nu
galėtosios šalies kariuomenė

■ ' ‘ " '* ..... , .. . ^^UJIĖNŲ-ACMĖ’^ėlopkoto
CHICAGO — Mioland arklys laimi lenktynes.

s
terų rankose. Jos dirba ir įvai
riose kitokiose ginklų dirbtu
vėse. Įmonių vedėjai moteri
mis nenusiskundžia, o jų darbo 
našumas esąs ne Riek nefneii- 
kesniš už vyrų. 0 Kariaujančių 
kraštų ginkltį kalvės difena die
non savo veiklą labai plečia.

BRIDGEPORT ROOFING AND
SI1EET META L CO.

5216 S. tirfisled''i. V.Ciory 4965
Stogus, tinas, stoglangius ir

■ ' sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtiki mtaš; Pilnai 
”• T* '

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Puolamoji jėga

mažėja
PONPONAS, Anglija,

A
Remkite Lietuvišką 

Žyduką
Nathan Kanter

MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

PEČIU 
Išpardavimas
Perkant Pečių Jus Dabar 
Sutaupysit nuo <$20.00 iki 
$40.00 Didžiausiame BUD- 

RIKO RAKANDŲ IŠPAR
DAVIME Rugpiučio 

Mėnesyje

FREE 
®OIL 
Ii it el 0,1 <’ | UPTO 100 GALS.

V/ITH PURCHASE

SUPERFLAME 
Oi! Heaters

viską pakeliui naikinusi, grio
vusi, deginusi. Apsunkinti prie
šui žygiuoti buvo užnuodijamas 
net kūdrų ir šulinių vanduo. 
Giliai į svetimą teritoriją Įsi
veržęs, priešo kariuomenės pul
kas pasiekė G. sodžių. Sodžius 
buvo visiškai ištuštėjęs: be pli
kų sienų ir išgriautų tvorų nie
ko kito čia nerasta. Nors so
džiuje buvo net keletas šulinių, 
tačiau kariams buvo uždraus
ta vanduo semti, nes bijota už- 
nuodijimo. Besilsėdami sodžiu
je, kariai netikėtai viename kię- 
nie užtiko moterį su 3—4 me
tų kūdikiu. Suvargusi, ver
kianti moteris visai nesidomė
jo aplinka: ji apsikabinusi vai
kiuką žiurėjo į savo sugriautą 
lizdą. Netrukus moterį aplan
kė karininkas ir daugiau ka
rių, kurie stengėsi jai padėti, 
duoti vaikui dovanų. Paskui 
karininkas paklausė, ar visi šio 
kaimo šuliniai esą užnuodyti. 
Klausiama moteris labai nu
stebo ir atsakė, kad šitas, jos 
kiemo šulinio vanduo visai ne
sąs užnuodytas, ji iš jo tebege
rianti.

t cTART NOW

tlme

hold 
later

Severai
Modelt and

Siset
Eaty Terms

PaynienU

• A small deposit wlll 
heater you eelect (for 
delivery.

• Free Oil dellvered at 
hėater Is installed. Amount 
depends on modeL

• Superflames have many ex- 
cluslve features, including the 
"fuel saver” which reduces 
fuel costs 20% or more. Come 
ln—see them. '*

- - - - - - - FREE 0IL OFFER- - - - - - -
For limitcd time only. You 
mušt act soon to ’ get ibis 
Money-Saviiig Bargain.'

Investigate it NOW

CABIMET MODELSAątoyy aš.

Fondai Padėti Pirm 
Mėnesio 15 d.

Neša Pilną Uždarbį

4%
Vėliausias dividendas

Visi fondai apdrausti iki $5,000 
by U. S. Gov’t Agency

FaufieldSavings
and Loan Asspciation

2729 W. Cermak Rd. taw. 6400

Joseph F.
BUDBIK

Furniture 
House

3409-11 So. Halsted St

BUDRIK’S ANNEX
3417-21 So. Halsted Street

Tel. YARDS 3088

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

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

aras

RAKANDŲ.

NUO VAGIŲ;

Raštinė atdara kas 
Iki 8 vai. Sekmadie-™- 
nuo • ryto iki 1 vaL'popiet

T | ..

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ

• APDRAUDĄ

• APDRAUDĄ LANGp.

• TAVERNŲ ir namu savj
ninku, kurioje randasi fa 
Vernai nuo Public' Liabi 
Uties. TTTm

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

Kariai buvo nepaprastai iš
troškę, jų visos vandens atsar
gos kuris laikas buvo išseku
sios, o vandens rezervai iš už
pakalio vis dar nebuvo atvažia
vę. Išgirdę moters žodžius apie 
neužnuodytą vandenį, kariai la
bai nudžiugo ir puolė semtis. 
Tačiau karininkas kad ir pati
kėjo moters žodžiais, bet norė
jo patikrinti. Vienam kariui 
ištraukus kibirą su vandeniu, 
karininkas pasėmė puoduką 
vandens ir įteikdamas moteriai 
tarė: “Gerk ir įrodyk!” Mote
ris visai ramiai išgėrė pusę puo
duko vandens, o likusį sugirdė 
savo kūdikiui. Dabar karinin
kas ir kariai šoko prie prisem
tų kibirų ir godžiausiai gerda
mi malšino troškulį. Kai beveik 
didesnė pusė būrio karių buvo 
a įsigėrusi, moters ir kūdikio 
veidai staiga pamėlynavo. Stai
ga moteris sušuko: “Galas 
jums visiems! Vanduo buvo 

'■ • I

užnuodytas... .Jus visi mirsite! 
Atkeršijau už vyrą ir du bro
lius!” Tuo tarpu sudundėjo į 
moterį paleisto šūvio » aidas, 
bet ji jo nebebuvo reikalinga... 
Ji ir jos kūdikis arti šimto ka
rių akivaizdoje didelėse kon
vulsijose mirė ten pat prie šu
linio. Šis įvykis yra tikras fak
tas iš 1870 metų prancūzų vo
kiečių karo. Tuomet ta moteris 
save ir kūdikį paaukodama nu
žudė per 60 karių.

Apie kinių partizanių veiklą 
plačiai rašo viso pasaulio spau
da. “Haroldo” korespondentas 
mini eilę atsilikimų, kada kinės 
partizanės ne tik aktyviai daly
vavo eilėje kovų su japonais, 
bet kai kuriais atvejais pralen
kė ir vyrūs. Pietų fronte pa
garsėjusi partizanų vadė Ling- 
veičanė. Ši vieno kritusio kare 
generolo žmona turėjo per 2000 
organizuotų ir apginkluotų mo
terų, kurios trumpu laiku ne 
tik pridarė japonams daug nuo
stolių, bet ir baimės. Jos pui
kiai ginkluotos per tris mene
sius nuvertė du japonų ginklu 
transporto traukinius ir sunai
kino keletą mažeshių vietų įgu
lų. Peolingo srityje Lingvciča- 
nčs vadovaujamas 300 moterų 
partizanių būrys, sunaikinęs 
vieno geležinkelio punkto ap
saugos japonų karią kuopa, 
traukėsi į kalnus. Tuo tarpti 
žvalgybinis japonų lėktuvas su- 
žvalgė jų kelio kryptį ir pasiųs
tas karių būrys sunaikinti. Ja
ponų kariuomenė buvo pil
nai apginkluota kulkosvydžiais, 
lėhgvbmis patrankomis, o tuo

ki- 
ki- 
pa-

ro liepsna čia butų labai toli 
nuo blėsimo. Tačiau Ling 
čanė ilgus amžius liksianti 
iių tautos didvyre karžygė, 
nų orlcaniška mergelė. Ne 
slaptis, kad Kinijoje tokių
rojų moterų ne dešimtys, o 
šimtai. »>

Tūkstančiai ir dešimtys tuks
iančių kinių moterų dirba įvai- . • . • •riosc karinėse ligoniuose, fron
to ir užfrontės srityse slapto
joje , žvalgyboje. Maršalas 
Čiangkaįšekas moterų veikla ir 
pagaĮba daug kur remiasi ir 
patikimai naudojasi, i I . *

Kai tik pasiruošia žygiui ka
riuomenes dalis, visuomet ne
atsilieka nuo jų moterys — gai
lestingosios seserys, sanitarės. 
Raudonojo kryžiaus karinėse 
įvairių kraštą ligoninėse dirbi 
šimtai tūkstančių įvairaus am
žiaus, užsiėmimų ir visuome
nės padėties moterų bei mer
ginų. Moterų sugebėjimo, švel
numo ir užuojautos lengviau 
ar sunkiau fronto ugnyje su- 
žeistąjam niekas kitas negali 
pakeisti. Kas nežino tinkamos 
nuotaikos, raminančios įtakos 
kartu prie vaistų gydomosios 
galios veikimo.

Anglijoje ir Prancūzijoje yra 
šimtai ir tūkstančiai moterų, 
davusių savo kraują sunkiai su
žeistųjų kraujo* transfuzijai. 
Transfuzija tūkstančiams karią 
yra išgelbėjusi ant plauko ka
bančią gyvybę. Nors vakarą 
fronte (taras žemėje nėra vi
same savo smarkume pasireiš
kęs, tačiau davėjai labai pla
čiu mastu mobilizuojami. Pran
cūzijoje ir Anglijoje prie sani-

dėmi jų Aukomis, trečios kito
kiais keliais bėėidamos padėjo’ 
galvas dėl artimo. Gražiausias 
gailestingąjai sesutei pamink
las yra viename Londono par
ke. Paminklo papėdėje iškalti 
tik trys žodžiai: “Sužeistųjų 
karių motutei”... Tų trijų žo
džių visa prasmė pilnai tegali 
būti suprasta tik buvusių fron
te, o ypač sužeistųjų karių pro
tams.

po N pONAS, Anglija, rugp. 
H d. — Vokiečių orlaiviai ir 
šiandien tęsė savo nuolatinį 
bombardavimą, bet jų skaič.us 
žymiai mažesnis. Bandė bom
barduoti plaukiančius laivus ir 
pakraščių apsaugas, bet nei vie
nur, nei kitur neturėjo pasise- 
kimo. Anglai mano, kad vokie
čiai, negalėję sau kelio prasi
mušti 800 oHaivių, atidės taip 
ilgai skelbtą puolimą vėlesniam 
Idikiii, o vėliau gal bus bejė
giai iš viso jį pradėti.

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 

KAILIUSVisa Tai nž *1500 
Permodeliavimas 

t Pataisymas 
L Naujas 
1 Pamušalas 
B Valymas 
B Paliavojimas 

Storage 
Apdrauda________

Pasiuntinį pa-1 
šaukit telefonu I 

I STATE 7626 ) 
_l»0N,STATE ST.

- Suite 746
State-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

rrouR old FURS
I RE N E W E D

FOR ON’LY

įVoguz
k NMtUUS'J

Amerikos l'akunai 
padeda anglams

LONDONAS, Anglija, rugp. 
IĮ d. — Pranešama, kad lai
mingai sugrįžo Anglijos uos|an 
britą transatlantinis laivas 
Clairė, kuris buvo New Yorke. 
t, j I 1 (‘ . t H ’

Ųlaire atskrido šeši Amerikos 
lakūnai, kurie organizuos or- 

i laivių transportą oru iš Kana-

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Mobilizuotus vyrus ne tik 
šiaip, bet ir karo pramonėje 
dabartiniu metu pakeičia šim
tai tūkstančių moterų. Anglijo
je parašiutų gamyba vien mo- (los tiesiai į Angliją.

Padėti Pinigai 4caš Mėnesi Ėrieš 11 d-, neš NuošifriĘI Niuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš $370,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 

amų 1 iki 20 nit.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

šautuvais. Susirėmimas užtrū
ko 19 vajandų. Manydamos hė- 
benugaięšiančios partizanes pa- 
sidaliho pusiau, vienos dengė, 
o kitos pasuko į kalnus ir pa
bėgo. Prasiveržę į partizanių li
nijas japonai rado 40 nukau
tų ir pėr įtĮ sužeistų ihoterų. 
Japonai tarėsi tūrį reikalą sii 
vyrais, radę gi moteris lapai 
nustebo ir su kariška pagalba 
palaidojo. Jei nė ginklų šjokaį 
kuri slegia net kinų kariuome
nę, o juo tapiau partizanus, ka- 
• ’ r ‘ ‘ * • ♦ •     1 i t i \ l <\ .

skyriai, kurie rūpinasi konser
vuoto kraujo atsargomis. Kon
servuoti žmogaus kraują ir vė-< 
liau jį naudoti, perpilti į su
žeistojo organizmą problema, 
seniai dominusi incdicinos pa
saulį, davė teigiamų vaisių. Pa
sirodė, kad konservuotas krau
jas transfuzįjai kai kuriais at
vejais esąs net geresnis už švie
žią kraują. Medicinos niokslo 
žmonės dabar daro tolimesnius 
bandymus, stengdamiesi kon
servuotą nesugėdūšį kraują 
kiek gailina ilgiau išlaikyti. 
Šiuo metu konservuotas krau
jas teišlaikomas neilgiau kaip 
dvi tris savaites. Specialus sa
nitariniai skyriai įpareigoti šu- 
širasli žmonių, kurių kraują 
butų galima panaudoti arba 
tiesiog transfūzijai ar konser
vavimui. Kaip keturių karo 
mėnesių praktika parodžiusi, 
Prancūzijoje iš bencĮro kraujo 
davėjų skąięiąūš ‘ moterų yrą 
62%, o vyrų — 38% T I<itbo
se departamentuose procentai 
nors ir išlygina, bet, apskritai, 
inoterų, (jesisiulančių dūolį sa
vo kraują transfųzijoms pro
centas nemažesnis už vyrų.

pereito pasaulinio karo metu 
iš abiejų kariaujančiu pusių 
kivio ’ keletas dešimčių tūkstan
čių gailestingųjų sesėrų ir sanl- 

, tariu. Viėpdš krito bebdmbap-
• duojant ligoninės, kąrb sanita-
• tinius purintus, kitos buvo epi-

MADOS

boxesame dirbėjai matracų,

4499

lovų, 
atnaujiname

Mes
springs ir stūdio’ Couchėš. Mes 
senus nSatra'cūš—viėnos dienos patarnavi
mas. Mes pristatome bet kur 'tniestė: Nuo
širdžiai kviečiam^ jus atlankyti musų įmo
nę ir pažiūrėti kaip mes dirbsime. Atsilan- 
kykit į musų' ' ' ‘ *

MM MMMM HMM MBBMaa •■■■• *■■■■ •“"I

Ątšiheškit §į Kiipdrią
I šĮS KUPONAS iįįA 1
I VERtAŠ $1.00 ĄNT I •’ ' *

kiekmeno fiRKiNio, 1936-38 S. HALSTED ST.
f------------------------------- - — - —I Tol. MONROE 0377-0378

LOAN ASSOClATlONof Chicago

JUSTI N MACKIEVVICH. Pres
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTEpED BY U. 
GOVERNMENT

SAV1NGS KI’JjKHA'iJA 
TN^URFJ >

4192 ARCHEP AVENIU
Tel. VIRginia 1141

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPINKIT 
TARPININKO 

PELNĄ

NAUJU

**'***?2*2'

NAUJOEHOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

OS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.

Ąmefikoė miestuose ir kituose pasau-

4499—Praktiško suknelė. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20 taipgi 32, 34, 
36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te * pasiusti pinigus arba paš
to zėhlifensiiš* kartki sti įdŽsakv- 
triif. LaiSkus reikia adr 
Naujienos Pattern Deptn i/q 
So. Halsted SU Chicago/ I1Li • It,- t____ •

NATTJTENIT prenumerata Amerikoj (bė Chieagoe) ” ■ kamuoja *5.00, Chicagoj > EuVo^J*
...... —$$.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite Muo antrašu:

NAUJIENOS”
S . S I • 1 ~ — J Z ‘ Į

NAUJIENOS Pattern 
s a£_ A - * — ■ j .. V * uil * l ' K.

(VtrtUi ir pavardl) -

(Adresas)
CHICAGO, ILLINOIS
■ • 4'ul 'c*. . . v,.'v ; j

N

*



NAUJIENOS, Chicago, III. Antrad., rugpiučio 13, 1940

(ithuanian
chi’gAgos LiE-fi3viu draugija

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

ŠIVAKAR SUSIRIN
KIMAS

Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas įvyks šįvakar Ma- 
sonic Temple salėj, 1547 North 
Leavitt Street. Pradžia 8 valan
dą vakare.

Dėl Kultūros Draugi
jų Konferencijos

Pereitos savaitės draugijos 
skyriuje buvo prisiminta apie 
kultūros draugijų konferenciją, 
kuri šiais metais numatoma lai
kyti Rockforde. Kur toji kon
ferencija įvyks — pagaliau tai 
ne tiek svarbu. Svarbu yra tai, 
kad toji konferencija butų sėk
minga.

Teisingai buvo pastebėta, kad 
šių metų konferencija bus vi
sai skirtinga nuo buvusiųjų. 
Aplinkybės susidarė tokios, ko
kių niekas nesitikėjo. Todėl 
draugijų veikimas turės išsiliet: 
į kitokių formą.

Šiaip ar taip, o kultūros drau
gijos nuo pat savo susikūrimo 
buvo nutarusios glaudžius ry
šius palaikyti su Lietuva ir su 
Lietuvos žmonėmis.

šiandien to jau nebebus gali
ma padaryti. Faktiškai ryšiai 
su Lietuva yra nutrukę. Mažai 
tėra vilties, kad tie ryšiai galės 
būti normališki, juo labiau, kad 
ir pati Lietuva šiandien nuo že
mėlapio liko nubraukta.

Besirengiant konferencijai: 
butų svarbu, kad iš anks to pa
galvoti apie kai kuriuos klausi
mus, susijusius su Lietuva. Ga! 
butų visai pravartu parūpint 
vieną kitą išsamesnį pranešimą 
tokiais klausimais, kurie mimu 
yra labai opus.

Iš viso reikėtų šių metų kon
ferenciją padaryti gyvą ir įdo 
mią. Kulturietis

IŠ DRAUGIJOS 
PASTOGĖS

ir beveik visą Europą apkelia
vo kaipo ristikas. šiandien Bar
tush yra laikomas kaipo vienas 
geriausių pasaulio rislikų.

Mes tikime, kad Bartush irgi 
įsirašys į musų draugiją.

Nariai.
Vasaros karščiai vis dar ne- 

atshigsta. Tačiau negalima pa
sakyti, kad pas mus butų visiš
kas apmirimas. Kaip matote, 
mes vis naujų narių gaunam?.

Taigi mes vietoje nestovime, 
bet vis progresuojame.

Nauji Nariai

Mirė Jucius.
Vakar liko palaidotas Will- 

iam Jucius, plačiai žinomas 
Bridgeporto kolonijos biznie
rius.

Pasimirė jis visai netikėtai, 
kai kraujas prasimušė į smege
nis.

Jucius buvo draugijos narys. 
Laidotuvės buvo nepaprastai di
delės, kadangi jis buvo labai 
draugiškas žmogus ir beveik vi
siems chicagiečiams žinomas.

Lankėsi Požėla.
Išgarsėjęs pasaulio ristikas ir 

“Angelo” manadžeris, Karolis 
Požėla, pakeliui iš pietinių val
stijų į Detroitą ir Kanadą buvo 
sustojęs Chicagoje. Jis da'yva- 
vo “Naujienų” piknike.

Karolis Požėla, kaip žinia, 
yra Chicagos Lietuvių Draugi
jos narys. Apie spalio mėnesį 
jis rengiasi ir vėl aplankyti Chi
cago ir, kad kokios, ilgesnį lai
ką pasilikti. Su savim jis atsi
veš ir Bill Bartush, kuris prieš 
dešimt metų apleido Roselandą

nioliktos apylinkės. Jį įrašė Pe
tras Galskis.

Adam Mažeika iš Brlghton 
Parko. Tai “Dėdės” Va.tekinio 
įrašytas naujas narys.

Barbara Martinovich. Ją įra
šė irgi “dėdė” Vaitekūnas.

Rockford, III.
Rockfordo Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkimas.
Rockfordo Lietuvių Kultūros 

Draugijos reguliaris susirinki
mas įvyks rugp.-Aug. 16 d. (va
dinasi, pektadienio vakare), 8 
vai. vakaro, savo patalpose, 
1108 So. Main St.

Nariai yra prašomi gausin
gai susirinkime dalyvauti. Ku
rie su mokesčiais atsilikę, lai 
malonėkite išsilyginti.

Valdyba

Mrs. Josephine Vaišvil.
P-ia Vaišvil yra gimusi Ro- 

yalton, III. Ji yra žmona plačiai 
chicagiečiams žinomo biznie
riaus Petro Vaišvilo. Pastara
sis yra Midvvest Armature kom
panijos dalininkas. Ten yra 
dirbami ir taisomi visokie elek
tros motorai. Firmos adresas— 
813 W. 35-th St.

P-as Petras Vaišvila drauge 
su broliu įsteigė kalbamą kom
paniją prieš kelis metus. Pra
sidėjo, kaip sakoma, iš nieko. 
Dabar biznį jiems tiek pasise
kė praplėsti, jog dabartinės pa
talpos jau darosi permažos. Ne
trukus, rodosi, brolių Vaišvilų 
vedama firma rengiasi persikel
ti į daug patogesnę ir erdves
nę vietą.

Šia proga noriu priminti, jog 
p. Petras Vaišvila Chicagos Lie
tuvių Draugijai jau senokai pri
klauso. Kaip matote, dabar ir 
jo žmona liko draugijos narė.

✓ —V.B.A.
Motiejus Birutis iš Cicero. Už 

jo įstojimą į draugiją kreditas 
priklauso K. Yokubkai.

Josephine Kontrim. Ją įrašė 
Peter P. Lapenis.

Genevieve Dembauski. Ją j- 
rašė Juozas Ascilla.

Kazimieras Tautkus iš aštuo-

Kiek teko patirti, tai nekaip 
| buvo bepradedąs jaustis p. St.
J. Petrauskas, draugijos finan
sų sekretorius. Matyti, banda 
kažkokia “kvaraba” į jį įsika
binti. 'račiau p. Petrauskas lai
ku susiprato ir tam blogumui 
už akių užbėgo. Jis kelioms sa
vaitėms visiškai miestą apleido 
ir pagyveno gamtos prieglobs
tyje. Saulės spinduliai, tyras 
oras, vanduo ir poilsis padarė 
daugiau, negu gyduolės galėjo 
padaryti: sustiprino jį tiek, kad 
jis jau pasirengęs ir vėl įsikin
kyti į darbą.

Geriausio pasisekimo!

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar/ važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. č io n a i s 
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, III.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Edvvard VVnidsoro žmona (po kairei) svečiuose pas 

Bermuda gubernatoriaus seserį.

Iš Politikos Lauko
11-to Wardo Demokratų Mėnesinio Susi

rinkimo Svarbesni Nutarimai
J4ORI DAUGIAU GATVEKARIŲ HALSTED GATVEI — 

STEIGS PILIETYBĖS MOKYKLĄ

Rugpučio 8 dieną, 8 vai. 
vakare, 11-to Wardo Lietuviu 
Demokratų* Organizacija laike 
savo mėnesinį susirinkimą Lie
tuvių Auditorijoj. Pirm. V. M. 
Stulpinas atidarė susirinkimą 
ir paprašė ravt. Piano Naujo
ko perskaityti protokolą.

Priėmus protokolą seke ra
portai įvairių komisijų.

Pirmiausia buvo pakviestas 
išduoti raportą p. Antanas Gu
daitis apie reikalą sustabdymo 
pergreito važ avimo Lituanic.a 
Avneue. Jis pranešė, kad peti
cijas rinko jis pats, (A. Gu
daitis), Antanas Šimkus ir V. 
M. Stulpinas, ir kad jos jau 
beveik yra baigiamos rinkti. 
Kaip tik pefcijos bus užbaig
tos, bus perduotos musų wardo 
aldermanui H. B. Connelly. O 
tada aldermanaš peticijas pri
duos Chicagos miesto tarybai, 
kuri padarys reikalingą tvarką 
Lituanica Avenue gatvėj. Ki
ti du komisijos nariag pp. 
Brimo Jakaitis ir Victor Ba
landa, neatsilankė į susirinki
mu. Ponas B. Jakaitis, regis, 
ką tik buvo grįžęs iš savo ato
stogų, o p. V. Balanda užimtas 
vakarais mokyklos re kalais.

Gatvekarių Reikalas
Toliau sekė raportas komi

sijos padauginimui Halsted 
gatvės gatvekarių. P-s A. Gu
daitis čia irgi paaiškino, kad 
jis buvo atsilankęs į Chicagos 
Surface Lines ofisą, ir gavo

VVoodboro. P-a Ona Jakaitiene 
pasakoja, kad Argonne apylin
kėje st rnos ir meškos taip ne
baugios, kad jas galima šerti 
tiesiog iš rankų. Bandžiusi, sa
kė, vieną stirną pagauti, tačiau 
nepasisekė.

P-s B. J. Jakaitis dirba Link 
Beit Co., mašinšapėje už me
chaniką. Todėl gavęs porą sa
va čių laiko atostogų, sumanė 
aplankyti Wisconsin miškus. 
Jo duktė Ona Jakaitytė dabar 
lankosi po Canadą ir leidžia 
ten savo atostogas.

Reporteris.

mo anglų rašto ir kalbos. To
dėl musų lietuvių demokratų 
priederme yra tokiems musų 
broliams pagelbėti tapti Ame
rikos piliečiais. Tą mes galimo 
padaryti įsteigdami vakarinę 
mokyklą.

Steigs Mokyklą
šitam pono A. Guda’čio su

manymui visi pritarė, ir buvo 
tam tikslui išrinkta komisija, 
iš sekančių asmenų: Antanas 
Gudaitis, V. M. Stulpinas ir 
Pranas Naujokas. Komis ja yra 
įgaliota surasti tinkamą vielą 
vakarinei mokyklai, surasti mo
kytoją ir atlikti visus kitus 
reikalus.

ŠĮ tarimą užbaigus, sekreto
rius p. Pranas Naujokas davė 
pas'ulymą surengti mitingą 
prieš rudens rinkimus. Apkal
bėjus šį sumanymą, nutarta to
kį masini mitingą surengti. 
Tam tikslui išrinkta komisija, 
iš trijų narįų. Kitaip sakant, 
ta pati komisija. įgaliota rūpin
tis masiniu mitingu, kuri buvo 
išrinkta Vakarinei mokyklai. 
Tai yra A. Gudaitis, P. Naujo
kas ir V. M. Stulpinas.

Sugrįžo iš Atostogų
Ponas B. J. Jakaitis, buvęs 

pirmininkas 11-to VVardo Lie
tuvių Demokratų Organizacijds, 
šiomis dienomis lankėsi po 
Wisconsino valstiją. Važinėjo-
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GRAŽIOS DAINOS, “GIMNA
ZISČIŲ” VAIZDELIS, SMAGI 
MUZIKA, ĮVAIRENYBĖS, t.t.

Peoples Baldų Krautuvės pa
stangomis yra rengiamas gra
žus ir įdomus programas, ku
ris Įvyks š andien, antradienį, 
7tą Valandą vakare, iš Stoties 
W.G.E.S.

Tarp žymių talentų dainuo? 
A. Ančiutė, harmoningas mer
ginų duetas, bus “Gimnazisčių” 
vaizdelis, smagi muzika bei 
svarbus ir Įdomus pranešimai.

Peoples Krautuvė turi daug 
gerų žinių pranešti, ypač apie 
pirkimą namams reikmenų. Šio
mis dienomis eina didis ir ne
paprastas Rugpiučio mėnesio 
išpardavimas, kame galima 
pirktis visokias namų reikmė- 
nas didžiai sumažintomis kai
nomis. Svarbu pasiklausyti. 
Nepamirškite. Rep. xxx

si po Plainfield, Argonne ir

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas’’

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant.

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

DOCTOR’S AMAZING LIQUID 
GREAT SUCCESS FOR 

SKIN TROUBLES 
(externally caused)

No matter what you’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula,—powerfully soothing 
Liouid Žemo—which ąuicldy relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
30 years continuous success! Let ’ 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
rcay need Extra Strength Žemo.

paaiškinimą, kad bus daugiau 
gatvekarių paleista kaip tik su
sitars Chicago Surface Lines, 
Chicago Elevated Lines, ir Ch.- 
cago Subways. Todėl, pasirodo, 
kad kito nieko nebus galima 
padaryti, bet prisieis laukti.

P-s Gudaitis davė Įnešimą, 
kad prasidedant rudeniui mu
sų organizacja įsteigtų pilie
tybės mokyklą. Jis argumenta
vo, sakydamas, kad dabar, pra
dedant Amerikos valdžiai re
gistruoti nepiliečius, daug mu
sų brolių lietuvių yra dar ne- j 
piliečių, ne dėl savo kaltės, bet 
dėl nemokėjimo bei nesuprati-

AR ŽINOTE K A Į
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonirns draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

SOOTHE WORKED EYES!
NAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

EYES OVERWORKEDY Do they smart 
and bum? Murinę brings ejuiek relief. 
Try two drops of Murinę night and 
moming and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tirėti.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
ecoriomical, too. Try Murinę today. 

rfhįlRlNE^
E Ves

SOOTHES • CLEANSES « REFRESHES

S
 Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di

džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių

brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 
Dta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš

kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šcimy- 
q non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau

jiems nariams priimti.

A
 Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel

no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

JACK SWJFT—Stra!nlno the Machlnery i t By Cliff Farrell and Hal Colson

spoonful to a eup of siftod 
flour for most recipos.

Šame puče today 
as 48 years ago 
25 ounces for254 i

repuUtMn.

_ POUNDS HAVE BEEH 
ĮRUStMV OUR .GOVERNMENT
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VENGRIJOJ, VOKIETIJOJ, PRANCŪZIJOJ,
ANGLIJOJ, SUOMIJOJ, LIETUVOJ

Karas Išmėtė Varkalų Šeimyną Po Visą 
Europą

Chicagoj tur būt nėra kito 
lietuvio, kurio šeimyną ir gimi
nes karas butų taip išmėtęs po 
visą Europą, kaip p. Juozo P. 
Varkalos, musų įvairių bendro
vių ir draugijų “revizoriaus”- 
auditoriaus ir veikėjo, 3241 S. 
Halsted street.

P-ios Varkalienės artimi gi
minės yra kur nors Suomijoj. 
Ten, kartu su visais karo pa
liestais suomiais, jie tebevargs
ta dėdami didžiules pastangas 
atsistoti ant kojų po baisių ka
ro smūgių.

Pp. Varkalų sūnūs, Juozas 
Jr., yra užkliuvęs kur nors 
Francuzijoj, kur jis atstovauja 
vienai Chicagos firmai. Pasku
tinėmis žiniomis jisai apleido 
Paryžių prieš pat vokiečių oku
paciją ir dabar randasi netoli 
Ispanijos San Sebastian uosto, 
Francuzijos pusėje. Toj Fran
cuzijos daly], . kuri dabar yra 
po maršalo Petain’o valdžia. 
Tai taip vadinama ‘‘neokupuo
toji” Francyzija.

Juozas Jr., kaip pp. Varka- 
lains teko girdėti, yra sveikas 
ir nuo bombų ištruko. Nerei
kia abejoti, kad tokios žinios 
nuėmė jiems didelę rūpesčių 
naštą nuo krutinės.

buvo priverstas Vengrijoj pasi
likti. Atgavo laisvę, tai yra bu
vo paliuosuotas iš koncentraci 
jos stovyklos, kur buvo uždą 
rytas kaip svetimšalis atbėgė- 
lis, ir dabar mokytojauja. Ge
rai vartoja vokiečių, anglų, len 
kų ir lietuvių kalbas.

Gyvas ar ne?
Kitas giminaitis, ro

dos, pusbrolis kun. S. Varkala 
klebonavo Suvalkų Lietuvoj, 
kuri buvo po lenkais. Lenki
jai karą pralaimėjus, Suvalkų 
distriktas nuėjo vokiečiams, ir 
ten kun. Varkala dabar po na
ciai gal tebegyvena. Apie jį 
Chicagoj neturima jokių žinių. 
Nežino ar gyvas, ar ne.

Londone, Anglijoj, yra dar 
vienas giminaitis, brolio sūnūs. 
Lietuvon negali grįžti, todėl ir 
jis užsienyj tur būt turės pasi
likti kol karas pasibaigs.

Kalbėdami apie karą dažnai 
negalime įsivaizduoti kiek jis 
ašarų ir skausmo žmonėms 
suteikia, ir kiek šeimynų iš
drasko. Taip jas kartais išmė
to, kad jos nariai visai nusto
ja kontakto vienas su kitu, ne
gali vienas kito surasti.

■
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HAMILTON, Bermuda — Edward Wi.idsor, buvęs Anglijos karalius, pakelyje 

į Bahamas.

Tas Biznierių
Obalsis: “Savas
Pas Sava”

Internuotas Vengrijoj
P-no Varkalos brolio sūnūs, 

Dr. Vytautas Varkala, dabar 
gyvena Vengrijoj, Budapešte, 
ir ten tur būt turės būti iki po 
karo. Dr. Varkala, kilus Len- 
kijos-Vokietijos karui, buvo 
Varšuvoj, kur profesoriavo 
Varšuvos universiteto teisių 
skyriuj. Kai civiliai gyventojai, 
kurie galėjo, bėgo iš vokiečių 
lėktuvų bombarduojamos Len
kijos sostinės, tai bėgo ir Dr. 
Varkala. >fegafedamas kitur 
rasti" *Ha tųji oįf1 v į\s “ Lenki-
ją apleido ir bandė prieglaudą 
surasti Vengrijoje. Ten jį in
ternavo.

Vėliau Dr. Varkala bandė 
gauti leidimą išvažiuoti Lietu
von, bet aplinkybėms susidėjus

Šis p. Vųrkalos šeimos ir gi
minių pavyzdys gerai tą tragin- 
gą karo pusę iliustruoja. Rei
kia tikėtis, kad mūšiams nuri
mus jie ir vėl visi galės susi
tikti ir pasipasakos tų vargin
gų ir sakudžių dienų įdomius 
įspūdžius. —Rs.

Sako, “Lietuviai 
Nemoka Savo 
Mokslo Naudoti”

»;i■» < »• t 4 Į

Iš musų kasdieninio gyvenimo
Be abejo, esate girdėję šį po

puliarų garsintojų obalsį: “Sa
vas pas savą”. Man butų labai 
įdomu žinoti kokią į jus įtaką 
tas obalsis daro. Aš bent sau 
taip aiškinu:

Savas biznierius visų pirma 
turi būti sąžiningas, teisingai 
reprezentuoti prekes, kurias jis 
garsina ir teikti patarnavimą 
visiems vienodą. Savas pirkė
jas gi privalo pilnai pasitikėti 
pardavėju. Jis turi žinoti, kad 
jo graži įstaiga nėra vėjais pa
laikoma. Taigi gaunamas pel
nas yra pilnai vertas ir užpel
nytas.

štai jums pasaka, kuri, ma
nau, bus įdomi pasiskaityti.

Noriu karą pirkti

savą, tie Žmonės pilnai atsako i 
tam obalsiui.' Pp. Kuraičius jus 
galite matyti visuose musų lie
tuvių paruošimuose, bankiete, 
koncerte, priimtuvėse ir išleis
tuvėse, nežiūrint kas kokių įsi
tikinimų nebūtų — nuo įžan
gos bilieto jie neatsisako. Per
kant nuo p. Kuraičio automobi
lį ten daug kalbos nėra, bet są
žiningas ir nuoširdus visiems 
patarnavimas. P-as Kuraitis su 
savo gražios įstaigos pardavė
jais pilnai atsako “savas pas 
savą” obalsiui.

Dailės Mylėtojas.

Diena Iš Dienos

“Vis dar seka kitus”

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PO ATOSTOGŲ 
DVYNUKAI ŠVENTĖ’ 
SAVO GIMTADIENĮ

BRIGHTON PARK. — Anta- 
nas ir Marijona Rupšiai, už
laiko alaus užeigą po adresu 
4358 So. Western Avė.

Marijona Rupšienė (Pauli- 
kiutė) su sunumi Antanuku 
liepos menesio pabaigoj buvo 
išvykusi į Silver Lake, Wis., 
pas Bernotavičius atostogų, 
saules spinduliuose pasimaudy
ti ir tyro oro pakvėpuoti. Ten 
prabuvo visą sąvaitę.

A. + A.
ZOFIJA KARALIENE

(po tėvais Romanauskaitė)
Parsiskyrė su šiuo pasau

liu rugp. 10 d.. 6:15 vai. vak. 
1940 m., sulaukus .pusės amž., 
gimus šidlavos parap., Papu- 
šinio kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą, sūnų Mindaugą, dukte
rį Ruth Žilionis, žentą Joną, 
brolį Paul Romanauską ir jo 
šeimyną, 2 seseris, Jadvygą ir I 
jos vyrą Mykolą ir Elzbietą I 
Schultz, jos vyrą Leo ir jų 
šeimynas, 3 pusbrolius ir pus
seserę ir jų šeimynas ir gi- | 
minės. Lietuvoje daug giminių. 1

Knuas pašarvotas randasi 
Antano Petkaus koplyčioje, 
1410 S. 49tR Ct., Cicero.

Laid. įvyks treč., rųgp. 14 
d., 10:00 vai. rytą iŠ koplyčios 
į šv. Antano, parap. bažnyčią, B 
Kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kaži- j 
miero kapines.

Visi A. A. Zofijos Karalie- j 
nos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir ■ 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 2
Vyras, Sūnūs, Duktė, Brolis, į 

Seserys ir kitos Giminės
Laid. dir. Aptąnas Petkus, 

tel. Cicero 2109.

i 11 R A Gėlės Mylintiems 1 ll K Vestuvėms, Ban- " U I I ĮJrĄkietams, Laidotu- 
u vėms, Papuoši-
Į GĖLININKAS mams 
| 4180 Archer Avenue 
g Phone LAFAYETTE 5800

(Skaitytojų balsai)/
Noriu išreikšti savo mintis 

apie lietuvius. Pas mus yra 
daug mokytų žmonių, yra šim
tai profesionalų, bet mes lietu
viai gal to mokslo nemokame 
naudoti. Mes vis dar sekame 
paskui kitus, ir neužimam vie
tos, kuri mums, pagal mokytus 
žmones ir pagal visą musų 
skaičių, lietuviams priklausy- 
llj.

Pavyzdžiui, mes turime tei
sėją John T. Zurį ir mes tuo 
džiaugiamės. Bet iš kitos pusės 
argi mums ne gėda, kad po 40 
metų gyvenimo Chicagoj, ku
rioj musų yra desėtkai tūks
tančių, mes tik vieną žmogų 
turime svarbioj valdiškoj vie
toj.

Gal mes perdaug išsidalinę? 
Man vienas dalykas vis rupi, 
gal mes toliau nueitume dau
giau spiesdamies po viena vė
liava, pavyzdžiui, prie “Naujie
nų”, kurios jau daug metų 
mums gerai tarnauja ir veda 
mus į geresnį rytojų. Nežiū
rint politinių skirtumų, “Nau
jienos** remia visus lietuviškus 
visuomeniškus darbus ir ateity
je daug ką galės nuveikti, jei
gu lietuviai taip jas remtų, 
kaip “Naujienos” remia lietu
vius ir visus jų darbus.

A. Lavvrence.

Vieną1 gražią dieną mano pa-, 
žiūrėta į veidrodį ir notoms ne- 
noroms pastebėjau, kad kele
tas plaukų nuo kaktos suma
žėjo. Žinoma, tas nepatiko, 
greitai prieinu prie lango, kur 
gatvėj stovi mano automobilis, 
kurį keli metai atgal su pasige
rėjimu vadinau “black beauty”. 
Dabar gi tarsi girdžiu visus 
mano draugus vadinant ”junk”. 
Nusijuokiau ir tariau pats sau 
kiek to gyvenimo liko, reikia 
pagyventi — tad važiuoju ka
rą pirkti.

Pirmas vizitas

su Irene

su Helen

26,

su

su

Ber-

22, su

Abu Biznieriai
Grįžusi iš

l t f »-s ■/^Siunčiam Gėles 
j M LI V Telegramų i 
L U 1 L • I O Visas Pasaulio

Dalis 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabanjs

3316 So. Halsted Street
Tek YARDS 7308

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atnige

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Westcrn Avė. pilna įvairių 
įstaigų. Viena man labai pati
ko, bet ne sava. Vistiek įeinu 
vidun, bet niekas į mane dė
mesio nekreipia. Galų gale 
švilpaudamas rankas į kišęnius 
susikišęs prieina vaikėzas su 
ūsiukais ir sako: “Yes, sir!” 
Klausiu kainą vieno karo, ku
ris man patiko. Vaikėzas grei
tai atšauna, Ten fifty, ir nuėjo 
savais keliais. Pastovėjęs kiek 
ir truputį užgautas apleidau ir 
aš netrukus atsidūriau musų 
palaimintame Bridgeporte, ku
riame randasi tiek malonių at
siminimų, kad visuomet jau
čiuos jame kaip namie. Bet šį 
kartą cinu pas savą.

Pas musų Kuraitį
Netoli Halsted g t., į vakarus 

ant 31 gt, pastebėjau gražią 
iškabą: Milda Auto Sales. Man 
prisimena, kad keletas melų at
gal mano ten butą, tarp virš 
dviejų šimtų chicagiečių Kurai
čių išleistuvėse jiems važiuo
jant į Lietuvą. Tad drąsiai ei
nu į vidų.

Kuraitis ir Sabonis

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Charles Willman, 28, su

zabęth Karalius, 27
Anthony Zulcas, 31,

Pryhuber, $8
Williąm hąvey, 33,

Kardinsimas, > 2,7
William < Wįlson,

Yvonne Dowiatt, 32
Edvvard Stiiglio, 24

nice Navickis, 20
Alphcnsus Binkis,

Theresa Kaęh, 24
Walter Jobaris, 23, su Helen

Maskewicz, 19
Frederick^ Luemmen, 29,

Bernice Končius, 23
George Martinkus,

Mary Sreniowski, 20
John Mikolaitis, 25,

Bargiel, 19
Niek Cumarich, 42,

ces Kirka, 30
Joseph Bačkes, 31,

therine Remsing, 25
Philip Kania, 47, su Helen

Žago, 29
Apolinaras Buk šas, 27, su

Bessie Valihora, 25
Stanley Phillips, 22, su Ste- 

phanie Naruševičius, 26
John Jonikas, 28, su Euge- 

nia Jankis, 25
Stanley Klimovich, 25, su

Ann Herman, 24
WMter Gaura, 24, su Irene 

Haraburda, 23
Stanley Kalaput, 20, su So- 

phie Gargas, 17
James Brennan, 34, su 

ise Stepulis, 24

23,

su

su

su Auna

su Fran-

Lou-

Reikalauja
Perskirų

Eleanor M. Nosko nuo 
tin E. Nosko

Gimimai
Chicagoj

Mar-

’ iš

Ten radau savininką Kurai
tį ir atstovą Sabonį. Įėjus, Sa
bonis žaibo greitumu apsisuka 
ir nė pats nepajunti kaip jie 
tau karą pardavė.

Sąžiningi pardavėjai
Jeigu kalbėti apie savas pas

atostogų pajuto, | 1940 
kad jai ir josios broliui Juozui 
Paulikiui prisiartina gimtadie
nis, nes juodu yra gimę tą pa
čią dieną — reiškia, dv.nukai, 
ir abudu yra ^biznieriai.

Marinti* Rupšienė užlaiko 
alaus užeigą, Rupšis Ta'vern, 
po adresu 4358 So. Westėrn 
Avė., o Juozas Paulikas dirba 
Petro ir 
grosernėj 
resu 4359

Kadangi 
yra malonaus ir draugiško bu
do, tai rugpiučio 5 d., pirma
dienio vakare, pas Mariutę Rup
šienę susirinko būrelis draugų, 
kaip tai Edward ir Helen Drozd, 
J. ’Simon, E. ir Mrs. Davis iš 
Downers Grove, III., jų tėve
lis Antanas Paulikas, ir kiti.

Mariutė visus pavaišino gar
džia vakariene, o Antanas šal
tu alučiu. Visi linkėjo Mariu
tei ir Juozui Paul kiui ilgiau
sių metų ir aš nuo savęs abiem 
linkiu, Happy Birthday!

Motinos Sūnūs.

Julijos Sachauskių 
ir hučernčj’ po ad- 
S. Maplewood Avė.
Mariutė ir Juozas

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

(Informacijos paimtos 
gimimų rekordų Chicagos mie
sto Sveikatos Departamente). 
KRAUCHUKAS, Peter, 6159 
South Ashland Avė., gimė rug
piučio 2, tėvai: Peter ir Mag
dalena. #
JANKOWSKI, -------- ,
Noble street, gimė liepos 25, 
tėvai: ir Helen.

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

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 

\ 45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; .Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opųlskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisęjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.

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

Pirmiuinlcas, 3442 S. Upion Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Ępierald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt.j 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą

trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., : 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis —I 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.;Dr. 
J. P. Poška—^kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

IMORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

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

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL- 
IDYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo

bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th , ____
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La Į tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., įš atsakančio asmens, mokėti po 
1414 S. 49th Ct., Cicero, 111.; K. $25 i menesį, randasi 10 minučių 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West nuo Uak Parx, arti mokyklos, baž- 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie- nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą smulkesnių žinių rašyti Box D 496,
sekmadienį pirmą valandą po- 1739 So. Halsted St.
piet, Hollywood svet., 2417 West ______________________________ __
43rd st., Chicago, III. „ . a mvnTT o n________    PARDAVIMUI 2 flatų mūras, 

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR extra lotas, kanvasu dengtos sienos, 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA tailo voninė, 2 karų garažas, arti 

METAMS: Pirmininkas Jo- bažnyčios, high school ir pradinės
nas Jankus, 1118 E. 65th St.; mokyklos. Bušų ir gatvekarių lini- 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- jų patarnavimas. 1851 W. Garfield 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. Blvd. Šaukit Boulevard 0710.
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South -------------------------------------------------
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 2 FLATŲ MEDINIS, 1932 So.
Stella Mickevičiūtė, 6925 South Desplaines St. Greitam pardavimui 
Artesian ‘Avė.; Kontrolės rašt. $9qu. Išmokėjimai. F. C. Freid, 1720
M. Laučienė, 1118 E. 65tU St.; Sp. Racine Avė.
iCasierius —Steponas Kaniušas,' | ■ r '______ •_____ _________________
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., iri vadmoc ma^ac • 4 ,M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; L F^MOS NAMAS prie grįsto ke- 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi- ^Uslnia-ų
rinkimai įvyksta kas antrą sek- f Tlk $200 cash, $25 i me- 
madienį kiekvieną menes, 1:30 ^;..į5 n“° , ydunmescio.
vai. popiet, Hollyvvood salėj, 2417 P n 173J Halsted St- Box 
W. 43rd St. P°- K JU‘______________

VA?yw^PJViQ4nDRMp‘| VVHOLESALE FURNITUKE 
į940 Jįįfn Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 1AMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200 ------------ -------- ------ —------------ —

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir- MOKĖDAMAS CASH už rakan-
mininko pagelb., 3347 S. Litua- dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rast., 3842 S. Union Avė., F. Kas- rašykite dėl daugiau informacijų, 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
P. Juozapavice—Iždo glob.; J. Sūnūs, 6343 S. Western Avė., ,.Chi- 
Racnunas—iždininkas, 3137 So. cago, III. Phone Republic 6051.
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, ..
Pr'., J: F°ška —Dr. kvotėjas, AU1US—IRU CHS FOR SALE
3133 So. Halsted St., Tel. Victory Automobiliai ir Trokai Pardavimui 
308/; K. Valaitis—Ligonių pri- --------------------------------- ---------------
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna MeS TieSlOg Neturime 
kas menesio antrą sekmadieni, x , TT. •
12 vai. dieną, Lietuvių Auditon- VietOS VlSiemS SaVO
joj, 3133 S. Halsted St. I drau- Tč
gystę priimami vyrai ir moterys I JAdlctlIlb
nuo 18 iki 45 metų amž.

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

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

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

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

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2541 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin.

Rašt., 2902 W. Pershing Rd.; P. 
Montvidas— Kontrol. rašt., 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius. 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Je- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madieni, 1 vai. popiet, Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

CLASSIHED ADS.
HELP VVANTED—FEMALE

Darbininkių Reikto_______
REIKALINGA mergina, švari, na

mams prižiūrėti. $15 savaitei. Išva
žiuoti iš miesto. 344516 Jackson 
Blvd. Apartment 604.

HELP WANTED-MALĖ-FEM ALE 
Darbini^
REIKALINGAS handy man arba 

pora be vaikų. Dalį laiko prižiūrė
ti 2 apartmentų trobesį mainais į 
gyvenamą vietą beismente. 4741 
Magnolia, Long Beach 0349.

HELP VVANTED—MALĖ 
DybiniiikiĮReilda

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

936-46 W. Chicago Avenue.
REIKALINGAS vidutinio senumo 

vyras, pavienis, dirbti .pirtyje. 1916 
W. Division St.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

TODĖL JUOS 
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai 
Žemiausiomis kainomis

’35
’35

’35 
’35 
’36 
’36
’36 
’37

’37
>38
’38

Ford 4 dr. sėd., rad., šild. $125 
Olds. conv. cp., canary gel. 
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. _  495
Packard, 4 dr. sedan ....... 485

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

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

SUSIRINKIMAI
Roselando Lietuvių Moterų Kliu- 

bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugpiučio 14 dien^. trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro,' Darbininkų svetainėje, 
10413 So. Michigan Avė. Narės yra 
prašomos dalyvaut susirinkime. Po 
susirinkimo Šurum-burum.

—Sekt.
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Milžiniška minia žmonių 
“Naujienų” piknike 

Buvo Daug Tolimų Svečių — Dalyvavo 
Ristikas Karolis Požėla

35-i Dalyviai Laimėjo Gražias Dovanas
“Naujienų” rudeninis pikni

kas praėjo m Ižinišku pasiseki
mu.

Sekmadienį tūkstančiai žmo
nių suvažiavo į Sunset daržų 
kur piknikas įvyko. Per visą 
dieną, nuo 1-mos iki uždarymo, 
apie pusę po devynių, judėji
mas darže buvo didžiausias, bet 
pačįoy spųsties metu, tarp 4 
ir T^akare, daržas atrodė kaip 
tikras skruzdėlynas. Retai ten
ka matyti tokį didelį skaičių 
lietuvių vienoj vietoj.

Kas Per Piknikas Be ... —
Kaip ir paprastai, tą min ą 

sudarė ne vien chicag ečiai. Bu
vo šį kartą nemažai lietuvių iŠ 
tolimų vietų. “Naujienų” pik
nikas nebūtų pikniku, jei neat
važiuotų iš Kenoshos p. C. K. 
Braze, pp. Pabarškai ir būrys 
jų palydovų. Truktų pikn’kui 
ko nors, jeigu J. Mačiulis ne
atvažiuotų su buriu savo drau
gų iš Waukegano. Ir koks gi 
butų “Naujienų” piknikas, jei
gu p. K. P. Deveikis neatva
žiuotų su savo kareiviais ir 
raudonrož ečiais iš Cicero ko
lonijos ir tuojau nepaklotų pen
kinės ar dešimkės pikniko ren
gėjams nuo vienos ar kitos vie
tos organizacijos? Buvo nema
žai ir melroseparkiečių, matė
si būrys iš Harvey, Indiana 
Harbor, buvo svečias net iš 
St. Louiso, Missouri.

Karolis Požėla
“Naujienų” piknike taipgi 

dalyvavo netikėtas svečias, gar
susis ristikas p. Karolis Požė
la, kuris atvažiavo naujienie- 
čių tarpe praleisti dieną su sa
vo gerais draugais pp. Augin
tais iš “Naujienų” štabo.

P-s Požėla patyrė piknike, 
kad jo vardas dar yra mag
netas, kuris veikia Chicagos 
lietuvius. Sveikintojai, buvę 
draugai ir pažįstami jį buvo 
apgulę per visą dieną. O jeigu

“NAUJIENŲ” RUDENINIO PIKNIKO 
DOVANŲ LAIMĖTOJAI

(Ne visi yra dovanas atsi
ėmę. Laimėtojai prašomi ateiti 
į “Naujienų” ofisą ir atsinešti - 
su savim bilietų “galiukus” su 
laimėjusiu numeriu. Prašom 
tai padaryti nevėliau šeštadie- 
n'o.)

1— 3 piece bedroom sėt, 
10408, Kundrotas, 5740 Neenab 
A venų e.

2— Sewing Cabinet, 861, H. 
Tolish, 6852’ So. Campbell Avė.

3— Philco Radio, 8245, J. 
Jezulenas, 2904 So. Union Avė.

4— Floor Lamp, 1221, Wm. 
Venskus, 715 W. 21st PI.

5— Wrist Watch, 2264, C. 
K. Braze, 7022 Sheridan Rd., 
Kenosha, Wis.

6— Electric Kitchen Clock, 
8497, L. Daujotas, 2034 South 
Ruble St.

7— Table Lamp, 1799, Tekle 
Mikėnas, 6239 So. Sacramento 
Avenue.

8— Knives and forks, 11304, 
F. šeštokas, 127 W. lllth St.

9— Shell lamp, 838, J. Mi- 
konis, 3222 Wallace St.

10— 3 piece lamp outfit, 4193, 
J. Dambrauskas, 4422 S. Ho- 
man Avė.

11— Electric toaster, 10140, 
Navickas, 100 Broadsvay, Mel- 
rose Park

12— Porter Carpet Sweeper, 
10367, S. Krock, 729 W. 33rd 
Street.

13— Statue Smoker, 2’520, A. 
Bartkus, 4518 So. Rockwell St.

14— Table Lamp, 6766, W. 
Sabalauskas, 4352 So. Talman 
Avenue.

15— Hassock, 10412, A. J.

jis butų priėmęs visų “fundy- 
tojų” vaišingumą prie baro, tai 
mes nežinom kaip su p. Požė
la butų pas baigę, nežiūrint 
kaip stipri jo “konstitucija” 
gali būti.

Dr. Grigaičio Kalba
Pikniko didžiulė žmonių mi

nia buvo gyva ir smagi. Ji kar
štai plojo “Naujienų” redakto
riui Dr. P. Grigaičiui, kai jis 
išėjo trumpą sveikinimo kalbą 
pasakyti. Jis tarė š rdingą ačiū 
publikai už tokį skaitlingą su
važiavimą ir prisiminė, kad 
“Naujienos” per visus savo gy
venimo metus bandė kuogeriau- 
siai tarnauti l etuvių visuome
nei.

Nuo pat įsteigimo “Naujie
nos” visuomet laikėsi demokra
tinių principų. Jiems buvo iš
tikimos nežiūrint pasaulyj su
sidėjusių aplinkybių.

Dabar, pareiškė Dr. Grigai
tis, Amerikos lietuviai mato kas 
yra tie žmonės, kurie “Nau
jienas” už demokratinį nus sta- 
tymą nuolat atakavo ir šmei
žė. Tai žmonės, kurie dabar 
džiaugiasi Lietuvos tragedija ir 
sveikina sovietų Rusiją už jos 
nepriklausomybės sunaikinmą. 
Mes privalome tokius žmones, 
baigė Dr. Grigaitis, iš Lietu
vos gyvenimo išvalyti. Publika 
tam karštai pritarė.

35 Laimėjo Dovanas
35-i pikniko dalyviai pasiro

dė laimingesni už kitus. Jiems 
teko tos dovanos, kurios buvo 
paskirtos pikniko publikai ir 
kurios apie 6 valandą buvo pa
dalintos. Dalinimo darbą atliko 
jauna ir graži panelė, 5 metų 
Genovaitė Giedraitis, daininin
kės p. Genovaitės ir p. Juozo 
Giedraičių duktė.

Laimėtojų sąrašas, laimingie
ji numeriai ir dovanos, kurias 
jie laimėjo, randasi kitoj vie
toj.

Bartkus, 3825 So. Kedzie Avė.
16— Statue Smoker, 736, Raz- 

gaitis, 1814 Wabansia Avė.
17— Table lamp, 4642, Orlau

skas, 2837 W. 39th St.
18— Alarm clock, 5791, Mary 

Chensky, 4650 So. Western 
Avenue.

19— Fountain Pen, 2246, J. 
Glazer, 906 Prescott St., Wau- 
kegan, III.

20— Smoker, 8911, B. .Bart
kus, 4549 So. Hermitage Avė.

21— Sėt of Glasware, 4670, 
J. Mažeika, 3232 So. Halsted 
Street.

22—Electric Fan, 3741, A. 
Miller, 4422 So. Campbell Avė.

23— Carpet Sweeper, 3602, 
B. švelnis, 1945 No. Kostner 
Avenue.

24— Burtmin Electric Iron, 
830, S. Jonaitis, 1448 S. Kedzie 
Avenue.

25— Smoking Stand, 10597, 
Bruną, 2’131 W. 23rd PI.

26— Pocket watch, 7267, S. 
Wezy, 3543 Wallace St.

27— Binoculars, 10230, J. 
Giedrai t s, 3227 So. Emerald 
Avenue.

28— Opera Glasses, 6472, M. 
Minika, 1742 So. Union Avė.

31— Vilniaus Albumas, ' 5971, 
Al. Savickas, 3343 So. Halsted 
Street

32— Double Strand Pearls, 
10562, C. J. Zelvis, 2716 W. 
42nd St.

33— -Electric C’ock, 5063, J.
Lopša, 4104 S. Campbell Avė.

34— Young Pig, 7215, A. Ta- 
[ maŠauskas, 3746 S. Union Avė.

35— Cheese, 11299, Anna Vi
lią, 1646 No. Bell Avė.

NAUJIENOS, Chioago, III.
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Nauji Kariški 
Kontraktai
Chicagos Firmoms

U. S. karo departamentas 
skelbia, kad išdavė kontraktus 
karo reikmenas gaminti seka
moms Chicagos firmoms:

American Brake Shoe and 
Foundry Company;

Superior Flake Graphite C
Russakov Can Company;
American Steel Foundr.es;
Marshall and Hischart Ma- 

chinery Co.;
Mercury Mfg. Company;
Earle Watt Woodworking 

Machine Co.;
Mld-West Dynamometer and 

Engraving Co.;
Cullen-Friestedt Company;
Carbide Tool Company, ir
Brust Tool Manufacturing 

Co.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Žudo 18-ietis

Vakar ir užvakar automobi
lių nelaimėse žuvo sekami 
Chicagos ir apylinkes gyvento
jai:

John W. Wilde, 60 m. am., 
5048 Carmen avenue, prie Fo- 
ster ir LeClaire;

Jerome C. Baker, 21, jš Hin- 
sdale, prie Jefferson, Wis.;

Don Richards, Lake Mills, 
Wis., 21, irgi prie Jefferson;

Vollmer Luther, 21, nuo 7200 
Prairie avenue, prie La Porte, 
Ind., ir

Theodore Dombroivski, 35, 
nuo 667 West 18th Street. Jisai 
žuvo nukritęs nuo troko. 
* ■ -- • n

0 Patys Negavo Net 
Teatran {eiti

Du berniukai, 15 metų Louis 
Blanchard ir 16 metų NVilliam 
Schempp, 1140 West .Jackson, 
sumanė nueiti į McVickers te
atrą. Bet pasirodė, kad neturi 
užtektinai pinigų. “Padarykim 
štai ką”, vyresnysis tarė savo 
draugui...

Netrukus abu jau buvo ant 
teatrų laiptų lauko pusėj, kur 
jie yra įrengti žmonių apsaugai 
gaisrui kilus. Berniukus pa
matė teatro tarnautojai—ir 
prasidėjo lenktynės, Berniu
kai užbėgo ant teatro stogo, 
nuo jo nušoko ant kito namo 
stogo, vėliau ant trečio, bet 
galiau buvo priversti nulipti, 
kai žvilgterėję žemyn, pamatė, 
kad kristi porą šimtų pėdų 
butų pavojinga, *o teatro sar
gai ir mėlynšvarkiai dėdės 
ankščiau ar vėliau juos vistiek 
sugaus.

“Lenktynių” pamatyti gatvė
se buvo susirinkusi didžiulė 
minia žmonių. Jie pamatė ge
rą “show” ir į teatrą nėję, bet 
abu berniukai, kurie tą “show” 
parūpino, turėjo grįžti namo 
nieko už pastangas negavę, 
gal tik piktai barti nuo poli” 
cistų.

Naciai giriasi jog beveik sunaikinę tą uostą.

, NAU.TIENŲ-ACME Telenhoto
LIMA, Peru$ — Lina Medina, penkių metų amžiaus 

jauniausia pasaulio motina, kuri bus atgabenta į Chicago 
tyrinėjimui.

Žinutės iš Cicero 
Lietuvių Gyvenimo

V estuvės—Ligonė
CICERO. — Jau kuris lai

kas kaip čia vyksta nepapras
tai daug vedybų. Ne tik jau
ni, bet ir augę—našliai ir naš
lės. Jei kaip tai tas našlių kliu- 
bas “bankrutys”.

Dvi poros našlių susituokia. 
Ignas Simonaitis su p. Jasevi
čiene, p. Kaupas su p. Bene- 
šiuniene. Gero jums sugyveni
mo. Baigkite savo amžių lai
mingai.

Jaunųjų sutuoktuvių yra 
daugybe — tad visų negalima 
suminėti. Tik keletą. Albert 
Shvegzda, A. Maziliauskas, F. 
Šileikis, J. šukulas, ir daug ki
tų. . <

Serga S. Karalienė
Vinco Karaliaus žmona So

fija s'rguliavo per kurį laiką 
ir. septintą dieną šio mėnesio 
išlaikė sunkią operaciją Wo- 
men’s and Children’s ligoninėj, 
Ashland Blvd. ir Maple Avė. 
leigu niekas blogo neatsitiks, 
tai p. Karai :enė , greitai grįš 
namo, 1608 S. 50th Avė., ir bus 
sveika, o tas tai svarbiausia 
— būti sveika.

Čia Karaliai yra plačiai ži
nomi, turi plačią giminę, taipgi 
priklauso prie Chicagos Lietu
vių Draugijos, o pats V. kara
lius senas S. L. A. narys.

Kadaise buvo garsus žmogus, 
o dabar depresijos ir senatvės 
suspaustas nieko neveikia. Vi
sų pamirštas. Argi taip: turė
tų būti ? D.

Čia Čekiais Gauna 
Tie, Kurie Pinigų į 
Banką Nedėjo

Šių dienų įdomybė

Gyvenime visgi būna keistų 
dalykų.

Paimkim bankus. Kadaise tai 
buvo labai garbingos įstaigos. 
Visi bankams lenkėsi, visi juos 
kėlė į padanges.

Atėjo vargo dienos, ir bankai 
pavirto ašarų pakalnėmis. Upe
liai ašarų bėgo, o kiek širdžių 
griaužimo buvo, kiek aimana
vimo, kiek skurdo tos vienu 
laiku garbingos įstaigos paliko!

Kai kurie bankai atsistojo 
iš depresijos griuvėsių ir da
bar gal nėra taip keliami į pa
danges, bet rimtai, tvarkiai 
tarnauja visuomenei.

Bet daugelis bankų iš griu
vėsių neatsikėlė. Yra bankinių 
trobesių, kurie buvo paversti 
alinėmis. Kiti, gal deramai, bu
vo pakeisti į laidotuvių koply 
čias.

Aš žinau vieną banką, kuris 
nebedaro bankinio biznio, bet 
dabar moka čekius žmonėms, 
kurie į seifą niekad neįdėjo nei 
dolerio.

Ve’kia Westsidėj
Tas bankas, apie kurį kalbu, 

veikia Westsidėj. Jo patalpose 
dabar yra įrengta nedarbo ap- 
draudos fondo raštinė. Tas fon
das, kaip, žinia, per tam tikrą 
skaičių savaičių moka apdrau
dę darbininkams, kurie prara
do darbus, arba kurie dirba ne
pilną laiką ir neuždirba užtek-

VAKAR CHICAGOJE
© Gaisras sunaikino 700 bu

šelių naujų sukultų avižų ir 
klojimą ūky j prie Woodstock, 
III, Nuostoliai siekia apie $3, 
500.

• Ugniagesių pastangomis 
buvo atgaivintas trijų metų 
berniukas Robert Maxim, stai
giai gavęs konvulsijas. Pagul
dytas Children’s ligoninėj. Ber
niukas ir tėvai gyvena 2235 
Jensen avenue.

• Policija ieško dviejų pik
tadarių, kurie apiplėšė taxi šo
ferį ir pašovė jį nugarom Už
pultasis yra 36 metų Fran Za- 
sadzinski, nuo 2116 North ave
nue, Guli apskričio ligoninėj. 
Piktadariai atėmė nuo jo $4.00. 
Apiplėšimas įvyko prie 22-tros 
ir Western avenue.

• Garaže ties 3802 North 
Ridgeway avenue, buvo ras
tas pasišovęs 69 melų chicagie- 
tis Alibert Kleist. Kulka pa
žeidė jam galvą.

• Patalinėj įsipainiojęs nu-
troško 6 savaičių Anthony 
Johnson, sūnūs chicagiečių 11. 
M. Johnsorių, gyvenančių ad
resu 1125 Farive.il avenue.......

O Bi verview Parke sekma
dienį įvyko lenkų šventė-išva- 
žiavimas kėlimui pinigų kare 
nukentėjusiams Lenkijos gy
ventojams šelpti. Dalyvavo 
apie 10,000. Panašus parengi
mas įvyko ir Pilsen Parke, 
26th ir Albany avenue. Ten 

tinai pragyvenimui.
Kai pažiūri į darbą, kurį tos 

raštines tarnautojai dirba, kai 
pažiūri į darbo netekusius dar
bininkus, kurie ten dabar gau
na pagalbos, tai galvon varu 
spraudžiasi juokinga mintis. 
Tai atėjo laikai, kad “bankas” 
moka čekius, nors tie, kurie 
juos gauna, ten niekad pinigų 
nedėjo. —J. J. P.

Pametė Draiverio
Laisnius Piknike

“Naujienų” skaitytojas p. 
William Putris, 4730 South 
Springfield avenue, prašo pa
skelbti, kad sekmadienį “Nau
jienų” piknike jisai pametė 
savo draiverio laisnių kortelę. 
Kas rado, prašom sugrąžinti p. 
Putrini. Telefonas VIRginia 
0447.

Sudegė Namo 
Gaisre

Negalėdamas pabėgti iš pa
stoges, kurioj jis miegojo, gais
re sudegė 61 metų chicagietis 
Edward Hovagimian. Jis gyve
no name adresu 3718 North 
Ashland avenue, kurio apati
niai aukštai kokiu tai budu 
užsidegė. Namas priklausė ve
lionio broliui.

Sprogimas, Gaisras 
Cuneo Spaustuvėj

Dėl perkaitusio ventiliato
riaus Cuneo spaustuvėj, prie 
Canal ir Cermak gatvių, vakar 
rylą įvyko sprogimas, o vėliau 
kilo ir gaisras. Jį pasisekė grei
tai užgesinti. Sužeistų nebuvo.

Gaisras Town 
of Lake

T0WN OF LAKE. — Nuo 
prasitrynusių elektros vielų pe
reitos savaitės pabaigoj kilo 
gaisras gyvenamam name ad
resu 4458 South Wood street. 
Nuostoliai buvo maži. Namas 
priklauso A. Rackienei.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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buvo susirinkę keli tūkstan
čiai Čekų, slovakų ir moravų.

• Fox upėj, prie Wauconda, 
keturi jauni chicagiečiai buvo 
valty j. Viduryj upės ji apvir
to. Ant kranto buvę žmones ir 
įvykį matę, tris laivo keleivius 
išgelbėjo, bet ketvirto netraukė 
iš vandens, manydami, kad 
jis moka plaukti. Bet jis ne
mokėjo, ir rezultate prigėrė. 
Tai buvo 20 metų Alfred Pro- 
kopouncz, nuo 959 Noble st., 
Chicago.

• Tuščiame name ties 827 
South State street, buyo atras
tas negyvas 44 metų chicagietis 
Joseph Gayda. Kamantinėji
mui apie velionį buvo suimtas 
39 melų Williain .L Bacon, 
nuo 809 S. State. Policija paty
rusi, kad pereitą penktadienį 
jis su Gayda buvo .susimušęs.

• Iš Chicagos upės, prie Da- 
men avenue buvo ištrauktas 
apie 35 metų skenduolis. Jis 
buvo apsivilkęs darbiniais rū
bais, Policija spėja, kad kūnas 
išbuvo vandenyj apie ,tris sa
vaites laiko.

9 Praradęs lygsvarą nuo 
verandos kieman 12-ką pėdų 
krito 67 melų Ernest Zenaty, 
nuo 4421 Thomas street. Pavo
jingai susižeidė.

• Kai kilo gaisras adresu 
6535 South Ashland avenue gę- 
sinti suvažiavo kelios koman
dos ugniagesių. Gaisras nebu
vo didelis, tad greitai ugnį lik
vidavo. Bet tuo darbas nepasi
baigė. Suuodę alkoholį ugnia
gesiai pradėjo po degantį trio- 
besį ieškoti kvapo šaltinį. Su
rado slaptą 250 galionų degti
nės varyklą, kelis galionus 
baigto alkoholio ir kenų. Va
rykla buvo įrengta triobesio 
garažiuj. Dabar po federalių 
agentų areštu randasi namo 
savininkas ir tariamas varyk* 
los operatorius, Maurice Mans* 
field.

• 4 metų berniukas, Cbcs- 
ter Sawalski, bežaizdamas gat
vėj, pavirto, tiesiai po ratais 
atvažiuojančio automobilio. 
Berniukas buvo taip panikos 
apimtas, kad negalėjo pajudė
ti. Ir tas jį išgelbėjo nuo mir
ties. Automobilio vairuotojas 
taip pasuko automobilį, kad 
berniukas paliko tarp ratų, ir 
išliko sveikutis. Jei butų ban
dęs judėti ar keltis, tai tikrai 
butų žuvęs arba butų buvęs 
sužeistas. Automobilio vairuo
tojas buvo 20 melų Edward 
Springer, nuo 2112 North Hoy- 
ne avenue. Sawalski gyvena 
ad. 2025 Websler avenue.

• Prie Damen ir Lake pik
tadariai užpuolė 21 metų Ja
mes Milne, nuo 2942 South 
Fairfield avenue. Atėmė ne 
vien jo pinigus (18 centų), bet 
ir pasiėmė disus rubus. Milne 
turėjo eiti vienmarškinis poli
cijos nuovadon pasiskųsti apie 
įvykį.

• Prie Fullerton ir Clarc- 
mont avenue, trys vyrai su
stabdė automobilį, kuriame 
važiavo \Valter Monger, 28 
melų, 4526 N. Hermitage ir 22 
metų Betty Tuschcn, 1812 Wa- 
shington bulvaras. Užpuolikai 
vyrą skaudžiai sumušė, o mo
teriškę “kidnapino” ir išlaikė 
ją nelaisvėj kelias valandas. 
Vėliau ją paleido prie Wash- 
ingtan ir Western gatvių kam
po.

• Susirupinusi pinigų tru
kumu pragyvenimui savo buto 
virtuvėje pasikorė 25 metų 
Mrs. Edna Robertson, 2940 No> 
Hoyne avenue. Ji neturėjo dar
bo, o vyras uždarbiavo po tru
putį grodamas gitarą alinėse.

• Brookfieldo žvėryno 
dramblys, Nancy, šeštadienį ir 
sekmadienį turėjo apie 40,000 
lankytojų. Kai kurie atnešė jai 
ir dovanų. Nancy, mat, laukia 
vizito nuo garnio.

Foundr.es
Farive.il



