
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntwi

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500
' —111 " — m   ■■ ..........■■■■■■  ■ ■■«■» ■    

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
į.....  .

THE LITHUANIAN DAILY NEWS□Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, UL,
under the Act of March 3, 1879

No. 192Kaina 3cVOL XXVII

s:S
HITLERIS PRADĖJO ILGAI SKELBTA 

PUOLIMĄ
Nori Įveikti anglų aviaciją, o vėliau ir 

pačią Angliją paimti
Du mėnesius garsintas vo

kiečių puolimas jau prasidėjo. 
Apie tai skelbia nacių radijas 
ir spauda.

Praeitą penktadienį vokiečiai 
bombardavo' Angliją aštuoniais 
šimtais orlaivių. Sekmadienį 
puolė 400. Pirmadienį pasiuntė 
500. O vakar Angliją aplankė 
G00 vokiškų orlaivių. Paskuti
nėmis keturiomis dienomis puo
limas buvo darytas 2300 or
laivių. Dalis šių orlaivių pas’e- 
kė savo tikslą, o kitiems teko 
grįžti atgal Anglijos krantų 
nepasiekus. 208 vokiečių lėk
tuvai visai atgal negrįžo.

Vakar vokiečiai pradėjo šau
dyti ilgavamzdėmis patranko
mis, įtaisytomis Francuzijos 
pakraščiuose. Vokiečiai giriasi, 
kad šių patrankų paleisti šovi
niai šimtą mylių lekia, tuo tar
pu anglai tvirtina, kad “bertų” 
daromi nuostoliai yra labai ne
dideli.

Anglų ir vokiečių karo pra
nešimai labai skirtingi. Vieni 
ir kiti skelbia didelius laimėji
mus ir d.delius nuostolius,. bet 
vienų daviniai yra priešingi ki-
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tiems. Vokiečiai skelbia, kad 
jie įveikę anglų aviaciją, tuo 
tarpu anglai tvirtina, kad vo
kiečiai nepajėgė prasimušti pro 
anglų lakūnus.

Hitlerio aviacija tris kartus 
yra didesnė už anglų aviaciją. 
Hitleris pirmiausia nori sumuš
ti anglų aviaciją, o paskui pra
dėti invaziją. Bet anglų avia
cija yra daug mitresnė. Anglai 
numuša tris kartus daugiau vo- 
kieč.ų, negu vokiečiai anglų. 
Jeigu šios žinios yra tikros, tai 
aviacijos mušis gali pasibaigti 
lygiomis, nežiūrint į didelį kie
kio skirtumą.

Britų ministeris pirmininkas 
Churchill parlamente pasakė 
kalbą. Kalbėjo karo reikalu ir 
priminė, kad skelbtas blitzkrie- 
gas jau pradėtas. Vyriausybės 
vardu jie liepė visiems anglams 
suglausti savo gretas ir tęsti 
kovą.

Reikia linkėti, kad anglai tu
rėtų pakankamai ištvermės 
šiam * puolimui atsispirti. Jeigu 
sulaikys Hitlerio invaziją, lai
mės ir karą.

Rusų okupacinės kariuomenės Lietuvai primesta vyriausybė. Viduryje Justas Paleckis, 
kuris respublikos prezidento vardu pasirašinėja maskoliaus Dekanozovo paruoštus įstatymus- 
Jo dešinėje stovi prof. V. Krėvė-Mickevičius, kuris vedė derybas nepriklausomybei likviduo
ti. Kairėje finansų ministras Ernestas Galvana įskaš, krašto apsaugos min. ir kariuomenės 
vadas div. generol. Vincas Vitkauskas. Kiti, iš kairės į dešinę: žemės ūkio min. agr. Matas

«vietimo ministras Antanas Venclovas, teisingumo min. prok. Povilas Pakarklis ir 
sveikatos min. Dr. Koganas. Vaizde trūksta vi lauš reikalų ministro Mečio Gedvilos.

Italų, graikų ir jugo 
slavų konfliktas

Vakar anglai numu 
še 200 vokiškų 

lakūnų
rugp.LONDONAS, Anglija, 

13 d. — Vakar vykusiuose oro 
mūšiuose vokiečiai neteko 200 
lakūnų. Vieni jų žuvo bekris- 
dami, o kiti pateko nelaisvėn. 
Dalį jų numušė priešlėktuvinės 
anglų patrankos, o kita dalis 
buvo numušta anglų lakūnų. 
Tuo pačiu metu anglai vakar 
neteko tiktai 12 savo lakūnų. 
Numušti anglų lakūnai, jeigu 
jiems pavyksta gerai nusilei
sti, nežūva, bet tą pačią dieną 
gauna naują orlaivį ir vėl ga
li leistis į kovą. Tuo tarpu vo
kiečiai, jeigu ir lieka sveiki, 
patenka nelaisvėn. Nelaisvėn 
paimti vokiečių lakūnai tvirt> 
na, kad Vokietijoj jaučiama 
patyrusių lakūnų stoka.

nes centrams sunaikinti, o vė
liau didelių kanuolių ir orlai
vių pagelba pradėti invaziją. 
Vokiečiai uostuose turi paruo
šę didelį laivų ir kariuomenes 
skaičių, kurį tikisi išlaipdinti 
Anglijos pakraščiuose.

ROMA, Italija, rugp. 13 d. 
— Patikimuose italų sluoksniuo
se kalbama, kad šiomis dieno
mis Italija pareikalaus žemės 
iš Jugoslavijos ir iš Graikijos. 
Jalai reikalaus /"ne sau”, bet 
Albanijai. Italų spauda jau ruo
šia dirvą šiems diplomatiniams 
ir karo žygiams. Prie graikų 
cimba dėl bandito nužudymo, 

o prie Jugoslavijos dėl fašisto 
mirties.
“albanų” žemes. Tikrumoje ita- 
ai nori pasinaudoti proga ir 
pagrobti žemes iš tų valstybių, 
kurios nesijaučia pakankamai 
stiprios atsispirti didesnei

jėgai.

Japonai areštuoja 
daugiau užsie- 

niškių

Graikai atmeta ita
lų kaltinimus

Italai nori padidinti

Vokiečiai vartoja 
žalias dujas

TOKIO, Jappnija, rugp. 13 d. 
— Pranešama, kad sąryšyj su 
augančia neapykanta prieš bri
tus buvo padaryti nauji užsie- 
niškių areštai. ■ ’

Kwantungo provincijoj areš
tuota 19 užsieniškių. Suimt eji 
kaltinami vedę propagandą 
prieš japonų okupaciją. Prane
šimas nesakot kokios pilietybės 
suimtieji, bet spėjama, jog dau
giausia bus anglai.

ro
ka

600,000 francuzų 
darbo stovyklose

Šveicarų nuomonės 
blitzkriego reikalu

LONDONAS, Anglija, rugp. 
13 d. — Anglų lakūnai paste
bėjo, kad vokiečių orlaiviai var
toja žalias dujas nelaimėje. 
Kai vokiečių lėktuvui juroje 
atsitinka nelaimė, jis paleidžia 
debesį žalių dujų. Kiti vokie
čių orlaiviai, pamatę minėtas 
dujas, skuba pagelbon. Vienas 
yrltų lakūnas numušė vokiečių 
orlaivį ir nusileido paimti ne
laisvėn vokiečius. Jis pastebėjo 
paleistas žalias dujas. Netru
kus ten pradėjo sukinėtis ir 
pagelbon leistis vokiečių lėktu
vas. Britai ir naujai atvyku
sius vokiečius suėmė.

Italai sulaikyti 
Somalijoj

KAIRAS, Egyptas, rugp. 13 
d. — Italų puolimas sulaiky
tas visoje Somalijoj. Italai la
bai smarkiai nukentėjo, kai 
priartėjo britų kariuomenės įsi- 
stiprinimų. Iš kitos pusės egyp- 
tieč:ai padarė labai rimtą įspė
jimą italams, kad jie visi ligi 
paskutinio mesis kovon, jeigu 
italų kariuomenė bandys oku
puoti Egypto žemę. Egyptiečiai 
yra pasiryžę padėti britams ka
riauti prieš italus.

BERLYNAS, Vokietija, rūgo. 
13 d. — Francuzijoje buvusie
ji vokiečių belaisviai sugrąžin
ti atgal Vokietijon, o vokie
čių suimtieji francuzai yra 
siunčiami į centrą Vokietijos 
įvairiausiems ūkio darbams. 
Vokiečių vyriausybė, nutarė ve
žti į Vokietiją 600,000 francu
zų belaisvių rudens laukų dar
bams.

Kitą 
brikus 
džioje 
lizuoti 
rudens
bar pakeitė savo nusistatymą. 
Tuos darbus atl.ks francuzų 
belaisviai.

ATĖNAI, Graikija, rugp. 13 
d. — Vakar graikų vyriausy
bė davė oficialų paaiškinimą 
dėl kai kurių italų užsipuolimų 
spaudoje. Italai kaltina grą- 
kus nužudžius didelį albanų 
“patriotą’' Hoggią. Graikų vy
riausybei Hoggia buvo žinomas 
prieš kelis metus, kaip pagar
sėjęs kalnų banditas. Už Hog
gią sugavimą graikų policija 
buvo paskyrusi premiją, dar 
Albanijai esant nepriklausomai 
valstybei. Albanijos vyriausybė 
dėl to visai neprotestavo. Hog
gia tapo nužudytas ne graikų 
vyriausybes, bet pačių Hogg a 
draugų, kitų dviejų Albanijos 
banditų. Tai yra, paprastas kri
minalinis dalykas,
italų vyriausybė neturi 
teisių daryti 
taip ji bus 
biaujant su 
kurie* kartas
nuošė dar pasirodo.

prie kurio 
jokiu 

feklamacijų. Ki- 
įtarta bendradar- 
kalnų

nuo karto
plėšikais, 

Balka-

Hore-Belisha kriti
dalį siunčia į karo fa- 
ginklams gaminti. Pra- 
vokiečiai manė demobi- 
dalį savo kariuomenes 
darbams atlikti, bet da-

kuoja Churchill

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Vokiečių karo laivai ir submarinai pradėjo pulti anglų 

pakraščius. Laivų puolimas yra suderintas su aviacija.
— Anglai skelbia, kad vokiečiai bombardavo Southampto- 

no karo bazę 500 orlaivių, šiandien anglai numušė 69 vokiečių 
lėktuvus.

— Vokiečiai nužudė olandą Myndert MieuWissen. Jį teisė 
už anglams suteiktą karo pagelbą.

— Praeitą naktį anglų sunkus lėktuvai bombardavo Ber
lyną. Berlynas bombarduotas antrą kartą šio karo metu.

— Britų aviacija bombardavo 24 vokiečių oro bazes. B fe 
to, smarkiai bombardavo Francuzijos ir Belgijos pakraščiu 
uostus.

— Mussolini spauda ir toliau tęsia šmeižtus prieš graikus. 
Manoma, kad jis nori išgauti diplomatinių ir ekonominių kon
cesijų iš Graikijos.

— Maršalas Petain skundėsi, kad visi jo vyriausybes nu
tarimai buvo sabotuojami. Jis prižadėjo imtis labai griežtų 
priemonių.

— Japonų ministerių kabinetas nutarė įsteigti propagan
dos ministeriją. Ministerijos uždaviniai ir sąstatas kopijuotas 
nuo vokiečių.

— Rusai palaiko Bulgarijos reikalavimus Dobrudžei atgau
ti. Jie tikisi vėliau gauti visą Bulgariją.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
13 d. — Diplomatiniuose ir ka
ro sluoksniuose kalbama, jog 
netrukus galima laukti skelb
tos vokiečių invazijos, šveica
rai apskaičiuoja, jog tai gali 
įvykti trijų dienų laikotarpyj. 
Dabar vokiečiai stengiasi su
naikinti anglų aviaciją, vėliau 
mano pasiųsti orlaivius pramo-

Anglai ruošiasi par 
tizanų karui

Vyksta japonų-fran 
euzų derybos

rugp. 
sakytoje kal- 
karo ministe- 
smarkiai kri- 
vyriausybę už

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

Debesuotas, panašus į vaka
rykštį.

Saulė teka 5:56 v. r., leid
žiasi 7:54 v. v.

ŠANCHAJUS, Kinija, rugp. 
13 d. — Pranešama, kad vyk
sta japonų-francuzų derybos. 
Japonai įteikė savo reikalavi
mus francuzų pasiuntiniui To
kio. Reikalavimai taip sureda
guoti, kad atrodo tarytum tai 
butų ultimatumas. Derybos 
šiandien prasidėjo Vichy tarp 
Petain vyriausybės ir japonų 
atstovo Francuzijoj. Japonai 
padarė labai didelius reikalavi
mus Indokinijoj. Nemanoma, 
kad francuzai atsisakys tenkin
ti japonų reikalavimus.

Policija naudojasi 
nacių nesantaika

LONDONAS, Anglija, rugp. 
13 d. — Britai ne tiktai reor
ganizavo visą savo kariuome
nę, bet senai ruošiasi žūtbūti
nei kovai savo kraštui nuo vo
kiečių ginti. Visi britų sava
noriai yra mokomi pačių pa
prasčiausių, bet labai svarbių 
karo dalykų. Britai yra nusi
statę ginti kiekvieną savo že
mės sprindį, todėl prie jo ata
tinkamai ir ruošiasi. Visi an
glai yra mokomi kaip pasislėp
ti greitai nuo priešo, kaip var
toti peilį kovoje; kaip ant grei
tųjų išsikasti reikalingą apka
są; kaip vartoti partizanų ko
vos metodus; kaip kovoti gat
vėje. Britai yra supažindinti siLvuMi h
vokiečių taktika ir mokinami, I siryžę kovoti ligi paskutinio.

kaip juos sumušti, jeigu jie 
kartais pabandytų okupuok 
britų salas. Visi anglai yra pa-

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugp. 13 d. — Argentinos po
licija pasinaudojo Argentinos 
nacių tarpe įvykusia nesantai
ka ir pradėjo labai vykusius 
jų areštus. Vienas suimtas na
cių lyderiukas pradėjo pasako
ti policijai apie kitą nacių ly
derį, kuris pasigrobė valdžią, 
žinoma neteisingai, ant kitų 
Argentinoje veikiančių nacių. 
Policijos valdininkai gudriai 
mokėjo išnaudoti šį asmenišką 
nac’ų lyderių ginčą, gavo labai 
geros medžiagos ir padarė la
bai daug areštų. Policija su
ėmė nacį Edmund Muckheiirv
pas kurį rado labai daug pro-]siūlo argentiniečiams prlim+i 
pagandistinės medžiagos. Ar- Hitlerio protektoratą.

LONDONAS, Anglija, 
13 d. — Vakar 
boję buvęs britų 
ris Hore-Belisha 
tikavo Churchill
nepakankamą energiją anglų 
kariuomenei stiprinti. Jis rei
kalavo būtinai sudaryti 100 di
vizijų kariuomenę. Reikalavo 
paties moderniškiausio apsi
ginklavimo. Kritikavo vyriau
sybę dėl Burma vieškelio 
darymo. Belisha nuomone 
glai turėtų daugiau padėti 
niečiams, nes pastarieji bus 
kalingi kovai prieš bendrą
tų priešą. Taip pat reikalavo 
visiškai panaikinti bedarbius 
Anglijoj. Dabar Anglijoj jų 
dar yra 800,000. Su tokiu di
deliu bedarbių skaičiumi mes 
nenugalėsim Hitlerio, — sako 
Belisha. Hitleriui dirba ne vien 
vokiečiai, bet keli milijonai be
laisvių.

už-
an- 
ki- 

rei- 
bri-

gentinoj gyvenantieji naciai

Albanijoj sukilimas 
tęsiasi

ATĖNAI, Graikija, rugp. 13 
d. — Gauta žinių, kad penk
tadienį Albanijoj prasidėjęs 
sukilimas plečiasi. Susirėmi
muose žuvo apie 400 italų. 
Tvirtinama, kad sukilime daly
vauja ne vien tiktai Mati ap
skrities albanai. Prie jų prisi
dėjo ir Millidati apskritis, šią- 
me apskrityj sukilėlių skaičius 
dar didesnis, negu pirmame, 
jis siekia 5000. Tuo tarpu Ma
ti apskrity priskaitoma tiktai 
3000. Italų laivai, smarkiai sku
bėdami, vakar atvežė į Durra- 
zo uostą, gerai ginkluotus ka
riuomenes pulkus sukilėliams 
malšinti. Italai malšina labai 
žiauriomis priemonėmis, bet su
kilimas dar nenumalšintas. Ita
lų pranešimai stengiasi suma- 
žirfti sukilimo reikšmę.

Amerikon atvažiavo 
Kerenskis

NEW YORK, rugp. 13 d. — 
Aleksandras Kerenskis, buvęs 
Rusijos ministeris pirmininkas, 
transatlantiniu orlaiviu atvyko 
į Suvienytas Amerikos valsty
bes. Kerenskiui pavyko iš Fran
cuzijos pabėgti į Angliją, o iš 
ten atvažiuoti į Ameriką. Jis 
neteko viso savo turto ir visų 
savo dokumentų bei knygų. Vi
sa tai pasiliko Paryžiuje. Ke
renskis pareiškė spaudos atsto
vams, kad vokiečiai nelaimės ą 
šio karo. Anglai yra pasiryžę 
gintis ir mokės apsiginti. Jo 
nuomone francuzai pralaimėjo 
dėl tarpusavio nesutarimo ka
ro politikos klaus'mais. Fran- 
euzija buvo - pakankamai stipri 
ir galėjo toliau tęsti karą.

Nenori isileisti karo 
pabėgėlių

SAN JOSE, Costa Bica, rugp. 
13 d. — Costa Rica vyriausy
bė nutarė sustabdyti imigraci
ją. Visiems Europoje esantiems 
savo krašto konsulams vyriau
sybė įsakė niekam nebeduoti 
daugiau vizų. Tuo pačiu metu 
pranešama, kad Costa Rica vai 
stybėje gyvenantieji italai ga
vo iš Mussolini vyriausybės 
įsakymą grįžti į Italiją. Mus- 
solini reikalingas kareivių, to
dėl ir kviečia italus namo, kad 
galėtų juos mobilizuoti.

Užmuštas Australi
jos štabo virši

ninkas
SYDNEY, Australija, rugp. 

13 d. — Australijoj šiandien 
įvyko labai didelė orlaiv o ka
tastrofa. Aukštus valstybės 
valdininkus Vežąs orlaivis nu
krito žemėn ir užmušė dešimti v 
asmenų. Užmuštųjų tarpe yra 
vyriausias kariuomenes štabo 
viršininkas generolas White, 
krašto apsaugos ministers 
Street, oro laivyno ministeris 
Fairbairn ir viceprezidentas 
Gullet. Jie skrido iš Melbourne 
į Caneberą, kur turėjo daly
vauti ministerių kabineto po- 
sėdyj. Žuvo ir daugelis kitų ka
ro ministerijos valdininkų. Or
laivis buvo priverstas nusilei
sti. Pilotas žemę pasirinko blo
goj vietoj, orlaivis pakrypo, už
sidegė ir viduje sėdėjusieji ne
turėjo galimybės išlipti. Jie vi
si viduje ir sudegė.

Peru valstybė priima 
pabėgėlius

LIMA, Peru, rugp. 13 d. — 
Peru parlamentas vakar priėmė 
nutarimą, kuriuo leidžia vy- *■7 v
riausybei studijuoti ekonomines 
galimybes ?r leisti įvažiuoti į 
šią valstybę nuo karo nuken- 
tėjusiems Europos gyvento
jams. Parlamentas leido vy
riausybei įsileisti 50C0 nuo ka
ro nukentėjusių vaikų. Pasigė
rėtina, kad Peru ruošiasi ati
daryti savo duris tuo metu, kai 
daugelis valstybių nenori gir
dėti apie fašistų aukas Euro
poje.

Amerikiečiai pakei
čia išvažiuojan

čius anglus
ŠANCHAJUS, Kinija, rugp. 

13 d. — Amerikos Tolimųjų 
Rytų laivyno viršininkas Hari 
šiandien pareiškė, kad Ameri
kos jurininkai perims v.sas 
sargybas tarptautinėse konce
sijose, kurias ligi šiam metui 
nešė britai. Amerikiečiai kvie
tė japonų juros laivyno v rši- 
ninkus tartis šiuo reikalu, bet 
japonai neatvyko. Japonai pa
tys nori perimti britų apleistus 
postus. Tuo reikalu gali kilti 
konfliktas.
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ISPANŲ LAISVES KOVA
iiii^

(TęslHys)
Kitos Kirogos miego nelaimės 

ispanų tautai.
Laimė, kad ispanų tautos 

dauguma, kuri labdi gerui teš- 
ptiblikomį detnokraitį Rasabes 
Kirogų pažinojo, nesnaudė, bet 
akyliai budėjo. Juk kiroga db 
pirmų kartų pbamlėgojo svam
bius ispanų gyvenimo įvykius. 
1930 m. Revoliucinis Respubli
konų Komitetas ruošė pervers
mų] prieš monarchijų. Turėjo 
ryšius, su kai kuribiiiis įguld- 
misyiairios buvo prižadėjusios 
sukilti. Jakos įgulos karininkai 
taip pat pasižadėjo dalyvauti 
sukilime. • Kapitonas Fermiu 
Galan, revoliucinio Jakos komi
teto pirmininkas, po to kai ke
lis kdrtus sukilimo diena Buvo 
atidėta, pranešė Madrido komi
tetui, kad Jo įguloj viskas pa
ruošta, kad sukilimo dieiios ati
dėliojimas gali pakenkti jo pa
sisekimui ir todėl, jeigu jis is 
Madrido negausius jokio įsaky
mo, gruodžio 14 dienų išvedąs 
įgulų Ir skelbtus respublikų.

Revoliucinis Respublikonų 
komitetas, gavęs iš Galano to- 

' kių žinių, nusiuntė savo pasiuii-

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

SUDRIK
FUKN1TURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontu

3409 So. halsted Stįęet
Tel. Yards - 2151, __________ ;___________ z__

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų
kritiniai Drabužiui

\ (iliustruota)

KAINA $1.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

titiį į Jakų, kad lalkii perspėtų 
Galanų ir atidėtų sukilimų dar 
kelioms dienoms. Revoliucinis 
Komitetas dar turėjo užmegzti 
ryšius su kai kuriomis kariuo- 
mehės ddlimis ir šdkilimo phši- 
šekimtii buvo reikdlinga, kad 
biitindi jis butų atidėtas. Koidi- 
leto jiašluhtinys Stryko į Jakų 
vėlybų hdklį. VietdJ to, kad vyk
tų į nurodytų vietų, kur jo lau
kė sukilimo komiteto nariai ka
riškiai, pasiuntinys buėjo į vie
nų centrinių viešbučių ir atsigu
lė, nbs jaiii pdšit’bclt’, jog visa 
Juka mieganti.

Kapitono Galano sukilimas.
Kapitonas Galanas, ligi į>h- 

škirto laiko riešuldtlkįs jokiul 
pranešimo iš Madrido komiteto, 
areštavd įghloš viršininkus, su
kėlė kdbeivius, juos kvietė pri
sidėt! prie šukiliirio ir užėmė 
Stratbginbs Jakos vielas, areš
tuodamas visų civilinę gvai’d.- 
h-

Kai Jaka jau bdvo patinki, 
kai ten įvestas karo stovis ir 
paskelbta respublika, kai ten 
buvo paskirtas naujas burmis
tras (tas pats, kuris vėliau iib- 
tejo areštuoti konspiruojančius 
katiiiinkus) ir kai pirmieji įgu
los batalijonai stiklinsiu kari
ninkų lydimi išvyko į Ilueskų, 
kdd toliai, susijungę su lauku
siais sindikatų darbininkais ga
lėtų žygiuoti į Bdrceloiių, atsi
rado Madrido komiteto pasiun
tinys. Jis stlšibado Galanų ir 
jam papasakojo, kad reikia su
kilimų atidėti, toks yra Madri
do kohiitetb nutarimas.

—U kur tamsta vakar vaka
re buvai?

—Viešbutyj.
Kodėl tamsta laiku nepra

nešei man šio nutarimo?
4. .... , 

kapitonas Galanas spjovė pa
siuntiniui į veidų ir pasiuntė šu
nim šėko piauti, o pats išvyko 
į Hucškų kartu su ten išėjusia 
kolona.

O kas gi buvo tuo Madride 
esančio Revoliucinio Komitctd 
pasiuntiniu? Nagi senjoras San- 
tiago Kasares Kiroga. Jis galvo
jo, kad naktį įgula nesukilsian
ti ir nuėjo ramiai miegoti. A- 
pie pusę penkių buvo prikeltai 

I kan uolos šūvių, kuriuos karėi- 
| viai turėjo leisti prieš nenorin-

(RaNE COAL COMI’ANS
5832 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mirte. Rųn iš geriausių, mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ...........  ..... * ■

jr Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
^xant 50 torių ar daugiau tiktai ........... ■

PETROLEUM CARBOrt ČČKE $jį.25
Sales Tax čL.stra perkant 5 tonus ar ddiigiau. Tonas .... ....... ©

✓

2586—Išsiuvinėjimas lovds ilžkloditi*

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT fclfcPT.,
Į 113$ So. Halsted St, ChicriH ftll.

• • . i . 1 T*" " *'.«’• • 4 < * * » K 4

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė....

’ Adresas.......................

‘ Miestas ir valstija
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čių pasiditbll bivlilnę gvardijų. į 
Galano štikiliihhs neįavyko.
Del šio Kasarėš Kiroga pra- 

miegojinlb iibįiavykb visas su
kilimas. Jakos įgula Buvo viB- 
nintėlė, kuri sukilo. Daugiau

• ♦ •*•»#- I • 1 « • « «- •

niekas nė pirštu nieko nepaju
dino. Sukilėliams nelemta buvo 
nė prie Hueskoš prieiti. Pake
ly j juos pasitiko didelės kariuo- 
mbpės dalys, ir po keliolikos va- 
IdndŲ rhlišlo rėsįjįibiikonai tu- 
tėjb bašidubil.

felikillhie pasižudej tįsios daly
vauti iviadrido aviacijos dalys, 
hėhbrėjd palikti Jakos įgiilų 
vienų ir taip pat sukilo, bet ir 
ibi! ŠtikiliniHš blivb gtbitai Lk- 
vldtįblhš, Višo ib rbzuliatai bu- 
yb iiiidhi: kapitonai Fermiu Gd- 
Idii ib bdrcia Hermandbz tapo 
šbšalidyti, visa Takūs kdrihiiikų 
dait^lihia Įlglėitiš hietdhiš įiii- 
jdtišia kalėj ibiu, hd ir rešįkibli- 
<bš pasUibiihas atidėtas kb- 
IbHiš hiėtlbslaihs.

višd tai hblbHllb kąsdreš fci- 
rbįįd iiiib§d vdišiliš. Lieboš 1b 
(I; Hilb^dš iš išĮjHHtį tdftloš pd- 
IblkilldvB ddtig duiiglati atiktj, 
Hbgti HeibHild ddltbš šttkiliihb 
HiėUi. .

b tdlĮj jvykd ibdėl, kdd tšpd- 
llijd: kaip miHejbHij tilvo rėš- 
Įjliblika be rbšįjUMikbhtj. iš md- 
žbš i’bšptikllkbliįį šatijėles nėbti- 
v8 gdiitiia įidšlriilktl ^abešiiių 
iiiibliitį. Ašdilid t>dškyi'ė gabiah- 
siųjį, bet matome, kad jis visai 
netiko užimamai vietai. Ispani
joj respublikonais buvo tie, ku
rie dar miegojo, kurie snūdu
riavo gražiose praeito šimtme
čio formulėse, tuo tarpu didelė 
krašto dauguma buvo gerokai 
savo akis praplėšus ir savo 
žvilgsnį mėtė į ateitį, o ne į 
praeitį.
Ministeriai miegojo, bet liaudis 

budėjo.
Liepos 16 d. naktį miegojo 

ministeris pirmininkas, miego
jo ir kiti ministeriai, bet visų 
naktį nesudėjo akių tie visuo
menės sluoksniai, kuribms. fa- ¥-. - ‘ | ‘IV Jt k ix i •' e. •'fsizmas buvo gyvybes ar mirties 
klausimas. Budėjo anarchistai, 
sindikalistai ir socialistai. Budė
jo ir visi tie liberališki visuo
menes elementai, kurie manė, 
kad fašizmas ispanų tautai bus 
didžiausia nelaimė ir jų vėl su- 
grųžins į trečiaeilių valstybių 
vietų, pavers kolonija ir sugrų- 
žins į viduramžius.

Budėjo Ispanijoj ir tie ne
skaitlingi ispanų kariuomenei 
elementai, kurie turėjo ryšiuš 
su antifašistinėmis organizaci
jomis, buvo informuoti apie 
rengiamų perversmų ir buvo 
pasiryžę savo gyvybę aukoti, 
kad tiktai neįsigalėtų reakcio
nieriai. Ypatingai su dideliu į- 
tempimu laukė įvykių telefonis
tai, telegrafistai^ radijo tarnau
tojai ir jurininkai. Jie nemiego
jo, bet sekė kiekvienų pasikal
bėjimų, kopijavo kiekvienų le- 
legramų, kad jų vėliau galėtų 
iššiftubti, ir iiiformavo tuoš 
asmenis, kurie taip pat buvd 
paširyžę, kaip ir jie, jeigu buš 
rcikaldš; dtidiibti gyvybę.
Soclhllst^i ir šindika-listiii ėihd 

Škr&ybds.
Šiidikalištai ir sOcialištai h< 

tikldi Blidejb; bet ir ruošusi re- 
hkcihbš jėgas atremli. Mddrido; 
Babctdohds, Saragosos ir kiti! 
didesnių miestų Apsaugdš ko- 
iiiitėtai pastatė ant kojų visiiš 
sdvo narius, kiekviendill blivo 
diiotaš įsdkymas pasirūpinti 
gihkldiš, kiiėkvibiiarh blivo pa
skirta vieta, kur jis ĮiriValę bū
ti pavojaus vaiandofriis, klfek- 
Vicnam bijvo nurodyta Su kuo 
jis privalo palaikyti ryšius. Aįi- 
šUUgbš Komitetas pastatė ii'e- 
ženklihs sargybas prie visų tų 
vietų, khr gali bUti UtbncbntrUo- 
jamos fašistinės jėgos ik iŠ kur 
gali priešas ddryti pirmuosius 
fiublihius. AkiQ iibnuleido niid 
tarblvihiiį ik višlį fašistiiiiij 
centrų.
Sukilimas prasidėjo Afrikoje.

inųšias nerimų tvirlinaiičias ži- žiaubiai elgėsi su jų tarnauto- 
Biaš. Buvo gauti Btanėšiihai iš jais, kaiį) ir sindikate su darbi- 
Altikds, kad ispdhų karihome- birikais. Melilė tuoj atsidūrė su
dės dalys, sto^iiičios Melilej, dilelių rdrikOse. Kiekvienas kal- 
ptadėjo nebamuinils. Iš pradžių riai nusiteikęs pilietis, jeigu jis 
iiiekas Hežihdjo kuri tiė nebd- Sdskūbb pasprukti iš sukilėlių 
mtiinai pasireiškė, bet į pavaka-1 nagiį, nieko kito negalvojo kaip 
rę jau buvo daug tikslesnių ži- * Bėgti kiek galima greičiau nuo 
nių. Pasirodo, kad penktadienio siaučiančios gaujos.
rytų, dpiė 10 valaiidį keli ka-| ^Iblilbj pbadetas sukilimas po 
riuomenės būriai iš kareivinių pietų persimetė į kitus ispanų 
iltivyko tifešiog į darbinįnkų | Afrikos miestus. Ten buvo var- 
siiidikatų ir padare tikrų sker- tojami tie patys žiaurumai įn’ieš 
dyhęi Sindikate btiVo apie 100 darbininkus ir pribš visus libe- 
darbiiĮinkų. Datigiirha jų Buvo'raliai nusiteikusius elėnienttis. 
bedarbiai. Eiųvo susirinktisi sin- Buvo naikinama visa, kas buvo 
dlkato valdyba, kuri posėdžiavo 
ir tarėsi apie artėjantį pavojų. 
SiHdikalari įšlveržtišieji kari- 
ilirikai ir kareiviai ttioj pradė
jo sativaliiitiii. Jiė Hfe tiktai pra- 
dėjb ddtižyti sin^ikhtb baldus, 
bbt žyrhėsilitibšiuš sindikato vel
kėj tiš ifeii pat, pačiriine sindika
te, ii- stišadue. Kariiiirikai ir kd- 
rbiviai blivo Shidi'kiai iškerę, Ir 
visi jų vėikšiiiai įasižymejo nč- 
paiirastii brlitaluriili.
kdl-irtihkAl, latytiiiii itifedžibk- 

ifejj šdlido dai’bitiihkiiš.
v ■

įsakė pravesti specialę telefono

taip sujungė, kad būdamas na
mie galėtų kontroliuoti kiekvie
nų siunčiamų žinių. Visiems ra
dio tarnautojams įsakė jam į- 
teikti net ir tarnybinių prane
šimų kopijas. Tarnautojai apsi
metė, jog jie artimai bendra
darbiauja su kapitonu Aldekoa, 
tuo tarpu jie visi buvo kairaus 
nusistatymo ir buvo pasiryžę 
užkirsti kelių fašistams, sumai-

Dr. V. E SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 6994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So, Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

į;“-;

Naktis praėjd ramiai, bet Už
tat 17 dieiios rytas atnešė pit-

gėlljėtis, bėgli iš 
U latikb kiti lauke

gaiš; įjradbio 
šlndikdto.
štdvėjiisiėji kaHat Išbėglisids 
JiraHėjo itiėdžibti gatvėse. Vielii 
blivo Hlišduti gatvėse, kiti tikė- 
daiiiiicsi savo ndmuose sųrhšti 
saugių vietų, bėgo į juos ir bu
vo nušauti ant paties savo grįn- 
čios slenksčio.

Girtų kareivių sali valiavimus 
nesibaigė vien sindikato puoli
mu. Jie tuoj puolė visas respu
blikoniškas įstaigas ir taip pat

respublikoniška.
Svarbi generolo Franko 

telegrama.
Pehktadienį, apie pietus, ceh- 

ti’aiinė ispanų kariuomenes ra
dio stotis Giudad Liiieai mieste
ly gdvb iš Kiuiarijų salų radio- 
gi'dmų, ktiri buvo pasirašyta gb- 
liebolo Branko. RHdio stočiai 
bltVb Įsakomu persiųsti atsiųs
tų pranešiiiių Visoms įguloms.

itddiograiiia sakė, jog Kana- 
rljų salose stbviiičios kariuomb- 
iiės įgula yra Solidari su Afri
koj štikilusioiliiš įguioihis. Ka- 
lidrijų įgulos vardu Fratiko 
sveikino visus karius, pasityžb-

Radio stoties tarnautojai, ga- 
vę Franko radiogramų, nė vie
no žodžio nepranešė kapitonui 
Aldekoa, bet tuoj jų pasiuntė 
krašto apsaugos ministeriui. Jie 
lahkė iš krašto apsaugos minis
terijos energingų žygių, kurie 
sutrukdytų sukilimų. Bet ka
dangi labai didelio pasitikėjimo

še sindikalistinems savo organi
zacijoms, kurioms priklausė

Gitiddd Lirieal radijo stoties 
viršininku buvo kapitonas Al-’ 
dekoa. Jis blivo žinomas ttirįš 
fdšistinį nusistatymų, bet Asd- 
nia jį paliko kariuomenėj, nes, 
girdi, buvo geras radio specia
listas.

Drųstis kdriii fėlėforiištų 
pdsielgimas.

Prieš porų šavaicių Aldekoa

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 
'Amėulance . 

H DIENĄ Ir NAKTl i

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Šo. Hermitag-e Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefohas lAFAYETTĖ 0727

i _ a—< • koplyčios visose
J—-L^ 1 Chicagos dalyse

Klausykite iniisų ttdte programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 11:09 vai. ryto iŠ W. &. L P. stoties (1480 K.) 

ra POVILU BALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

TUKIME 
KOPLYČIAS 

visose Miesto 
bALYSĖ

III..............

........ LACpAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phdkie CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th slreėt Tbl. PulUnan 1270

J. LlULEViCIUS
434Š fe. California Avenife Phone LAFayette 3572

ANTANAS M; PHILLIPS
3307 Lituanica Avehue Phone YARds 4908

, i. j- ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

ĄNTHONY B. PETKŪS
6Š12 So. 'VVeštėbh AVfe. Phone GROvehill 0142
1410 febiith 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

ALBĖRT V. PETKUS
47()4 So. Western Avenue Phottfe LAFayette 8024

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

į . t 1L1 ,P. J. RIDIKAS
3354 feo. Halsted Street YARds 1419

NARIAI 
Čhicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dietuį 

ii- Naktį

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

------- —-J----------------J p*

prieš eidami kariuomenės tar-1 
nybų ir su kuriomis niekad ne
nutraukė ryšių.

(Bus daugiau)

DR. BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS:2—4 popiet ir 7—3 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kenikite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’

Mrs. A. K. JARUSZ
, PHYSICAL

THERAPY
and MIDWIFE

. \ S’ 'Veslcrn av- 
Telefonas:

1 HEMLOCK 9252
K a s d i e n nuo .10 v.

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

AKIŲ SPECIALISTAI

m

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 Sb. 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. Pillsiicki Le Vari
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Dameh. Hemlock 6699
■ —— ■ ■ ■ — ■ -

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

KITI LiETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

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

7—g vai. vakaro ir pagal sutartį
Ofiso
Namų Tel.

Tel. PROSPECT 6737
VIRGINIA 2421

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų, ir vai^ų ligų gydytoją.
tibŠO So. Halsted St.

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 Laboratoriją
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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 nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tėlephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto 
Kamb. 
Namų

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Garsihkitės ‘‘N-nose”
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KORESPONDENCIJOS
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Waterbury, Conn.
Iš Lietuvių Piliečių Politiško 

Klubo.
Rugpiučio 3 d. pas mus Wa- 

terbury taip vadinamam 103 
klube buvo mėnesinis susirinki
mas. Susirinko gana daug na
rių kaip vasaros laiku. Galima 
sakyti, kad šis susirinkimas bu
vo gana gyvas, na, o kas gi jį 
gyvų padarė, atsakyti galima 
trumpai, tai nauji įvykiai Lie
tuvoje. O kad jus žinotumėt, 
kokio juoko buvo, — fokusai 
ant fokusų, o dėl ko? Ve, tūlas 
žmogelis sako, kad reikėtų pa
kalbėti apie Lietuvą, taip ir 
pradėjo apie Lietuvą kalbėti. 
Kai kurie pradėjo lyg ir juok
tis, bet kada priėjo kalbos prie 
rimtesnio ritmo, tai juokai jau 
į šalį nuėjo, prieita prie rim
tesnės kalbos, be to, nutarta, 
kad butų paruošta protesto re
zoliucija prieš sovietus, kas ir 
liko padaryta. Didžiai gerbia
mas Tarnas Matas beveik yra 
sumanytojas šio taip prakilnaus 
darbo, o tai reik žinoti, kad Ta
rnas Matas yra vienas iš pui
kiausių lietuviškų politikierių 
Waterbury.

Keli komunistėliai pasišiaušė 
ir jautėsi labai nejaukiai, ir jie 
patys gėdijosi, jeigu jie dar gė
dų pažįsta.

Vienas toks ilgas komunistas, 
kuris atatinka pusantražmogiui, 
bet jis proto tai tiek turi apie 
politikų, kad vargu jis vardų 
pasirašo — nagi jis dar bando 
apginti beždžioniškąjį Staliną, 
brolau, aš manau tau Stalinas 
kad spirtų į tąją vietą, kur pe
čiai pasibaigia, tai lėktum į vir
šų kaip “papkornis”, na, o ki
tas tai mažiukas komunistėlis 
vos sprindis ir colis. Kitas su 
rausvais plaukučiais, tikras taip: 
vadinamas anų laikų judošėlis. 
Jis irgi mano, kad jo siela liko 
taip jau išganyta, kuomet ka- 
capai okupavo Lietuvą. Bet at
eis laikas, kada jie apgailestaus 
savo padarytąsias klaidas, kuo
met gal ne vienas ir iš jų gi
minių žus nuo kacapiškos ran
kos!

Į komisiją išrinkti šie asme
nys: Tarnas Matas, Antanas 
Lazdauskas ir Juozas Gelgau- 
tas.

Dabar, broliai ir sesės lietu
viai, kaip sau nemanykite, mes 
gi nemylėjom Smetonos režimo, 
bet mes nemylime ir dabartinio 
Stalino režimo! Mes lietuviai iš

amžių mylime laisvę, musų 
prabočiai už ją kariavo, daug 
musų nelygiose kovose už lais
vę, už lietuvybę žuvo, dar gal 
daugiau žus. Bet tai ne veltui, 
— visgi ateis valanda toji, ku
rios mes laukiame, kad išmuš 
laisvės varpas ir mes vėl laisvi 
busime, tik nežinia ar mes, ar 
gal tik musų ainiai?!

Lietuviška knyga prakeikto 
kacapo buvo per 40 metų sura
kinta pančiais, sudilo pančiai, 
jos lapai atnešė ir vėl naujų 
šviesą!

Mes matome laikraščiuose, 
kad bolševikiškf tankai bei 
sunkvežimiai pavertė Lietuvos 
sostinės Kauno gatves į arimą, 
visur užplūdę alkanieji kacapai 
ėda nekaltą Lietuvos duoną!

Juozas Tysliava išvažiuoda
mas iš Lietuvos pasakęs, — su
diev Lietuva tėvyne, tu UTĖ
LIŲ apgraužta šalis. Tada jis 
papildė sinertelną grieką, dabar 
tą pat kartoja bolševikai arba 
komunistėliai. Bet mes geri 
tautos sūnus, mes mylime de
mokratiškų laisvę, kas Lietuvos 
konstitucijoj yra parašyta, mes 
už jų kovosime, mes nepripa- 
žinsime šio taip neteisingo oku
pavimo Lietuvos!

Musų didžiai Waterbury ger
biamas Tanias Matas jau pui
kių pradžių yra padaręs, jis 
veik yra pirmutinis Waterbury 
sumanytojas, kad reikia prieš 
tokį smurtų protestuoti ir kad 
reikia nenuleisti rankų, o ypač 
šiuo taip svarbiu momentu. 
Taigi reikia už pavyzdį imti Ta
nių Matų ir pasekti jo vyzdžiu, 
rašant visokias rezoliucijas ir 
protestus. —Klubietis

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

RESOLUTIONS PASSED BY THE 
LITHUANIAN CITIZENS POLITI- 
CAL CLUB INCORPORATED, OF 
WATERBURY, CONNECTICUT, AT 
THEIR MEETING HELD AUGUST 
2, 1940, PROTESTING AGAINST 
THE SEIZURE OF LITHUANIA 
BY THE UNION OF SOCIALIST 
SOVIET REPUBLIC (RUSSIA).

WHEREAS, The Lithuanian 
people of the City of Waterbu- 
ry, State of Connecticut, United 
States of America, are greatly 
interested in the welfare, cul- 
ture, literature, prosperity and 
development of their native 
land; and

WHEREAS, A very large 
number of Lithuanian people, 
residing in Waterbury, have re- 
latives and friends now resid
ing in Lithuania; and

WHEREAS, The residents of 
Waterbury, of Lithuanian des- 
cent, have been, are and will 
be true and loyal citizens of 
the United States of America; 
and

WHEREAS, Many Lithua
nian people, residents of Wa- 
terbury, who have been born 

| in Lithuania, and they and ma
ny other Lithuanian people who

have relatives and close friends 
in Lithuania, štili have m 1 
cherish a great love and affec- 
tion for their native land; and

W11EREAS, Since tane Ln- 
memorial, the Lithuanian peo
ple cherished and livcd f. r 
i’reedoin of democracy, txpie - 
sion of opinion, freedom of dis- 
cussion, freedom of religion 
and free enterprise; and

WHEREAS, The Lilhuani n 
people have always fought, prc- 
tested and rebeiled against au- 
tocracy, despotism and dicta- 
torship and have always oppos- 
ed and objected to. regimenta- 
tion of industry and agricult- 
ure; and.

WHEREAS, The Union of 
Socialist Soviet Republic (Rus- 
sia) has unlawfully and with- 
out right, seized the control of 
the govermnent of Lithuania 
and was the instigalor and pro- 
ducing cause of a farce or pre- 
lended election, as a result of 
\vhich, certain alleged Commu- 
nists were electcd to office; and

WHEREAS, The newly elecl- 
ed officers votcd to amalgama- 
te and merge and did merge 
vvith the Union of Socialist So
viet Republic (Russia).

N0W, THEREFORE, BE 17 
RESOLVED, That the Lithu- 
inian Citizens Political Club, 
Incorporated, go on record as 
ipposing and protesting and 
strenuously objecting to this 
sham merger of a free and in- 
dependent republic, with a 
great and rulhless power, and 
severely condemn the Union of 
Socialist Soviet Republic (Rus
sia) for its ruthless seizure of 
a small, helpless nation, which 
had always loved and cherish
ed its independence;

AND IT 1S FURTHER RE- 
SOLVED, That a copy of this 
resolution be sent to Uis Excel- 
lency Franklin D. Roosevelt, 
President of the United States 
of America, and 4o the Honor- 
able Cordell liuli, Se^retaęy of 
State of the United States of 
America.

BY THE COMMITTEE, 
Tarnas Matas 
Antanas Lazdauskas 
Juozas Gelgauta

NADJTENŲ-ACME Telephotu
NASHVILLE, Tenn. — 

Rosemary Griffith, oro lini
jos ekonomė, kuri buvo su
rasta be.sąmones lėktuve.

Laikas Pasisakyti 
Atvirai Kas Esame 
Ir Kur Einame

Į Jaunimo Kulturcg Ratelio 
Narius

gų klaidingas, ar tikriaus pa
sakius, parsidavusias komunis
tams kalbas. Dabar atgavęs 
savo nuovoką, sutvarkęs savo 
mintis, ir rašau šį pareiškimą.

Prie užbaigos dar tenka pa
sakyti, kad “Vilnis” naudoja 
musų vardą garsinimui savo 
pikn ko, neturėdama nuo mus 
oficialaus leidimo. Tai padarė 
musų komunistuojanti nariai, 
ir todėl mes turim pasakyti, 
KAD MES NEISIM IR NE- 
DAINUOSIM TIEMS MUSĘ 
TAUTOS IŠGAMOMS, KURIE 
ČIA SUŽINIAI APGAUDINĖ
JA LIETUVIŲ LIAUDĮ IR 
STOJA Už STALINO RAUDO
NUOSIUS RUDELIUS.

Ratelio Kūrėjas.

Naujienų Spulka

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

MOKA 3%% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

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

Permainė Vardą
NY&'VM LITHUANIAN BUILDING, LOAN

Universal Savings 
and 

Loan Association

Rockford, III.
Palaidojus Marijonų Levickienę

A. a. Marijona Levickienė po 
tėvais Kulvinckiutė persiskyrė 
su šiuo pasauliu liepos 28 d. 
1940 sulaukusi 04 metų am
žiaus.

Gimus Kunigiškių kaime, Pa
jevonio parapijoje. Amerikoje 
išgyveno apie 30 metų. Velionė 
sunkiai sirgo 8 savaites.

Didžiausiame nuliūdime pa
liko savo vyrą Joną; du sūnūs 
— Praną ir Vincą; tris dukte
ris — Mariutę Sabalienę, Uršu
lę Bendarienę ir Onutę Leškie- 
nę; vieną marčią, tris žentus 
ir 8 anūkus; du brolius — Jur
gį Rockforde ir Vincą Kulvins- 
ką Lietuvoje. Taip pat paliko 
daugelį artimų ir tolimesnių gi
minių.

Velionė M. Levickienė išauk
lėjo labai pavyzdingą šeimyną 
ir buvo nepaprastai linksmo 
budo moteris. Niekas netikėjo, 
kad jau ji tiek metų sulaukusi. 
Savo išvaizda ir visada links
mu nusiteikimu išrodė daug 
jaunesnė, negu ji iš tikrųjų bu
vo.

Kaip gaila, kai žmogus pačia
me geriausiame gyvenimo lai
ku, kada vaikai suaugę, turi 
mirti.

Velionė per daugelį metų 
prenumeravo “Naujienas” ir la
bai mėgo jas skaityti.

Velionė liko palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis. Susi
rinko didelė minia žmonių ati
duoti a. a. Marijonai paskutinį 
patarnavimą palydėdami į ka
pines. Tai liudija, kad velionė 
buvo visų mylima ir gerbiama.

Miela Mariute, ilsėsis šios ša
lies šaltoje žemelėje.

M. Čepulienė.

Rugp. 7 d., mes, Lietuvių 
Jaunimo Kultūros Ratelis, ir 
musų vadovaujamas Choras, 
kaip žinot, la kėm susirinkimą 
ir turėjom gyvas diskusijas 
apie musų darbuotę ir musų 
visuomeninį ir politišką nusitei
kimą. Nėra tai paslaptis, kad 
musų L.J.K.R. ir musų Cho
ras, buvo ir yra vedamas ko- 
mun stiškai nusiteikusių asme
nų. Kaip mes nesidangstytume 
ir kaip mes nesiąiškintume vi
suomenei, musų ^glaudus san- 
darbininkavimas su komunis
tais išduoda mus, ir mes nuo 
to ilgiau negalim pasislėpti. 
Antra vertus, ir toks musų el
gesys yra nedoras, nes mes su- 
žiniai apgauliojaip lietuvių vi
suomenę. Menas ir kultūra, ku
rią mes esame pasibrėžę sau 
už tikslą, turi būt vedama kul- 
turingu keliu, o ir neprivalo 
būti apgaubta veidmainystes 
kauke.

Dabar, kuomet Lietuvos lais
vė ir nepriklausomybė liko pa- 
tremta po Rusijos komunistų 
batais, kuomet tūkstančius mu
sų brolių ir seserų sugrudo į 
kalėjimus; kuomet šimtai dorų 
Lietuvos 'vaikų yra žudomi tik 
dėl to, kad jie stovi už laisvę 
ir nepriklausomą demokratišką 
Lietuvą; kuomet tūkstantines 
minios musų brolių yra tremia
mos į Rusijos tyrlaukius, Si
birą ir ten turės badu mirti, 
mes čia, būdami laisves šalyj, 
turim juos suprasti, turim jiems 
atjausti, ir musų, kaipo Lietu
vos vaikų ir dukrų šventa už
duotis, yra eiti savo tautos žmo
nėms į talką.

Einam Į Talką Nedoriems 
Gaivalams

Dabar gi, su mumis yra kaip 
tik priešingai: Mes einam į tal
ką nedoriems gaivalams, tiems 
musų tautos išgamoms, kurie 
čia mus apgaudinėja ir pade
da Rusijos komunistams žudy
ti musų brolius ir seseris. Ši- 
tokis musų elgesys, broliai ir 
sesutės, negali sutikti su doro 
lietuvio šird’mis. MES TURIM 
NUTRAUKTI VISUS RYŠIUS 
SU VIETOS KOMUNISTAIS 
IR PASISAKYTI, KAD MES 
ESAME DORI LIETUVOS VAI
KAI IR STOJAM Už LIETU
VOS LAISVĘ, DEMOKRATI
JĄ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Tik pra’vedę šitokį nusista
tymą mes galėsim gyvuoti kai
po L.J.K.R. ir skleisti lietuvių 
dainą, meną ir kultūrą. Aš, bū
damas praeitą kartą susirinki
me mažai ten kalbėjau. Mažai 
todėl, kad atsižvelgiant į tai 
kas . Lietuvoj šiandien dedasi, 
mane tiesiog šiurpai varstė, 
klausant kai kurių musų drau

Viena Ligonine — 
20,000 Kūdikių

Lcvvis Memorial Maternity 
ligonine, 30lh ir Michigan ave
nue, buvo įsteigta 1931 metais.

Per tuos devynis metus li
goninėj pasaulį laimingai iš
vydo lygiai 20,000 kūdikių. 

I

20,000-1 i n io kūdikio garbė 
teko marąuelteparkietės Mrs. 
Arthur Lchner, dukrelei, kuri 
gimė užvakar naktį. Lehncriai 
gyvena ad. 6210 South Fair- 
field avenue.

Pirma Diena 
Nelaiminga

22 melų Bruno Krzyžak, 
2348 Elston avenue, užvakar 
pradėjo laikinai dirbti už sar
gą Columbia Hardwood Lum- 
l^er sandelyj, ad. 2438 Elston. 
Per kelias valandas viskas ėjo 
ramiai. Bet apie trečią ryto 
du piktadariai jaunuolį už
klupo, supančiojo, uždare šėt
roj, o patys atplėšė du seifus 
ir pasiėmė viską, kas buvo vi
duj.

Gavo Darbą — Pir
mą Dieną Žuvo

Po penk’ų metų nedarbo, 
vargp ir pabadavimo, 48 metų 
Ilyacinte Ferro vakar pagaliau 
gavo darbą Mayer Manufactur- 
ing Company dirbtuvėj, 3130 
W. 51st Street.

Ant jo ten užvirto didžiule 
dirbtuvėj naudojama grandinė 
ir jį mirtinai .sužeidė.

Nelaimė įvyko užmuštąjam 
/os pradėjus dirbti.

Pirkite anglis dabar
Posakis teigia: vasarą pa

ruošk toges, o ž emos metu ve
žėčias !

Posakio moralė tekia: planu o 
kit savo gyvenimą bent arti
mai ateičiai, įsigykit reikmenų 
ateičiai tuo metu, kai jas ga
lima pirkti pigiau.

Anglys yra reikmena, kurią 
galima pigiau pirkti vasaros 
metu, nors teks kūrenti jas 
apščiai tik žiemą, štai anglis 
dabar, vasaros meti), ir pavar
tų pirkti.

O p.’rkti jas patartina iš 
Western Coal and Supply Co., 
4916 So. Western Avė., tele
fonas Prospect 3400.

Čia užlaikomos geriausios an
glys. Pristatomos į namus vi
sur mieste. Patarnavimas grei
tas ir rūpestingas. Jeigu norė
tumėt pasitarti, tai gausite nuo
širdų ir praktišką patar mą. Ir 
patarimas bus suteiktas dykai.

Taigi turėkite omenė’e Wes- 
tern Coal and Supply Company, 
1916 So. Western Avė. (te’e- 
fonas Prospect 3400), kurios 
prezidentas yra J. Moscipan il
su kuria biznis visuomet apsi
moka daryti.

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ |

STATYBAI !
Žiūrėkit skelbimą šios dienos L 
laidoje ir skyriuje, kur rei- p 
kalaujama darbininkų.

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.

Bukit Malonus
SAVO AKIMS , 

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

BYTAUTAS TARUTIS 
—ADVOKATAS— 

131 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 
State 7572

3149 SO. HALSTED ST. 
Victory 2679

'sisykite Savo 
Namus Pakol 
viskas Atnige

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

PIRKITSAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPINKIT
TARPININKO 

PELNĄ

MONTI Shidlos- tSSai 
Sutaupinkit 40% 
išdirbėjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. 8. A. 
įkūrėjai 

“MONTIGRAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
\IKKAD - NENYK

STANČIO 
IRO NF4VKIKIAM0 
Jin negali nukristi i 
~7098 SOUTH” 
PAULINA ST. 

PROspect 12<W

10 tąs Metinis Išpardavimas 
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS 

4 kambarių namui

$212 
Pilnai 

Nereikia įmokėti
O C Mėnesiai

išmokėjimui

WESTLflKE SUPPLY C0.
1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už .............. 513.50
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba ..... .

$50.00
$■25.00

$2.00

esame dirbėjai matracų, lovų, box 
springs ir studio couches. Mes atnaujiname 
senus matracus—vienos dienos patarnavi
mas. Mes pristatome bet kur mieste. Nuo
širdžiai kviečiame jus atlankyti musų įmo
nę ir pažiūrėti kaip mes dirbame. Atsilan- 
kykitį_musų____________ . TjnlV A

Atsineškit šį Kuponą I iLM
I ŠIS KUPONAS YRA A X A
■ VERTAS $1.00 ANT I *

K!EKVIENO pirkinio 11936.38 S> HALSTED ST 
1 V llvo

Mes

Tel. MONROE 0377-0378

NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.

NAUJIENOS turi savo korespondentus viluose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS P*<h»<** veiiaurias pasaulines Knim. 
NAUJIENOSE necenrumotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

N A UJTENOM S —pinigus siųskite lino antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai .................. $1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS 

Parduodam geriausį Ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JLikierlai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd,
CICERO, ILL.

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

Z

Garsinkitės “N-nose”

_____________ ________________ ^mu_



NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

Except Sunday_ “ ‘ by
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Ęntered as Second Class Matter 

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

Užsakyme kalnai
Chicago j e—paštu

Metams----------------------
. Pusei metų ------------- —
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams--------
Vienam mėnesiui . .....—

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija_________
Savaitei ----------------------
Mėnesiui ............. .............

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

Metams ------------
Pusei metų ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ____  $8.00
Pusei metų .............. 4.00
Trims mėnesiams_______ 2.60
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

St. Miščikas-žiemys

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

$5.00
2.75
1.50 
1.00 
.75

Ginčai dėl konskripcijos
J. V. kongresui yra pateiktas visuotinos karo prievo

lės sumanymas, ir dabar abejuose kongreso, rūmuose ei
na tuo klausimu karšti ginčai. Nors atrodo, kad sumany
mo šalininkai kongrese sudaro žymią daugumą, bet opo
nentų kritika jau privertė juos daryti kai kuriuos kom
promisus. Pradžioje buvo siūloma šaukti karo tarnybon 
visus vyrus nuo 21 metų amžiaus iki 65 metų, bet dabar 
jau kalpama tiktai apie vyrus tarpe 21 ir 31 metų am
žiaus.

APŽVALGA
f*

Melas ir pusiau- 
tiesa

Trečiad., rugpiucio 14, 1940
Šės aikštėje jr prie pušų pasiun
tinybės šaukė valio rusams 
okupantams... šiandien jfe jau 
nešauktų, bet vėlli...

Kol nevėlu ir mes mokėkini 
įvertinti padėtį!

(GALAS)
---------------------- <«k - l . u Yra Analfabetizmas Ir Principų Bankrotas 

tik apsaugoti iniis nuo karo 
pavojaus ir padėti išlaikyti 
mums savo hepriklaiisomy- 

■ bę.”
Tai matote, kokie užtikrini

mai buvo viešai duodami Lietu
vos žhionemš: privatinis turtas 
nebus Atiiųamfe, gyvenirno san
tvarką riebūs keičiama, krašto 
neįiriklaūsoinybė bris ginama.
6 neilgai trūkus po to, visa Lie
tuva, t apo šūsovietinta i r p r i- 
5'tiįigto prie hūsijos: ;
( Kitas “liiįnišVras” j(žemčs u- 
I<16) —- “’drau^ėš” Aiatas Mic
kis, raiAiAo .Lietuvos iikinirikus, 
kad jų ūkiai riebūs įdliesti. “L. 
Aidąs” jo kai 
23 d. Tarp kit.

rinkimai, nes per savaitę laiko 
doriems rinkimams nepasiruo- 
ši, betjęi šie išrinktieji, kurie 
nęšč . Molptovo ir Stalino pa
veikslus, kas reiškia okupantų, 
nubalsuos prisidėti galutinai 
prie SSSR, jie suvaidins ban- 
krotuojančios bendrovės direk
torių vaidmenį, kurie nepasitiki 
liaudimi, kurie ieško tvirtesnių, 
nors bankrotuojančių globėjų. 
.. Tik aklas gali nematyti kad 
Rusija žengia prie bankroto, 
prie bankroto, kuriame jau se
niai akcijos, socializmo anl- 
spąudą turinčios, sudegė, tuo 
pat ir visas atsargos kapitalas. 
Ko ten galima ieškoti? Bendros 
savižudžio virvės? Nebent tol

Lietuva, dargi sujungta pri
verstomis sutartimis su Rusija, 
gali šiandien paruošti savo ma
žoje tėvynėje kitoniškesnį, lai- 

! mingesnį gyvenimą, tiktrai so
cialistinį išnaikinant tikrai laip
snius, privačią nuosavybę, o ne 
pergyventi iš naujo Smetonos 

, diktatūrą nauja staliniška for- 
i ma. Bet to bijo globėjai ir ran

da bankroto bijančių žmonių— 
: vadukų, kurie ne savimi ir ne 

tauta pasitiki, bet durtuvu, ku
ris gal ir jiems patiems įsmeig
ti nors ir perskrodęs pirma tau-

Aklas žmogąs reika
lingas vadovo, nors juo’ 
butų, vaikas, šuo ar pa
prasta 'lazda.
(Tęsinys) 1

Ar ne tuo pat keliu vyksta ir 
eina šiandien diktatorių ‘parti
jos? Ar jos nekeičia savo nuo
monę kasdien laviruojamos 
tarp pasaulio galiūnų vien su 
tikslu išlaikyti valdžią? Ar gali 
šiandien komunistų partija pa
skelbti, jog ji eis tuo ar kitu 
kėliu, paskelbti savo programą, 
kuomet išsilaikyrnūi valdžioje 
reiktų ją kasdien par’dūoti, pa
keisti ?

Ir todėl pasaulyje idėjimėms 
principams barikro tavus atsi
randa popiežizmas arba vadiz- 
mas, kurio tikslas yraz turėti 
atspirties tašką kasdien keisti 
savo programą, khšdien ką nau
jo šakyti ir skubiausiai pamirš-: 
ti ką vakar sakė.

'Principų, idėjų dekadencija, 
bankrotas ir politinio avantiū
rizmo įsigalėjimas nužymėtas 
vadų ir vadukų telefonstulpiais 
istorijos keliais...

1 Bet kartu tai pasako ir kita: 
Nebus daroma jokių pasike- Jų neatitinkimą gyvenimui, jų

Istorijoje mes pergyvenome 
daug panašių žmonijos apsi-i 
niaukusių dienų, bet visos jos 
baigėsi visuomet bankrotu, neš 
visų jų pagrinde buvo ne žmo
nijos laimė ne gamtos įdiegti 
įstatymai, bet — apgaulė, dirb
tinumas, nepastovumas, gi ne-' 
pastovumas negali sukurti am
žino rūmo, jis turi gruti ir tie 
apsigauna, kurie ant jo pamatų 
stato savo laimės rūmą.

Kiekvienoje akcinėje ar ko
operatinėje bendrovėje būna di
rektorija ar valdyba ir kol vis
kas vyksta gerai, kol nereikia 
kovoti sų mirtimi, posėdžiauja1 
šie direktoriai, rašo ilgiausius 
protokolus, bet kuomet bendro
vė artinasi prie bankroto, išdi
dus direktoriai, kurie dargi be 
bendro susirinkimo nutarimo 
nesutiko pakeisti panaktinį ar 
paprastą pasiuntinį stovintį prie 
durų, staiga paveda visą ben
drovę vesti vienam asmeniui, 
kuriuo pasitiki, kuris, tikisi, iš
ves juos iš bankroto pelkių.

Tas pats ir su diktatūromis. 
Kuomet viskas skęsta, kuomet 
prieš akis stovi bankrotas, jos, 
tai yra tie, kurie sėdi šiltuose 
kabinetuose ir minkštuos^ fote
liuose perduoda viską vienam, 
kad reikalui atsitikus jį pakeis
ti kitu sumetant visas klaidas 
anam, bet patiems likti nekal
tais, ištikimais savo principams.

Tai dvasinis bankrotas! Tai 
skęstančių šauksmas! Tai apsi- 
vyielių, iielikinčių savimi prie
monė !

Kas susipažinęs su kapitalis
tiniu pasauliu, su jo užkulisais, 
su biržomis žino, kaip elgiasi 
bankrutuojančios bendrovės, • • •*<!** jos gąsdiną prie tokio bankro
to priėjusias mažesnes privers
dama jas susilieti, kad atsilai
kyti, kelia dirbtinai savo akci
jas, bet vis vien žūva!

Panašų periodą gyvena šiaii-: 
dieri Rusija! Mažos bahkrotuo- 
jaričios bendrovės padėtyje yra 
šiaiidien niusų tėvynė ir visa 
Pabaltė. 1

Nežinau, kas bus su ja; nes' 
šiandien vieta žihati, kad buvo 
rinkiniai, skubus ir apgaulingi

Melagiai apgaudinėja žmones 
dvejopu budu: jie arba prasi
mano visai nebūtus dalykus ir 
juos pasakoja žmonėms, arba 
pasako dalį tiesos, o kitą dalį 
paslepia ir paskui daro “išva
das”. Toks pusiau-tiešos saky
mas kartais yra didesne apga
vystė, negu grynas melas, ir ši
tą žmonių mulkinimo būdą la
bai mėgsta vartoti musų komu
nistai.

Štai A(ntanas) B(imba) ra
šo Brooklynd komunacių orga
ne, kad “Naujienos” nurodė, 
jogei Lietuvoje plačiai pasklido 
džiaugsmo nuotaiką, kuomet at
sistatydino A. Merkio kabinetas 
ir A. Smetona išdūmė Vokieti
jon. Padavęs ištrauką iš “Nau
jienų” apie žmonių nuotaiką 
Lietuvoje pirmose Paleckio “vy
riausybės” dienose, 'Bimba sa
ko :

“Kokią iš to išvadą daro 
‘Naujienos’, ‘pažvelgusios tie
sai į akis?’ Ar jos pripažįs
ta Lietuvos žmonių 
džiaugsmą ?

“Nieko panašaus, 
kia smetonininkus, 
lūs, sandariečius 
bendron kovon už sugrąžini
mą Lietuvoje išnaudotojų 
viešpatavimo.”
Čia Bimba pamelavo per akis, 

nes “Naujienos” už sugrąžini
mą Lietuvoje išnaudotojų vieš
patavimo niekuo iriet neštojo. 
Tame straipsnyje (iš rugpiucio 
8 d.), iš kurio jisai paėmė cita
tą, “Naujienos” griežtai a'trne- 
tč visokią mintį apie Smetonos 
režimo grąžinimą Lietuvoje ir 
pasisakė už nepriklausomos ir 
demokratinės Lietuvos atstaty- 

-.mą.<-.A ■ t ■iuA
Tai viena. O antra, “Naujie- z S * . • . « » 4 .. .nos” tame straipsnyje nurodi 

ne tiktai tą faktą, kad Lietuvos 
žmonės nudžiugo, nusikratę 
Smetonos, bet taip ir kitą, ne 
mažiau svarbų fąklą, būtent: 
kad tas žmonių džiaugsmas ne- 
trukus virto nusivylimu, nes— 
“iš laisvės grąžinimo įrankio 
Paleckio “vyriąusybė’ buvę 
greitai paversta Lietuvos nepri
klausomybės duobkasiu”.

šitą dalį musij pareiškime 
tas Maskvos pakalikas užtylė
jo ir tokiu bildu visai iškreipė 
“Naujienų” mintį. Jisai klausia, 
kodėl gi mes nesidžiaugiame 
kartu su Lietuvos žmonėmis;— 
tuo tarį)ū kai “Naujienose” jau 
buvo aiškiai pasakyta, kad tie, 
kurie pradžioje buvo sukėlę 
džiaugsmą .Lietuvoje, netrukus 
ją pavergė! Argi nebūtų idio
tiškas dalykas džiaugtis, kad 
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Lietuva pateko vergijon?

KAIP JIE PASAKOJO 
ŽMONĖMS

< ■ • ‘ I ■ • »'. I iTik-ką gavome kelis “Lietu
vos Aido” numerius, jau palec- 
kinėj’e dvasioje siiredaguotus. 
Jie pilnį Rusijos ir jos diktato
rių garbinimų ir naujųjų Lie
tuvos “iniiiistrų” dekihitaacij ų 
apie liaudį. Dabar, kuomet jau 
zinoiiiA, kas šb Lietuva atsiti-

r

^verstinas kareivių ėmimas taikos metu nesutin
ka su įsigyvenusia Amerikos tradicija. Jungtinėse .Vals
tijose, taip pat kaip ir Anglijoje, yra įprasta imti į kd- 
riuomenę tiktai tuos, kurie stoja į ją savo noru. Šituo 
atžvilgiu jos skiriasi nuo Europos kontinento valstybių, 
kur kiekvienas sveikas vyras turi tam tikrą laiką atitar
nauti “karaliui” arba respublikai.

Daugumą lietuvių, atvykusių į šią šalį, gyveno po 
Rusijos caro valdžia, kur kareivio padėtis buvo ypatin
gai sunki. Daugelis jų čia dėl to ir atvažiavo, kad jie ne
norėjo dėvėti rusų kareivio rudinę (ir kentėti nekultū
ringus elgesius bei užgauliojimus iš rusų oficierių pu
sės). Taigi ne vienam jų atrodo keista, kad jau ir šitoje 
laisvoje šalyje valdžįa rengiasi po prievarta imti jaunus 
vyrus į “vaiską”.

Bet iš visko matyt, kad tai bus neišvengiama. Ame
rikos valdžią kaltinti dėl to butų neteisinga. Ji to neno
ri, ir ji žino, kad to nenori žmonės. Nėra jokio malonu
mo jaunuoliui kokius metus laiko išbūti kariuomenėje, 
maršuoti pagal komandą-ir mokintis muštro bei ginklų 
vartojimo, — kuomet per tą laiką jisai galėtų lankyti 
mokyklą arba dirbti ir sutaupyti centą, kitą savo atei
čiai. Valdžia, kurią žmonės renka, tokio dalyko visai ne
siūlytų, jeigu ji galėtų be jo apsieiti.

Kaltinti reikia Hitlerį, kad šitas nemalonus reika
las dabar Amerikoje iškilo. Hitleris gali užpulti Jungti

nes Vastijas — taip pat, kaip jisai užpuolė Norvegiją, 
/Holandiją; Belgiją, Prancūziją ir Angliją. Jeigu jisai už
kariautų visą Europą, tai kas jį galėtų sulaikyti nuo 
“blitz-kriego” prieš šią šalį? Galėtų sulaikyti tiktai bai
mė, kad Amerikos ginkluota jėga bus stipresnė, negu jo. 
Todėl Amerikoje ir kilo mintis tokią ginkluotą jėgą įsi
taisyti, suorganizuojant galingą armiją. Vien iš sava
norių sudaryti didelę armiją vargiai butų galihla.

Kaltinant Hitlerį, kad jo plėšikiški žygiai pastate
avojų šios šalies ateitį, reikia neužmiršti ir jo prietė- 

i partnerių — Mussolinio ir Stalino. Mussolini ak
tingai dalyvauja kare Hitlerio pusėje. O Stalinas padeda 
Hitleriui, gal būt, daugiau ir už Mussolinį. Kuomet Sta
linas pasirašė su Hitleriu “nepuolimo sutartį” pereitų 
metų rugpiucio mėnesio 23 d., tai jisai atidarė Hitleriui 
kelią į karą. Nes Hitleris nebūtų drįsęs kariauti, turėda
mas stiprius (arba berit skaitlingus) priešus dviejuose 
frontuose: vakaruose ir rytuose. Bet kai Stalinas davė 
Hitleriui žodį jo nekulti ir dar prižadėjo padėti jatn ap
sidirbti su Lenkija, tai Hitleris pasijuto galįs karą lai
mėti. Ir savo kruviną darbį pradėjo!

Bet tie žmonės, kurie garbina Hitlerį ir Staliną ir 
kurie visokiais budais stengiasi jiems padėti, šiandien 
Amerikoje garsiausiai šūkauja apie “taiką” ir smerkia 
viską, ką tik Amerikos valdžia daro šio krašto, saugurųui 
užtikrinti. Jie smerkia valdžią, kuoinet ji duoda pagalbą 
Anglijai, kuri nuo to rudojo plėšiko gindsi. Jie štherkia 
Amerikos armijos didinimą ir ginklavimą. Jie smerkia 
ir konskripcijos sumanymą, sakydami, kad tdi ešąs Kke- 
lias j fašizmą”. Tačiau sovietų Rusijos jie nepeikia, ku
ri visą laiką turėjo konskripčiją, 6 ginklavimosi ,reika
lams išleidžia daugiaus, kaip pusę visų krašto pajamų!

Jų argumentų visai nėra ko paisyti. Amerika priva
lo atsižvelgti ne i tai, ką sako visokie “penktosios kolo
nos” gaivalai, bet į tai, kaip geriausia apsaugoti save nuo 
tokių nelaimių, kokios pai 
tautas Europoje. Mums reikia džiaugtis, kad gyvename 
šioje šalyje, kuri dar nėra į krirą įsivėlusi...Bet butų bai
su, jeigu ji įsiveltų, nepasirddšusi. Todėl daryti kokias 
nors kliūtis, kuomet Amerika stengiasi savo Aįisigyhiib'o 
jėgas sustiprinti, butų musų pusėje labai neišmintinga 
— ir nedėkinga šiam kraštui, kuris duoda mums laisvę 
irsauguhią.! L

3 geriausia apsaugoti save nuo 
stai’ūoju laiku ištiko įvairias

i
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ĮVAIRENYBĖS
KAIP AIŠKINAMI

FAKIRŲ ŠPOSAI

valią ir

Jos sau 
klerika 

socialistui

“ministrų” pareiškimus per
skaityti.

“Vidaus reikalų ministraš” 
M.. Gedvilas . pasakė „per radjį 
kalbą, kuri buvo įdėta “L. Ai
de” birželio 22 d. Jisai įspėja 
Lietuvos žmones neklaųsyli 
“jokių proyokacįnių gandų”, o 
pasitikėti tiktai “Oiiciilidi pa
tvirtintais vyriatasybes ir jos or
ganų pbanešimais”. Paskui sa
ko:

į feišėtį privatinę liliosavy- 
bę ar flirtą hiekas nesikėsiila. 
Raudonoji Armija atėjd į 
nitasų krhštiį nė musų gj^ė^ 
nitho Santvarkos pakeisti dr 
vykdyti kokią okupaciją, o

inirikus, 
t “L.

įdėjo birželio] 
joje sakoma:

“Ūkininkai, žinokite ir ti
kėkite, kad Lietuvos liaudies 
vyriausybė pilnai supranta 
jūsų gyvybinius reikalus ir 
niekada jūsų neapvils. Kiek
vienam ūkininkui, kuriam že
mė yra pragyvenimo šaltinis, 
o ne spekuliacijos objektas,! 
garantuojama visiška jos ne
liečiamybė. Toji jūsų žemė, 
kurią jus esate amžiais per
sunkę savo prakaitu ir krau
ju, yra jūsų ir pasiliks jūsų.1 
, • » 'f . t _

sinimų į bet kurį jūsų turtą, I laikininkiškumą. 
kuris yra sunkaus jūsų dar
bo vaisius.”
Taip kalbėjo Maskvos komi

saro paskirtas Lietuvai “minis
tras”. O už keturių savaičių po 
tos jo kalbos, buvo išleistas į- 
statymas, kuriuo visa Lietuvos 
ūkininkų žemė tapo paskelbta 
“valstybės nuosavybe”, šian
dien jau atilhinėjama iš ūki
ninkų, kurie turi daugiau kaip 
30 margų, jų laukai ir pievos.

Ar ūkininkas, kuris turi 50 
arba 60 margų žemės, yra “spe
kuliantas”?4 Lietuvos Universi- JJ.: -. i . .teto tyrinėjimai, paremti duo
menimis apiie žemės ūkio stovį, 
parodė, kad prodūktyviškiausi 
ūkiai Lietuvoje yra tie, kurie 
turi apie 70 hektarų žemės. 
Bet “lialidiėš. vyriausybė”, ku
ri pasigyrė suprantanti ūkinin
kų “gyvybinius reikalus”, ati
minėja žemes iš ūkininkų, tu
rinčių £5 arba 40 hektarų — 
po to,, kai ji buvo garantavusi 
ūkininkams “visišką žemės ne
liečiamybę” !

Šitokiais pareiškimais sovietų 
imperialistai, paleckjnių “minis
trų” lupomis, mulkino ir ap
gaudinėjo Lietuvos žmones.

“Liaudies draugų” maską už
sidėję, atėjo į Lietuvą — ir ją

Rusų radijo nekalba tiek 
daug dėl Smetonos, kuris engė 
tautą, kiek, kad jis nepraplėtė 
rusų kalbos mokinimą. Pir- 
inaiusia susirūpinta ne socialė- 
mis reformomis, bet rusų kal
bos pamokomis.

Ar ne Muravjovo Koriko lai
kus pradėsime gyventi?

Ar nemato, tie, kurie veda 
šį bučių, jog šiandien Rusijai • < » • • » • t 'I ■* * » < • \ • J * • •ne socializmas, ne komunizmas 
rupi, bet nacionalizmas, kuns 
pirmoje yįetoje b.ųs?

Vakar klausau Maskvos radi
jo praneša, jog jau dvi fihnos

; • r J . į > i. > i . » . ■ -■ ■

STEIGIAMOJO SEIMO
KONSTITUCIJA

Savo susirinkime Pittsburglie 
Am. Liet. Kat. Federacijos Ta
ryba pasisakė už atgaivinimą

kia santvarka, kokią jai davė 
Steigiamasis Seimas. Tarybos 
tuo klausimu priimta rezoliu
cija skamba taip:

“Pradėdami darbą padėti 
Lietuvai atgauti nepriklauso
mybe, mes aiškiai pasisako
me, kad stovėsime už laisvą, 
nepriklausomą, demokratiška 

. • t ■ ’ 1 ’ • • • t. w

džius formą, kokia buvo pa
skelbta Lietuvos Tarybos Ne
priklausomybės beklaracij cį 
1918 iii. vąsario 16 d. ir įgy
vendinta Steigiamojo Šeinio.” 
šituo pareiškimu Ktalikų Fc- 

dei’d.ėija griežtai atsiskiria nuo 
tų, kurie dar svajoja apie at
gaivinimų Lietuvoje “tautos va
do” diktatūros.

Bet Steigiamasis Seimąs ne
buvo pabaigęs Lietuvos demo
kratizacijos darbo, jisai nesu
teikė Lietuvos žmonėms sąži
nės laisvės. Civilinė metrikacįja 
nebuvo įvesta. Iš valstybės iždo, 
į kurį deda mokesčius visi pi
liečiai, tikintieji ir netikintieji,

• • < 1

dvasininkams buvo mokamos 
algos.

Be to, Št. Seimas apleido so
cialinės apsaugos sritį. Ūkinin
kams jisai davė labai svarbų 
ekonominį pagerinimą — Že
mės Reformą, bei uaruinhiKUs 
apjenkė.

Busimoje nepriklausomoje 
Lietuvoje turės būt tinkatnai 
sutvarkyti ir šitie du pagrindi
niai žmonių reikalai.

baigiama apie Suvorovą perė
jusį Alpes...

Sūvordvas pagarbintas, iškel
tas į aukštybes.
. O ką suteikė Suvorovo žygis 
Prancūzijai? Grąžino Burbo- 
nus, tuos Burbonus, kuriuos 
Prancūzija nuvertė per Didžią
ją Prancūzijos revoliuciją.

Suvorovaš, Rusijos carų idė
jos nešėjas, virto dvasišku ko
munistinės Rusijos vadovu...

Čia pat ant stalo guli po tri
jų menesių keliones Rusijos is
torija parašyta čestakovo, ku
ris pelnė Stalino 1936 m. kon
kurso premiją. Tai oficialė ru
sų mokykloms privaloma isto
rijos mokslams knyga!

Kas joje yra, kaip Rusijos is
torija atpasakota?

Labai keistai, neįprastai arba 
teisingiau pasakius labai įpras
tai, nes iš panašių istorijos va
dovėlių dar 'mokėmės caro lai
kų mokyklose. Ištisas skyrius 
paskirta Katrės antrosios, išgy- 
i-imui už jos užsienio politiką, 
kurion įeina ir Lietuvos su 
Lenkija padalinimas, nemen- 
kiau pagirtas ir Mikalojus pir
mas, kuris, girdi, daugiau turė
jo pasisekimo veržimais! prie 
Pakaitės, negu Jonas Žiaurusis, 
jau tuo labiau netenka kalbėti 
aįjic Petrą Didįjį, kuris šiandien 
virto pavyzdžiu ir dvasišku at
gimstančio panslavizmo dievu. 
, Vienas pažįstamas, neseniai 
buvęs Rusijoje, rašo atvirai: 
“Rusijos mokiniai paskutiniu 
laiku pradėję lankyti mokyklas, 
pradines, daugiau šiandien žino* 
aį)ie Poltavos mūšį su švedais, 
negu apie įritį Leniną, kuris 
virto savotišku Mahometu, ku
riam kiekvienas geras pilietis, 
kaip mu^lilmd’nas į Meką, turi 
nueiti nusilenkti. Iš komuniz
mo, broląri,, liko tiek, kiek da
bartinėje katalikų bažnyčioje iš 
Kristaus...”

Ir šiuos žodžius rašė ne .kas 
kitas, kaip žmogus, kuris Rotu-

Indijos fakirai yra išgarsėję 
savo sugebėjimais daryti viso
kių stebuklų. Paprastai tiki
ma, kad jiems tuos stebuklus 
padeda padaryti nepaprastos jų 
sielos antgamtinės galios.

Tikrumoje pasirodo, kad tie 
stebuklai nėra jau toki dideli 
stebuklai. Paryžiuje neseniai 
mirė tūlas Henre, kuris visą 
savo gyvenimą kovojo su fa- 
kirų apgaudinėjimais ir kai ku
riuos neva stebuklus labai pa
prastai išaiškino.

Henre sako, kad visai leng
va be jokių užkeikimų bei mal
dų išsilaikyti kojas padėjus 
ant vienos kėdės, o galvą ant 
kitos.

Panašiai yra ir su akmens 
skaldymu ant panašiai padėto 
žmogaus. Juk kiekvienas mūri
ninkas moka pasiėmęs vienon 
rankon plytą, su kitoje rankoje 
laikomu plaktuku ją permušti. 
Jei jam plyta pasiseka permuš
ti, jis nejaučia jokio skausmo, 
o jei ne — rankoje pajunta 
tik nemalonumų sukrėtimą. Tas 
pats įvykis ir su akmeniu, pa
dėtu ant pilvo. Henre specia
lybė — ilga špilka perdurti 
skruostus. Jis, paėmęs špilką, 
perdurdavo per vieną skruostą, 
burnos vidaus tuštumą, kitą 
skruostą taip, kad špilka būna 
pervėrUsi abu skrustus. .Tą vi
są jis padarydavo be jokio skau
smo kūne. Jis garsiai juokėsi 
iš matracų, prikaltų smailių 
vienas netoli kito vinių.

— Juk jei aš padėsiu ant to
kios vinies pirštą, tai išskyrus 
paspaudimą, jį galiu apkrauti 
net kilogramo sunkumu, nejaus
damas jokio nemalonaus jaus 
mo. Žmogaus kūnas sveria 80 
kg., gi lenta — matracas, pri
kalta vinių 5 — 6 cm. tolio 
viena nuo kitos, leidžia nuogą 
kūną padėti ant 60—70 vinių. 
Tokia 
togi, 
ma.

Jei 
tas jam pasiseka tik tada, kai 
tie stiklai specialiai paruošti. 
Stiklus paruošiama taip: su
muštus stiklus sumetama kibi
ran su vandeniu, energingai 
kelias minutes maišo, kas leid
žia nusitrinti aštriems kraš
tams. Publikai rodomi kiti ga
balai, kurį e nėra ragavę tokios 
pirties. Tokiu būdu paruošti 
stiklai nėra pavojingi ir faki
rai gali raičiot a tokiame stik
lų patale.

Dėl kopėčių, padarytų iš kar
dų, ašmenimis į viršų, Henre 
pareiškė:

— Pastebėkite, kaip plauna
me ant lėkšties mėsą. Jus mėsą 
peiliu ne spaudžiate, bet “pjau
nate”. Tas pats ir su kardais. 
Atsargiai statoma pėda ant aš
trumo jos nesužeis, bet užteks 
vieno menko pasistūmėjimo iš
ilgai ašmens, tuojau pasidaro 
plati žaizda.

— Kalbant apie gulėjimą kar
ste, tas pasisekė ir man. Išsi
rinkau st klinę dėžę, talpinan
čią 300 litrų oro, įlindau į ją, 
po to mane joje uždarė ir įlei
do į vandens pilną baseiną. 
Man to^e dęžėįe oro užteko nu
statytam laikui ir ištraukus vėl 
jaučiausi taip, kaip ir įlenkiant

padėtis, aišku, nėra pa- 
bet skausmo nejaučia-

fakiras gula ant stiklu,

Garsinkitės “N-noše”
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SKaitytojM Balsai •
SU KURIAIS MUMS PRIDERA DĖTIS KO
VOJ už Lietuvos Nepriklausomybę?

(§į straipsnį skelbiame diskusijoms. — Red.)

munistai, nori pasitarnauti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo, tai su katrais mes, 
laisvi žmonės, priderame susi
dėti? Tai šį klausimą aš čionai 
ir noriu iškelti per musų spau-

nepripažįstame, 
ir norime toliaus 
Lietuvoje prarastą

tvarkas
mes 
už

.1 , J tir jos nepriklausomybę, 
aš noriu pakelti spaudo-

Musų tėvų žemė Lietuva jau 
neteko savo nepriklausomybės. 
Tą mes visi žinome. Dėl tos ne
laimės džiūgauja vien tik mu
sų komunistai. Jų džiauksmas 
berno iš gaspadoriaus nelaimės. 
Nes naujoji valdžia atėmė že
mę nuo gaspadoriaus ir ją ati
davė buvusiam bernui. Mes to
kios 
Todėl 
kovoti 
laisvę 
Todėl
je klausimą: su kuriais mums, 
socialistams ir liberalams, pri
dera dėtis kovoje už L etuvos 
nepriklausomybę?

Mums nepaliko Smetonos re
žimas, todėl mes kovojome už 
atsteigimą demokratijos Lietu
voje ir tais sumetimais mes 
priklausėme Amerikos Lietuvių 
Kongresui, kur kartu ir komu
nistai dalyvavo. Vėliaus paaiš
kėjo, kad musų komunistai tik
tai savo kromelį mums nori 
įpiršti, tai mes su anais per- 
siskyrėme. Dabar, kada Stali
no valdžia jau užėmė visą Lie
tuvą, tai mums pasidarė labai 
aišku, kok ems tikslams musų 
vietos. - komunistai darbavosi.

Tenka ir vėl gelbėti musų 
tėvynę Lietuvą.

Visi Nekomunistai Nori 
Pasitarnauti

Mes kovojome Prieš Smetonos 
Valdžią

Jeigu mes, socialistai ir li
beralai, kovojome prieš Smeto
nos , valdžią, tai mes su musų . . . I / I » i >
smetoniniais tautininkais jau 
negalime kartu dėtis į naują
kovą dėl Lietuvos nepriklauso
mybės.

Musų klerikalai, Amerikoje 
ir Lietuvoje, žymiai padėjo 
Smetonos režimą įsteigti, bet 
su niekuom nesidėjo vėliaus 
prieš jį kovoti. Išeina, kad ir 
su klerikalais mums nėra pa-

ii®

COLORAbb SI>lliN(;s, Colv. ^JEiiįbOoose^elirpre- 
zidėnto sūnus, aplankė Wehdeil Wiilki;e.

— Galiu pasakyti, pone tei
sėjau, — atsakė ponia Marica, 
-r- kad Pimpė būvio girtas, kaip 
kiaulė. p

—O vedėjas Trepkus?
Ponia Marija su pagarba pa

žvelgė į vedėją ir ištarė:
—Ponas vedėjau U ka 

vo tik triibptį linksmą^
Visa tai buvo užįirotokoluo- 

la- > . i
P o to A

Voktežiąi vartoja 
spiegiančias 

. bonifeas

Iv i s

bu-

LON DONAS, Angliją, rugp.
11 d. — Vakar vokiečiai puolė

Jeigu visi, kurie yra neko-

“NAUJIENOS”TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING
BUREAU”

Ar nori keliauti jųromjs? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ąr ; važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. č io n a i s 
gausite patarimą kaip, pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

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

NAUJIENOS. 
lh9 SO. .HALSTED ST. 

Chicago, Ui.

todėl, kad klerikalai pripažįsta 
tiktai Bažnyčios laisvę ir tei
ses, o kiti piliečiai turi tiktai 
klausyti ką Ėažnyčia jiems pa
sakys. Tokios laisvės mes ne
pageidaujame. Mes prieš tokią 
laisvę jau kovojome, ir prieš 
Smetonos režimui atsiradus. 
Tai ka p mes dabar galime dė
tis kartu su klerikalais ir kar
tu kovoti už Lietuvos nepri
klausomybę?

Jeigu mes bendrai laimėtu
me, tai jie mums ir vėl užkrau
tų savo rųšies laisvę su maldo
mis ir poteriais, ir algomis 
nigams iš valstybės iždo.

Musų Sąlygos
Jeigu musų Amerikos ir 

tu vos klerikalai nesutiks
skirti Valstybę nuo Bažnyčios 
ir įvesti civilinę metrikaciją, 
atsižadėti algų kunigams iš 
valstybės iždo ir nesikišti į mo
kyklas, tai mes su jais jokiu 
budu negalime dėtis į bendrą 
kovą už Lietuvos nepriklauso
mybę.

• Mes Kovosim Atskirai

J. Hašeko feljetonas
r ;. . , į

Audinių fabriko darbininkas 
Pimpė ir to paties fabriko sky-i 
riaus vedėjas Trepkus buvo di
deli draugai. Kiekvieną dieną 
jie sėdėjo alaus bare, kur juos 
laikė tokia neišskiriama pora, 
jog visos išdaigos, kurios mies
te būdavo padaromos, iš anks
to būdavo priskiriamos darbi-

Darbininkas Pim'pe labai 
tačiau 
dieną

kui.
mylėjo vedėją Trepkų, 
tarp jų perbėgo vienų

k u-

Lic-
al-

das įgaudavo iludną išraišką,

ų liudi- 
x|ę tą patį:
buvo girtasį 

Kinas ... » [ionas vedėjas 
tik truputį linksmas.

įvykis ieišcįui basįmldė labai 
...i. i__Jare lokį spren- 

,ve&e|as buvo 
U 1 U nubaudė

“gir- 
tiausmės 
juvo be' vę< savo veiksmus 

skabius spren-

muv.-sitris menes:

a t leido, kadan •vr.noiub .ir iu sąmones ir uz 
neatsakingas. į 
cliiną, darbinim I V Tu y ieną U re dar .vieną i tas. ISklŪUMOe s jaš, išklausęs s1 E V i ko t

limo, 
ųlp luo

malonumą: vede- 
snn IHUUUT sprendimą, sukh-

—-b Jėžtis žarija,,ponas tei- 
i&M Ir & biivau gir- 

U r0 ’mr. °

s UtO.mo.

lVLbLUH4mili .prisipažinimas jau
pakeisti teismo

AMERICA S l ARGIST 
SEllING BRANG

IČRAįtFRtliCH
dMssing

Musų kovos planai turi būti 
sudaryti tokie, kurie atitinka 
musų liberališkas idėjas, kurias 
mes visiems skelbėme per ei
les rpetų. Mes stojame už pil
ną demokratiją visiems pilie
čiams ir už pilną žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvę. Tas 
užtikrina ir tikinčiam teisę ąt- 
1 kti savo tikybines apeigas ir 
jam paskirtas privoles.

Valdžia į jo tikybinius rei
kalus nesi kiš dorovės ribose. 
Mums dėtis bendrai su tais, 
kurie mus buvo du kartu jau 
pavergę, aš nematau jokio tik
slo. Kunigai pavergė pirm aus, 
o sm'etonininkai paskiąu. Bėgti 
nuo vieno blogumo ir surasti 
kitą, nėra jokios palaimos. To
dėl, aš dabar ir keliu klausi
mą: Su kuriais mums dėt s ko
voje už Lietuvos nepriklauso
mybę?

Šį mano straipsnį, tikiuosi, 
pakartos ir kiti laikraščiai.

Vincent B. Ambrose,
Chicago, III.

vo.
Abu jie drauge sėdėjo bare, 

drauge gere ir drauge išdarinė
jo išdaigas, kurių dažniausiai* 
būdavo ta, kad jie vidurnaktį 
susirasdavo fabriko kiemsargį 
ir jį įmesdavo kur nors į pur
vą. Tačiau kitą dieną fabrike ir 
bare visuomet sakydavo:

—Vakar darbininkas Pimpė 
buvo girtas, kaip kiaulė, o po
nas vedėjas buvo lik truputį 
linksmas.

Darbininkas Pimpė kankino
si dėl tokio nelygumo, ir kar
tą netgi ryžosi susilaikyti nuo 
gėrimo.

X,■ • t.u ■ T»' V it1 utį 4 V-v— ląip, darbininkas buvo ui 
trupuiį; linksmus, o poi 
dejas buvo girtas, kaiįį

Tačiau jo troškimas heišsiįiil- 
dė. Iš pagarbos vedėjui visi 
kalbėjo po šenpyęi. Pinipe gė
rė labai mažai, bet atėjęs į fab
riką iš vedėjo jis visados iš
girsdavo tą pačią fraze:

—Na, matai, aš šiandien ir 
i . • : : j : ; , . i •. • ; I ’ * •

vėl tik truputį linksmas.
Darbininkas Pimpė suprato, 

kad jo susilaikymas yra ; be 
prasmes, kad, kiek tik jis neiš
gertų, jis. visados bus girtas, 
kaip kiaulėj o ponas vedėjas tik 
truputį linksmas. Nors vedė
jas vos laikydavosi ant kojų, 
6 jis eidavo greta jo tiesiai ir 
tvirtai, tačiau vedėjas , vis bū
davo ‘‘tik truputį linksmas”, 6 
jis, Pimpė, -— “girtas kai]) 
kiaulė”.

K
as ve- 
kiaule. Visai galimas ykas

vos formos, galima spręsti apie 
moters ^rptingumą.

—. IŠ..‘gaivos kąip gaivos, bet 
iŠ skrybėlaites formų — lai 
tikrai.

• • ■ į ♦ . i ■ Ibokalus alaus, o

baro vedėjas buvo išgėręs tris
dešimt, o Pimpė — tik dešimt 
bokalų, ir atsisakė dalyvauti iš
daigose.

Pimpę prilaikė poną vedėją, 
buvo tylus ir susimąstęs, ir lai-

gi šukavo po visą barą ir dar
gi aprėkė baro vedėją ponią

* t Ll L L*«♦ *Mariją. Nežiūrint to, kitą (die
ną Pimpė sužinojo, kad į klau
simą, kaip jie vakar laikėsi, 
baro vedeja ponia Marija at-

—Na, taip, žinote, darbinin
kas Pimpę buvo girtas, .kaip 
kiaulę, o ponas vedėjas buvo 
tik truputį linksmas.
. Pimpė suprato, kad šito prie
žastis yra socialinė nelygybė,socialinė nelygybė, 

impė, niekados ne
gali susilyginti su ponu vedė-

pė — abu nusigėrė, kąip sako
ma, kaip kiaulės. Darbininkas 
gėrė suprasdamas, kad jam nė
ra ko varžytis, o vedėjas gėrė 
su įsitikinimu apie savo gera 
reputaciją. Po to jie nuėjo 1 
fabriką ir, neradę kiemsargio,

formuotą žmogų ir pnete Į 
griovį. Tai buvo jų įprasta iš-, 
daiga, po kurios vedėjas kitą 
dieną fabriko kiemsargiui nu-, 
nešdavo papirosų ir . jais Įšsir 
pirkęlavo. jeigu sutikti, kad 
niekas negali išvengti savo li-! 
kimo, tai to likimo neišvengė' 
ir jie. Čia, pasirodė, buvo ne! 
kiemsargis, bet budintis poli; 
ciniiikas, kuris vaikštinėjo įjo 
savo kvartalą ir už kurio įžei
dimą jam tarnybos pareigas ei-; 
nant grėsė kalėjimas.

Netrukus abu išdaigininkai 
buvo pašaukti į teismą. Abu, 
pareiškė buvę girti iV liudinin-1 
kais iškvietė baro Vedėją ir 
keletą svečių, mačiusių, kaijp tą 
vakarą jie išgėrė po trišdeši’mt 
bokalų alaus.

baro vedeja ponia Marija.
—Na, taip, liudininke, — 

kalbėjo teisėjas, — kokioj buk-

LONDONAS, Angliją, 

šiaurės.vakarų Angliją. Tai vie
nas didžiausių puolimų šiaurė
je, nes. niekad nebuvo sutrau
kę šiaurvakariuose tokio dide
lio orlaivių skaičiaus, šie or
laiviai paleido kelias naujas 
bombas. Bombos bekrisdamos 
kaukė ir jspiegė labai biauriais 
balsais. Vokiečiai jas vartojo 
Pranctazijoj, kariuomenei bom
barduoti. Jos sukelia žmonėse 
paniką įr labai biauriai veikia 
nervtis. Dabar pradėjo jas var
toti ir paprastiems Anglijos pi
liečiams gązdinti.

n
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BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nąthan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUSVisa tai už $1500 

Permodeliavimas 
L Pataisymas k Naujas 
A Pamušalas 
■ Valymas 
V Paliavojimas 
f Storage J7 

Apdrauda ■ M

YOUR OLO FURS 

reNEVVed 
FOR ONLY

Fondai Padėti Pirm 
Menesio 15 d.

Neša Pilrtiį Uždarbį

4%
Vėliausias dividendas

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

FaufieldSavings
and LoanAssocicrtion

1729 W. Cermak Rd. Law. 6400

T . I. ~ i Ir / ~ ~

Padėti Pinigai kas Menes) Prieš 11 d., nes Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5)450,000.00
Atsatgos fondas virš $370,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ani Namų 1 iki 20 mL

Pasiuntinįpa-’ 
šaukit telefonu

STATE 7626 j
I. J1S« N, STATĖSI.
K Suite 746

btate-Lake Bldg.
Extra kailiai be pelno (jei vartosi t)

i 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

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

MADOS

Spaiisclinam

4498

LOAN ASSOCtATION of Chicago
1 'Laj L -' rCil.l <i ' ir .‘x 

JUStlN MAęKIEWICH, Pres.
Vai. <) iki;4. ,Ser. .9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak. .
— ------------- - - TeL VIRginia 1141

tHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVINGS FĖDERALLY
• > .^insured.
41 to AftCHfcR AVENUF

Plakatus, bilietus 
BIZNIO KORTELES 
PR-fcis ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS ir 
DAkOME VISOKIUS 
SPARDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 Sdutį

CHICAGO, ILLINOIS
TeZ. Canal 8500

ju. Jis nepaprastai troško, kad lėj Pimpė išėjo,iš jusiį baro?

JACK SW1FT

THE AURORA, TW0 MILĖS DOWN, AND 
STILL SINKINGJilS EESET BY THE ' 
TREMENDOU5 PRESSURE OP THE DEEP.

ILJAOM A60VE 
THE, $UPf=ACE, 

COUNT DON, 
THE MAD 

5CIENTI5T, 
HURL5 A GIANT 

REPULSION 
RAY DOWN 
INTO THE 
• DEPTH3

THE NEUT

4498—A.patinis—busiančiai motinai 
taipgi tinkamas diktom moterim. 
Sukirptos mieros 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
£ rašome iškirpti paduotą blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai, parašyti savo vardą pa
vardę? ir adrųsą* Kiekvieno pa
vyzdžio kaida. 15 centų. Gali
nę .pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
tam. Laiškus reikia' adresuoti: 
Naujienos Pattėrn Dept„ 1739 
So. Halsted SU Chicago, IU.
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IŠ TORONTO PADANGES
Klaidingas savęs skriau

dimas.
Tiesa, dabar mes pergyvena

me tokius laikus, kad Įvykiai 
staiga ir netikėjai rutuliuoja i, 
kas buvo vakar miela ir bran
gu, tas šiandien vertės nebetu
ri, ką vakar gerbėm ir d evi- 
noni, to šiandien nebekenč am. 
ir priešingai.

Nenuostabu, kad tie visi, sta
čiai nenormalus laikai, labai 
paveikė žmones, visokie pasi
keitimai, persekiojimai ir gąs
dinimai taip įbaugino žmones, 
jog nežinia kuo turi būti ir 
kam tikėti, kad nenusidėti 
krašto santvarkai.

Teisybė, dėl staigių pasauli
nių sukrėtimų visoks judėji
mas tapo suvaržytas. Daug už
daroma draugijų, organizaciją 
ir net svetainių, bet tik tų, ku
rios yra griežtai priešingoj 
esantiems patvarkymams. Pas 
mus žymiai nukentėjo komu
nistinės ir fašistinės srovės, 
nes jos skirtingos ir kenksmin
gos demokrat.niam pasauliui.

Dabartiniais laikais užtenka 
priklausyti kad ir pašalpipei 
draugijai, kurios vadovybėj? 
randasi komunistinis elemen
tas, kaip jau tau gręsia (dėl 
menkiausio įskundimo) net 
darbo praradimas.

Kadangi prisieina dažnai su
sitikti su žmonėmis, kar u pri
klausančiais vienose pašaipiuo
se draugijose, tai tenka nugirs
ti įvairiausių išsireiškimų, ku
riais remdam esi žmonės net iš 
eJraugijų išeina, kad nep.klu- 
ti\^ bėdą, arba neprarasti dar
bą. $š tokio silpno ir baugaus 
žmonių nusistatymo naudoj.s 
visokie nedorėliai, kurie gąsdi
nimais stumia žmones nuo ap
sidraudimo ligoje ar nelaimėje. 
Mes turime Toronte dvi nema
žas pašaipūnes draugijas, sūnų 
dukterų ir SLA 236 kuopą. Abi 
pergyvena nei šį, nei tą. Nekal
bėsiu apie šuninę, nes žinau, 
ka^Lkomunistams nepatiks pri- 
įprimrnas, kad jų praeities drą
sus komunistiniai žygiai suda
lė daug draugijai nemalonumų 
ano kurių gal ir gali susidaryti 
nariams bereikalingų pasiteisi
nimų. Žinoma, jie smerks ma
ne ir teisiu is, kad šuninėj ga
li visokie žmonės priklausyti. 
Taip tai tiesa, tik faktas, kad 
ne visi vienodai buvo toleruo
jami. Jau tas faktas, kad šuni
nė artimai “flirtavo” su ‘Tte- 
raturka”, kalba pats už save.

Daug kitaip yra su SLA kuo
pa, kuri tolima visokioms poli
tikoms. Ji visur ir visame sten
giasi vaduotis ta demokratine 
kryptim, kuri nurodyta konsti
tucijoje. Jei ir pasitaiko koks 
nors suirimas, tai jis griežtai 
nedaleidžiamas. Todėl jos žmo
nės, ypač tie, kurie išrenkami 
jai vadovauti, nežiūrint kokios 
politinės srovės bebūtų, negali 
eiti kitais tikslais, išėmus tuos 
kurie jiems nurodyti įstaty 
mais. Todėl tie nariai, kurie 
mano, kad priklausantys SLA 
kuopai tikintis ar netikintis 
socialistas, komunistas ar tau
tininkas gali kuopai sudaryti 
nemalonumų, labai ir labai 
klysta. Kiekvienas iš musų 
kuopoje yra tik nariu, apsi
draudusiu nuo nelaimės, ku
riai ištikus gauna pagalbą. Gai
la, kad nariai mano dėl nepa
matuotų ir nerimtų faktų ap
leisti draugiją, skriausdami sa
ve. Gali rastis piktos valios 
žmonių, kurie bandytų daryti 
nerimtų žygių, bet vargu jie 
pakenks, nes piktas piktu ir 
lieka, o nekaltam kaltė visgi 
dar pas mus sunku primesti. 
Musų valdžia atsižvelgia Į tiesą, 
o ne į melą, todėl visi SLA kuo
pos nariai yra valdybos prašo

mi nedaryti klaidos, nepaisyti 
piktų gandų ir iš kuopos nesi
traukti. Aš netikiu, kad nors 
vienam prisieis prarasti darbą 
todėl, kad priklauso SLA.

Mirė Svirskienė.
Liepos mėn. paskutinėmis 

dienomis, mažai sirgusi, mirė 
lietuvė Svirskienė, viena iš pir
mųjų ateivių į šią šalį. Svirs
kienė buvo dar nesena moteris, 
darbštumu ir rūpestingumu su
sikūrė gražų gyvenimą, kuriuo 
pasidžiaugti likimas pavydėjo, 
atskirdamas iš gyvųjų tarpo. 
Velionė paliko giliam nuliūdi
me vyrą ir kitas gimines. Lai 
būna lengva ir ramu ilsėtis sve
timoj šaly.

Chicagietis jaunuolis T. 
Borisas.

Karščių bangai užklydus į 
Torontą, daugelis žmonių ap
leisdavo namus, vakarais grįžę 
iš darbų vykdavo į laukus ar 
prie vandens, kad šiek tiek at
vėsti nuo slopinančių kaiščių.

Kartą liepos mėn. vakare, 
jau besiruošiant apleisti mau
dynes, prie mus priėjo jaunuo
lis ir padalino pakvietimus į 
“roller derby”, kurios įvyko 
“Mutual str. Arena”. Mums be
sikalbant, jaunuolis sugrįžo ir 
prakalbėjo lietuviškai. Sako: 
Labą vakarą; aš ir nesitikėjau 
čia lietuvių rasti. Klausiam iš 
kur, nes matom, jog ne torom 
tietis. Pasisako esąs iš Čikago:, 
ten gimęs ir augęs. Labai gra
žiai kalba l.eaiviškai žemaičių 
tarme. Jo dvi sesutės ir b r. lis 
ir dabar gyveną Čikagoje, o tė
veliai ūkyje Michigan valstijoj. 
Jis priklauso Roller Derby 
sportui. Šio sporto pademon
struoti atvyko į Kanadą, ta 
pioga aplankys ir daugiau Ka
nados miestų. Nors ir Ameri
kos lietuvis, bet pasikalbėjime 
paliete ir dabartinį Lietuvos 
klausimą. Sako, tėvų šalies li
kimą sekąs spaudoje. Teiravo
si apie Toronto lietuvių skai
čių ir jų bendrą gyvenimą. 
Mums buvo malonu sutikti 
jaunuolį, kurs nesidrovėjo pa
kalbinti mus savo tėvų kalba. 
Džiugu, kad Čikagos jaunuo
liai nesibijo esą lietuviais ii’ 
nežiūrint kur jie užgirsta savo 
kalbą, nebėga nuo jos, bet ma
loniai pasidalina jaja su žmo
nėmis, kad ir nepažįstamais. 
Už įteiktus mums pakviet mus 
į Roller Derby mes esam dė
kingi. Jais pasinaudojo musų 
jaunuoliai, kurie liko paten
kinti šio sporto miklumu ir 
vikrumu. Geriausio pasisekimo 
garbingam lietiniui jaunuoliui 
f. Borisui,

‘‘Liaudies Balso” isteriškas 
džiaugsmas.

Vos lik spėjo musų Lietuvą 
užklupti raudonieji “šarančiai”, 
kaip musų L. B. bematant pra
dėjo isteriškai džiaug is Lietu
vos “išlaisvinimu”, štai keli L. 
B. ekzempl., kurie džiugiai šau
kia, kad kartą ant visados mū
rų tėvynė mis kratė pančių, iš- 
siliuosavo nuo kraugerių bude
lių, kad visais 95% liaud:s bal
savo už prisidėjimą prie Sovie
tų Sąjungos ir t. t. ir t. t.

Kada kiti lietuviai, kurie 
taipgi yra Lietuvos vaikai, taip
gi visokiais budais gelbėję savo 
kraštui ir jo žmonėms, tarė 
dėl šio žiauraus žygio savo 
skirtingą žodį, tai L. B. juos 
visaip niekino, vadino ’visok’ais 
niekšais tik todėl,' kad jie už
grobimo nepripažįsta. Darė 
smerkiančias pastabas net Suv. 
Valst, kurios “užšaldė” Lietu
vos turtą, esantį Suv. Valstijų 
žinioje. Daug daug visokių bru- 
dų išpilta per šį trumpą laiką 

I tiems, kurie gailisi Lietuvos ne-
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Illinois nacionalė gvardija daro pratimus Wisconsine.

Toronto, Kanada
Aušros chcro piknikas

18 d. choras iea-

LIKIMAS

-- paežery. Vieta labai gra- 
net ir maudytis galima 

vJioro jaunimas ruošiasi sma
giai svečius pri.mti, su įvairiais 
šposingais paniargin.mais ’ ir 
dainomis. Tad prašome Toron
to ir toliau gyvenančius lietu
vius atvykti ir kartu linksmai

Kas važiuos automobiliais, 
lai imkit Kingslon kelią, o kas 
važiuos autobusu, tai susirin-

Dundas ir Gorevale, o ten bu- 
.-,as lauks. Taigi ateinantį sek-

pikniką!
Choro korespondentas.

Toronto, Ont
Kanados Lietuvi, stok į darbą 

atsteigimui Lietuvos nepri
klausomybės, kurią tautos iš
gamos po komunistų vadovy
be pardavė Rusijos uzurpato
riui Stalinui.

Sakoma, kad kiekvienam iš 
musų yra likimas skirtas, nuo 
kurio pabėgti nė nemėgink. Be
gyvenant, bešokant gyvenimo 
Įvykius, neretai pajunti savyj 
pritarimą panašioms mintims, 
ir iš t.kro, yra žmonių, kurie 
šimtą metų gyvena, kelis karus 
iškar.auna ir šiaip visokiais 
įvykiais savo gyvenimą išmar
gina ir sveikais — iš senatvės 
miršta. O kiek tokių pasauly, 
kurie vargstivir negali dasi-
šaukti mirties ZfyBet, o likime! 
Kiek tu žiaurių klaidų prida
rai. Kiek jaunų, stiprių jėgų tu 
iš šio pasaulio prirankioji !.. 
Kiek molinų širdžių tu sužei- 
di, atimdamas be la ko jų vai
kus.

Štai tik praeitą savaitę (u 
atnešei liūdną žinią iš Detroito 
padangės, kad visų mylimas 
Vitolis Derinailis, vos tik pra
žydęs jaunu gyvenimu, vos tik

neišsemiamą džiaugsmą tėvams, 
o ypač motulei, kuriai Vitol.s 

jos gyvenime — 
likime, išskyriai

priklausomybės praradimo ir 
jos žmonių kankinimo. Pagal 
L. B., viskas dabar Lietuvoj ? 
auksu žėri, visi upeliai sviestu 
teka, žmonės patenkinti ir lai
mingi. Anot jų, viso pasaulio 
lietuviai dž’augsino ašaromis 
vilgo netikėtą laimę, tik vieni 
niekšai socialistai priešingi.

Kokia skaudi ironija, kuo
met kalėjimų durys tiems so
cialistams, kurie pirmieji pra
mynė kelius į nepriklausomybę, 
prie dabartinių liaudies “išlais
vintojų” dar tampriau< užsida
rė. Jie liko visi rudyti už gele
žinių grotų, džiaugsmas tik 
toks, kad panašių draugų susi
laukė dar daugiau. Negana to, 
rugp. 2 d. L. B. laida pagiežiš- 
kai išsireiškia, kad socialistai

džiaugtis, nes rugp. 2 d. L. B. 
jau ragina kovoti “prieš ardy-

voje”. Stebėtina, ar ne? Iš vi
sų 95% balsavusių už sovieti
nę Lietuvą, šokusių net gatvė
se iš džiaugsmo^ • dabar ,• taip 
greit atsirado sąbotažninkų ir 
kitokių niekšų. Matyt, iš geros 
tvarkos ir “pilnos” laisvės 
žmonės atsidūrė prarajos prie- 
globstin, pasijuto suviltais sve
timo jungo, todėl už

kalbėti tik už save, o ne už vi
sus lietuvius, nes jis toli gra
žu visiems lietuviams neatsto
vauja. —O. I.

GEGUŽINĖ PASI
SEKĖ

mo, kurio, anot “ideališkos” 
minties, jie susilauks. Tas 
L. B. nr. apgailestauja, 

kad užgrobiant Lietuvą nebuvo 
nei vienos aukos, o visgi, sako, 
reikėtų nors vieną šėtoną su- 

nors dėl pavyzdžio ki

kilnus troškimas! Kaip

pirmo-

b rolių

ša ūdyti, 
tiems.

Koks
jis naudingas liaudies laisve:!?
Greit pamiršo tą pavyzdį, kuo
met nuo šaudymo krito žmo
nės, kaip rudens pakasti lapai 
ir visa tai dėjosi “laisvoj” Ru
sijoj! Nesisielokit, kad 
mis dienomis nebuvo 
Lai būna ramios jūsų 
kurias tenkina jūsų
skausmai ir nelaimės. Kaip jau 
žinoma ir jums istorinis pa
vyzdys kartojasi, jau lavonai 
dengia gimtąją žemę; kurių ne
spėja sušaudyti, tie patys atei
na budeliams į pagalbą papil
dydami saužudystę. Jus džiu- 
gaujat suteikta savo gimtinei 
laisve, paremta 2,000 tan
kų, Vž mil. kariuomenės ir 
šimtais bombonešių!

Nesinori tikėti, kad visa tai 
nepaliečia jūsų jausmų, kad 
dėl šių baisenybių, iš po kurių 
musų visų tėvynės tik skau
džios dejonės aidi, nesuvirpa 
jūsų Širdys. Juk visas šias bai
senybes ~ pergyvena musų tėvai, 
broliai ir seserys, tad kaipgi 
negali mus visa tai skaudinti? 
Aišku, kad jus džiugaujat ver
kiančiomis širdimis, nes jums 
įsakyta džiaugtis. Neilgai teko

mažiausi 
lieka sa-

botažninkais.
Nėra reik išeivijai 

kalbėti dėl Lietuvos likimo, tai 
visiems jau gerai žinoma. Išei
vija niekuomet nenutolo nuo 
Lietuvos skausmų, artima jai 
ir dabar. Šis momentas tiek pa
lietė visus, kad nežiūrint jokių 
skirtumų, bematant visus su
jungė vienam ir bendram dar
bui gelbėti Lietuvos liaudžiai.

Gelbės ar ne, bet išeivija tu
ri teisę reikšti savo protestą, 
ji nekartą ištiesė ranką nelai
mėn patekusiam kraštui, ji gel
bės ir dabar.

Baigiant norisi pareikšti L. 
B., kad jis žiauriai nusidėjo 
Kanados lietuviams, skelbda-

kius sveikinimus dabartinei 
santvarkai Lietuvoje visų Ka
nados lietuvių vardu. Kanado > 
lietuviai žino gerai, kad kon
gresą sukūrė visuomenė iš vi
sokių srovių, tačiau dėl.ne
santaikos ir negalėjimo bend
rai dirbti, kongresą liko Valdy
ti vien komunistai, taigi ir sveu 
kinimai tegali būti tik komiu 
nistų vardu, o ne visų lietuvių 
vardu.

Be to, minimas kongresas 
neseniai tapo atšauktas kaipo 
nebereikalingas, nes “laisvė ir 
demokratija” jau viešpatauja 
Lietuvoje, tai kaip tas panai
kinto kongr. kom. gali vėl siųs
ti sveikinimjus? Kanadiečiai lie
tuviai, išskyrus komunistus, ne
sveikina naujojo ir klastingo
jo Lietuvos seimo, bet jį smer
kia; tikiu, kad tai pareikš vi
suomenė. Mano supratimu, da
bar kongresai ne tik kad netu
rėtų būti naikinami, bet iš nau
jo turėtų būti šaukiami, kad 
kaip skubiau palengvinti liau
džiai. “Liaudies Balsas” turėtų

Toronto ir Hamiltono SLA 
kuopų gegužinė įvykusi liepos 
mėn. 28 d. Waterdow, Ont. p. 
Bučinsko farmoje, visapusiškai 
pasisekė. Oras pasitaikė, tikrai 
gražus nuo ryto iki pat vakaro. 
Nors vieta buvo sunkoka suras
ti, nes kai kurie ir negalėjo ras
ti, bet publikos buvo gan gra
žus būrys. Be to, dar tenka pa
žymėti, kad tą pačią dieną del- 
hiečiai rengė pas save dėl “L. 
B.” — tai publika dalinosi į dvi 
puses.

Tenka pažymėti, kad šis SLA 
išvažiavimas turėjo svečių ir iš 
J. V.: chicagiečių, philadelphie- 
čių ir detroitiečių.

Svečiams iš J. V. gal atrodė 
labai neskaitlingas musų išva
žiavimas, nes jie yra pratę prie 
tūkstantinės publikos, kas pas 
mus visai neįmanoma.

Išvažiavimo dalyviai buvo vi
si geroj nuotaikoj, visi linksmi
nosi kaip kam patiko.

Detroito jaunimas tiek buvo 
malonus svečiai, kad pradėjus 
su jais kalbėtis, tai nesinori; ir 
išsiskirti. Iš pasikalbėjimo su 
jais paaiškėjo, kad detroitiečių 
butų atvažiavę žymiai daugiau, 
jeigu jie butų gavę žinią bent 
kiek anksčiau; mat, šis išvažia
vimas tapo' surengtas labai pa
skubom, tai nebuvo progos pla
čiau ir pagarsinti.

Teko nugirsti, kad kuopoms 
liko ir gražaus pelno. Parengi
mo komisija reiškia širdingą a- 
čiu gerb. “Naujienoms” už gar
sinimą, o gerb. Burinskains už 
vietos išvažiavimui suteikimą, 
taipgi ir visiems svečiams už at
silankymą.

Šia proga noriu priminti SLA 
236 kp. nariams, kad rugpiu
čio mėn. 12 d. 8-tą v.v. 404 
Bathurst St. įvyks reguliaris kp. 
susirinkimas, kuriame bus svar
bių reikalų, taigi nariai malo
nėkite visi punktualiai atsilan
kyti. —A. F.

Kas skaito J. V. lietuviu 
spaudą, tas žino, kad be skirtu
mo politinių bei religinių įsiti
kinimų, išskiriant Hitlerio tal
kininko Stalino garbintojus ko- 
munacius, visi yra susirūpinę 
kaip išgelbėjus Lietuvos Nepri
klausomybę iš uzurpatoriaus 
Stalino nasrų. Tam tikslui ne- 
kurios liet, kolonijos turi jau 
sudariusios ir tam tikrus ben
drus komitetus, kad bendromis 
jėgomis parodžius demokrati
nėms šalims, kad dauguma lie
tuvių gyvenant eji užsienyje 
griežtai piktinasi ir protestuoja 
prieš Stalino smurtą užgrobime 
Lietuvos. Taigi mes Kanados 
lietuviai irgi negalime sėdėti ne
prisidėję prie bendro musų bro
lių protesto. Nieko nelaukiant 
mes turime sudaryti bendrą ko

ti už atsteigimą Lietuvos Ne
priklausomybės.

Reikia tikėtis, kad artimoje 
ateityje rasis visose Kanados 
lietuvių kolonijose iniciatorių, 
kurie sudarys visų lietuvių or
ganizacijų, išskiriant komuna- 
ciškas, atstovų pasitarimus, iš 
ko turės susidaryti pastovus ko
mitetai, kurie šauks masinius

parodžius pasauliui, kad Kana
dos lietuviai nėra tokie akli 
penktos kolonos pastumdėliai, 
kokiais piešė penktos kolonos 
organas “Liaudies Balsas”. Kas 
dar nėra praradęs prisirišimą 
prie Lietuvos, tas turi apsiva
lyti nuo aukščiau suminėto or
gano ir bet kokio bendradar
biavimo su penktos kolonos 
staliniška “jačeika”. “Liaudies 
Balso” štabas visai atvirai su 
pasididžiavimu užgyrė Stalino 
veidmainišką smurtą užgrobi
me visų Pabalčio valstybių, iš 
pradžių ramindami savo skaity
tojus, busią Rusija atėjusi į Pa
balčio valstybes su tikslu apgin
ti jas nuo Hitlerio agresijos.

Bet ir aklam gali būti aišku, 
kad apgynimui tų šalių nėra 
reikalo panaikinti tų valstybių 
nepriklausomybes. Kas to nesu
geba suprasti ir teisina penktos 
kolonos organo liniją, tas nėra 
vertas lietuvio vardo. Kas noii 
išgamos vardo, teremia išgamų 
organą “L. Balsą”.

Buvęs L. K. Savanoris

1 Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie-
tuviai įgyja naudin
goj žinių ir gerų pa
mokinimų.

tu, žiaurusis
J! iš gyvųjų 
jaunimui ir 
žius, neišdildomus

visiems t’k gra- 
atsimini-

va tėviškės žemelė, o mes visi 
tave žinojusieji budėsime kar
tu su tavo mylimais tėveliais.

M. F. Y-nė.
Toronto Kanada

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir nimtj savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

RaštinS atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —• 
nuo t ryto iki 1 vaL popiet

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

KAINA . 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St„
Chicago, ULVardas ......................................................Adresas .................................................. ,Miestas .....................................................
Valstija ...................... ......... ............
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StepOflavičieiieš 
Choras Laimėjo 
Antrą Vietą —

Chicagos Muzikos šventės 
Konkurse.

Balso mokytojos, p. Anelės 
Steponavičienės, neseniai suda
rytas mergaičių choras laimėjo 
antrą vietų Cook apskričio mer
gaičių chorų konkurse, kurį pir
madienio vakare surengė Chica- 
gos Muzikos šventės rengėjai.

Pirmoji vieta teko jau ilgai 
gyvuojančiai mergaičių grupei, 
Echo Chorai Society, Northsi- 
dėj.

P-s Steponavičienės chorų su
daro jos balso mokinės taipgi 
kelios dainininkės iš “Pirmyn ’ 
mišraus choro, viso 25-ios. Jos 
buvo pasirėdžiusios reguliaru
mis “Pirmyn” choro mergaičių 
sukniomis ir konkurse savo iš
vaizda darė labai gerų įspūdį.

Teisėjais buvo garsus Chica- 
gos chorvedis ir kompozitorius 
Dr. Aschenbrenner ir du kiti 
mažiau žiųomi chorvedžiai.

šeštadienį, rugp. 18 p. Ste
ponavičienės dainininkės dai
nuos bendrame Cook apskričio 
chore, kuris pildys dalį progra
mų Muzikos Šventėj. Ji įvyks
ta Soldier’s lauke.

Rado Kirpėją 
Negyvą

T0WN OF LAKE. — Bute 
vakar rytų buvo atrastas ne
gyvas 66 metų Stanley Wy- 
socki, kirpėjas, nuo 1803 West 
45th Street. Jis gyveno Town 
of Lake gana ilgą laiką. Buvo 
persiskyręs su žmona ir vai
kais, kurie gyvena Blue Islan
de. Daktarai spėja, kad mir
ties priežastis buvo širdies li
ga.

Jo laidotuvės įvyks ketv'rta- 
dienj 9:30 vai. ryto iš šv. Kry
žiaus bažnyčios į šv.
Kazimiero kapirie^.

Laidotuvėse patarnauja John 
F. Eudeikis, 4605 So. Hernyt- 
age Avė.

-----------------------------------------------------------------

Diena Iš Dienos
Vestuvių Varpai 
Stiskattlbės

BRIDGĖi’ORT. — Andriads 
Naikelio ir p-les Margio Tiisėtl 
vestuvės įvyksta šį sekmadienį, 
rhgpiučio 18 d., Charles tikė
lio svetainėje, prie 34 Place ir 
Lltuahica avė. Vestuvių ptiotd 
prasidės apie 1 vai. po pietų. 
Visi draugai ir pažįstami atsi
lankys ta proga ir jiems palin
kės Idimhigo vedybinio gyveni
mo. —VBA.

Maskevičiutė-Jabaris 
Rdošiasi Vestuvėms

Sekantį sekmadienį, rugpiu- 
čio 18 d., suskambęs vestuvių 
varpai Brighlon Parko

field avė.
Jaunasis 

sūnūs Jono 
45th Place,

lietuviu 
ir Fair-

> Ja baris, 
2503 W. 

stonų nio-

Walteris 
Jabario, 
sueis į “i 

terystės” su Hclen Maskewicz. 
Jaunoji llelen gyvena su savo 
motina Stella ir patėviu Felix 
Strumskiais, 2546 W. 45th St.

Bažnytinės ceremonijos pra
sidės 3 vai. po pietų. Vestuvių 
puota įvyks Vengeiiausko sve
tainėje, 4500 S. Talman avė., 6

Kadangi draugai Strumskiai 
ir Jabariai yra populiarus žmo
nės, tai numatoma, kad šios 
vestuvės bus iškilmingos ir di
deles. Kiek aš žinau, yra su
kviesta keli šimtai žmonių.

Abiejų pusių tėvai linki jau
najai porai laimingos ir links
mos ateities jų ženybiniam gy
venimui. To paties linkiu ir aš.

Steponas Narkis.

Survillai Sugrįžo
Iš Atostogų

Lietuvis policininkas

Išvažiuoja 
Į Canadą

» B »

“Naujienų” piknikas jau pra
ėjo. Atrodė, kad 'visi Chicagos 
iėtUviai čia dalyvavo. Kiek ma- 
dhių ir draugiškų į.sį)udžių. 

i<Ur neisi, kur nepasisuksi vi
si dtdtigiŠki ir malonus tie nati- 
jieniečiai, — ar tai profesiona- 
ds, bizhieiiiis ar paprastas dar- 
jininkas. Visi liriksthinosi kaip 
Hbnbš šeirrios dariai.

bravo, mtujienieČiai!
Steponas Narkis.

Dom. Kuraitis
Gerai ž nornaš mūsų keliau

tojas, p. Dominikas Kuraitis iš
keliauja į Canadą apžiūrėti kaip 
atrodo ta karo šalis. Vežasi sii 
savim ir savo “sales force”, 
nes pakeliui sustos Flinte, Mi
chigane, pamatyti kaip atrodo 
nauji 1941 metų Buicko mode
liai.
• P-s Kuraitis yra pasekmin
gas Buickų “dyleris” ir per sa
vo agentūrą, Milda Auto Sales, 
šįmet jų pardavė su virš 200. 
Sako, 20 naujų Buickų dar yra 
likę ir jie bus parduoti žymiai 
numušta kaina. Naujieji mode
liai bus brangesni $75, o per
mainų bus maža. Taigi, kas ža
da pirkti nauji automobilį, tam 
verta pasimatyti su p. Kurai
čiu. Sako, gausit tikrą “barge- 
ną”.

Jam išvažiavus Milda Auto 
Sales prižiūrės p. Sabonis, se
nas p. Kuraičio agentūros agen
tas.

Važinėdamas po Canadą p. 
Kutaitis, kaip paprastai, rašys 
savo įdomius įspūdžius “Nau
jienose”. Parašys taipgi kaip 
tie naujieji Buickai atbodo ii’ 
ką mate kelionėj. Drg.

Svarbus Pranešimas 
Chorų Valdyboms

Ketvirtadiem, rugpiučio 15 
d., 7:30 valąndų Vdkate, Wal- 
ter Neffo salėje, 2’345 South 
Leavitt street, įvyks svarbus 
kelių chorų pas tarimas skubiu 
reikalu.

“Birutės”,^Jaunimo Kultūros 
Ratelio, “Naujos Gadynės”, 
“Pirmyn” ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų chorų pirmininkai ir ki
ti valdybų nariai yra prašomi 
būtinai atsilankyti.

Gimimai
Chicagbj

iš gi
lmes-

I į A Siunčiam GėlėsLOVtlKISv^rSuL
Palis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. t,.

Ben 
duk

tė Virginia ir sūnūs Ben Jr., 
4036 S. Rockwell St., laimin
gai sugrįžo iš atostogų.

Jie linksniai praleido laiką 
pas savo gimines Bostone, 
Mass.

Ben Stirwill ūžt 
atostogas “Naujienų 
ir ta na t j vakarą t

Tarp Natijiėrtiėčių 
Biznierių

savo

Steporias.

n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Ldidotu- 
. vėms,, Papuoši- 
GĖLININKAS maras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Išsiėmė Leidiititiš
V ėdy boms

(Chicago j)

žinutes Iš Jų Gyvenimo
Mike Biago, 4358 So. Cali- 

fornia Avė., moderniškos užei
gos savininkas, laimingai ir 
linksmai praleido atostogas su 
savo sunum Arthur, Leonard 
ir ddkterė Loraine pas p. J. 
Kikus Pentwater, Michigane. 
Aplankė ir Hart, Mich.

» O
Ligonys

(InformaČijos paimtos 
mlinų rekordų Chicagos 
to Sveikatos Departamente).

KIAURAKIS, James, 12207 
South Sangamoh avenue, gimė 
liepos 26, tėvai: Anthony ir 
Mary.

GENDVlL, Patricia, 1619 S. 
Halsted street, gimė liepos 16, 
tėvai: Edward ir Catlierinė.

BARŠKĖS, John, 5312 South 
Wood street, gimė liepos 30, 
tėvai: John ir Anne.

SLĖNIS, Mary, A., 6643 So. 
b'airfield avenue,; gimė rugpiu
čio 1, tėv,aį- Ilaniel ir Anele.

” STROSCHUN;1 DoMi-eš; 35Š9 
Ehierald 'Dviinud; gimė liepos 
23, tėvai: Ėfnil ir Dorothy.

TATOKAŠ, Maria, 9026 Es- 
canaba avenue, gimė liepos 30, 
tėvai: Georgę ir Evelyri.

ŠIMONIS, hurdell, 2009 N. 
Kenneth avenue, gimė liepos 
29, tėvai: George ir Jessįe.

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. ! 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Embrald Avė.; J. 
Štul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 1 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; * 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 Wėst 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasbš glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA I94o METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm. ,pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

D., L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940. METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. tašt., 3347 South 
Lituamęa Avė., Chicago; M. Z. 
Kiidziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23fd PI., Cicero, III.;. A. Buziris- 
kas—Kontr. rąšt., 3347 So, Litu- 
amea Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob.j 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicagb; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadzikuskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community
Cėnter. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio, trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Ųaįstpd 
St’rėėt., 7:5b vai. vakaro.

CLASSIFIED ADS
ŠITUATION WANTED 

ieško Darbo
IEŠKAU DARBO už dženitorių 

arba darbo aplink namus. Turiu 10 
metų patyrimą. Turiu rekomenda
cijas. Box 2405, 1739 S. Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina, švari, na
mams prižiūrėti. $15 savaitei. Išva
žiuoti iš miesto. 3445% Jackson 
Blvd. Apartment 604.

REIKALINGOS moterys skudu
rų sortuoti džiunko šapoje. Turi bū
ti patyrusios. Pastovus darbas, ge
tas užmokestis. Bergėr Bros., 2248 
W. Lake.

HELP VVANTED—MALĖ
Darbininkų Reikia

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gaut’ už $1.00. Per paštą 
siun iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

PERSONAt ' 
Asmenų Ieško

MOTERIS PAJIEŠKO viduram- 
žiaus vaikino apsivedimui—Turiu 
biznį ir norėčiau, kad vyras taipgi 
butų .pasiturintis.—Rašykite laišką. 
Box 2406, 1739 S. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

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
gą 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.

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

REIKALINGAS JAUNAS VY
RAS daktarui karą draivyti, kiek 
namų ruošos darbui atlikti, turi 
mokėti draivyti; alga ir kambarys 
bei užlaikymas. Kreiptis 4740 Drex- 
el Blvd., 11:00 vai. ryto iki 1:00 
po.piet.

SUSIRINKIMAI

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GROSERNĖ, KENDŽIŲ, ICE 
CREAM krautuvė. Bargcnas grei
tam pardavimui už cash. Kamba
riai yra gyventi. 5307 So. Halsted 
St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Zeinė Pardavimui

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

Roselando Lietuvių Moterų Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugpiučio 14 dieną, trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, Darbininkų svetainėje, 
10413 So. Michigan Avė. Narės yra 
prašomos dalyvaut susirinkime. Po 
susirinkimo šurum-burum.

—Sekr.
Humboldt Park Lietuvių Politi

kos Kliubo susirinkimas įvyks rug
piučio 15 d. svet. adresu 3600 W. 
North Avė., 7 v. vakare. Kliubiečiai 
nepamirškite atsilankyti.

—Valdyba

PARDAVIMUI 2 flatų mūras, 
extra lotas, kanvasu dengtos sienos, 
tailo voninė, 2 karų garažas, arti 
bažnyčios, high school ir pradinės 
mokyklos. Bušų ir gatvekanų lini
jų patarnavimas. 1801 W, Garfield 
Bivd. šaukit Boulevard 0710.

2 FLATŲ MEDINIS, 1932 So. 
Desplaines St. Greitam pardavimui 
$900. Išmokėjimai. F. C. Freid, 1720 
So. Racine Avė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

BARGENAS, dailus namas, 7 
kambariai; cash, mažas morgičius, 
didelė renda, mokykla, bažnyčia. 
6145 So. Rockwell St.

Albert Kerkis, 21, su Janet 
Suchard, 22

Anthony Lapinskas, 23, sii 
Anne Wilkel, 22

Edvvdrd Taylor, 24, su Ceci- 
lia Stumbris, 21

Alby Marazas, 23, su Miidrett
Žak, 25

FrartkSzymanski, 25, su Ber- 
nic? Žukauskas, 20

Josepb Daiinkaitis, 22,
Patilihė Kaldinių, 21

Phaties KlUchinskas,
Stelle Vitkauskas, 22

Jdsbph Barias’ak, 22, 
ha Biibliia^, 21

Alexan<ler Barškės,
Mildred tiatts, 23

John ^emankovich, su tlelen 
Stiek

Stanley Iverson, 28, su Luci- 
lle Kazei, 29

24, sti

šti Ste

27, sli

’eikalauja 
Perskirų

Lois Airtmons nuo
mons

Giivo .
Pėrškiras

Louise Alexander 
iiam Alexarider

John Am-

liuo Wil-

-- .............. I < »I '

[Tk a i p žuvis W 
VANDENS, TAIP
GERAS LIETUVIS 
RE /‘NAUJIENŲ”

susirgo 
duonos 

Marcin-
visierhs gerai žinomas 
išvežiotojas, Antanas 
kėVičius. Pb .sėkmingos opera
cijos Antanas dabar randasi 
sdvb Dambose, 4500 Sb'. Cali- 
forhia Avė. Linkiu greito pa
sveikimo getam haujieniečidi.

LIETUVIŲ DEMOKRAtŲ KLIU^ 
BO. 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St.; Sek
retorius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd St.; Finansų rašt. Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W, 
33rd St.; Kasos globėjas Ona 
Jokubausklenė, 4409 So. Artę. 
sian Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėhesį, Hollyvvood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd Si., 7:30 vai. 
vakaro.

Vokiečių-šveicarų 
prekybos sutartis

ZSIAURĖS VAKARŲ KAMPAS 
prie Narraganset ir Barry Avės. 
Puiki vieta krautuvėms arba gą
sdino stočiai. Turi būti parduota 
tuojau. Bus paaukota. Phone Supe- 
rior 0738.

Taip jati neįrsrsehiai sdsirgo 
žymus draugijų ir kliubų vei
kėjas, Frank MDfgbvičia, 4409 
So. Fairfie-ld Avė.

Po sėkmingos operacijos it 
draugas Margevičius dabar ran
dasi namuose ir numatohia, kad 
greit pasveiks.

a • » «
Ndūjoj Viėtbij

Louis Niez nskis, kuris tu
rėjo alinę, 4200 So. Campbell 
Avė., dabar persikėle 4414 So. 
Rockwell St. Atrodo, kad jis 
šioj naujoj vietoj turės geras 
pasekmes.

d 6 o
Ona Lukošienė, 2555 W. 43rd 

St., linksmai ir laimingai pra
leido atestbgas Beveriy Sfiorec, 
Ind., pas Anelę ŽDbukienę.

o d d
Naujienieti.s Niek Petraitis, 

2539 W. 46th Street, rakandų 
perkraustytojas ir anglių pri
statytojas, šiomis dienomis pri
ėmė daugiaus darbininkų, kad 
užpildžius visus užsakymus. Jis 
yra patenkintas, kad naujienie- 
čiai jį remia. Pašaukite Lafa
yette 6946.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Ędward 
Grushas—Nut. rast., 3549 Š. Hal- 
Sted si.; Consiantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kksos Glob. 
(2) Barry Rekšnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S? Morgan st.; JošepK (Gru
shas — Kc*rešpbndehtas, 3549 So. 
ijalsted st.; Jonas Rakauskas — 
3eno Lyderis-pdrm. Band praku
ros yra kas antradienio vakarą 

8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
nica avė. Chicago. III.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
11 d. — Pranešama, kad va
kar vakare buvo pasirašyta pre
kybos sutartis tarp Vokietijos 
ir Šveicarijos. Vokieč’ai tikisi, 
kad dabar žymiai padidės vo
kiečių importas iš Šveicarijos, 
kuris paskutiniu metu buvo žy
miai sumažėjęs. Tuo tarpu švei
carų spauda skelbia, 
tarties 
keičia 
sybės 
sui ir

FAKMS FOR SALE
___ Ūkiai Pardavimui

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, klausiniai, 
daržoves. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidUrmiesčio. 
Kasykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. K 90.

NA.UJIENŲ-ACMĖ Telephoto
BATTENDORF, Iowa — 

Komai užaugo tokie dideli, 
kad reikalingos yra pako
pos. . i . .

kad su- 
pasirašymas visai no- 

kariuomenės ir vyriau- 
nuostatų užsienin auk- 
turtui išvežti.

Siūlo atitraukti sve
timas kariuomenės

, vviiuiuLSA^L fuRniiukl 
Rakandai ir Įtaisai 1* a įdavimui

* — —r—M—1—U—»u—Ui—u

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau intormacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus., ALIŠąOsKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Cni- 
cago, III. Phone Republic 6051.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejuj.

PARDAVIMUI MEDŽIAI nuo iš
ardytų refrigeration vagonų. 2306 
So. Wobd St.

VALDYBA LIĘTUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO 15-to WARDO DEL 
1940 METŲ SEKANČIA: Pirm.

Floyd J. Dowiat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajsvila, 6140 
S. Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St.; Fin. 
Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. ZeKas; t2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D, Petrol, 5945 S. 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S./Maplbwood Avė..; Maršal
ką, A. Czesna, 6043 S. Sacramen- 
to Street.

TOKIO, Japonija, rugp. 12 
d. — Japonų užsienių reikalų 
ministerijos. Valdininkas pasiū
lė ir kitų valstybių vyriausy
bėms pagalvoti ar ne butų ge
riau ir joms pasekti anglų pa
vyzdį ir atšaukti savo kariuo
menės dalis iš Šanchajaus ir 
kitų Kinijos vietų. Amerikos 
vyriausybė atsakė, kad ji Vi
sai nemananti atitraukti ten 
esančių jurininkų. Be ameri
kiečių ten dar pasilieka maža 
francuzųį ir italų kariuomenės 
dalis. Žinoma, jeigu neskaityti 
šimtatūkstantinės japoiių 
riuoniencs.

. AŲlUSy-lKUCKS FOK bALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Mes Tiesiog Neturime 
Vietos Visiems Savo 

Karams ;
TODĖL JUOS
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai
Žemiausiomis kainomis

’35
’35

ką-

Rėrrikite ttioš, kurie 
.garsinasi . .

GERB. Naujienų įkaityta- 
fot ir įkaityto jai praiomi 
pirkinių reikalai* eiti t 
tat krautuvei, kuriat 
tkelbiaii Naujienai

ponų, kurie ėjo 
tų ambasados, 
reikalavo, kad 
siškai išstumti 
jie visų laiką

12 
ja-

TOKIO, Japonija, rugp. 
d. — Policija sulaikė 3000 

artyn prie bri- 
Susirinkusieji 

britai butų Vi- 
iš Azijos, nes 
buvo priešingi

japonų politikai. Tai yra pažy
mys riatijš japonų politikos kur
so, kurį veda pusidufašištihe 
Kohoje vyriausybė. Demon
stracija yra organizuota vyriau
sybei artimų elementų.

’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...... 2/5
Buick 4 dr. sėd., rad., šild. 395 
Olds, cp. rad.,§ild............... 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 sėlsmonai 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Gėri mainai, lėngvi išmokėjimai.

PARKWAY OLDS
5207 W. Cermak Road
Cicero 1037 — Lawn. 4422
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ATEIVIU REGISTRAVIMO KLAUSIMAI
Earl (i. Harrison, Teisingu

mo Departamento Ateivių Re
gistravimo Direktorius, skelbia 
15 klausimų, kuriuos ateiviai 
turės atsakyti per ateivių re
gistravimą, kuris prasidės rug
piučio 27 dieną ir baigsis gruo
džio 26 dieną, 1940 m.

Dvi ar tris savaites prieš at
eivių registravimą bus galima 
gauti kopiją ateivių registravi
mo blankos, ji vadinama “sp?- 
cinien form”. šitos formos nė
ra aktuališkos registravimo 
blankos, bet jos parodo klausi
mus, kuriuos kiekvienas atei
vis turės atsakyti kuomet užsi
registruos.

Ponas Harrison pranešime 
ragina, kad “kiekvienas ateivis 
privalo gauti kopiją šitos blan
kos, parsinešti j namus ir at
sargiai perskaitęs, namie išpil
dytų. Vykstant į paštą regist
ruotis patartina jam nusinešti 
šitą kopiją su savim. Tas pa
lengvins ir pagreitins registra
vimą. Su atsakytais klausimais 
po ranka, jis galės greitai ir 
lengvai paduoti reikalaujamas 
informacijas pašto darbininkui, 
prie tų informacijų prislėgti ir 
pasiduoti pirštų antspaudos nu
ėmimui.”

“Kuo atsargiausia teisingai 
atsakykite šituos klausimus”, 
p. Harrison toliau pataria. “Jei
gu pats neturi reikalaujamų 
infoimacijų, kreipkis prie gi
minių, draugų, pažįstamų, prie 
socialės gerovės įstaigos arba 
prie kitos atsakančios organi
zacijos dėl pagalbos. Taipgi 
peržiūrėk visas senas popieras 
ir senus rekordus. Ateivių Re
gistravimo Įstatymas sunkiai 
nubaus ateivį, kuris neteisin
gas informacijas paduos. Toks 
ateivis bus baudžiamas 6 mė

nesiais kalėjimo ir $1,000 pini
ginės .bausmės. Toliau, ateivis 
taip nubaustas į penkis metus 
po atvykimu į Jungt. Valstijas 
bus išdeportuotas.”

“Nepiliečiai turi, suprasti”, 
sako p. Harrison, “kad šitas 
daroma apsaugoti šalį, kuri 
juos priėmė ir jiems davė prie
glaudą nuo persekiojimų; šalį, 
kuri jiems davė fiziškos apsau
gos ir progą užsidirbti pinigų 
pragyvenimui. Ir aš tikiu, kad 
jie patys supras ir įvertins skir
tumą dvasioj ir bude musų re
gistravimo nuo visokių regis
travimų kitose šalyse. Kai ku
riose šalyse — jeigu buvai atei
viu — tau buvo įsakyta vykti 
į policijos stotį. Tas niekad ne
buvo daroma Jungt. Valstijose, 
šitoj šaly gali užsiregistruoti 
prie savo pašto. Ir per savo 
paštus musų valdžia kiek tik 
galės tau pagelbės. Kiekvienas 
nepilietis turi registruotis, už 
jį kitas negali tą atlikti. Ncpi- 
liečio pirštų antspaudas bus 
imamas tik pašte, niekur kitur. 
Tik asmenis jaunesnius 14 me
tų amžiaus jų tėvai ar legaliai 
globėjai galės užregistruoti. Lai 
niekas šituo reikalu nesamdo 
jokių žmonių, advokatų, įstai
gų ir t. t., ir nemoka nei vieno 
cento už patarnavimą niekam 
kitam. Už registravimą nerei
kės mokėti nei vieno cento.”

“Gal kai kurie ateiviai ma
no, kad informacijos, kurias 
jie pristato registravimo laiku, 
bus vartojamos prieš juos kaip 
nors. Pavelykite mums atkar
toti apie tai. Įstatymas reika
lauja, kad ateivių registravimo 
rekordai bus laikomi konfiden- 
ciališkai ir pilnoj slaptybėj, ši
tas parupinimas veikia nuo tos 
minutės, kada nepilietis paduo-

/ J ATEIVIU REGISTRAVIMO 15 KLAUSIMŲ
1. (a-Į) Mano vardas yra ..........................................................................................

y/ (pirm, arba krikštvardis) (Vid. vardas) (Pavardė)
(b) Aš atvykau į Jung. Valstiias no vardu ............................................
(c) Aš taingi buvau žinomas sekančiais vardais ..... ..................................

(paduok vardą po tavais'jeigu ištekėjusi moteris, 
profesionališkus vardus, pramanytus vardus, ir 
kitokius vardus): .......................... ..................................................... .....

2. (a) Aš pvvenu ............................................. ............................. ..........................
(gatvės adr. ar kaimo kelias) (miestas) (apskritis) (valst.) 

(b) Mano .pašto adresas yra ............................................... .............................
(Paštas) (Valstija)

3. (a) Aš gimiau .......................................................................................... ;..............
(Mėnesis) (Diena) (Metai)

(b) Aš gimiau (arba netoli'' .............................................................................
(Miestas) (Apskritis) (Šalis)

4. Esu pilietis ar veiksnis .................................... *............................................
(šalis)

5. (a) Esu (pažymėk vieną): (b) Mano ženybinis stovis yra
(pažymėk viena): 

Vvriškos Moteriškos Pavienis (ė') .......  Vedęs (usi).......
Gimti^s .......  Girnas ...........  Na.šlvs (ė) ............ Persiskvręs (usi) .......
(c) Mano rasė vn (pažymėk vieną): Balta ................ Juoda ................

Japoniška ............ Chiniška ............ Kita ...........
6. Esu .......  pėdų .......  colių ūgio, svorio .......  svarų, turiu ................

(spalva) 
plaukus, ir ........................akis.

(spalva)
7. (a) Paskutinį sykį atvykau į Jung. Valst....................................................

(uostas ar (mėn., die- 
jtaoi’^hrHicrrfwvo įvaž. vieta) na ir metai

(b) Aš atvykau ant ......................................................................... ....................
(Vardas laivo, Laivo Komnaniios ar kitą 

transportacijos būdą)
(c) Aš atvykau kaip (pažymėk v’ena): Keleivis .......  Laivo įgulos

narys .......  Pasislė.nėlis ant laivo .......  Kitas .......
(d'' Aš atvvkau į Jun<>. Valstijas kain (.pažymėk vieną): Pastovus 

Gyventojas ... Svečias .......  Studentas .......  Sutarties pirklys.......
Jūreivis ....... Svetimos ^aidžios oficialas .......  Svetimos valdžios ofi
cialu darbininkas .......  Kitas ........

(e) Aš pirmą sykį atykau į J. V.1.....................................................................
(Mėn.) (Diena) (Metai)

8. (a) Iš viso išgyvenau Jung. Valstijose ............................................  metų.
(b) Aš ketinu pasilikti Jung. Vai.....................................................................

(pastoviam ansiffvvenimui ar kaip 
ilgai ketini būti)

9. (a) Mano na.nra^tas užsiėmimas yra .............................................................
(b) Mano dabartinis užsiėmimas yra .............................................................
(c) Mano dabartinis darbdavys yra ...................................................;.........

Kurio adresas yra .................................................................................
(gat. adr. ar kaimo kelias) (miest.) (valst.) 

ir kurio biznis yra ....................................... ..........................................
10. Esu užsiėmęs, ar per pastaruosius penkis metus užsiėmiau, ar ke

tinu užsiimti sekančia veikla:
Apart kitu informacijų, paduok narystes ar veiklą kliubuose, 

organizacijose, arba draugystėse ........................................................

11. Mano kariška ar jūreiviška tarnystė buvo ...................................
(šalis)

..................................... Nuo ............................... iki ...............
(kokiame skyriuje (laiko) (laiko)

12. Aš prašiau ......  (have) ....... pirmų .pilietybės nopierų Jung. Valst.
neprašiau ......  (have not) ...... Aplikacijos laikas ......

Pirmos pilietybės popieros gautos .........................................................
(laikas) (num.) (miest.) (valst.)

Padaviau prašymą dėl natūralizacijos .........................,.
(laikas) (miest.) (valst.)

13. Aš turiu sekančias pažymėtas gimines gyvenant Jung. Valstijose:
Tėvą (us) ................. Vyrą ar Žmoną ................... Vaikus .................

(nei vieną, vieną ar abu) (Taip ar ne) (skaitlių)
14. Aš buvau .......... suareštuotas ar apskųstas ar nubautas už kokį

prasikaltimą (arba prasikaltimus). Tie prasikaltimai buvo:

15. Per .pastaruosius penkis metus buvau (have been) nariu ir veikiau 
į (narys jų, 

nebuvau (have not been)
oficialas jų, ar darbininkas už) organizacijas, atsidavusias pilnai ar 
iš dalies savo įtekme pastūmėti ar remti svetimos valdžios politišku 

veiklą, viešus santykius, ar viešą nusistatymą (policy) ............................

nebuvau ..........
Už ką Suarešt. Diena Suarešt. Vieta Kaip dalyk, baig.

AR 2^-Questions to be Asked in Alien Registration

da informacijas apie save paš
te. Niekas prie rekordų negali 
prieiti be tam tikro leidimo 
nuo Jungt. Valstijų Generalinio 
Prokuroro. Kiek bus galima, 
privatiški ofisai pašte ir ne vie
šos vietos, bus tam tikslui var
tojamos. Pašto darbininkas tik 
priims visas informacijas, jis 
jas laikys konfidenciališkai, 
jam nepavelyta tyrinėti ar eg
zaminuoti nepilietį, kuris prie 
jo atvyksta registruotis.

Ir Amerikietėms 
Reikia Imtis 
Pilietybę

21-n« Priėmė Priesaiką

Vakar federalis teisėjas Hol- 
ly suteikė pilietybės priesaiką 
21-nai Amerikoj gimusiai mo
teriškei, kurios prarado pilie
tybę ištekėjusios už svetimša
lių, prieš 1922 metus.

Iki 1922 metų veikė įstaty
mas, kuriuo amerikietės auto
matiškai prarasdavo pilietybę 
apsivedusios su svetimu šalių 
piliečiais. Bet tais 1922 metais 
įstatymas buvo panaikintas.

Taigi, amerikietės, apsivedu
sios su svetimšaliais po' 1922 
savo pilietybės neprarado ir 
joms naujos priesaikos nerei
kia imti. Bet apsivedusioms 
ankščiau, prieš 1922 metus, pi
lietybė reikia iš naujo gauti.

Nauji Dienraščio 
“Daily News” 
Perdetiniai

Vakar iš dienraščio “Daily 
News” redaktoriaus vietos pa
sitraukė pulk. Frank Knox, 
neseniai Roosevelto paskirtas 
laivyno sekretorium. Jis pa
aiškino, 'kad naujoms parei
goms jis tiek užimtas, kad lai
kraščiui pašvęsti visai neturi 
laiko.

Laikraštį dabar tvarkys tri
jų žmonių taryba: Paul Scott 
Mowrer, atsakomingas redak
torius, Lynn E. Aldrich, iždi
ninkas ir George T. Hartford, 
skelbimų direktorius-

Vakar “Daily News” išėjo 
su redakciniu straipsniu labai 
prielankiu Rooseveltui, ir dėl 
to spėliojama, kad rinkimuose 
dienraštis rems jo kandidatū
rą.

Bet Žuvų Tai 
Nepagavo

30 metų Glenn E. Vanden- 
berg, 3261 Armitage, ir 34 me
tų Leonard Vandermeulen, 
5835 N. Merrimac, užvakar iš
plaukė žuvauti. Už aštuonių 
mylių nuo ežero sugedo jų lai
velio motoras.

Ten ežere abu išbuvo visą 
parą ir naktį, 36-ias valandas., 
negalėdami nei pagalbos prisi
šaukti nei irtis namo, nes lai
vas buvo perdidelis.

Pagaliau juos pastebėjo pro 
Šalį plaukiantis prekinis lai
vas, ir atitempė atgal Chica- 
gon.

Žuvies nepagavo nei vienos.

KAUNO MIESTO MOKYKLŲ ŠVENTĖS DALYVIAI

Viskas Greitai 
Užgeso, “Kaip 
Žiburys”

Laiškas Nuo Švenčionėlių
Užvakar chieagiečiai pp. K. 

Baronai, 8605 So. Marshfield 
Avė., gavo laišką nuo savo gi
minių švenčionėl uose.

žemiau seka ke’ios jo ištrau
kos: (laiškas rašytas birželio 
21 d., šešioms dienoms praėjus 
po Rusijos armijos atėjimo.)

x
Sveikinam visus namiškius 

ir linkim jums viso gero, lai
mės ir pasisekimo. Labai dėko
jam jums už jūsų laišką ir fo
tografijas. Gal jau neteks pa
simatyti, tad nors galėsime pa
žiūrėti į jūsų paveikslus.

Pas mus jau kuris laikas nė
ra l etaus. Jei taip toliau bus, 
tai nežinome ar kas nors už
augs. t

Nuo 15 dienos birželio pra
dėjo važiuoti į Lietuvą rusai, 
bet jo jie važiuoja, tai mes apie 
tai nieko nežinome. Musų gy
venimas dabar yra labai blo
gas, tik lauk am Jdiena iš die
nos kas toliau bus.'Vieni vie
naip kalba, kiti kitaip, bet vie
nas Dievas žino flkas čia gali 
būti. Daug bėga iš Rusijos T— 
visi tverečiniai pabėgo į šią 
pusę. Jau daug išvežė į Rusi
ją, bet mes visi dar vietoj.

J *H .
Pas mus žiemos laiku nušalo 

sodai, net ir medžiai, o dabar 
dienus karštos, naktys šaltos, 
tai ir niekas neauga. Nuo jū
sų to pakieto kurį siuntėte, 
mes negavome. Mums labai 
ga:la, kad jums tiek daug lė- 
šavo, o mums tokiais metais 
butų labai gerai, nes viskas yra 
labai brangu.

Mes jautėmės gana laimingi, 
nes prie musų tėviškės visur 
skambėjo lietuviškos dainos — 
mokyklose, visur, ir kariai vi
sados dainuodavo, bet dabar 
tai užgęso kaip žiburys.

Sudiev, kolkas pasiliekam 
sveiki ir neramus ...

Moteriškė Pašovė 
Savo Vyrą ir Pati 
Nusišovė

Šeimyninė Tragedija

Keli metai atgal Lavina 
Janetos, 38 metų, ir jos 25 me
tų vyras James persiskyrė. 
Palikęs žmoną jis kitur išsi
kraustė gyventi.

Užvakar vakare Mrs. Janetos 
atėjo į valgyklą adresu 955 
West Madison Street, kur jos 
vyras tarnavo už veiterį, ir 
pradėjo jį maldauti grįžti na
mo.

Kai jis atsisakė, moteriškė 
jį sunkiai pašovė revplveriu 
ir po to nusišovė sau suvary
dama kulką į galvą. Jos rū
buose buvo rastas raštelis se- 
serei, kuriame aiškina kiek 
kartų ji bandžiusi, vis nepa- 
sekmingai, prikalbinti vyrą 
grįžai atgal su ja gyventi.

"■■■ Janetos gyveno ad. 1023 W. 
Madison street, o'Janetienė ad. 
827 East 42nd street.

Padarė Kratas, 
Suėmė Tris Unijų 
Viršininkus

Miestas Skelbia “Kova 
Raketieriams”

Užvakar ir vakar Chicagos 
policija ir prokraturos agentai 
padarė kratas kelių unijų raš
tinėse, taipgi tris jų viršinin
kus suėmė kamantinėjimui. 
Suimtieji vakar buvo paliuo- 
suoli po kaucijomis, bet šian
dien turės stoti prieš grand 
džiury kaltinimams.

Policija skelbia, kad kratų 
ir areštų tikslas yra padaryti 
galą raketierių šeimininkavi
mui Chicagos unijose. Sako, 
kad įvairus Capone gaujos li
kučiai į kelias unijas yra įsi
brovę ir jas valdo tenoru taip
gi tuština iždus, imdami sau 
didžiules algas. Vienas jų gau
na apie <$1,800 kas mėnesį.

Suimtieji unijistai yra James 
Blakely, John Lardino ir Mike 
Lee, iš Miscelaneous Hotel and 
Restaurant Employees Union. 
O Capone gaujos nariai, kurie 
dalpar yra virtę unijistais, yra 
Denny Stanton (jis gauna mi
nėtą algą), Frank Nilti ir L. 
“Si. Louis” Kelly.

Vėtra Illinois 
Valstijoj

Labai smarki vėtra praūžė 
pro Illinois City, Iii., miestą 
ketvirtadalio mylios ruožtu ir 
apgriovė daug namų, taipgi pa
darė daug žalos apylinkės u- 
kiams. Tarp apgriautų triobe- 
sių buvo ir miesto rotušė.

Bankas Išmoka 
12/4% Dividendą

Valstijos auditorius Barrett 
skelbia, kad Arrovvsmith State 
Banko depozi toriai netrukus 
gaus 12^% dividendą, siekian
tį $3,601. Tai dalis pinigų, ku
riuos depozitoriai atsirašė, kad 
suteikti galimybę bankui toliau 
varyti biznį. Bankas randasi 
prie Springfield, III.

60 Metų Pieno 
Biznyj

Sidney Wanzer and Sons 
pieno bendrovė vakar minėjo 
savo gyvavimo 60-tas sukaktu
ves. Taipgi vakar H. H. Waner, 
bendrovės prezidentas, švente 
72-trą gimtadienį.

Wanzer bendrovė yra viena 
seniausių pieno įstaigų Chica- 
goj ir turi labai gerą vardą už 
savo produktus.

Rado Kaukuolę 
Burnsidėj

Tuščiame lote, prie 88th ir 
Kimbark avenue, Burnside apy
linkėj, policija atrado žmogaus 
kaukuolę. Kitų kaulų nebuvo, 
tiktai tie galvos likučiai. Radi
nys buvo perduotas koroneriui, 
kuris dabar jį egzaminuoja.

Daktarai spėja, kad kaukuo-
lė yra apysenio žmogaus.

VAKAR CHICAGOJE
• Gresham policijos nuovada 
ieško apie 17 metų išsigimėlio, 
kuris užpuolė keturių metų 
mergaitę prie 96th ir Peoria. 
Kaimynai atrado ją panikos ap
imtą gulinčią tuščiame lote.
e Rytoj Chicagos Morrison 
viešbuty j prasideda 42-tra na- 
cionalės fraternalės organizaci
jos “Eagles” konvencija. Daly
vauja apie 20,000 delegatų ir 
svečių. Sekmadienį, 12 dieną, 
Michigan avenue, maršuos or
ganizacijos narių paradas.
O Iš pareigų rezignavo Dr. Alf- 
red G. Barry Juvenile Deten- 
tion Home (pataisos namų) su
perintendentas. Tarp jo ir ap-

Naujos Gadynės 
Field Day Piknikas 
Ši Sekmadieni

Pelnas Geram Tikslui
Šį sekmadienį, Aug. 18 d., 

įvyks didelis piknikas naudai 
“Naujos Gadynės” savaitraščio, 
kuris yra leidžiamas Brooklyn, 
N. Y. Piknikas įvyks Liberty 
Grove Darže, Willow Springs, 
Illinois.

Pikniko programą, be kitų 
įdomybių, sudarys trys chorai, 
būtent, Chicagos Vyrų choras, 
“Birutė” ir “Naujos Gadynės”. 
Na, o “Field Day” savai va: mi 
reiškia, kad kas nors turi at
sitikti lankoje. Gal belės loši
mas, gal ristynės, gal virvės 
traukimas. O gal viskas kartu. 
Betgi, labai lengvai yra gali
ma suprasti, kad labai bus ver
ta atsilankyti, nes tokį progra
mą pamatyti ir dar pinigine/ 
penkias dovanas gauti be įžan
gos, tai nebuvo pirmiau girdė
tas dalykas.

Mat, “Naujos Gadynės” vei
kėjai Chicagoje nori pasižymė
ti prieš “Penktąją Koloną” š: 
kartą, todėl jie ir sudarė la
bai turtingą programą. Visas 
pelnas nuo šalto alučio bus ski
riamas “Naujajai Gadynei”. 
Mes chicagiečiai jį noriai skai
tome, tai ir turime jį rimta: 
paremti.

Visi kas gyvas bukit Liberty 
Grove darže ir savo gerus drau
gus kartu atsivežkite. Su “rau
donais” mes nesidominame, nes 
iš jų nauda tenka tiktai Mas
kvai. — VBA.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

žuvo Trys žmonės.
Vakar ir užvakar automobi

lių nelaimėse žuvo sekami trys 
žmonės:

Annie Farrell, 63 m., nuo 
6333 South Mozart street, prie 
24th ir Wentwworth, kai nuli
po nuo šaligatvio;

Nežinomas, apie 70 metų vy
ras, prie Westem ir Roosevelt, 
išlipęs iš gatvekario, ir

Kitas apie 70 metų vyras, 
prie Deming ir Lake View ave
nue.

skričio valdybos vyko dažni tri- 
nimaisi.
• Policija suėmė 18 metų jau
nuolį Joseph J. Anzalone, 2450 
Sheffield avenue, už bandymą 
apiplėšti namų, adresu 1747 N. 
Naglc avenue.
® Kai jo žmona sugrįžo iš ato
stogų, Wallace Loverin Clark 
išėjo kieman ir pradėjo šaudy
ti iš mažo kulkosvaidžio į savo 
namą ir vos žmonos nenušovė. 
Atvykusi policija po ilgų tąsy
mų Clark’ą galiau nuginklavo 
ir uždarė kalėjiman. Kai jis va
kar pabudo, jau išsiblaivęs, 
Clark paaiškino, kad užvakar 
jis turbut perdaug ragavo stip
riosios. Įvykio su kulkosvaidžiu 
neatsimena. Jis yra 39 metų 
amžiaus, turi didelį real-estate 
ofisą adr. 30 North Michigan 
ir gyvena Highland Park prie- 
miestyj.
• Ligoninę jau apleido chica- 
gielis eks-kalinys ir raketierius 
James Ryan, kurį 26 liepos vie
nos grupės gengsteriai bandė 
nušauti ties 2232 West 95th st. 
John MeLeod, Ryan’o draugas, 
buvo nušautas, bet Ryan išliko 
gyvas, nors buvo skaudžiai su
žeistas.
O Miestas skelbia, kad viso iš
leido $853,607 Chicagos muni- 
cipaliam airportui padidinti. 
Suma apima visus, dar nebaig
tus, darbus.
9 Už taxi automobilio pavo
gimą ir vežiojimą keleivių buvo 
suimtas August Woerner, buvęs 
Chicagos policistas. Jis 48 me
tų amžiaus ir gyvena adr. 1332 
North LaSalle street.
• Už “girtą” važiavimą 30 die
nų kalėjime gavo 27 metų chi- 
cagietis Chester Bluck, 1341 W. 
59th street. Jis buvo areštuotas 
prie 56-tos ir Kedzie, kur užga
vo žmogų.
9 Buda Company, prie Harvey, 
III., skelbia, kad išleidžia apie 
$600,000 savo dirbtuvės padidi
nimui ir ten netrukus pradės 
statyti lengvo svorio dieselinius 
motorus U. S. armijai.
• Prie 48tos ir Morgan keturi 
banditai atėmė $40,000 vertės 
brangenybių nuo deimantų fir
mos agento Ellison RosenthaI 
iš New Yorko. Piktadariai su
stabdė Rosenthal’o automobilį, 
nulindo vidun ir brangenybes 
susirinkę pabėgo.
• Nuo trečio aukšto verandos 
nukritusi galvą persiskėlė 5 me
tų mergaitė, Margaret Anne 
įlenehan, 7017 Parnell avenue. 
Ji nukrito ant cementinio šali
gatvio. Yra arti mirties ir guli 
St. George ligoninėje.
• Vienas ginkluotas piktadaris 
suguldė savininką ir devynis 
pirkėjus ant grindų vaistinėj, 
5333 West North avenue, ir 
pradėjo viduj šeimininkauti ne
trukdomas. Pabėgo susirinkęs 
$125.
• Nukritus nuo mažo arkliu
ko, kojas nusilaužė ir skaudžiai 
apsipiaustė 3 metų mergaitė 
Barbara Orth, duktė D. Orth 
Jr., gyvenančių prie NVarrenvil- 
le, Wheatone.




