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VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Anglai vėl bombardavo vokiečių 
pramonės centrus

šešias dienas Hitlerio aviaci
ja be sustojimo puolė Angliją, 
šeštadienį padarė pertrauką, o 
vjdiar ir vėl pradėjo puolimą.

Kuriam tikslui buvo padary
ta 1 pertrauka, niekas nežino. 
Vieni spėlioja, jog pertrauka 
buvo reikalinga naujiems, dar 
smarkesniems, puolimams pa
ruošti ir invazijai pradėti, o 
kiti sako, kad Hitlerio genero
lai įsitikino, jog vien aviacija 
Anglijos nepajėgs įveikti.

Hitlerio karo pranešimai ir 
visa spauda skelbė, kad jo or
laiviai dominuoja angliškuo
sius, kad visoj Anglijoj sukel
ta didžiausia panika, kad žmo
nės bėga iš miestų, fabrikai 
nedirba, keliai, išardyti ir t.t.

Tikrumoj gi per tas šešias 
dienas Hitleris neteko 550 or
laivių. Jis neteko 900 karo la
kūnų, kurie dabartiniu metu 
yra toki brangus, kaip ir pa
tys orlaiviai. Hitfcrio orlaiviai 
be nuostolių nepajėgė prasi
skverbti į krašto vidų. Kiek
vieną vokiečių eskvadrilę pul
davo anglų naikintuvai ir nu- 
mušdavo bent kelis orlaivius.

Anglų aviacija ne tiktai meis
triškai gynėsi nuo vokiškos, 
bet per šias dienas Hitlerio ir 
Mussolini užfrontėj padarė la
bai daug nuostolių. Du kartus

bombardavo ir išgriovė Italijos 
aviacijos fabrikus Milane ir 
Turine. O vakar anglų aviaci
ja bombardavo Hamburgą, 
Leipcigą, Bremeną, Kelną, V je
ną ir Štutgartą. Užvakar bom
bardavo Francuzijos ir Norve
gijos uostus.

Anglijoj vokiečių padaryti 
nuostoliai yra dideli, bet ne to
ki, kaip vokiečių agentūros skel
bia. Ligi šiam metui vestas vo
kiečių blitzkriegas ne tiktai ne
palaužė anglų pasiryžimo gin
tis, bet jį sustiprino. Sustip
rino, nes anglai pamatė, jog 
galės atsiginti.

Visi mato, kad anglų avia
cija yra daug geresnė už vo
kiškąją. Be to, paskutinėms die
noms Hitleris pasiuntė kovon 
tokių jaunuolių, kurie beveik 
nemoka nei orlaivio valdyti. Tuo 
tiktai tegalima ir išaiškinti to
kius didelius vokiečių aviacijos 
nuostolius Anglijoj.

Nuotaika paslaugius gera. 
Tai tvirtina ne tiktai patys an
glai, bet ir užsieniškiai. Prieš
lėktuvinės patrankos žymiai pa
gerintos, padaryti nauji išradi
mai, kurie duoda galimybės ge
riau pataikyti. Pakraščiuose 
stovinčios sargybos atsidėju- 
sios budi ir yra pasiryžios pa
stoti kelią užpuolikui.
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NACIAI BOMBARDUOJA LONDONĄ—Žemėlapis London ir priemiesčių, tai Britų 
imperijos širdis, kuri dabar jaučia nepa'iaujantį bombardavimų iš nacių lėktuvų.

Anglai sutiks vokie
čius ispaniškoms 

bomboms
LONDONAS, Anglija, rugp. 

18 d. — Karo sluoksniai pra
nešė, kad Ispanijos asturiečių 
vartotos bombos prieš Musso
lini ir Hitlerio tankus, bus var
tojamos prieš užpuolikų armi
jų. Ispanai, neturėdami kitos 
karo medžiagos, butelius pri
pildydavo dinamitu ir mesdavo 
ant priartėjusio tanko. Toks 
tankas pirmyn jau neidavo, jis 
sudegdavo. Anglai, matyt, yra 
pasiryžę vartoti primityvias, 
bet labai vykusias bombas.

Vokietija nori blo
kuoti Angliją

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
18 d. — Vokiečių vyriausybė 
šiandien paskelbė totalinę blo
kadą Anglijai. Ji žada blokuo
ti britus juroje ir ore. Tuo pa
čiu metu paskelbė, kad vokie
čiai padėjo minas aplinkui vi
sus Anglijos vandenis ir už
draudė kitų valstybių laivams 
artintis prie Anglijos pakraš-

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

Giedras ir vėsus.
Saulė teka 6 v. r., leidžiasi 

4:48 v. v.

čių. Hitleris žada bombarduoti 
visus laivus, kurie tiktai plauks 
į Angliju. Spėjama, kad Hitle
ris buvo priverstas padaryti 
tokį pranešimą, kai įsitikino, 
kad tūkstančiai pasiųstų lėktu
vų negali palaužti Anglijos jė
gų-

Vokiečių blokada — 
“akių monyjimas”
LONDONAS, Anglija, rugp. 

18 d. — Informacijos ministe
rija praneša, kad vokiečių pa
skelbta visiška Anglijos bloka
da gali būti vokiečių apgavy
stė. Vokiečiai yra paruošę di
deles kariuomenės dalis Angli
jai pulti. Blokados paskelbimu 
jie nori atkreipti anglų dėme
sį kitur, kad lengviau jiems bu
tų savo kareivius iŠlaipdinti 
anglų teritorijoj. Vokiečų blo
kada anglai netiki, nes vokie
čiai neturi jėgų užblokuoti, bet 
artėjančius vokiečių invazijos 
laivus jie. pasitiks tinkamai.

Lakūnas laimėjo 
7 kryžius

LONDONAS, Anglija, rugp. 
18 d. — šiandien Anglijos ka
ralius davė septintą kryžių 
(Victoria Cross) anglų lakūnui 
leitenantui Roderick Learoyd. 
Kryžiai jam duoti už nepapras
tai didelę drąsą ir šaltą krau
ją, parodytą bombardavimo 
metu. Paskutinis kryžius jam 
duotas už bombardavimą Dor- 

I mundo kanalo. Kad gerai pa- 
taikytų į paskirtą vietą, Lea
royd, visai nekreipdamas jokio

dėmesio į priešlėktuvines pa
trankas, kurios šaudė be susto
jimo, nusileido 150 pėdų aukš
tumom numetė bombas ir lai
mingai grįžo į Angliju. Numes
tos bombos visai paraliža. o 
trofiką minėtame kanele.

Anglai bombardavo, 
Goethęs, .tėviškę

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
18 d. — Vokiečiai praneša, kad 
vakar anglai bombardavo Wei- 
marą, garsaus vokiečių poeto 
Wolfgang von Goethe tėv šl<ę. 
Paleista bombo nukrito prie- 
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šais rašytojo namą ir išmušė 
langus. Vokiečių spauda anglų 
bombardavimą vadina “kultū
rine nelaime”, visai nieko ne
minėdama apie vokiečių avia
cijos daromas dar didesnes kul
tūrines nelaimes. Hitlerio spau
da taip pat nieko nesako apie 
kitus anglų aviacijos padary
tus nuostolius.

Italai giriasi laimė
jimais Somalijoj

ROMA, Italija, rugp. 18 d.— 
Karo pranešimas sako, kad ko
vos Britų Somalijoj vyksta ita
lų naudai. Italų karo jėgos 
smarkiai pasistūmė j usios' pir
myn ir joms pasisekė paimti 
nelaisvėn didelis britų kariuo
menės skaičius. Kovos vyksta 
35 mylių atstume nuo Berberą. 
Italų orlaiviai bombardavo Ber
berų ir pataikė ten stovėju
siems anglų karo laivams.

Lenkai gamina bom
bas vokiečiams

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
18 d. — Britai stengiasi orga
nizuoti lenkų legijonus kovai 
prieš Vokietijų, o vokiečiai ver
čia lenkus dirbti orlaiviams 
bombas, kurios yra mėtomos 
visoj Anglijos teritorijoj. Hit
lerio paskirtas nukariautos Len
kijos gubernatorius Frank pra
nešė, kad geležies pramone 
Lenkijoj paskutiniu metu yra 
pakilusi. Daugumoj gaminama 
karo medžiaga, kuri yra var
tojama prieš buvusius lenkų 
sąjungininkus. Frank taip pat 
pranešė, kad žibalo gamyba 
taip pat yra padidėjusi, iieę 
jos organizaciją perėmė vokie
čių inžinieriai.

Rusai stengiasi pa
grobti latvių laivus

RIO DE ŽANE1RO, Brazili
ja, rugp. 18' d. — Amerikos 
uostuose šiandien randasi 35 
latvių prekybiniai laivai. Kai 
kurie jų randasi pietinės Ame
rikos uostuose, o kiti šiaurinėj 
Amerikoj. jjVashingtone esąs 
Latvijos ministeris įsakė Bra
zilijoj esantiems laivams plauk
ti į Amerikos uostus, bet kai 
kurių laivų kapitonai ir įgulos 
atsisakė klausyti latvių minis- 
terio nurodymų. Keleivinis lai
vas Ciltvaria atsisakė plaukti 
į Suvienytas Valstybes. Laivo 
kapitonas ir įgula nori laivą 
atiduoti rusams. Įgulos narių 
tarpe buvo keletas komunistų. 
Dauguma nėra kc-munistai, bet 
bijo, kad rusai nepavartotų re
presijų prieš jų šeimynas, jei
gu jie atsisakytų grįžti į Lat
viją. Rusai gązdina represijo
mis.

Vienas laivas plau
kia į Baltimorę

RIO DE ŽANEIRO, Brazili
ja, rugp. 18 d. — Brazilijos 
policija sutrukdė latvių laivui 
Everalda išvažiuoti iš uosto. 
Policija turėjo nuraminti pu
siau komunistinę laivo įgulą, 
kuri norėjo vežti laivų Rusijon. 
Policija turėjo reikalą sutvar
kyti, kad juroje nesukiltų įgu
la ir nepriverstų kapitoną va
žiuoti tiesiog į Rygą. Visa lai
vo įgula pasirašė, kad važiuo
sią į Baltimorę. gaivas veža 
6000 tonų Brazilijos mangane- 
zo. Amerikoje laivo byla bus 
perduota Vyriausiam Tribuno
lui, kuris turės išspręsti kas 
yra laivo savininku.

Rooseveltas tariasi 
su Kanados prem

jeru
OGDENSBURG, N. Y., rugp. 

18 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien susitiko su Kana
dos ministeriu pirmininku Mac 
Kenzie King, Pasikalbėjime da
lyvavo Amerikos karo minis
teris Stimson ir * Amerikos mi
nisteris Kanadoj Moffat., Buvo 
tariamasi apie suderinimą karo 
jėgų Amerikos pakraščiams 
ginti. Amęrika, norėdama ap
siginti nuo priešų, turi padėti 
Kanadai gintis;

Paryžiuj francuzai 
šaudo vokiečius

VICHY, Francuzija, rugp. 18 
d. — Paryžiaus .spauda šan- 
dien paskelbė vokiečių karo vy
riausybės paruoštą dekretą, 
kuriuo uždaromas Paryžiaus 
parkas Bpis de Boulogne. Tai 
vienas didžiausių Paryžiaus 
parkų, kur miesto gyventojai 
tūkstančiais ilsėdavosi ir atsi
kvėpdavo nuo blogo didmiesčio 
oro. Uždarymo priežastimi yra 
nepažįstamų asmenų leidžiami 
šūviai į vokiečių pastatytus 
sargybinius. Parkas yra toks 
didelis, kad vokiečiams yra 
sunku sugauti asmenis, šaudan
čius į vokiečių kareivius, todėl 
ir nutarė uždaryti.

Vokiečiai grasina 
olandams

AMSTERDAMAS, Olandija, 
rugp. 18 d. — Olandijoj esan
čios vokiečių kariuomenės vir
šininkas perspėjo visą olandų 
tautų, kad jis skaitysiųs kal
tais Visus tų apskričių gyven
toj us, kuriuose bus padarytas 
bet koks sabotažas prieš karo 
jėgas. Jis bausiąs ir tuos ap- 
skričius, kuriuose bus g’męs 
nusikaltėlis. Viršininkas sako, 
kad jis bausiąs labai smarkiai, 
nes jis nematąs kitos galimy
bės sustabdyti kasdien vis daž
nėjančių sabotažo aktų.

Pavojinga Amerikos 
laivo kelione

WASHINGTON, D. C., rugp. 
18 d. — Amerikos karo laivas 
American Legion išplaukė iš 
suomių šiaurės uosto Petsamo. 
Jis veža 900 Amerikos piliečių, 
kurie dėl karo yra priversti 
bėgti iš Europos. Karo laivui 
tenka' plaukti per pavojingas 
juros zonas. Amerikos vyriau
sybė, saugodama savo piliečius, 
perspėję vokiečių ir kitų ka- 
riaupančių kraštų vyriausybe0. 
Pranešė, kad jas laikys atsako- 
mingomis, jeigu namo grįžtantį 
laivą ištiks kokia nelaimė. Vo
kiečiai nenori imti jokics at
sakomybės ir iš anksto jau kal
tina anglus, kurie tyčia gali nu
skandinti American Legion. 
Reikia laukti, kad laivas lai
mingai grįž į Ameriką.

— Vokiečiai du kartus puolė Londoną ir jo priemiesčius, 
bet anglų lakūnai jiems padarė daug nuostolių. Anglai numušė 
115 vokiečių lėktuvų.

— Vokiečiai skelbia, kad jų lėktuvai bombardavo ir pa
degė Croydono aerodromą. Londone dirbantieji Amerikos laik
raštininkai per radijų pranešė, kad aerodromas nepadegtas. 
Padaryta nuostolių.

— Anglai bombardavo Boulognes uostą, kur buvo sutrauk
ta labai daug laivų. Manoma, jog iš čia prasidės Anglijos in
vazija. Tai artimiausias uostas prie Anglijos.

— Anglai bombardavo italų uostus Bardiją ir Capuzzo, pa
darydami labai didelių nuostolių.

’— Graikijos ministeris pirmininkas kreipėsi į Hitlerį, pra
šydamas užtarti nuo Mussolini kasdien kartojamų puolimų. Hit
lerio atsakymas nežinomas.

— Francuzų visuomenė reikalauja atiduoti teismui Lavalį 
ir dabartinį užsienių reikalų ministerį Baudouin už proitališkas 
pažiūras.

— Anglų orlaiviai padarė didelius gaisrus francuzų uoste 
Boulogne. Mėtė padegamas bombas.

— Francuzai protestavo prieš kiniečių pasiruošimus užimti 
Indokiniją. Kinai nori ją užimti anksčiau negu tai padarys ja
ponai.

— Petain paskyrė kiekvienai pramonės šakai komisarą, ku
ris turės viską tvarkyti. Jis bus atsakomingas už trukumus 
savo pramonėj.

Šlykštus Argentinos 
politikierių pasi

elgimas
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 18 d. — Ateinančią sa
vaitę Argentinos senatas pra
dės tardymą labai skandalingoj 
byloje, kurion yra įvelta ke
letas ministeriu, parlamento at
stovų ir daugelis žymių visuo
menės veikėjų. Politiškų suk
čių gauja, sužinojusi, kad Oro 
laivyno ministerija yra pasiry
žusi pirkti didelį žemės skly
pą, reikalingą orlaivių prati
mams, pati pirma nupirko tų 
žemę, o vėliau pardavė minis
terijai už žymiai didesnę pini
gų sumą. Karo ministerija su
mokėjo šimtus tūkstančių pe
sų daugiau, negu ta žemė bu
vo verta, šie tūkstančiai nuėjo 
į politikierių kišenių. Laukia
ma, kad senatas pradės ir ki
tus “valymo” darbus.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
18 d. — Gauta žinių, kad an
glams pavyko susitarti su fran- 
euzais Martinikos saloje esan
čių karo jėgų reikalu. Francu
zai pasižadėjo nuginkluoti or
laiviams vežti laivų Bearn. šis 
francuzų laivas stovi Martini
kos saloje nuo francuzų paliau
bų dienos. Britų karo laivai jį 
saugojo visų laiką. Francuzai 
taip pat pasižadėjo nuginkluo
ti kitų karo laivą Emile Bert?n. 
Šių karo laivų jurininkai de
mobilizuojami. Anglai leido pa
likti Amerikos orlaivius, ku
riuos francuzai nupirko karo 
metu, pačioje saloje. 40 orlai
vių francuzai paėmė salai ap
ginti, o kiti guli iškrauti pa
čiame Fort de France uoste.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 18 d. — Pranešama, kad 
vakar pasibaigė bulgarų rumu
nų derybos dėl pietų Dobrud- 
žės. Rumunai pradžioje skel
bė, kad jie neatsiduosių kai 
kurių apskričių, bet pasirodo, 
kad jie patenkino visus bulga
rų reikalavimus. Bulgarai pa
didins savo teritoriją 7,726 kva
dratiniais kilometrais. Jos gy
ventojų skaičius padidės 378,- 
364. Bulgarijai bus priskirti ir 
77 tūkstančiai rumunų, kurie 
gyvena gautose teritorijose.

Japonų lakūnai se
ka vokiškuosius

HONGKONGAS, Kinija, rug
pjūčio 18 d. — Ligi šiam me
tui “japonai nepuldavo labai di
deliais orlaivių kiekiais, bet Va
kar padarė bombardavimų, ku
riame dalyvavo 90 karo lėktu
vų. Japonai bombardavo Heng- 
chow miestą. Tai vienas svar
besnių Čankaišeko kariuomenės 
centrų. Bombos palietė ginklų 
sandėlius ir padarė labai daug 
nuostolių. Nukentėjo ne vien 
kariškiai, bet ir civiliniai gy
ventojai. Japonų lakūnai užmu
šė virš 500 kiniečių, kurie ne
laukė tokio smarkaus aviacijos 
puolimo.

Japonijoj viena poli
tinė partija

TOKIO, Japonija, rugp. 18 
d. — Senai Japonijoj nebuvo 
politinės laisvės, bet vis dėlto 
buvo dvi žymesnės politinės 
partijos, kurios ne visuomet su
tardavo politikos reikalais. Ka
riams labai nepatiko toks dvie
jų partijų esimas, nes viena 
iš jų ne visuomet sutikdavo 
su karių siūlymais, o kartais 
labai smarkiai juos pakritikuo
davo. Dabartinė vyriausybė 
.stengėsi Japonijoj vykdyti ka
rių norų. Opozicinė partija Min- 
seito pati nutarė likviduotis, 
kad jos nariai galėtų įstoti j 
vieną vyriausybės organizuoja
mų partijų.

Petain kopijuoja fa
šistų valstybę

VICHY, Francuzija, rugp. 18 
d. — Petain vyriausybė ruošia 
dekretus, kuriais bus paleidžia
mi visi francuzų pramonės tru- 
stai. Pirmon vieton bus palei
džiamas Comite dės Forges, 
trustas, kuris kontroliavo visą 
Francuzijos geležies gamybą. 
Hitleris verčia Petainą daryti 
tokius nutarimus. Įdomu yra 
tai, kad Petain paleidžia to
kias organizacijas, kurias eko
nomiškai jis atstovavo ir ku
rios Francuzijoj pritarė fašiz
mui. Matyt, nesitikėjo, kad Hit
leris lies stiprias kapitalisti
nes grupes.
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(Tęsinys)
Vakarinėj miesto dalyj ka

riuomenė užėmė Plaza de Espa
na. Darbininkai ggynėsi kol tu
rėjo šovinių, bet pabaigę šovi
nius turėjo pasiduoti. Kariito- 
niene apavaliusi Plaza de Espd- 
na, paėmusi nelaisvėn gana di
delį darbininkų skaičių, vėl su
sitvarkė ir žygiavo Paralelo 
gatve žemyn. Jų uždavinys bu
vo prieiti prie uosto ir susiriši 
ti su Atarazanas kareivinėmis, 
kurios buvo pačioj žemiausioj 
miesto dalyj ir kurios buvo ap
suptos labai tankiai apgyvento 
darbininkų kvartalo.

Pergalė atrodė karininkų 
pusėje.

Iš visų pusių buvo šaudoma 
į bežygiuojančius kareivius, bet 
pirmomis ryto valandomis at-

Bet netrukus laimėjimai per
ėjo tų pusėn, pas ką buvo di
desnis pasiryžimas ir entuziaz
mas, kas buvo pasiryžęs mirti 
atba laimėti.

Nuo Plaza de Espana besilei
džiantis batalljonas jau priėjo 
net ligi Honda de San Antonib, 
jam beliko tiktai koki 300 rtiet- 
trų ligi Atarazanas kareivinių, 
jo rankosna pateko Medžio ap
dirbimo sindikatas, kuris stovė
jo gretimoj gatvėj. Sindikate 
buvo daugiau kaip šimtas žmo
nių, kurie jį gynė šešiais šautu
vais. Žuvus vienam šaudytojui, 
šautuvą paimdavo kitas, sužei
dus pastarąjį, visas dcsėtkds 
laukė šautuvo.

Jų rankosna atiteko labai svar-

jų pusėje buvo ginklai ir puo
limo iniciatyva. 
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DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tei. Yards 2151

Kareiviai jau buvo paėmę 
sindikatą. Suomė visus jį ginu
sius vyrus. Batalijoną vedąs ka
rininkas jau pastatė šešis jų 
veidu prie sienos. Liepė nesisu- 
kinėti ir niekur nežiūrėti. Jiems 
jau ruošė mirtį. Kiti karininkai 
buvo prie kulkosvaidžių, ku
riuos kareiviai tvirtino priešais 
patį sindikatą. Prie sienos pa
statytieji jau skaitė paskutines 
savo minutes, nes niekam 
buvo jokios abejonės, kad 
bus tuojau sušaudyti.

Laimėtas pirmas lemiamas 
mušis.

no
ja

vės pasipylė būrelis vyrų, kurie 
tarytum pamišę, metėsi prie 
kulkosvaidžių. Tuojau prasidė
jo automatiškų revolverių šūvių

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

batali jonas 
karininkai 
ir sindi ka

reivių, dešimt miil. prieš besi
rengusių Šaudyti prieš darbinin
kus, perėjo darbininkų pusėn it 
ėjo kovoh prieš Sukilėlius.

Blogi karo Stbatėgų išskai
čiavimai. .

Kad laimėjimas butų dar tik
resnis, karo strategai pasirinko 
pirmąsias ryto valandas, prieš 
pat saulės tekėjimą, kada visi 
gyventojai miegav Reikia neuž
miršti, jdg ispahai vašatą daž
niausiai eiiia gdlti apie pirmą 
ir antfą valandą nakties, todėl 
hpie ketvirtą valandą miega pir
mąjį miegą.

Ir Vis dėlto karininkai apsi
riko, lies nei Barselonos darbi
ninkija, nei kiti liberališkieji 
elemehtai tą naktį netniegojo. 
Vos tiktai kapitonai išvedė iš 
kareivinių savus batalijomis, 
juos pasitiko sindikalistų sargy
biniai ir liepė grįžti atgal į ka
reivinės arba tuojau atiduoti 
ginklus. Kai šių žodžių kariškiai 
nepaklausė, juos pdsltikb šau
namų ginklų ughis. Vienur pir
mieji širVial buvo paleisti iŠ 
šautuvų, kitur iš fėVblverių, o 
daugiausia tai į bežygiuojančias 
buvo paleistos pačių FAI narių 
pasigamintos rankinės bombos, 
kurios dinamitu buvo pripildy
tos tiktai prieš tris dlėnas.
Pirmas kariuomenės ir darbi

ninkų mušis.
Pirmas iš Pedralbės išėjęs ba

tali jonas, gavęs nelauktą ugnį 
išsiskirstė, išsiblaškė, o išsigel
bėjusieji karininkai skubėjo at
gal į kareivines. Po jo išėjusieji 
batalijonai buvo geriau nusitei
kę, jie pralaužė silpnas darbi
ninkų ir policininkų greitomis 
sudarytas linijas ir nusileido 
per visą didįjį plentą, kuris iš 
kareivinių veda į miesto centrą. 
Kulkosvaidininkų batalijonai 
sugebėjo prasiveržti liet ligi U- 
niversiteto aikštės. Smarkiai 
gynė darbininkai ,Universiteto 
aikštę, kuri randasi, miesto cen
tre, bet nepajėgė atsilaikyti 
priėš kulkosvaidžius.

Šį mirčiai drąsiai į akis pa-

NAUJIENOS, Chįcago, 111,___________
rėlvinių karėivialns puikiniu- Ibnijos aikštėj apsuptieji kulko- 
ku£ pasakė trilihpą kalbą. Įtiki- svafdininkai. Bareelbheta tai 
ne j d, jog kaHuoihėhė einanti buvo tradicihis dharettistų cen- 
gėlbėti tėvynėj Plrftidš batali- iras. Tai buvo karihgiausias 
Jbliaft išjojo ir kareiviiiėsiia ule- Barcelonos kvartalas — juri- 
kdš iš jo negrįžo. Jiš pHjOjo hihkų kvartalaš. fearcelonos gy- 
llgi Pdšbo de Grhslja, ligi Dipu- vėntojai ne tiktai juroj su mir- 
tasion gatvės, pateko kryžmi- tiini mokėjo kovoti, bet gatvč- 
hėii Ūgiliii ii4 tėn pasiliko. Ali- se šit Idišvės priešu vedė žūtbū
tines batalijonas prie paskirtos tinęs kovas. Kai tiktai pastebė- 
vietos taip pat neprijojo* Su ke- jo, jog karininkai bando išves
tais kareiviais grįžęs kariniu- ti kareivius iš kareivinių, taip 
kas išpasakojo pulkininkui, jog Ir pradėjo juos pulti. Kelis kar

tus bandė išeiti, bčt vos karei
vinių durys atsidarė, karininkai 
tapo nuginkluoti ir buvo ati
duoti liaudies teismui.

Darbiniftkoi peiliais puola 
' fašistus.

Iš Ikarijos kareivinių lengvo
ji artilerija vyko pagalbon į ne
patogią padėtį patekusiems Pla
za dę Universidad ir Cateluna 
kareiviams. Barcelonetos darbi
ninkai tiek arti juos prisileido, 
kad peiliais rankose puolė ka- 
liUolę aptarilaujančiiis kareivius 
it iškovojo liaudžiai pirmą ka- 
litiblę. šis smarkiai hervtis vei
kiąs įiiiklas atsuko savo vamz
dį į kareivines, iŠ ktirlų niekas

Pirmad., rugpiučio 19, 1940

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSlČAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestėtri av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

DR. STRIKOUIS
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 Tet PROSPECT 1930

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Iii.

kiti karininkai nespėjo apsižiū
rėti, kaip daugelis jų, mirtinai 
sužeisti, jau raitėsi žemėje, o 
ktjlknsvaidžio vamzdis atsisuko 
į pačius kareivius.

Viena akimirka 
buvo nuginkluotas, 
ten pat nušauti, na
lįstų rankosna pateko pirmieji 
trys kulkosvaidžiai, kurie Bar
selonos kovose suvaidino labai 
svarbų vaidmenį. Į sindikalistų 
rankas pateko ir visi batalijom) 
ginklai, su kuriais jau galėjo 
pradėti ir rimtesnes kovas. Po

vės kovose daug patyrusioj i 
FAI nariai. Jų tarpe buvo ir 
Garšija Oliver.

Pirmieji barceloniečių lai
mėjimai.

( RANE COAL COMPANY
53b2 So. Long AVėnūe

TcJ^fonds POttTSMGtJTH 962$
PI >( AHGNTAb Minė RuH geriausiu mainu, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35 
5 tonus ar daugiau .............................. ■_
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $“7*00 
.;ant 50 tonų ar daugiau tiktai ..........  ’ ■
PETROLEUM CARBON COKE $0.25 

Sales Tax eKstra oerkant 5 tonus ar daugiau. Tonas ®

COPR. WO, NKDUCRAFT S6RV1CE, INC.

JIFFY KNIT COAT . PATTERN 261Oi
2610—Mokslininkas. Mieros 10-18 taipgi 38-40.

jo bhtalijbhą dhrbifiinkdi pasi
tikti su tokia ugnimi, kimios jis 
niekad nesitikėjo ir niekad he
ra matęs.

Pulkininkas išrikiaVb visus 
likusius kareivius^ pats pirmas 
išjojo iš kareiviiijų; Jis buvo 
pasiryžęs pats pą^ibh pdvojin- 
giausion vieton nfesliš. Voš tik
tai raiteliai atsitraukė porą 
Šilti tų metrų ubo kareivinių, 
prie pulkininko •prijojo viršila 
ir paleido kulką kkaktą. Piilki- 
iliiikaš ten pat sukrito žčinėil. 
Visathė batalijoii^ kilo didžiau- 
siaš suihišimaš. Karei vidi j du 
žilibjb įvykių prieždšlĮ, kaHiilii- 
kai jieiils Jdti nebuvo alitbrltu- 
tdiš. Teh pdt biii'lĮ stifddo dar 
pora dešinini iiiisiteiktislų kdtl- 
ninktį, o kiti jdtt sktibejb klek 
galima greičiau prapulti karei
viams iš akių.

Karihihka.i bdrlkddiidjdši 
kareivinėse.

Barcclonetos kareivius suki
lėlius ištiko dar liūdnesnis liki
mas. Pastarieji visdi liėpdjėgČ 
iš iš kareivinių išsivčtžti, ne
žiūrint, kad jų paramos prašė .sigelbėjo. Gaisras kilo nuo ki- 
karo komendantūra, vyriausioji birkšties, kuri uždegė viduj bu- 
Katalunijos kapitahija ir Kata- vusią naftą.

botieji sindikalistai kaip koks 
uraganas puolė prie Plaza de 
Espana pradėjusius stiprihtis 
kareivius. Ilgai netrukus netik
tai buvo atkovotos prarastosios 
pozicijos, bet atsiimta dalis ne
laisvėn patekusių darbininkų, 
kurių fašistui nespėjo bei su
šaudyti nei pas save j kareivi
nes nuvesti. Kulkosvaidžiais su
gebėjo sulaikyti naujai atvyks
tančias jėgas, kurios ėjo j pa-

(Btiš ddtigiau)

ė Ugniagesiai hpskaičiuoja, 
kad gaišias padarė apie $35,000 
nuostolių American Industrial 
Rubber Company dirbtuvėj, 
prie 4401 South LaSalle Street. 
Ugnis nušlavė du triobesio auk
štus ir sunaikinb daug įrengi
mų. Visi 25-ki darbininkai iš-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefoną* LAFAYETtE 0727

b—x • koplyčios visose

Klausykite inusų nulio program 
mečiais, 16:00 v*l. ryto iš 1

Antradienio ir šeštadienio ryt- 
H. L P. stotie* <1480 K.) 

Mt POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
• iiiuifiiiiiiiiiiliiiiliihfiih Mului

Pirkite tdst krautuvėse, ku
rios garsinasi “N/\ UJIEnoSF*

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 

I į mokyklos vaikus. Kreivos akys at- 
' įtaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
I .4

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

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 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 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 vai, 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULĖVARD 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

iiiiitti|iiiG<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihtt

Ambulance 
Patathavi- 
mas Dieftą 
ir Naktį

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

I

sienls fašistams.
Atarazanas kareivinėse sėdė

jusieji sukilėliai lauke atvyks
iančių jėgų ryšiams užmegzti, 
bet jų jau niekad iiėsuladkė. 
Nepraėjo nei pusvalandis, Paka
ičiu gatvėj bitvd iškastos tokios 
barikados, kad net ir tankas 
vargu butų galėjęs pro jas per
eiti.

Antras didvyriškas žygis.
Kai šis drąsuolių būrys gel

bėjo nuo mirties medžio apdir
bimo darbininkus, antras pana
šus bliryš padarė tokį pat drą
sų užpuolimą pačioj CatalUna 
aikštėj, kuk fašistiški karinin
kai jau stiprino kulkosvaidžius, 
šiam būriai rūpėjo atkariauti 
centrą line telefonų stotis. Dard 
pirmą bandymą. Viskas nueini 
niekais, kovos lauke pasilieka 
keli drąsuoliai. Daro antrą Už
puolimą. Iš vidaus jau mažes
nis pasipriešinimas. Trečią kar
tą darbininkai paiina į savo 
raukas patį svarbiausią ryšių 
centrą, šį dkąsų žygį atliko ki
ta FAI grupė. JU tdrpe buvo ir 
Buenaventura Purinti.« 

kareiviai užmuša fašistą 
pUlkininką.

Išjojalitiėmš iš Grasijoš ka-

j

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Illlllllllllllllflilllllliliu'llllllfililfl

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

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

I. J. ZOLP
1646 Wėst 46th Street Phone YARds 0781

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plkce i*houe CANaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Eašt 108th Street tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 S6. Wėstėrn Avenue PliOliė tAFU^eite 8024

fe

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS

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

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

2400 WĖST MADISON STREET 
Vai. i iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuq 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 tft CHlRURGAŠ 

ir Akinhis Pritaiko
3343 S. HALSTED ST,

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Šekmadieniais 

—pagal Sutartį

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearbom St.
Roorų 1230

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

2610

I Vardas ir pavardė.

Adresas

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
Į 1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

| čia Įdedu 10 centų it prašau atsiųsti man Pavyždį No

Miestas ir . valstija

. ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J, LIULEVIČIUS
4348 S. Califorhia Avehue Phone LAFayette 3572

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

VYTAUTAS TARUTIS 
—ADVOKATAS— 

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014
State 7572

3149 SO. HALSTED ST.
Victory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS ■.
Tragingai Žuvo Jau
na Lietuvaitė Auto
mobilio Nelaimėje

Daug Nelaimingų Atsitikimų su 
Automobiliais, Orlaiviais ir 
“ByČ tuose”; žūva Daugiausia 
jaunuoliai.
N. S. PITTSBURGH, Pa. — 

Rugpiučio 11 d. automobilių 
nelaimėje tragingai žuvo jauna 
lietuvait, Nellie Darbutaitė, 16 
metų, 1235 Page St., ir jos vai
kinas, William Faulkner 20 m., 
1920 Manhattan St.

Šie jaunuoliai — Darbutaitė 
su Falkneriu — šeštadienio va
kare išvažiavo pasivažinėti ir 
ant Perry vieškelio vėlai nakčia 
neatsargiai važiuojant kitų jau
nuolių vairuojamos mašinos su-

Ashen Motor Sales
7405 STONY ISLAND AVĖ.

Jeigu jus ieškote up-to-the-mi- 
nute vartoto automobilio, tai at
silankykite čia. ir apžiūrėkite 
juos. 150 automobilių, iš geriausių 
Chicagoj, visokių išdirbysčių ir 
įvairių metų.

Mes turime tokius bargenus, 
kaip

’39 La Saite Conv.
Coupe, Radio, Heater,
W.\W.
’39 Pontiac Conv. Coupe 
Ra dUL Heater, W. W.
’39 Pi/ 4 Dr. Tr. ged.
Radio, Heater
’39 Dodge 5 Pass.
Sėdau

*845
*695 
*395 
*495

Nereikia {mokėti, jeigu jus tu
rite pastovų darbą. Dešimtį die
nų važinėti išmėginimui. Išmokė
jimai iki 24 mėnesių. Atdara va
karais iki 10 valandos ir sek

madieniais.

7405 Stony Island Avė.
DORCHESTER 2505—2506 -

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
Utlea.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo I ryto iki 1 vai. popiet

Naujieną Spulka

Permaine Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN 

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR 

VADINSIS:—

Universal Savings 
and

Loan Association
šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D. C. • A . V
MOKA 3%% UŽ VISUS INDŽLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET X

sikulė ir Faulknerio mašina, 
kurioje važiavo ir Darbutaitė, 
apsivertė ir užsidegė. Kol pa
galba pribuvo, tai apversta ma
šina buvo didžiausiose liepsno
se. Ir ugnegiasiai negalėjo nie
ko padaryti. Jaunuolių tik bai
siai apdegę lavonai buvo išimti, 
negalima buvo jų nei pažinti, 
tik pagal automobil o laisnių 
numerį policijai pavyko sužino
ti kas nelaimėje žuvo ir praneš
ti namiškiams apie nelaiminga 
atsitikimą.

Antroje mašinoje važiavę 
jaunuoliai buvo sunkiai sužeis
ti: William Taylor 17 m.; Brice 
Mauni n g 17; Joseph Cawthorne 
17; Edward Alcowitz — visi iš 
Canonsburg, Pa. Trečia mašina, 
kuri buk esanti atsakominga 
dėl įvykusios koliz jos, buvo 
vairuojama Willis S. Bovvinan, 
171 Teece Avė., Bellevue, Pa. 
Jis pabėgo iš nelaimes vielos, 
bet vėliau pasidavė pilicijai.

Panelė Darbutaitė priklausė 
prie SLA 86 kp., buvo vientur
tė Darbutų dukrelė, paliko di
džiausiam nuliūdime savo tė
vukus ir 2 brolius. Buvo palai
dota rugpiučio 13, šv. Kaziuiie- 
so kapinėse, paskutinį patarna
vimų teikiant kun. J. Misiui. 
Laidotuvėse dalyvavo daug ma
šinų ir buvo daugybes gyvų gė
lių. Laidotuvėmis rūpinosi lie
tuvis graborius Adomas Mar- 
čiulaitis. Velionės tėvukams ir 
broliams buvo tikrai liūdnos 
valandos pergyventi ne tik lai
dotuves, bet ir po laidotuvių 
ims daug laiko kol pereis tas 
širdies skausmas.
Viktoravičius ir Zdankus Auto

mobilio Nelaimėje.
Žinomi Solio lietuvių draugi

jų darbuotojai: Juozas Viktora
vičius ir Antanas Zdankus bu
vo išvažiavę atostogų savaitės 
laikui aplankyti savo gimines 
Flint, Mieli, ir į Dctroit, Mieli., 
kad šiek tiek pasilsėjus nuo 
kasdieninio darbo. Bet linksmos 
atostogos ir poilsio laikas bai
gės ir jau musų piltsburghic- 
čiai ruošėsi grįžti atgal į Pitts- 
btirghą. Namiškiai jų laukė.

Tačiau visai netikėtai namiš
kius pasiekė liūdnos žinios iš 
Detroito, kad rugpiučio 12 d., 
kur ten apie Detroitą Juozą 
Viktoravičių, Antaną Zdankų ir 
Jurgį Bruknį, detroitietį, va
žiuojant automobiliu ištiko ne
laimė — kita mašina įvažiavo 
į Zdankaus mašiną ir musų 
pittsburghiečius gana sunkiai 
sužeidė. Jie buvo nuvežti į For
do ligoninę ir jiems teko die
nas ten išgulėti.

Juozas Viktoravičius ne tik 
darbuotojas draugijose, bet ir 
užlaiko linksmą užeigą, kuri y- 
ra žinoma vardu “Victors Cafe” 
100 Anderson St., N. S. Pitts-

N4J1.TTENU-ACM1-'' Telenho-

ELW()()D, Indiana — šio miesto didž ausia gatvė, South Anderson Street, buvo 
papuošta vėliavomis ir Willkie paveiksi lis jo priimtuvėms pereitą savaitę.

burgh. O Antanas Zdankus yra 
Lietuvių Mokslo Draugystes iž
dininkas ir dirba Allegheny ap
skričiui kaipo “karpenteris”.

Mes linkime musų draugijų 
darbuotojams greitai pasveikti 
ir laimingai grįžti į musų seną
jį Pittsburghą.

—Reporteris

Stalinas Gadina Lie
tuviams Komunis

tams Biznį
Stalino Laimėjimai Lietuvoj — 
Lietuvių Komunistų Pralaimė
jimai Tarpe Amerikoj Lietuvių.

PITTSBURGH, Pa: — Stali
no Raudonosios Armijos laimė
jimai Lietuvoje atnešė daug 
pralaimėjimų musų Amerikos 
lietuvių komunistams. Kaip iš
rodo, tą didįjį komunistų 
džiaugsmą, kuris buvo.kilęs dėt 
okupacijos Lietuvoj, seka liūd
numas ir nusiminimas, ir tai 
jau pradeda pasireikšti pas mus 
Pittsburghe.

Amerikos lietuviai kas kartą 
pradeda pamatyti daugiau ir 
daugiau komunistų veidmainys
čių ir išdavikiškų darbų. Prade
da jų šalintis ir šalyli jų visą 
veikimą iš savo tarpo kaip ko
kią užkrečiamą, pavojingą ligą.

Štai pas mus, Pittsburghe, 
jau komunistai niekur musų 
klubuose nei jokiose kitose vie
tose viešai negali pasirodyti su 
jokiais savo garsinimais nei ti- 
kietais. Iš visur yra vejami ir 
ujami kaip vilkai. Visur komu
nistai yra siunčiami pas “drau
gą Hitlerį”, ar tai jiems pasiū
lius kam tikietą pirkti ar kitu 
kokiu reikalu pasitaikius. Iš vi
sur jie yra šiunčiami pas Hit
lerį.

Tačiau reikia neužmiršti, kad 
tai tik pradžia tos lietuvių ne
apykantos tiems ščyriesiems 
Stalino parapijonams. Išrodo, 
kad tas komunistų didysis 
džiaugsmas dėl Stalino laimėji
mų Lietuvoje tikrai atneš jiems 
didelį galvos skaudėjimą.

Jau ir patys komunistai pra
deda suprasti, kad jų džiaugs
mas nieko gero nežada ir pra
deda tą savo džiaugsmą slėpti 
ir nuduoti nekaltus “avinėlius”, 
visai nesileisdami į jokias dis
kusijas apie Lietuvą. Pirmiau 
būdavo sunku ir atsiginti nuo 
tų komunistiškų “diskusijų”.

Tikrai didelė permaina pas 
musų komunistus.

—Pgh. Padauža

GERB, Naujieną skaityte- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurtos 
skelbiasi Naujienose,

PLtsburgho Lietuvių 
Kambario Piknikas 

ir Sportininkų 
Lošimai

Pittsburghiečiai pamėgo J. J. 
Žuką ir Florence Blasch; Aukš
tam šokime geriausiai pasirodė 
pittsburghie.'is Peter Bennett- 

Bernotas.
Lietuvių Kambario Komitetas 

buvo surengęs rugpiučio 11 d. 
pikniką Lietuvių,* Ūkyje, kurio 
pelnas buvo skiriamas įrengi
mui Lietuvių Kambario Pitts
burgho Universitete ir, mato
mai, pikniko rėti gėjai tur būt 
iš anksto žinojo apie įvykstan
tį Amerikos Lietuvių Sportinin
kų suvažiavimą.. Pittsburghe. 
Tad ir pikniko rengimas buvo 
taikomas suvažiavįmo dienoms.

Diena pasitaikė graži, publi
kos buvo suvažiavę labai daug, 
o sportininkams dalyvaujant su 
visokiais lošimais, tai ir publi
ka buvo patenkinta ir, galima 
sakyti, turėjo gerus laikus.

Amerikęs lietuvių sportinin
kai, kurie yra dalyvavę Lietu
voj, Olympijados lošimuose, 
kuone visi dalyvavo Pittsbur
ghe antrame metiniame savo 
taip vadinamam “Rcunion”. 
Taip pat visi dalyvavo ir pikni
ke išpildydami didelį programą 
lošimu, pradėdami su basket- 
ball, arba lietuviškai vadinamu 
“krepšiniu”. Lošė Amerikos lie
tuviai Olimpiados lošikai su 
Ducjuesne Universiteto lietu
viais lošikais. Bet krepšinio lo
šime Lietuvos lošikai pralošė, 
nors gana smarkiai už juos ko
vojo ne tik J. J. Žukas, bet ir 
panelė Blasch. Paskui buvo dis- 
kos metimas ir kitokie lengvo
sios atletikos lošimai. Kas lai
mėjo ar kas pralaimėjo, tai aš 
negalėčiau pasakyti. Paskui bu
vo kumštynės.

Svarbiausias lošimas buvo 
mano supratimu, ir kuriuo aš 
įdomavausi, tai taip vadinamas 
high jump — aukštas šokimas 
per kartį. Tame aukštame šoki
me dalyvavo panelė Blasch, chi- 
cagietė ir Peter Bennett-Berno- 
tas pittsburghietis. P-lė Blasch 
parodė, kad ji gal peršokti per 
kartį iškeltą 4 pėdas ir 11 co
lių, reikia arti savo aukštumo. 
Mes manėm, kad tai labai auk
štai iššokta.

Bet kada Peter Bennett paro
dė ką jis gali tame tukštam 
šokime, tai net visi nustebo. Jis 
gali peršokti apie 7 pėdas reiš
kia apie vieną pėdą aukščiau 
negu jis pats yra. Jo šokimas 
tikrai žavėjantis ir pilnas dai
lės. Nesinorėtų tikėti, kad jo 
kojos galėtų turėti tokius ga
lingus “spingsiu*ir taip leng

vai galėtų jį perkelti per tokį 
aukštumą. Jisai nerodo jokio 
susijaudinimo nė kitokių dirb
tinų veido išraiškų. Kai šoka, 
lai išrodo, kad jį kas kaip kel
te perkelia.

Goriausią nuolaiką Pitlsbur- 
gho lietuvių publikoje darė J. 
J. Žukas, kuris ne tik savo vik
rumu, sumanumu ir mandagu
mu visus žavėjo, bet ir gražia 
lietuviška ii’ taisyklinga kalba. 
Girdėjau žmones kalbant: “at
imkit iš šio būrio Žuką, tai at- 
imsit daug iš pikniko”. Kitas 
pridūrė, kad: “Žukas tai ašis a- 
pie kurį čionai daugumas suka
si”. Panele Florence Blasch ir
gi daugumos atydą į save at
kreipė, ne tik kaip graži ir gra
žiai nuaugus atletė, bet ir da
lyvaudama visuose lošimuose 
— viena mergaitė tarpe berniu
kų ir visur gerai pasirodydama. 
Prie to p-lė Blasch irgi gražiai 
taisyklingai lietuviškai kalba.

Sportininkams vadovavo PitL 
sburgho lietuvis advokatas Ed- 
wardas A. Schultzas. Su sporti
ninkais buvo atvykę iš Chica- 
gos teisėjas J. T. Žuris ir Al

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPYKIT TARPININKO 

PELNĄ

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar Čekį siųskite:

-NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Mes esame dirbėjai matracų, lo
vų, box springs ir studio couches.

Mes atnaujiname senus matracus — 
vienos dienos patarnavimas.

Mes pristatome bet kur mieste. Nuoširdžiai 
kviečiame jus atlankyti musų įmonę ir pa
žiūrėti kaip mes dirbame. Atsilankkit į 
musų

■■ . ■— ana • <—■ •—• —

Atsineškit šį Kuponą
1 ŠIS KUPONAS YRA
■ VERTAS $1.00 ANT |
i KIEKV!irš° $5™KINI° i 1936-38 S. HALSTED ST
■— — — — — — — —J Tel. MONROE 0377-0378

FABRIKĄ

G. Kumskis. Visi dalyvavo ir 
piknike.

Kalbantis su svečiais iš Ghi- 
cagos, jie reiškė didžiausio pa
sitenkinimo Pittsburgho lietu
vių vaišingumu, o yatingai di
delės padėkos reiškė adv. 
Schultzui už jo įdėtą darbą ir 
visko rūpestingą prirengimą. 
Tik J. Žukas skundėsi, kad jisai 
dėl tų didelių vaišių ir vaišin
gumo neturįs laiko nei miegoti 
nei pasilsėti. —S. Bakanas

Atostogos, atostogom
Charles K. Pikelis su žmona 

ir Jadvyga Rimkevičiene su sū
num šiomis dienomis išvyko į 
Chicagą praleisti atostogas ir 
dalyvauti Šaltimiero Radio Va
landos piknike.

Teko girdėti, kad musų darb
štusis Pikelis grįžęs iš Chicagos 
mano stoti į insurance biznį.

BROLIS BROLĮ 
NUŽUDĖ

“Brolis Razbaininkas”.
McKEES ROCKS, Pa. — Tai 

nėra jokia pasaka apie ‘ brolį 
razbaininką” ir kad brolis bro
lį žudo, bet tai tikras atsitiki
mas.

Šiame miestelyje gyveno vie
nuose namuose, 331 Ashton Al 
ley, 2 broliai Drumbai, An..rdw 
54 melų ir Michael, 48 metų 
amžiaus. Taip pat tuose namuo
se gyveno ir trečias vyriškis, 
Joseph Gadacsy, burdingierius. 
Tarpe tų vyriškių moteris nesi- 
maisydavo, nes jie buvo tai]) 
vadinami “bečleriai”.

Andrew ir Michael Drumbai 
vienas antrą bevaišindami prie 
stikliuko susiginčijo dėl kokių 
ten sąskaitų mokėjimo ir argu
mentas buvo La'g.as tik tada, 
kada Andrew gulėjo negyvas 
nuo peilio žaizdų krutinėję ir 
rankoje, o Michael policijos bu
vo suimtas ir nuvežtas į kalėji
mą. Kaltinamas brolio nužudy
mu.

Michael teisinasi, kad jisai 
brolio neduręs peiliu, o Adre\v 
pats peilį turėdamas rankoje 
kritęs ir nusiduręs. Bet policija 
neranda nei to peilio nuo kurio 
žuvo Andrew, o Joseph Gadac
sy liudija, kad jisai matęs kaip 
Michael turėjęs rankose peilį, 
kada broliai pradėjo muštis.

Kaip išrodo iš pavardžių, tai 
tie “broliai razbianinkai” tur
būt nėra lietuviai, greičiausiai 
bus Ukrainai.

—Korespondentas

S. Bakanas su šeima irgi iš
važiuoja savaitei laiko atosto
gauti kur nors prie Atlantiko 
vandenyno — pasimaudyti sū
riame vandenyje. Gal būt, kad 
atostogų proga aplankys ir 
New Yorką. Bakanas apieidMa 
pittsburghą rugpiučio 20 d. ir 
grįš atgal tik rugp.učio 27 d.

—Reporteris

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na. 
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—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 

<*ali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių {tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kamnas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

MONTI StUdlOS— TIESIOGIAI
Sutaupinkit 40% 
I6dlrb€jal puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. 8. A. 
įkūrėjai 

"MONTIGRAPK’O" 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
V'IKKAD - NENYK

STANČIO 
ORO NEĮVEIKIAMO 
Jia negali _nnkri«tlj_
~7008 SOUTH 
PAULINA ST.

PROspect 1266

10-tas Metinis Išpardavimas
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS
APŠILDYMAS

4 kambarių namui

$212
Pilnai

Nereikia įmokėti 
Mėnesiai 

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY 00.
1300 W. LAKE STREET 

Monro® 4842-3-4

SVEIKATOS KLINIKAS

Xs,^s...... n 3.50
’50.00

RAUDONGYSLIŲ C.OE nn 
Išėmimas ir Ligon. Cv«UU 
REUMATIZMAS CO A A 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C A A
ir vaistai .................. ■ -UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausj Ir 
stipriausi 

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JLikieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"
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NAUJIENOJ
The Lithuanian Daily New» 

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

1739 South Halsted Street
Telephone 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.
Entered as Second Class Mattel 

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

18.00
4.00
2.00
1.5

.75

18
75

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

Chicagoje—paštu
Metams--------------------------
Pusei metų--------------- 1----
Trims mėnesiams :------------
Dviem mėnesiams__________
Vienam mėnesiui -________

Chicagoj per įšsiuntinėtojus:
Viena kopija ___________ ;____
Savaitei --------------------------
Mėnesiui —--------------------

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

Metams ............    $5.00
Pusei metų .........................— 2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviem mėnesiams _1.0G
Vienam mėnesiui ----------   .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------------   $8.00
Pusei metų ___________________ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Visiška blokada
Vokietija paskelbė “visišką blokadą” Anglijai ir 

pranešė neutralioms šalims, kad kiekvienas laivas, ku
ris plauks vandenyse aplink Angliją, gali būti sunaikin
tas. Naciai sako, kad jų tikslas esąs badu priversti Ang
liją pasiduoti. Jie atsimoką Anglijai už jos “neteisėtą” 
karo vedimą jurose.

Sunku suprasti, ką Hitleris nori tuo pasakyti. Argi 
jisai nesistengė iki šiol kaip galėdamas daugiau pakenk
ti Anglijai? Neutralių šalių laivus jisai skandino nuo 
pirmos dienos, kai prasidėjo karas. Torpedomis, oro 
bombomis ir minomis vokiečiai jau sunaikino jų 736,000 
tonų. Jeigu iki šiol blokados nebuvo, tai visi šitie neut
ralių laivų skandinimai buvo piratų (juros plėšikų) 
bas. Bet naciai nesidrovi prikaišioti “neteisėtus” 
veiksmus Anglijai!

Šiuo “visiškos blokados” paskelbimu Berlynas, 
būt, nori nuraminti Vokietijos žmones, kuriems
žadėta greitu laiku Angliją užkariauti. Buvo skleidžia
mi gandai, kad iki rugpiučio 15 d. naciai jau bus įsiver
žę į britų salą ir juos paklupdę. Bet paskirtoji diena 
atėjo ir praėjo, o Anglija dar vis nepaklupdyta, nors 
vokiečių lėktuvai diena iš dienos pulkais ją puola ir mė
to bombas. Anglų aviacija iki šiol sugebėjo atmušti 
kiekvieną nacių ataką, ir susirėmimuose ore, kaip ma
tyt, vokiečių lėktuvų kasdien žūva apie keturis kartus 
daugiau, negu anglų. —

Matyt, Hitleris dabar; rengiami kitokiu . budu “pa-s 
klupdyti” savo priešą'" ir bando žmones įtikinti, kad šis 
i -ujas būdas tai jau tikrai bus sėkmingas.

O Anglija tuo tarpu jaučiasi labai padrąsinta savo 
kovoje prieš nacius, kadangi Hitlerio aviacija pasirodė 
ne tokia baisi, kąip daugelis manė.

dar- 
karo

tu r 
buvo

Wilkio kalba
šeštadienį republikonų partijos kandidatas į J. V. 

prezidentus, Wepdell L. Wilkie, pasakė formalių kandi- 
ck turos priėmimo kalbą, kurioje jisai išdėstė savo poli
tinę filosofiją ir savo nusistatymą svarbesniąisiais klau
si! ais. Jo kalba, reikia pasakyti, buvo įdomi — atvirą, 
vietomis griežta, labai nerępuhlikoniška ir pusėtinai ne- 
nuosaki.

Wilkie prisipažino buvęs ilgus metus demokrątų 
partijos žmogus ir tįk neseniai prisidėjęs prie republir 
konų. Ir jisai kalbėjo greičiau, kaip demokratas, negu 
republikonas. Jisai su pagarba minėjo Jeffersoną, Jaok-’ 
šoną, Clevelandą ir Wilsoną ir pasisakė rėmęs republi
konų “maištininkus”, La Foįlefte’ą ir Theodorą Roose- 
veltą, kurie kovojo prieš republikonų partijos vadovybę.

Net ir atakuodamas dabartinį Jungtinių Valstijų 
prezidentą, Wilkie išreiškė pritarimą daugeliui pagrin
dinių punktų jo politikoje. Jisai pasisakė už biznio re
guliavimą, už sulyginimą farmų produktų kainų su pra
monės produktų kainomis, už kolektyvių sutarčių teisę 
darbininkams, už senatvės pensijas ir bedarbių šelpimą, 
už įstatymišką darbininkų atlyginimo ir darbo valandų 
sutvarkymą. 1

Krašto apsaugos srityje Wilkie išreiškė pritarimą 
tam, kad Jungtinės Valstijos stiprintų savo ginkluotas 
jėgas ir kartu teiktų pagalbą Anglijai, kuri kovoja su 
hitleriška Vokietija. Jisai pakartojo Roosevelto mintį, 
kad Anglijos laivynas yra didelė apsauga šiam kraštui, 
ir jeigu tas laivynas žūtų arba patektų į Hitlerio ran
kas, tai Jungtinėms Valstijoms butų baisi nelaimė. Jisai 
pasisąkė ir UŽ konskripciją.

Skaitančiam šituos pareiškimus republikonų kandi
dato kalboje, nenoromis kyla klausimas galvoje: Tai 
kam gi Wendell L. Wilkįę kandidatuoja prieš Roose- 
veltą? Jeigu jisąi sutinką su pamatiniais Roosęvelto 
Naujosios Dalybos dėsniais ir remia jo nusistatymą ap
siginklavimo ir užsienių politikos srityse, tai butų logiš
kiau jo pusėje savo kandidatūrą ištraukti ir balsuoti už 
Rooseveltą!

Bet republikonų kandidatas šitos logiškos išvados 
nepadarė. Vietoje to, jisai bandė įrodyti, kad geri daly
kai, kuriuos dabartinė J. V. administracija daro, yra 
daromi negerai. Programas geras, sako jisai, bet jo vy-

kinimo budai netikę: aš tą patį programą pravestu sėk
mingiau !

Šitęse sąvo pastangose Wilkie pąsįrodė silpnas. Ji
sai kaltino, pavyzdžiui* kad Naujoji Dalyba išleido pa
sibaisėtiną sumą pinigą* 60 bilioną dolerių, ekonomi
niam krašto atgaivinimui, bet Jungtinėse Valstijose da 
ir šiandien tebesą apie 9 ar 10 milionų bedarbių, pramo
nė merdėjanti ir jaunuomenė nerandanti progų užsi
dirbti pragyvenimą. Jisai žadėjo tuos tikslus, kurių sie
kė Naujoji Dalybą, įvykinti ir tai, leidžiant “kaip gali
ma mažiau pinigų”. Bet kaip jisai ketina tai atlikti, 
Wilkie nenurodė.

Jisai kritikavo Roosevelto nusistatymą pravesti ge
resnį “turtų paskirstymą”, tuo tarpu kai, Wilkio supra
timu, reikia rūpintis ne turtų skirstymu, bet jų gamini
mu. Tačiau pats kalbėtojas pastebėjo, kad per ilgus me
tus Jungtinėse Valstijose sparčiai vystėsi turto' ir ga
lios koncentracija nedaugelio žmonių ‘rankose, ir iki 
1929 m. ta privatinės galios koncentracija buvo nužen
gusi taip toli, kaip niekuomet neturėtų būti demokrati
joje. Taigi republikonų kandidatas pripažino, kad turto 
paskirstymo klausimas Jungtinėse Valstijose pasidarė 
labai opus ir kad, jo neišsprendus, pats demokratijos 
gyvavimas buvo atsidūręs pavojuje.

Skysčiausia Wilkio kalbos dalis tačiau buvo ta, kur 
jisai diskusavo užsienio politiką. Jisai nupeikė ir, reikia 
pasakyti, vietomis labai netaktingai, prezidento “užgau- 
liojančias” kalbas apie svetimų šalių valdžias ir jo ^slap
tą kišimąsi” į Europos reikalus. Bęt pats kalbėtojas pa
šventė daug žodžių smerkimui Hitlerio ir jo 'žiaurių ag
resijos žygių prieš ramias tautas. Be to, jisai visai be 
reikalo atakavo Francuziją, kurią Hitlerio armijos su
triuškino, “kaip kiaušinio lukštą”. Jau jeigu prezidentui 
netinka užgaulioti svetimas valstybes, tai juo labiau rei
kėtų kandidatui į prezidentus susilaikyti nuo pažemi
nančių išsireiškimų apie valstybę, kurią tik-ką ištiko pa
sibaisėtina karo pralaimėjimo katastrofa.

Bet Wilkie nuėjo da ir toliau. Jisai įvardijo buvusį 
Francuzijos premjerą, Leoną Blumą, prikaišiodamas jo 
vyriausybei “nevaisingų” eksperimentų darymą, kurie, 
esą, pražudę Francuziją. Tai grynai reakcininkų nuo
monė, kurią nuolatos kartoja Chicagos “Tribūne”. Ji 
yra visai neteisinga, neparemta faktais'ir liudija, kad 
Wendell L. Wilkie yra labai menkai painformuotas apie 
tai, kąs dėjosi prieš-karinėje Francuzijbje. Blumo vy
riausybė stengėsi apriboti finansininkų ’įr stambiųjų ka
pitalistų “privatinę galią”, kuri Francu^ijoje buvo pasi? 
dariusi 'ne mažMii^pavo jinga, kaip 1929)im. Jungtinėse 
Valstijose. Be to, ta vyriausybė pravedė keletą sociali
nių reformų darbininkų teisėms apsaugoti — panašių 
ręformų, kaip tos, kurių naudingumą Wilkie pripažįstą 
Amerikoje: darbo valandų sutrumpinimą? apdraudą nuo 
nedarbo, kolektyvių sutarčių teisę, ir t', t. Anglijoje tos 
reformos jau seniai yra įvestos, ir jos ne tiktai nepra
žudė Anglijos, bet suteikė jai tokį atsparumą, kad Ang
lija šiandien pajėgia viena grumtis su totalitarinėmis 
Europos kontinento diktatūromis.

Republikonų kandidatas, pagaliau, iššaukė prezi
dentą. į debatus, Jisai siūlo važinėti su Rooseveltu iš 
miesto į miestą ir prieš publiką ginčytis su juo tais 
klausimais, kuriais juodu nesutinka. Tai butų įdomus 
mitįngai. Bet kam važinėti, kuomet debatai gali būt su
rengti, abiem kandidatam sėdint Washingtone, arba net 
atskiruose miestuose. Tam yra radio. Mums atrodo, kad 
šitokiose grumtynėse Rooseveltas 
kaip šiltą vilną.

sukedentų Wilkie,

St. Miščikas-ižemys

Bremeno švino skiepas(Iš KELIONĖS {SPŪDŽIŲ)Niekuomet ąš. ncsuprąsiu (ų ameęikiečių turistų, kurie atvykę kurion pats yiętpn kriivą- mis ir dar Įųelągiąąs vądovą vedami lankosi žymiose viėtą- se. Tiesa, gal tokiu budu jie daugiau žymenybių pamato, nes vadovas jas žino, bet juk visa tai kiekvienas turistas gali sužinoti įš kiekvienos turistams skirtos knygutės ir ten ne tik ras visas istorines žinias, bet ir tikras, gi taip vadinami turistų vadovai dažnai sukuria savotiškas pasakas, kurios nieko. bendro neturi.iMaža to, vadovas skuba, nes ąoęi greičiau atlikti su vienais, kad galėtą vedžioti kitus ir daugiau pelnytis. Maža to, turistų vadovas taip pat tik žmogus ir jei pas. jį geras ūpas, jis visuomet daugįau papasakos, gi kuomet blogame, duos tik bendrus nurodymus ir tokiu tonu, jog dargi biauru bus klausytis ir gražiausias dalykėlis; turint tokį blogą aiškintoją, virs nei |įs pęi tąs.

Nesvarbu daug pamatyti, svarbu mažai, bet gerai pažinti, o tai galima padaryti tik vienam vaikščiojant, susikaupiant, tinkamai pasiruošus dvasiniai.Todėl, kuomet tik teko kur keliauti ir eiti ką žiūrėti visuomet stengiausi tai daryti vienas, nes šu krūva eidamas niekuomet neįgysi tokių gilių į- spudžių, kaip vienas būdamas.Gal todėl aš mažiau mąčiau ir sutikęs žmogų, kuris irgi buvo kurioje nors vietoje, turėsiu nutilti nenorėdamas parodyti savo menką žinojimą, bet ką mačiau, tai jau manyje liko amžiams ir esu tikras, jog mačiau geriau už visą šimtą žmonių su dešimčia aiškintojų.Ir vienas įš tokių kelionės į- spudžių, užsilikusių, bene bus taip vadinamos šv. Petro bažnyčios Bremene skiepo.Vokiečiai šią bažnyčią vadina St. Petri-Dom ir labai ja didžiuojasi, nors iš visų senobinių budinkų esančių Bremene ji nebus seniausia, nes ši bažnyčia statyta, jei neklystu vienuoliktame šinitiiiėfyje, nors po to

perstatytą keletą kaętų ir paplėšta.Ji žymi dviem dalykais — turi švino stogą ir turi to stogo dengima dirbtuvę — liejyklą savo skiepe.Galutinai užbaigtą į i buvo Jiene tryliktame šimtmety], bet šešiolikto šimtmečio pradžioje (1502-22 m/) ji buvo taisoma ir jos stogas, ląikui bėgant gerokai. susinęšįojęs, buvo veik uąujai dengtas.Kadangi stogas buvo švino, švino dokalkas ąr plytas čia pat bažnyčioje, skiepe, jau statant bažnyčią bąvo daroma.Ir štąi, kaip pasakoja• bremeniečiai ir kas istorinis I šimtu metų, tuo labiau stebuk- ' fąktas, šešiolikto šimtmečio lu neskaitysime mes.pradžioje, dengiant šį stogą, į- Ir ne tai svarbu, vyko nelaimė, nes vienas iš den- II.gėjų staiga paslydo ir nuo auk- Svarbu pats faktas ir ten e- štybių nulėkė žemyn. šautieji užsilikę lavonai. Lavo-Aišku, jog toks puolimas ne-Inai skirtingų loumų, lavonai galėjo laimingai baigtis: darbi- skirtingų mirčių ir nors jau I r„d()s tjk laIki "rsus'lingęfštai mnkas buvo rastas su nusisu- praslinko keli šimtai metų, nuo| j ...................kusįu sprandu. pirmo lavono mirties dargi ke-Tais laikais ,dąr nebuvo at- turi šimtai metų, jų veiduose skirų kapų ir visus negyvėlius dar tebeatspindi jų praeitis, jų laidodavo prie bažnyčių, nuo to skausmai ir džiaugsmai, jei lo- dar šiandien vokiečių kapai va-|ki įmanomi mirties valandoje, dinasi ne kapais, bet bažnyčios kiemas (Kirchhof). žino geri katalikai, mirties nelaimė prie bažnyčios I visgi apie vieną kitą norisi tar - sukelia nęmaža kalbų, kurios Ii žodis, ne visuomet naudingos ir geros Vieąs iš jų, žuvęs apie 1700 patiems dvasios vadovams, jau metus, yra studentas, ne vokic- nekalbant, kad tai surišta su tis, gal ispanas, gal italas, vienai! j u šventinimu ir kitomis ce- nu žodžiu svetimtautis, pakliu- remonijomis, kurios pelno ne- vęs čion kaip toks. Jo kakle teikia. dar tebematyti žaizda, kuri jįTad darbininkai ir pati dva- atvedė šion poilsio ar nuovar- siškija, nutarė šią nelaimę nuo gįo vieton. Jis žuvo kažkokioje parapijiečių paslėpti ir nelai- gatvės kovoje su vyriškiais: gal mingą darbininką skubiai per- dėl merginos, gal plėšimo tiks- nešė į tą švino liejyklą, kuri lais. buvo bažnyčios skiepe. Jo veidas, taip pat pageltęsKuomet darbai buvo baigti, kaip ir visų kitų, išrodo baisus: skiepas buvo išvalytas, gi du- tebematyti jo nepaprastas pyk- rys į liejyklą buvo užrakintos, lis, jėgų sukaupimas ir aiškus kad nei vienas smalsuolis nega-| supratimas, jog likimas dėtų sužinoti jos paslapties.Kadangi bažnyčia nebuvo reikalingą jokio remonto, tos durys nebuvo atrakintos virš pusantro šimto metų ir nors sklido paskalai, kad bažnyčios skiepe kažkas paslėpta, bet nieko tikro nežinant buvo pamiršta.Tikrai ir šiandien nežinia kodėl visgi po pusantro ar daugiau šimto metų šios duyys į skiepo kambarį — liejyklą buvo atrakintos. Bet atrakinus — neįstepgta toliau tylėti. Nors protestantai nesiskaito šveplųjų garbintojąis ir bendrai jau tuo laiku, septyniolikto šimtmečio pabaigoje šventieji buvo išėję iš mados, atrakinusieji liejyklos duris žmonės pakrąpštę pakaušius pamatę, jog nelaimingasis darbininkas, veik prieš du šimtu metų nusisukęs sprandą, ne tik nebuvo supuvęs, bet vien pageltęs, šięk liek suliesėjęs, ber veido išrąiska, viskąs —- kaip pas gyvą arba tik ką mirusį žmogų.Iš kaęto norėtą nutylėti, bet toki dalykai dąug greičiau sklenda, negu šiandien aropla- nąs lękią.Viepi aiškino, jog tai dievas tai pącįaręs, kąd parodyti žmo- pėips, jog negerai pasielgė ne- pąląįjoję jį kaip pritinką krikščioniui, kiti, jog tai ne tas dar- binįpkas, bet kažkas kitas, kalbų ir ąiškipimų pakako.Bet faktas tai, jog miestas tpoipi pasinaudojo.Ęaip Uk kuris žymesnis ar svetimtautis įnirdavo ar žūdavo, jo kųąą gabendavo š.įon lie- jyklon iki atąiinis giminės lavoną, gi giminėms m pažisda- mipms nęatsišąukuą, jįs būdavo paliekamas šioje liejykloje amžiams.Ir dabar skiepe yrą tokių mumijomis virtųsjų žmonių keletas, priedo dar vienas, karstas peatidarytas nes mirusiojo gimines nors jo neatsiima, visgi neleidžia taip pat juo naudotis, peš mat, bažnyčios vyriausybė ar-pati miėsto savivaldybė, Šių mumijų pažiūrėjimą irąą tam tikrą mokestį, teisingiau

pasakius, vedą bįznį. ■ ucoimucs mvių. jvuujucvJų paliesti negalimą, bet žiu- Lede atvyko, išvydo majorą rėk kięk nori užsimokėjęs už į- * žangą.Aišku, visaip aiškinamas šis fenomenas, bet teisingai išaiškinti kol kas nepasisekė, nors visi tvirtina, kad kūnai užsiliko nepuvę todėl, kad skiepo sienos, dėl ten lydyto švino, įgiję ypatybę sutraukti savin visą! drėgmę, kuri tik gali atsirastą [Kiti tvirtina, jog čia radijaus spindulių dėka, bet tai kaip karatas nesvarbu, nes jei dar neišaiškinta, tai išaiškins, kaip jau išaiškino daug panašių mumijų rastų kitose vietose ir jei tai seąi stebuklu nepaskaitė prieš du
kur taip

dešimties metų. Kuometkaip gyvą, kaip amžiną priekaištą sau ir šis vaizdas ją taip kankino ir visur persekiojo, jog ji pati nusižudę.2) Majoras buvo geras strategus, turėjo puikiausius planus visiems anglų priešams nugalėti, bet kiti, generolai, kurie į vadų skaičių pakliūva vien dėka pažinčių ir giminių, ncnoic- I jo jo planų priimti ir tuo įam i žinti jo vardą, tuomet majoras keršydamas Anglijai ir jos lordams pats save kitokiu budu į- amžino.Gal būti ir kitų versijų, bet visos butų įdomios ir jaudintų skaitytojus ir visos kartu butų teisingos, nes niekas tiesos nežino.

Apie kiekvienų kalbėti alski- Bet, kaip Irai ir pasakoti jo istoriją, bu- kiekviena tų sunku ir gal neįdomu, bet

III.Čia ir svarbiausia, jog niekas " I nieko tikro apie šiuos žmones 1| nežino ir jie visgi išrodo gyvi,J w vv* 1 ims ir atsikels, pravers savo a- kis ir prabils į šią smalsuolių minią, kuri atėjo jų pasižiūrėti. Kiek daug naujo ir nepaprasto mes sužinotume...Sakykite stebuklas butų, tai

neiš- | vengįaanis. Tai kovos, netikėtos kovos, kvailos kovos auka. Jis, piatyti nesitikėjo šio puolimo, šios kovos ir tai pastebia- ma jo veido bruožuose, bet kartu, matyti, jog nebuvo ir brangiai pardavė savo bę.Ne menkesnį įdomumą lią ir viena švedų kilmės grafiene, kuri mirė veido vėžiu ir visgi išliko, nežiūrint šios bjaurios ligos. Ji tai tikrai kada pors bus iš čia išgabenta į kurią nors mokslinę labaratoriją, kad ištirti kaip vėžio bacilos ją nesunaikino. Bene patvirtintų nųopionę, kad vėžys radijumu išgydomas.Išdidus savo kape ir kitas švedų kilmės lavonas, vienas generolas miręs čia Bremene ir vėliau Senato nutarimu palaidotas bažnyčios liejykloje.Jis tebelaiko ranka už kardo ir jei jo karstas stovėtų, panėšėtų labiau į sargybinį, negu į lavoną.Bet įdomiausia veido išraiška vieno anglų majoro, kuris čia patalpintas sulig prieš mirtį išreikšta jo valia.

gyvy-suko-

na Karlo va s?Labai klystate.Tikrai aš greičiau pats bučiau parašęs romaną apie tą anglų majorą, negu papasakojęs apie juos yisus, jei ne viena Argentinos profesoriaus paskaita apie mumijas. Prieš keletą savaičių vienas Argentinos profesorius skaitė paskaitą, kuri nors ne visai įtikinanti, bet visgi įdomi. Jis tvirtino, jog mumijų kūnų uarveliąi, nežiūrint jų viso kūno mirimo ir buvimo kelis šimtus metų tam tikruose kapuose, nėra praradę visas gyvybės ypatybes ir jei galima butų surasti priemonę žmogaus atgaivini- jnui, jo$ tuojau pradėtų veikti Ji\:^yyjwiti, kaip gyveno prieš žmogaus mirtį.Vienu žodžiu sakant ir teoretiškai kalbant, žmogus miręs, bet nesupuvęs turi savyje dar tam tikrų gyvybės ypatybių, kurių tik mes nemokame vėl paleisti į darbą.Kiti mokslininkai taį paskaitė paprastu teoretiniu dalcidimu, kuris visgi jokios praktinės reikšmes neturės, bet minėtas profesorius yra įsitikinęs, nors viešai to nepasakė, kad ateis laikas, kuomet šios mumijos atgis dirbtinu budu.Kada tai bus ir ar kada nors bendrai tai įvyks — sunku pasakyti, nors nieko nėra pasaulyje negalimo, bet jei tai pasisektų pasauliui padaryti kokis baisus stebuklas įvyktų. Kaip įdomu butų su šiais žmonėmis pasikalbėti, paklausti ar jie žmonijos laimę taip įsivaizdavo kaip mes ir ar tie visi reformatoriai, kurie norėjo reformuoti pasaulį, neapsivylė šiandien savo pasekėjais, kurie sakosi esą vieninteli jų mokslo įpėdiniai?męs — nežinia, bet atsižvelgiant į jo pareikštą norą būti čia palaidotam, suprantama, jog jis šioą vietos paslaptį žinojo, žinojo., kad ilgam, o gal ąm- jziąms pasiliks toks, kokiu mirs.Jo veidas išdidus, bet kartu ir susiraukęs, nepatenkintas ir pilnas priekaištų. Kam?Kas įspės šią mįslę? Kas žiną, kodėl šis anglų majoras vieton Westminster abatijos skiepo pasirinko Bremeno šviną liejyklą, bet dėl to galėtum parašyti ištisą romaną.Gal kas iš skaitytojų mėgins? Tuomet galiu patiekti keletą versijų šiaąi rąąiąnui:1) majoras mylėjo gražią ir išdidžią anglų ledę, bet ana dėl šeimyninių sumetimų ir tuščių garbių nenorėjo už jo ištekėti, ištekėjo už kito ir buvo nelaiminga. Majoras apleido Angliją, atvykę į Bremeną ir mirdamas parašė atlankyti šią liejyk-

Ar nereikėtų vėl kryžiuoti Kristus ir šaudyti Leninus? Ką pasakytų senis Marksas pamatęs savo pasekėjus, kurie tarp savęs piaujasi kaip šunes?Bet, ačiū dievui, jo dargi atgaivinti negalima, nes jis supuvo, niekas jį į Bremeno skiepą nenugabeno?...Asu n čion,1910—VII—3 d.
ST. JOHN, Newfoundląnd, britų dominija, rugp. 16 d. — Ųostan įplaukė 4 norvegai, kurie 18 pėdų laiveliu perplaukt vandenyną., Keleiviai išplaukė iš Norvegijos liepos 5 dieną. Trys iš jų yra Norvegijos kareiviai, o vienas jurininkas. Jie išplaukė iš Krist'anija fiordo. Jie žinojo, kad kelionė yra labai pavojinga. Vis dėlto jie ve- lyjo leistis nežinion negu pasilikti vokiečių valdomoj Norvegijoj. Visi jie kovojo prieš vokiečius.
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Hą Žmones Mano
AMERIKOS PILIEČIAI IR LIETUVOS 

DIPLOMATAI
Jokia valstybė neleidžia ki

tos valstybės diplomatams po- 
litikąuti arba veikti nediplp- 
matinėje srityje tarp savo 
žmonių. Tai reiškia, kad kitų 
valstybių diplomatai negali 
savo politiką varinėti tarp A- 
merikoj gyvenančių tautinių 
mažumų. Jei kuris diplomatas 
bandytų Ją patvarkymą su
laužyti, tai ne tik jis susilauk-

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ

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

MADOS

4294—Mergaitėms suknelę ir kepu
raitė. Sukirptos mieros 6, 8, 1Q, 12, 
ir 14.

Norint gauti vieną ar dau
giau viri nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
lęutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 ceųtų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliai^ kartu sų užsaky-? 
mu. Ląiškus reikia adresuoti: 
»ęnos Patterh Deptn 1739

alsted St, Chicago, Įlį

tų nemalonumo, bet ir jo tau
tiečiai.

Tatai reikia turėti galvoje ir 
lietuviams. Diplomatų bes.dar- 
bavimas gali tik pakenkti Lie
tuvos gelbėjimo reikalui.

Pasaulinio karo metu daugu
mas musų vadų geidė Lietu
vai tik autonomijos. Apie ne
priklausomybę jie nė negalvo
jo. Tačiau jau ir tada atsira
do žmonių, kurie kovojo dėl 
Lietuvis nepriklausomy bes. 
Aplinkybės pagaliau taip susi
dėjo, jog Lietuva liko nepri
klausoma. Per dvidešimt metų 
su viršum ji nepriklausomai 
gyveno ir visai neblogai susi
tvarkė.

Bet štai dabar atsirado Judo- 
šiai, kurie išdavė ir pardavė 
savo kraštą didesniam ir pik- 
tespiam priešui, negu buvo ca
rai. Amerikos lietuviams teks 
tikrai sunkiai ir su atsidėji
mu dirbti Lietuvos išlaisvini
mo labui. Teks ieškoti naujų 
priemonių, kad butų galimą 
nup Lietuvos pąrdavikų atsi
kratyti ir pačią Lietuvą nuo 
okupantų apvalyti-

Visai galimas daiktas, jog 
tas darbas bus sunkus. Gali
mas daiktas, jog praeis daug 
laiko, kol Lietuvos žmonėms 
pasiseks nusikratyti Maskvos 
jungo.

Mes amerikiečiai irgi turime 
visais budais savo broliams 
Liętuvije padėti. Svarbu pa
čioje pradžioje pasirinkti to
kius žmones, kurie yra plačių 
pažiūrų, o ne aklai laikosi įsi
kibę į , vienos srovės Šukius. 
Saugokimės ir sąvinaudžių, 
kupė nori lik pasįpąudoti.

Tuo pačiu metu Amerikos 
lietuviai kartą ant visados pri
valo pašalinti ir savo tarpo 
pardavikųs ir Jųdpsius, kurie 
tarnaują Maskvai ir džiaugia
si, kad Lietuva liko į bolševi
kų imperiją įjungta.

Tie parsidavėliai pražudė 
Lietuvą, užkrovė Lietuvos žmo
nėms didžiausią nelaimę. Jie 
daug bėdos gali ir jums vi
siems padarytį, šluokime tuos 
Judpšius bę jokio pasigailėjimo 
iš visų musų organizacijų. Tai 
piktai sėklai neturi būti vietos 
musų tarpe.

Suorganizuokime naują ar
ba atgaivinkime pirmojo pa
saulini:) karo metu gyvavusią 
tarybą ir įieprikląusoipybės 
fondą New Yorke su skyriais 
didesnėse lietuvių kolonijose 
kovai dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir už išlaisyiniipą mu
sų bro|ių įr sesių ią Stalino 
vergijos.

Kąi šis karas pasibaigs, tai 
Europoje, reikia manyti, susi
darys nauja tvarka, kuri bus 
palauki Lietuvos nepriklauso
mybei atsteigti. O mes padėki
me tą nepriklausomybę atgau
ti. —Vmęgs F. Jankauskas

RUSHVILLE, Indiana — Republikonų kandidatas į 
prezidentus, Wendell Willkįe, ir jo žmona, Edith, su jos 
motina, Mrs- Gora Wilk, sveikina draugus.

KUNU VISI CHICAGOJ, BET JU MINTYS 
DAR TEBĖRA PITTSBURGHE

Gerai Pavyko Antros Sportininku 
“Sugrįžtųvės”

Vieni Chicagos sportin’.nkai 
vaišingam Pittsburghe, Pa., 
prabuvę trunipiąu, kiti ilgiau, 
bet visi jau yra grįžę namo. 
Ten jie buvo suvažiavę savo 
antroms metinėms “grįžtu- 
vėms”-“Reunion”.

Jie tik kurni Chicagoj. Visų 
mintys tebėra Pittsburghe, kur, 
jei tikėti jų entuziastiškiems 
pasakojimams, adv. Edward 
Schultz ir kiti pittsburghiečiai 
jiems surengė karališkus lai
kus.

“Sugrįžtuvės” įvyko rugpiu
čio 9-12 dd. ir jos buyo sureng
tos pittsburghieęįo ’ądv. Schultz, 
Amerikos Lietuvių Sporto Są
jungos prezidento, su pagalba 
P. Jankausko ir kelių kitų ap
sukrių talkininkų. Tų “sugrįž- 
tuvių” tikslas ir pradžia štai 
kpkįc:

“Sugrįžtųvių” Tikslas
Grįždami iš Lietuvos po 1938 

metų Olimpiados Kaune, ten 
dalyvavę Amerikos lietuvių 
spąrtininkąį nutarė suorgani
zuoti savo organizaciją, Sąjun
ga, ir nors kartą metuose su
važiuoti vienoj didęsnėj lietu
vių kolonijoj.

skią, o antrasis, jau minętąs 
adv. Schultz.

Vaišės, Vaišės, Vaišės
Sportininkai pradėjo suva

žiuoti Pittsburghan penktadie
nį, rugpjūčio 9 d. Buvo apgy
vendinti Webster Hali viešbu
ty]. Vidudienį jie susirinko pir
mą kartą pietums Ęiftb Ąvenue 
Cąfe rpstorąne, gražioj valgyk
loj, kurią užlaiko lietuvis p. 
Yeznis.

Vakare toj pačioj vietoj įvy
ko banketas, kuriame dalyvavo 
ne vięn sportininkai, bet apie 
3,00 pittsburghiečių, tarp jų bū
rys vietos valdininkų, laikraš
tininkų ir kitokių svečių.

Pagerbė Adv. Schultz
Čia adv. Schultz, didelis vy

ras, garsus sportininkas, kurio 
raumenų stiprumą žino ne vie
nas footballininkas, vos nepra
virko, kai sport ninkai parodė 
jam savo pagarbą ir prisiriši
mą įteikdami jam auksini laik
rodėlį. Sportininkai kėlė jį į pa- 
dąpgęs, • kaipo pirmos rųšies 
džęntęlmoną, neišdidų savo 
draugų, kuris turi pilną pama
tą didžiuotis, ir žmogų, kuris 
laikosi savo žodžio.

Su tuo banketu prasidėjo di
delis pittsburghiečių vaišingu
mas sportininkams, kur s jiems 
tikrai žadą atėmė. Banketas te- 
pasibaigė apie 3 vai. ryto. Šeš
tadienį tuojau anksti pietus, po 
to visi buvo nuvežti pamatyti 
Pittsburgho Pirates lošiant su 
Chicagos baseball komapda 
Cubs; vakare, — vėl banketąs, 
po to šokiai Lietuvių Piliečių 
salėj, sekmadienį vėl pietus, 
mitingas, piknikas gražiam Lie
tuviu Coųntry Kliuhe, ten spo.r- 
Unįnkų varžytinės, vėl vaišės 
privatiškuose namuose ir vieš
buty], ir taip toliau ir taip to- 
įiąu.

Kai atėjo pirmadienis, rug
piučio 12, ir laikas atsisveikin
ti, tąi sportininkai- buvo pusiau 
gyvi, bęt jų (ižiąugsmąs ir dę- 
kingumas plttsburghiečiams už 
nepaprastai smagius laikus bu
vo didžiulis. Skyrėsi su adv. 
Sęhųltz’u, jo tąlkininkais “su- 
grįž|uyių” repgime ir naujais 
draugais beveik su ašaromis.^

Išrinkc Naują Valdybą
Bet sportininkai ne vien link

sminosi. Atliko ir rimto darbo. 
Padarė planus ateičiai ir svar
stė Lietuvos reikalą, apie tai 
šgirdo platų pranešimą nuo 

Lįetų'vos konsulo Chįcagoj, p. 
Petro Daužvardžio, kuris irgi 
buvo atvykęs Į vaišes. Sporti
ninkai taipgi išsirinko naują 
valdybą įr nutarė kitas “su
grįžtų ves” 1941 metais sureng
ti Ph ladelphijoj, Pa.

Garbės pirmininkų jie išsi
rinko ądy. Chas. Cheledeną, 
phįladeįphictį; garbės nariais 
— adv. Schultz, teisėją J. T. 
Zuris ir Al G. Kumskis; pirmj- 
nipku — “Peęk” P.eč ukąitį iš

Elizabeth, N. J.; vice-pirminin- 
kąis — Konnįę Savicką iš Chi
cagos, p. Silver ir P. Yankau- 
ską; sekrętorium — Johnny 
Naujuną, o iždininku adv. 
Schultz.

Suvažiavime su suminėtųjų 
dalyvavo Pete Bennett, Bill Pe
čiulis, Al Beacon, Harry Pet
raitis, Eddie Wisbaras, Joe 
Yankaitis, Joe Jurgėla, Prąka- 
pas, Florence Ęložiutč, Juozas 
Žukas, ir kelios “Pirmyn” cho
ro parės, kurios lankėsi Lietu
voj 1938 metais su choru, bū
tent, Helen Slman, Christine 
Kriščiūnas, Erances Matekonis, 
F. Zabel ir Jacųueline Urbi- 
kįutė, J. J. Žukas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

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

TeL Boulevard 0014

Remkite tuos, kurie 
gąrsjnaai 

“NAUJIENOSE’'

Jie tikėjosi, pamatuotai kaip 
pasirodo, kad suvažiuodami ga
lės palaikyti artimą kontaktą 
vienį su kitais, galės nuveikti 
ką nors konkretaus Lietuvos ir 
pačių Amerikos lietuvių nau
dai, daugiausia, žinoma, sporto 
srityje. Jie planavo artimoj at
eityj pasiųsti Lietuvon kelis 
jaunesnius spprtinmkųs, at
kviesti iš Lietuvon ten pasižy
mėjusias sporto žvaigždes, etc., 
bet tie p(ąnaį dąbąr turės bū
tį ątįdėti į šąlį ir nebus vyki
nami kpį Lįętųva nebus atga
vusi savo nepriklausomybės.

Taigi, sportininkų norai ir 
tįksĮąi yrą grąžus, ir tų tik
slų dėlei jie kasmet suvažiuo
ją. 1939 metais susirinko Chi- 
cagaj, a šįmet Pittsburghe. 
Pirmasis Sąjungos pirmininkas 
buvo chįęagįętis Al G. Kųm-

Mąp pąęiam teko pastebėti, 
kąd visi Pittsburghe jį pažį
stą — beveik nebuvo žmogaus, 
kuris ar gatvėj ar kitur butų 
praėjęs ir nepasakęs, “Heilo, 
Eddię”. Visiems jis Eddįe — 
o ne Mr. Schultz.

Kai nuėjom į Pittsburgho 
angliškų laikraščių redakcijas, 
tai ir ten visur girdėjau tik 
‘••Heilo, Eddie”, ir ką jis pra
šė, reporteriai mielai pildė.

Nuoširdus buvo “Valio! Vą- 
lio! Valio!” toastas, kuriuo 
sportininkai ii sveikino.

Ęąnkete laikrodėlis taipgi 
buvo įteiktas pirmam prminin- 
kui, Al Kumskiui. Kalbėjo chi- 
cagietis teisėjas Zuris, ir keli 
kiti svečiai, o vėliau sportįnįp- 
kąį užtraukė svečiams kelias 
lietuviškas liaudies šaipąs, ku
riąs išmoko būdami Lietuvoj.

PERMODĘUUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUSViEa **» už u5*® 

Permodeliavimas 
i Pataisymas 
I Naujas 
B Pamušalai 
B Valymas 
■ Paliavojimas 
f Storage 
f Apdrauda

VOUR OLD

j reNEVVbd 
j FOR ONLY

M Extra Dollars”
Beldžias j Jūsų Duris!

Sąskaitos atida- 
ry^os 15-tos

* HJ " d. uždirba pilno
Vėliausias mėn
Dividendas

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

FąirfieldSavings 
and Loan Assoclation

^729 yr. C»rmak Rd. L«w. 64H

Kasdięn skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų įiniy ir gerų pa
mokinimų.

■ ■ ■ -mTOSsaa

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš U d., neš Nuošimtį Nuo I Dienos

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš - - $370,000.00
Dabar Mpkąme 31/2'Z° Už Pa
dėtus Pinigus. Dundam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

FED^AL^WINGS
:and_---------------

LOAN ASSOCIATĮONpfChicago
JUSTIN MACKIEWięH, Pres

Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak-

Tel. VIRginia 1141

CHARTEREI) BY (J. S. 
GOVERNMENT 

bAVINGS FEDĘRALLY 
fNSURFD

> ąRCHFR AVENIIE

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VTFNVRFV JUOllS K O JO
Sįyąrbųs pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslą ir kultūrą, k°voją su lįętuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikąlams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklvne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

_■ ....................................................................................................... ........ ..............................

JACK SWIFT

JlGHTI N6 
BOTH THE

WATER 
PRE55URE' 
AND THE 

MYSTERIOUS 
FORCG THAT 
15 BEARIN6 
HER DEEPER, 
THE AURORA 
PROGRE5SE5

I NCHE5 
TOWARD THE 

PI NN ACLE 
ROCK.

Pasiuntinį pa-’ 
JUfkfUIOL š^kit telefonu rV(Kf<<C7| STATE 7626 | 
1 !U0 N. STATĖSI.
* HHtftKRS J Suite 746 

State-Lake Bldg.
Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

Mm

U HNtftNERS J

M A L E V O S
IŠPARDAVIMAS

500,0 galionų QQč 
PO ........................ gal.
4000 gal. Regulariai $ 4 A O 
$2.95, po ....................
8500 gal. varnish
PO .................. . ..............

ŽEMA KAINA ANT WHITE 
LEAD IR LINSEED OIL

Tej-pęntinąs dflČ
Po ........................... gal.

BUDRiK
tNNEI

3417-21 S. Halsted St.

99^

• 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 forničiųs, 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

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai)
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.
■W";1 ■1 ■

Sophie
Barčus
RYTINE RAD1O 

VALANDA 
— iš stoties —

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

iki 9:15 vąl. ryto.
S ubą tomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 

ir įdomius 
prąueslmps.

Remkite tųo$. kurie 
prarsinasi 

"NATT.TTEN0SF0
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CCC Rolls Open 
To Young Men 
In College

Chi. Park Softball 
I Tournamėht

has not 
college

By JERONIMAS
There is one field that 

attracted the Lithuanian 
men, and there is in Protestant the-
ology. Yet here is an opportunity 
that should appeal to those parti- 
cularly gifted vvith the insight for 
the needs of his people. Lithuanians 
have thought too long that just be
cause they have become dissatis- 
fied vvith Catholicism that there 
is no other avenue to religion. One 
purpose for which the Lithuanian 
spiritual leader is to prepare is 
then to teach his compatriots that 
Catholicism is only one form of re
ligion. He mušt show that there are 
really many types of vvorship and 
approach to true religion and that 
they are
needs of some particular group or 
nations,—that while God is one, 
men are many and none alike. 
There vvas not inconsiderable reli- 
gious practice among the Lithua
nians before Christianity just as 
there were forms of worshi.p every-

many ill-prepared leaders and they 
were soon discovered and deserted 
būt not without the faith of many 
being shaken and finally abandoned. 
The leader will have to combat 
Science with Science and philosophy 
vvith philosophy. He vvill have to 
show that man is a spiritual being 
and not the šame as an animal. It 
vvould be necessary for him to 
learn vvhat some of the leading 
universities in America have been 
doing in psychology, extra-sensory 
perception and psychical research.

Labor leaders and scientists have 
thrust accusations at religion. And 
these vvere not unmeritted. These 
accusations can never apply to true 
religions’ endeavor no matter hovv 
many falše .practices have been 
committed in the name of religion. 
Būt a nevv day is ,always davvning 
above the errors of yesterday. No 
time can ever be imagined vvhen 
error, great or small, is not com
mitted. Hovvever, that is no reason 
for dumping everything overboard 

vvhere else in the world. This confu-!an<^_ £iv‘ng UP* It business
sion that to be religious is to be to fight all evils as they
a Catholic should be cleared—and con}e and each age has its fights 
not by slinging mud, either. For, 
those professing the Catholic faith 
it is well, būt for those 
any spiritual foundation the 
is not at all good.

developed to meet the

Challenging Work

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

compete, 
all other

eondueted 
plan and

College boys as well as the sons 
of families on relief may novv join 
the Civilian Conservation Corps.

Paul V. McNutt, federal security 
administrator in Washington, D. C., 
announced a modification of the 
corps’ enrollment regulations which 
broadened the reeruiting field.

“Young men atending college 
who’s families are in the moderate 
income group novv are eligible for 
enrollment in the CCC”, McNutt 
said. He said the idea vvas to trans- 
form CCC “from a relief agency 
into a true Service organization, ca- 
pable of su.pplying the needs of 
this country in matters of national 
defense and industrial rehabilita- 
tion.”

$1,875 Offered 
For Poster In 
Fight On Cancer

Entries are now open and vvill be 
accepted until August 28 inclusive 
for participation in the Chicago. 
Park District 4th Annual City- SINGERS:.......    Singers take ifirst old Sophie Gargas... Frances Zalu-
Wide Industrial Softball Champion-Į place in this column today due to ba became Mrs. Frank Tamoliunas 
ships to be .played at 7th Street’the good showing of some of them 
diamonds, Grant Park, September 
7 to 8.

The vvinner and runner-up of 
each park promoted industrial lea
gue, vvill be eligible to 
provided they meet vvith 
reęuirements.

The tournament vvill be 
į on the single elimination 
the official 1940 slovv .pitehing (16 
bąli) softball rules shall govern the 
piay.

Appropriate trophies vvill be a- 
vvarded the vvinner and runner-up.

Additional Information concern- 
ing all matters involving the indus-) 
trial championship, 
team rosters may 
.phoning Harrison 
Activities Office.

eligibility, or 
be secured by 
5252, Physical

at St. Anthony’s church in Cicero 
on August 10 ... Pirmyn’s Pauline 
Kalainius will be wed to Brighton 
Parker Joseph Dalinkaitis ...

BEAUTY AND THE BEAST: The 
elephant might be the emblem of 
the Republican party, būt Robertą 
Lucas was seleeted “Miss Colum
bia” lašt week to lead the Cook 
county delegation to the Wendell 
Willkie shindig at Elvvood, Indiana 
Saturday ... Robertą is a model by 
profession and a devoted member 
of the Birutė chorus ...

in the Chicagoland Music Festival 
preliminary competitions ... Aldona 
Grigonis is entitled to more than 
one bow because she led the lyric 
soprano field in the South Side 
conte.st... Naujos Gadynės chorus, 
whose featured soloist she is, can 
be rightly proud of her .. This week 
she is on her way to the East vvith 
the Anthony Vaivadas for a vaca
tion trip ... Let this be a gentie 
hint to the Lithuanian colonies 
there—and especially radio pro-
gram sponsors . .. The Alice Ste
phens Singers, a group of giri voice 
•students of Mrs. Alice ► tephens, 
placed second in the vvomen’s cho
rus division for Cook county hon- 
ors .. . No mean accomplishment, 
since it was the group’s first public 
appearance outside of the one at 
Mrs. 
time 
won 
as a 
ged to a dramatic soprano and the 
South Side this year—and placed 
second . . . Estelle Rimkus vvas one 
of the finalists on the West Side. .. 
Her brother, Al, is doing nice work 
on Lithuanian programs as a solo
ist and a member of a duet des- 
pite his not so many years ..

ROMANCE: The John Carobus’ 
(Jo.Anne Pocius) are honeymoon- 
ing in wild and wooly Northern 

'Michigan after their wedding Au
gust 11... Severai hundred guests 
attended the reception to give the 
popular young couple a fitting 
sendoff . . . Tvvo Eugenias, Jankis 
and Nausėdas are also among the 
August honeymooners with their 
respective fatal choices John Joni
kas and Anthjpny Baltakis... Pau-

KNICKKNACKS: Lithuanian ra
dio men are becoming more and 
more afraid since WHIP banned 
the German program 
its facilities .. They’re 
such publicity might 
lic o.pinion against all
guage programs .. . Juozas Poshka, 
editor and publisher of the Jau- 

i nimas, accepted an invitation to be
come

from using 
afraid that 

arouse pub- 
foreign lan-

Stephens’ pupils’ recital 
ago . .. Onuks Skever, 

first place on the West 
mezzo soprano lašt year,

some 
vvho 
Side* 

chan-

Will Visit Chicago’s 
Greek Delta.

Ten cash prizes totaling $1,875 
have been offered for the best and 
most dramatic poster to be used 
in the war against cancer, it vvas 
announced by Dr. John A. Wolfer 
of Chicago, chairman of the execu- 
tive committee for the Illinois di
vision of the Women’s Field Army 
of the American Society for the 
Control of Cancer.

Entries will be received between 
Oct. 1 and 12 by the National Al- 
liance of Art and Industry, Ine., 119 
East 19th Street, New York, to be 
judged Oct. 14 by a jury headec 
by Harvey Wiley Corbett, N. A., 
former president of the Architec- 
tural League of New York.

Outstanding posters will be exhi- 
bited for two weeks, beginning 
Oct. 16 in the National Arts Club, 
New York, and later 
ties under the auspices 
men’s Field Army.

“The poster should
hopeful and optimistic attitude with 
vvhich those in research and medi- 
cine novv approach the problem of 
controlling cancer,” said Dr. Wol- 
fer. “Designs will be judged accord- 
ing to their beauty, originality and 
ability to convey the desired 
sage”.

a member of the youth com-

Juozas Poshka

and vvill continue to have battles. 
The main point is that for apparent- 
ly good reasons many Lithuanians, 
just as many of other nationalities 
have done, abandoned all pretense 
to soul and spirit and have decidec 
that man no longer needs God be
cause they think that God is the 

i manufactured produet of clericals, penetrating .. .. . ..., , ca.pitahsts and kings.

without
case

chal-Here is a work that is most 
lenging to the most ] 
mind for there is much study to 
undertake. There have been too (To be continued)

Nmi šienu-Antnp Teler'

ELWOOD, Indiana. — Vi
sas Elvvood miestas pasipuo
šė kuogražiausiai šeštadie
niui, kada tūkstančiai suva
žiavo iš artimų miestų ir 
valstijų išgirsti Willkio no
minacijos priėmimo kalbų. 
Čia Sammie Llevvellyn ka
bina iškabų miesto gatvėje.

Free Chicago Tours For This Wcek

A tour of Chicago’s 
with an opportunity 
oldest Greek Church 
and to attend a colorful
Play performance is featured by 
the 
the 
for

Greek Delta 
to visit the 
in the city 

Shadovv

WPA Free Chicago Tours for 
week of August 18 to 24. Tours 
the week include:DEFENSE CREATES DEMAND HERE FOR CIVIL SERVICE CRAFISMEN

By CLARENCE R. DORŽ 
VVriter for Chicago Daily Nevvs

Great Need for Draftsmen

in other ei- 
of the Wo-

“Aeronau- 
and out-' 
of avia-

express the

(chief, $2,600; principai, $2,300; se- 
nior, $2,000 and assistant, $1,620);

Draftsmen are wanted in num-
Thousands of civil Service jobs'bers in the follovving classes: engi- 

are c.pen throughout the country. neering draftsmen, $1,800 a year; 
for mechanics needed to take part 
in the national defense program
geared to the produetion of guns, engineering draftsmen for ordnance 
ships and aeroplanes for the Army, (and aeronautical work as well as 
Navy and Marine Corps in asifor vvork on ships in all the above 
short a time as possible. Locally, j classifications at the šame salaries. 
hundreds of those jobs are waiting' 
for qualified men, according to J. i 
V. Svvanson, district manager of the 
Civil Service Commission vvith ju- 
risdietion over Illinois, Michigan 
and Wisconsin.

Applications for the jobs can be 
obtained at Mr. Svvanson’s office in 
the new Post Office Building here 
or any first or second class post 
office in the three statės he super- 
vises. There is no examination vvith 
tricky questions for the men vvho 
have mechanical experience.

Unlike many civil Service 
inations in the past there 
elosing date for the filing of
cations for many of the classifica
tions as 
to have 
of them. 
out that
filed as early as possible.

exam- 
is no 
appli-

the government expects 
room for a steady stream 
However, it vvas pointed 

the applications should be

Arsenai Needs Workers
The Rock Island Arsenai vvill ab- 

sorb many of the mechanical trades 
who apply here. In the next tvvo 
vveeks they will need 100 machin- 
ists there who will be paid $7.14 to 
$8.16 a day. The age limit 
vvas formerly 55 būt it 
been raised to 62.

Other mechanics needed 
Island are toolmakers who 
between $7.60 to $8.72

for them 
has just

mes-

A busy day was>in store for the 
Birutė Chorus Sunday, the 18th ot 
August. . . the fellpvvs played a 
bąli game against the LUC’ers at 
Liberty Grove and later contributed 
to Sandara’s Picnic at Willow West 
Park (one block west of Liberty 
Grove.

In the field of engineering, ord
nance and explosives inspectionš 
are classifications of many jobs toi/A_„ . .
be filled. The Army Air Corps Oi terš Training 
needs'engineering aids (aeronauti- y TA P T K
cal), vvith salaries offered ranging In 1701COSC JODS
from $1,620 to $2,600. Various op- 
tional branches list the 
senior engineer, $4,600;
$3,800; associate, $3,200, 
tant $2,600.

The War Department 
spectors of signal corps

Lewis Institute It seems a new romance has 
sprouted ... This one betvveen Ze- 
non Prane and Aldona Barsevsky. 
I’ve been informed that they had 
been seen taking in a show again!

follovving: Free evening classes in advanced 
engineer, automobile and Diesel engine me- 

and assis- chanics, open only to men already 
.possessing baslc training or experi- 
ence in these lines of vvork, vvere 
announced today by officials of the

Free) evening classes in advanced

wants in- 
eąuipment

in three grades, for salaries ran- aUįo mechanics division of Lewis
ging from $2,000 to $3,200. Inspec- 
tors of powder and explosives in 
five grades will be paid from $1,620 
to $2,600, while junior engineers 
in aeronautical, navai architecture 
and marine engineering will be paid 
$2,000.

Engineers in Demand

at Rock 
are paid 
a day; 

benchmen (small arms and equip- 
ment), $4.64 to $5.44; assemblers 
(small arms), $4.80 to $5.76 machine 
operators, automatic screvv (Cleve- 
land), $6.40 to $7.52; machine op- 
erators, turret lathe (J. and L.)> 
$6.40 to $7.52, and machine opera- 
tors, turret lathe (Bullard), $6.40 
to $7.52.

Among the positions open for 
men skilled in the manufacture of 
aeroplanes are: associate aeronauti
cal inspector, $3,500 a year; assis
tant aeronautical inspectors, $3,200; 
associate aireraft inspectors (facto- 
ry), $2,900; associate air carrier 
maintenance inspectors, $2,900, and 
inspectors (aeronautical), $2,000; 
(senior, $2,600, and junior, $1,620 a 
year). All the foregoing will be 
employed by the Civil Aeronautics 
Authority of the Department of 
Commerce.

. Severai aptional branches of aero
nautical engineering have openings 
for men vvho vvill be paid salaries, 
in three grades ranging from $2,600 
to $3.800 vvhile bothe the War and 
Navy Departments want mechani- 
cal engineers (industrial produc- 
tion) in the šame grades and sala
ries as the foregoing.

Civil engineers are in demand in 
four grades at salaries ranging from 
$2,600 to $4,600; metallurgical en
gineers and metallUrgists in four 
grades vvith salaries from $2,000 to 
$5,600 annually, while senior en
gineering aids ' (topographic) vvho 
can qualify vvill receive $2,000. Five 
grades of explosive engineers vvill 
receive from $2,600 to $5,600, while 
a similar number of inspectors oi 
ordnance material vvill receive sa
laries ranging from $1,620 to $2,600.

Institute.
The training is offered for the 

purpose of preparing experienced 
men for important jobs in connec- 
tion with the national defense pro- 
gram.

The free course of training will 
include not only advanced automo- 
bile mechanics, būt Diesel and se- 
mi-Diesel mechanics as well. Special 
attention vvill be given to ignition, 
carburation, motor tune-up and 
wheel alignment.

Classes vvill be held on four 
nights a week — Monday, Tuesday, 
Wednesday and Thursday. Sessions 
vvill be three hours 
The complete course 
16 vveeks’ training.

Persons vvho vvish
the free training should apply at 
the auto mechanics division, Levvis 
Institute, 22 South Winchester ave- 
nue, on. Monday, Tuesday, Wednes- 
day or Thursday evening.

Some peo.ple are lucky enough 
to Strike gold, others silver būt 
our Oomph Giri, Kazimer Termen- 
as, has struck only a difficult .prob- 
lem ... that of trying to decide 
upon which of the two popular La- 
ban svvains she prefers working her 
charms this month . . . Both boys 
altho not related, are prominent 
in our Lithuanian sočiai circle, 
Tony as an accomplished accordio- 
nist and Lon, who is in the employ 
of the Lithuanian Consul.

So Ray Termenas is a 
now! It seems that his 
mer is 
(Frank

none other than 
Dambrauskis).

Rogers for

each evening. 
will consist of

to enroll for

In the field of navai architecture 
and marine . construction the gov- 
emment has many openings. The 
bureau of Marine inspection and 
navigation will pay $3,200 annually 
to both assistant inspectors of hulls 
and boilers. The Navy Department 
wants senior inspectors (chip con
struction) at $2,600 and inspectors 
at $2,000, as well as inspectors (en
gineering materials) in three grades 
at salaries ranging from $1,620 to 

| $2,600.

Taking No Chance
Alfalfa Ike—What happened to 

that tenderfoot who was out here 
lašt vveek?

Badger Pete—Oh, he was brushin’ 
his teeth vvith some of that new- 
fangled tooth pašte and one of the 
boys thought he had hydrophoby 
and shot him!

Three grades >.pf navai architects

Chet 
has been spending 
New York. It’s too 
a member ]yst year 
Birute Chorus vvas

Tuesday, August 20. 
tical University”. Tour 
standing ground school 
tion. Meet at 2:30 p. m., 1338 So. 
Michigan Avė.

Tuesday, August 20. “Little Po- 
land.” Visit a Polish\ museum,. a 
Polish Youth Organization 
Northvvestern University settlement. 
Meet at 8 p. m. at 984 Milwaukee 
Avenue.

Wednesday, August 21. — “Ame
rican Negro Exposition”. Attend an 
exhibit commemorating the seventy- 
fifth anniversary of the emancipa- 
tion of the American Negro. Reser- 
vations necessary. Meet at 2:30 p. 
m. For reservations, call Monroe 
9674 any vveek day betvveen 9 and correctly in 
3:30 .p. m.

Wednesday, August 21. “China- promises this month vvith 17 year and complete recovery... 
town.” Explore Chicago’s Orient., 
Visit Chinese shops, museums and 
Tong building vvith Temple Shrine 
and Hali of Justice. Meet at 8 p. m., 
22nd St. “L” station, Cermak and 
State St.

Thursday, August 22. “Back to 
the Yards.” See the CYO summer 
school in action. Learn hovv free 
lunches are provided for undėrpri- 
vileged youth. Meet at 10:30 a. m. 
at Davis Sąuare, 45th and So. 
Marshfield Avė.

Thursday, August 22. “Chicago 
Commons and Old St. Stephen’s”. 
Visit a well knovvn i________

Ber- 
last 
Joe 

god-■ line Petreikis was delightfully sur- 
and prised at a bridal shovver arranged

for her by her sister, Helen, lašt 
Saturday . . . The popular West 
Pullman “lietuvaitė” 1.....
vows vvith Edmund Zabers at the'

■ Sts. Peter and Paul church on Au-Į dels . . . The organized 
gust 31 . .. Tvvo LUCers,
Barr and Ed Daunoras have their ed Russia’s unvvarranted occupation 
date for the 31st also ..It is to be'of Lithuania . .. Learning of Mrs. 
a morning ceremony and, we are Edward Allman’s (Julie Racheni) 

, told, the ushers vvill be decked out present illness vvas rather a shock 
stripes and tails ... Į... We are sure that all our readers

Stanley Kalaput exchanges sincere join us in wishing her a quick

mittee of the Chicago Lithuanian 
Society ... Poshka and the missus 
vvere honored guests on Doc 
tash’s nevv yacht, “Živilė” 
l$aturday ... Honored, because 
is practically the Doc’s navy’s
father, having suggested the name 
... Dan Kuraitis of the Milda Auto 
Sales took his sales force to Det- 

will exchange roit lašt vveek—by vvay of Canada 
-- —;—to learn more about the new mo- 

Lithuanian 
Isabelle' lavvyers of America have condemn-

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

What Price Wally’s Mole?”

bar-tender 
best custo- 
our Junior

past week 
vacation in 
Chet vvasn’t 

when the whole
there!

the 
his 

bad

Robertą Lucas, a member of Bi
rute Chorus has been named “Miss 
Columbia” lašt Tųesday from 200 
contestants, in the i La Šalie Hotel. 
She led the parade of the Cook 
County Republican delegation at 
the Wendell L. Willkie notifica- 
tion ceremony lašt Saturday in El- 
wood, Ind. Congratulations, Robin!!

Say boys, here’s a tip for you... 
if ever you’re looking for a giri 
to take to a nice exciting party... 
just ask one 
Chesna, Olga 
pikas... and 
time will be

of these gals; Helen 
Janui or Anna 
I knovv .that a 
had by all!

And speaking of a good

Kam-
good

time

One wing of the Wickersham Ho
spital in New York, six nurses, a 
bodyguard plūs the operating staff, 
surgeon, anethesticist, and the likę 
—those are the price of removing 

I a mole from the face of former 
sett.lement Wally Warfield. Member of a rich 

founded by Graham Taylor. Inspect American family before her Skil-Į. , Hosnital 
gld fui angling in the troubled vvaters’ . , , , .p ' 

vvorld shrines in a nearby church. 1°^ matrimony landed the Duke of

In her extravagance Wally re- 
sembles her rich sisters. Doris 
Duke, for instance, in 1934 ovvned 
nine automobiles, one of them a 
$14,000 Dusenberg; Mrs. Elizabeth 
Mills Reid in 
16 private 
$300,000 pearl 
“average cost

the Chapel of Jewels and

at 955 W. Grand

23. “Coyne Elec-
Tour vvorkshops,

the šame year had 
automobiles plūs a 

necklace; and the 
of delivery at Doc- 
where most of the 

rich babies are born, is $10,000,” 
j ... . ... . iA mother on relief, by contrast,Windsor, this headline hunter can] 

spend money compared 
the proverbial drunken 
tight-fisted Scotchman.

with which 
sailor is a

does vvell to have an inexpensive 
physician visit her at her poor 
home during child-birth.

Meet at 8 p. m.
Avė.

Friday, August 
trical School”.
classrooms and laboratories of a 
school vvhere all branches of elec- 
tricity are taught, Meet at 2:30 p. 
m. at 500 S. Paulina St.

Friday, August 23. “The Greek 
Delta.” Visit a Greek Orthodox' 
Church, Imported Greek food and 
pastry shops. Attend a Shadow
Play performance. Meet at 8 p. m. For the a^iom, “As ye sovv, so shall
at 1101 S. Peoria St.

which hasSince Wally’s face, 
yielded such tremendous return 
in money and position, is štili 
largely her fortune, no one blames 
the Duchess for having the mole 
removed; and no one doubts the 
need of improving the face now 
showing the ravages of fast living.

ye also reap” holds for face so

If reactionary Congressman Mar
tin Dies, runner-up vvith Colonel 
McCormick of the “Chicago Tri
būne” as a hunter of communists, 
had half as much brain as he has 
mouth, he vvould realize that the 
heartless extravagance 
typified by the cost 
Wally’s mole, does far 
ate diseontent than a
load of “red” agitators.

of the rich, 
of removing 
more to cre- 
whole train-

Saturday, August 24. “Recreation vvell as for health and disposition.
Attend the city-(Būt every person vvith tvvo grains 

pinch of 
condemn 
kind for 
of money

in Ogden Park1.
vvide Tennis Meet and the Kiwan-‘of common sense and a 
is Archery Tournament.
2:30 .p. m. at Southvvest
65th and S. Racine Avė.

For further Information 
roe 9674 any vveek day, except Sat-' 
urda^r, betvveen 9 and 3:30 p. m.

Meet at 
corner of

call Mon-

Drunkenness is nothing else 
a voluntary madness. —Seneca.

būt

When a man becomes familiar 
vvith his goddess, she ąuiekly sinks 
into a vvoman.

and marine engineers vvhp qualify reme'mber the 24th of August all 
vvill be paid from $2,600 to $3,800; you readers of the Birutė Column. 
marine surveyors, $3,200 and tvvo A mid-nite eruise is scheduled for 
grades of inspectors of boat con- all members and their friends ..G 
struction (vvood hulls) vvill get $2,- If any of you desire to accompa- ^rom anY Birutė member! 
000 and $2,600. iny us on this 3 hour (from 12 mid-* ■  ----

i ’ i

Mixed the Oils
human sympathy mušt 
Duchess Wally and her 
their conscienceless vvaste 
vvhen millions of war refugees suf-
fer bitterly for the barest neces- 
sities of life.

“Yes, we had to let our maid go.” 
“Būt why?”
“Well, you knovv, vve lived in a 

trailer and she kept getting the 
vvrong oil in the salad.”

This is all the truer when it is 
remembered that a high school giri 
recently had three moles success- 
fully removed in a doctor’s office 
at; a cost of about $5.00. Būt then1 

'fascist-minded Wally, vvho did her 
part in “appeasing” influential na-' 
zi leaders likę Ribbentrop, for the
removal of one mole mušt have an the foreman. 
eritire hospital wing, half-dozen 
nurses, a bodyguard, and surgeon vice for me,”

I and assistants. I the job.

nite to 3 A. M.) ride you may pur- 
I chase the tickets ($1.00 per person)

iny us on this 3 hour (from 12 mid-* 
I ’ M *

—Aldona Rutkauskas

Quick Retort
A rather small boy asked a fore- 

< man in a shop for a job.
“What can you do, sonny?” asked 

the foreman.
“Anything”, replied the boy.
“Can you fiie smoke?” queried

Yes sir, if you’ll screvv it in the 
answered the boy.
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GARFIELD PARKIEČ1AI PASMERKĖ 
“VILNĮ” IR AMERIKOS LIETUVIUS 

KOMUNISTUS

■ Bdlėšiatas Žwirbllš? 51, sti
j Vfetoiiikd Chekaitis, 57

iJavld Stdrk, 24, šti Bernicė 
desšas, 23 (iŠ Idaho FalH

Siunčia Padėką Rnoseveltui Už Pritarimą 
Lietuvos Nepriklausomybei

GARFlELI) PK. — Šioje ko
lonijoje turime savišalpos 
draugiją kuri yra žinoma Gar- 
ficld Parko Lietuvių Vyrų it 
Moterų Pašalpos Klubo vardu.

Pricš-inetiniam susirinkime 
mes išsirinkome koresponden
tų, bet iki šiol jis pasirodo tik 
vienam susirinkime. Tai buvo 
kada šaukta ‘bevieliu telegra
fu’ svarbus susirinkimas. Jame 
vienas penktos kolumnos se
kėjas pagal užsakymą turėjo 
reikalauti, kad norintieji klu
bo knygų pažiūrėti turės užsi- 
statyti $25. Pagal užsakymą, į 
šį susirinkimų atsilankė ir to
kių narių kurie nėra susirinki
mų lankę bent porų metų ir 
kurie klubo duokles mokėjo 
per kitus.

Vėliau tas korespondentas 
aprašė spaudoj prieš-metinį 
susirinkimų sau priduodamas 
bent kelias valdybos vietas. 
Kada korespondentas pasiro

dė tdin ‘svarbiatii’ susirinkime 
tai pitmihinkdš jatti pdštėbė- 
jd, kad girdi “petdaug vietų 
pasisavinai vkldybojfe”

Pastarasis klubo susirinki
mas įvyko rugpiučio 11 d. po 
adresu 3958 W. 5tll Avė. Sttši- 
riilkinias pasižymėjo ttio, kad 
jame buvo prisiųsta skaitymui 
daug laiškų. Vieni atmesta be 
apkalbėjimo, kiti atmesta po 
išsamaus apkalbėjimo ir išsi
reiškimo pilnd nuomonių sti* 
pratinto, o dar kiti priimta be 
diskusijų.
Atmetė Kvietimą į “Vilnies" 

Pikniką
Vienas laiškas buvo kvieti

mas į kokį tai “Prieš karų” 
šaukiamų kongresų. Jis atmes
ta. Kitas laiškas buvo iŠ “Vil
nies”, kuriuo klubas kviečia
mas prisidėti ir dalyvauti to 
raudonųjų laikraščio piknike. 
Apkalbėjus nuspręsta, kdd 
“Vilnis” yta svetimos valsty-

JNAUJIĖNŲ-ACME Photo
£LWOOD, ihd. — Rengiasi biznį daryti iš repųbli- 

koniškų suvertitą.

Lietukų kaipo vis hbptikihusb- 
mų tėšpiibilkų. RežbllUcija 
taip pdt tižgytė VyfirtUšybėš 
‘užšaldymų’ Lietuvos tufto šio-
je

Pabaigoj susirinkime! turėjo
me ddr išgirsti raportų iš ko
misijos kuri turi surengti ru
deninį klubo piknikų, bet ko
misija nepasirodo ir dabai” ne
žinome kas btts tuo reikalu 
padaryta-

Tai tiek tuo tarpti žinių iš 
musų kolonijos.

—Reporteris

Diena Iš Dienos
VĖSTUVlŲ

23 (iŠ Idaho 
ddhtk)

Petskirą
Jchrt Uober nito Clahl

Gavo ■ 
Pėrskiras

itdiiėHrt i’ėUts tirto 
Fėtėfš

Bobei*

Harry

Kabioį

CLASSIFIED ADS.
..............  ■ !—i itfll.it Mllll^U «———

SITUATION WANtED 
Ieško Darbo

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PAIEŠKAU DARBO už battende- 
rį ar virėją. Kalbu lietuviškai ii” 
angliškai. Frank, 2083 Canalport 
avė.,' Sėėley 6236.

SUSIRINKIMAI
. D. L. K. Vytauto Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, rugpiučio (August) 20 dieną 
šių metų 7:30 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3133 
So. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, kiekvienas draugas priva
lo pribūti. P. K., sekr.

OPERATORS, patyrusios prie 
single needle mašinų, siūti plauda
mas dreses. Smagi aplinkuma. Pa
stovus darbas. 404 S. Racine. 2-ra§ 
aUgŠtas.

A. "3“ A.
JURGIS AMBROZUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 17 d., 8:00 vai. ryto 1940 
m., sulaukęs pusės amž., gimęs 
Kauno apskr., Vilkijos parap., 
Valmantiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Eleną, švogerį Joną 
Gabrėnus, sesers dukteres, Jo- 
sephine ir Helen Kaščukaitis, 
brolvaikius, Stellą, Sophie, 
Daniel ir Frank Ambrozunus 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
motinėlę, seserį ir brolį.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 4158 S. Campbell 
Avė., tel. Lafayette 1583.

Laid. įvyks treč., rugp. 21 
d., 8.30 vai ryto iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. 
.parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kap.

Visi A. A. Jurgio Ambrozu- 
no giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogens, Sesers Duk

terys, Brolvaikiai ir gim.
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

tel. Yards 1741.

bes agentūra ir kaipo tokioš 
mums jokiu budu nepridera 
remti. Komunistų kvietimas 
atmesta didžiuma balsų.

Padėka Kooseveltni
Šis susirinkimas taip priė

mė draugo J. Woski pasiūlytų 
rezoliucijų Prezidentui F. D. 
Rooseveltui, kuria Garfieldpar- 
kiąčiai išreiškia savo padėkų 
už parodytų nuoširdų Jungti
nių Valstijų vyriausybes atsi- 
hešitnų, kada ji pasitlėtkė 
Maskvos įsibrovimų Lietuvon 
ir už pasižadėjimų pripažinti

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ
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I £ f“ i it l Siunčiam Gėles I JlVF M \ telegramų į LU V LIMO Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Antanas janinas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 17 d., 4:00 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs 65 mėtų dmž., gi
męs Kauno gub., Panevėžio 
apskr., Krekenavos parap., 
Simbališkių kaime.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Kazimierą, po tėvais 
Mikašiutę, 2 sumuš Antaną ir 
Kazimierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. F, Etideikio koplyčioje, 4605 
Š. Hermitage Avė.

Laid. įvyks atithad., ttigp. 
20 d, 8:30 Vai ryto iš koply
čios į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos .pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Antano Janino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nulindę liekame,
Moteris, Sunai
Laid. dir. J. 

tel. Yards 1741.

ir Giminės
F. Ėudeikis,

MM*

JUOZAPAS ŽILEVIČIUS

V.
h* •

Mirė riigp. 18, 1940 m. 12 po piet, sulaukęs pusamžiaus.
Kilo iš Telšių apskričio, Plungės parap., Lekenės kaimo. 
Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime Moterį Magdaleną, po tėvais 

rečkaitę, sūrių Edvardu dukterį Gertrude, uošvienę Magdaleną 
Kareckienę, brolį Joną Žilevičius Ir šeimyhaį, 2 šešferiš Roristati- 
ciją Patupienę ir šeiniyną, Jadvygą Grybienę ir šeimyhą. Lie
tuvoje brolį Antaną, seserį Vincentą Barakauskienę.

Kūnas pašarvotas 12209 Su. Emerald Avė., tel. Puilman 244$.
Laidotuvės įvyks trečiadieni, fugp. 21 d. Iš namų 9 vai. rytų 

bus atlydėtas į švento Petro ir Pbvild parap. bažnyčią, ktiHoj 
įvyks gedulingos pamaldos iii vėlionid Sielą. Po ffatndldiį biiš 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gitnihes dratlgus-ges ir pdžįstd- 
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Moteris, Sunus, Duktė, Uošvienė, Brolis, Sesefytj
' Laid. dir. Ldchawicz ir Sunai, tdl. Canal &515,

Ka-

“1941 Metų Buick 
Gražiausias Kartis”
taip sako Jobas BdttkeVlčids^ 
kuris šeštadieilį grįžo iš Plliit, 
Michigah, iš Bttick dirbinti, 
kur Buick beildroVe praeitų sa
vaitę rodė pardavėjams nau
jus lti41 mėtų modelius.

Už šavaltės-kitOs Gordbii 
Buick Co. turės- naujuosius 
Buick modėliUS. Ir kaip juos 
pamatys, lietuviai ištikrųjų 
pamėgs juos.

Kas tik patelefonuos man 
prašydamas ‘dcmortsttatioh’ 
gatis greitų patarnavibių.”

Kas tik galvojate apie pirki
mų naujo automobilio pataria
mas kreiptis asmeniškai arba 
telefonu į Gordoft Buick Co., 
6633 S. Wcstern Avė., Chica- 
goje, telefonas pROspect 0500.

Vist kurie kreipsis gaus iš 
JUild Bartkevičiaus greitų ir 
liidndagų patarhaviriių.

(SkL)

Kartais Pavojinga 
Būti Geru 
Samariečiu

lauktuvės
šiomis dienomis iškilmingos 

vestuvių lauktuves—“showėr” 
surengtos p-lei Isabellai Bdr- 
šatiškaitėi, kuri rugpiučio 31 d., 
išteka Už jaunuolio Edwardo 
Daunoro. Puota įvyko jos tė
velių, pp. Juozo ir Ievos Bar- 
šališkų ■ti^muose, adresu 4156 
Archer avėnrte.

Svečių susirinko virš Šimto. 
Pastebėjau, k£id jų buvo ir iš 
tolimesnių vietų, iš Missouri, 
iF Indianos. Matėsi puotoj ir 
daug profesionalų. Šalę manęs 
sėdėjo thokyloja p-lc L. NOr- 
itiorttaitė, priešais sėdėjo ban- 
kieritis Justinas Mackevičius. 
Kitų pavardžių neSUžitiojau.

dubios štirenginiu drttig.iaii 
sidl rūpinosi- jaunosios sestitė 
Aldona ir jaunojo mamytė, Mrs. 
Daunoras. Ppi. Baršauskai sa
vo name turi skiepų didėlį kaip 
svetaine ir ten mes linksmai 
pUotavom ir linksminomės iki 
3 vai. rytoy ^<^ ?■

Pp. BarshjuskaJ *».y.-ra pasitu
rinti ir turL didelę. įmonę-fabri- 
kų, Electric Steel Casting Foun- 
dry, adresu 47dl West 15th 
Place, Ciceroj? Turi dvi dukre
les, viena kurių jau pakėlusi 
sparnelius ir pasirengusi išlėk
ti kaip* tas paukštis iš lizdo. 
Abi dukreles ' gražios ir inte
ligentiškos.

Edwardas Daunoras, kuris 
Isabellos širdį Užkariavo, yra 
sunus pp. Antano ir Elenos 
Dauhorų, gyvenančių adresu 
6354 South Rockwell street. 
Jie turi ir antrų šunų, Richar
dų, kuris dar tik 14 metų am
žiaus. Linkiu jauniesiems daug 
laimės ateityj ir turėti labai 
smagias vestuves.

V. Faiza.

Daug Įvairumų 
Šaltimiero Lietuvių 
Dienoj

Įvairus programas, pilnas 
įdomumų laukia visų Šaltiniie- 
ro Lietuvių Dienos dalyvių.

Rugpiučio 25 d., didž uhs 
Oak Daržas, prie 119-los ir Ar
cher Avenue, bus pripildytas 
tūkstantine minia, kuri su
plauks pamatyti ir pasigėrė ei 
tikru lietuvišku programų.

Bus moterų chorų kontestas; 
bus polkų kontestas; btls “naš- 
likių” kontestas; dalyvaus du 
vyrai — ar atspėsite kuris su
nus, ir kuris tėvas? — Dauge
lis neatspės; dainuos radio ar
tistai; gros smagi orkestrą šo
kiams — ir dar prie to Įvyks 
tos didelės muštynes tarp Dė
dės Bruko ir Litlle Maikio. Kas 
laimės? Vieni betina už Dėdę 
Bruką, kiti už L.tlle Maikį.

Dalyvaukite rugpiučio 25 d. 
ir viską pamatysite ir sužino
site.

Lietuviu Diehos programą 
atsiminsite ilgų laiką.
o M1,1 ..J t 1.1 ponu. TiH'1VT

Į George F. Schmidt’o taba
ko krautuvę, adresu 192 North 
Cldrk Street, atėjo “suvargęs” 
jaunuolis. Pasiskundė savinin
kui Schtiiidt’tii, kad neturi dar
bo, bet gautų, jeigu turėtų ni
kelį patelefonuoti vienai dirb
tuvei. Schinidt’ul jo pagailo ir 
jis pats apsiėhiė tai dirbtuvę 
pašaukti. Jam betelefortuojant, 
“suvargęs” jaunuolis pasivogė 
$40 pinigais, $280 čekiais iŠ 
krautuvės registerio ir pabėgo.

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimttoš iš gi
mimų rekordų Chicagdš Svėi- 
katoš Departalmente;)

MAtŪtONIŠ, IMlė, 3206 Sb. 
Hardinę AvėriUfe', gimė rugpiti- 
čio 2, tėvki: Thebdbfė ir Ag
nės.

Mikutis, Charles, 1741 khn- 
bail Avėnue, gifnė rugpiUčio 11, 
tėvai: Atithohy ir Josephine.

ĖAGKA, Robeft, 6223 Gid- 
dingS Street, glftiė liepos 24, tė
vai f Frank ir Mkrgaret.

NOtltAŪT, Jiidith, 3o45 W. 
38th Street, ginlė rugpiuč'o Š, 
tėvdl: Albert ir Afitčiiiėttė.

SUGRĮŽO Iš
ATOSTOGŲ

Hcleh Gramontienč, savinin
kė Gramohtas Tavetn ir sve
tainės, 4535 So. R‘ockwell St., 
taipgi žymi draugijų veikėja 
šiomis dienomis sugrįžo iš Alle- 
gaii, Michigan. Ji praleido 3 
savaites atostogų BerieČkio ūky
je (farmoj).

Labiausiai jai patiko tas ma- 
Itinasi kurį koks ten “rtiužikas” 
suka. Bet kaip vėjas sustoja 
tada “mužikas” atsisėda ir lau
kia pakol vėjas pradės plisti.

•— StepbnaS.

Issieme Leidimus 
Vedyboms

(ChiČžigOj) ,
Anthony Novicky, 30, su Lė

na Bayalis, 29'
Kastantas PalrtbėckiSj 51, sti 

Anha Bekėvichį 52
Clarėnce Bockį 23, sil Violėt 

Kudrna, 28
Ctlrtis Cavėrt, 28, šti Vėro- 

nica Lucius, 23
Edward Kasper, 24, su Do- 

rothy Schaefer, 20 . z.
i Joseph Blazevich, 32, su €a- 
therine Dotich, 23

Jerome Taylor, 23, su Evelyn 
Zeman, 31

Wiliiaifn Paulus, 20, sti Ber- 
nadette Kea&iėy', 20

Chicafjos Draugijų. 
Kliubų Valdybos 

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

2453 W. 45th PI.. Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždih.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rast.— 
Petras Sarrioška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas PilitauskaS. 
4415 So. FranCisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tėf. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kaš mėnesio pirmų tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W, 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro parhokoš yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 Vai. toj pačioj 
svetainėje.

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

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

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmittinkdš —M.

Grakauskas, 3939 N. Chrištiana 
Avė., 'tel. Junipe? 5936; Vice-jpir- 
rhihinkaš — Mikė Čepiilėvičiuą, 
3Ž27 Lė Mdyfiė StJ Brčtdkolų 
sek?;Antoji Lungevicz, 1814 
"tVabanšia Avė., tel. Humboldt 
2280; Finslėteų šėkf.—Stdhley Elu- 
nedkis, 3247 Beach Avė.; Kasie^ 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; 'Mdršalksi— Aritoh 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

ROSELANbO LIĖTŪVlV. MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda SlAhčauskifenė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Nąyetąuskienė — NUt. rašt., 
10320 So. waliace St.: Anna Dar- 
giėnė—Fin. rašt., 10520 So. Statė 
St.: Paulina Staniulis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 EaorooKė Avė.; Stumb- 
rteriė—Maršalka; StreUkieriė, — 
koresp,; Antonette Swart—korė- 
sporidėntė. Susirinkimai yra kas 
mėnėMo ėhtra trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

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

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
rėt Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.

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

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Uhion Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

ŠIMANO DAUKANTO DRAUGI- 
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

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

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

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3036 W. North Avx?., tel. Spauld- 
ihg 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieravlče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 Š. 49ih Ct., Cicėto, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kattų į mėiiėsį, kas ketvirtą 
šekmadietlį pirmų valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., CHicago, III.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS Ir 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimėtai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė,; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūte, 6925 South 
Artesian AVe.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
kasiėtiuš —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 68rd St; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
riČ, 4035 S. California Avė., ir 
M. MiraVičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi- 
rinkitnai įvyksta kas antrą sek- 
tnadiėrtį kiėkviėiią mėnes, J:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

REIKIA OPERATORIŲ dėl single 
needle if ruffling mašinų, patyru
sių dirbti .prie maudynių uždangų. 
Ketvirtas augštas, 113-119 W. Hub- 
bard St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

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

936-46 W. Chicago Avenue.

REIKALINGAS sėlsmanas par
duoti aliejų. Gefos pajamos. Gali 
dirbti pilną laiką arba dalį.

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.
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VVHOLESALE FURNlTURĖ 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sunūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 605L

KEAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš ? atsakančio asmens, mokėti po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo .Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box M 66, 
1739 So. Halsted St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržovės. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nUo vidurmiesčio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. J 756.

PARDAVIMUI arba mainams 
vaisių (fruit) farmos geroj apylin
kėje. M. Barancin, Bridgman, Mi
chigan.

FINANCE AND LOANS 
Finansai i r Paskolos

Kas turi gold bondsų Maryland 
apartments yra svarbus reikalas. 
Susižinoti šaukit Yards 2569 vaka
rais.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir TrokaiPardaviinui

PARDUOSIU 1931 Chevrolet au
tomobilių už $55.00. 5518 So. Aus- 
tin Avė., tel. PortsmoUth 8728.

Didelis Prieš-rudeninis 
Clearance Išpardavimas 

Musų Vartotų Karų Šlakas 
Turi Išeiti

Čia jums proga nusi
pirkti kol marketas 

nupuolęs
Musų visas aukštos rūšies var
totą karų stakas turi būti par
duotas, nes reikia padaryti vie
tą rudens bizniui. Kainos sie

kia dugną. 
SPEGIALAII

’33 DeSoio Sedan, 4 door, heater 
and radio .............................  $165.00
’34 Ford Coupe, Radio and 
heater  ............................   125
’35 Grabam Sd., tadio and 
heater .......    195
‘36 Dodge, 7 passenger, 6 cylinder 
šedan ................................ 295
’36 Oldšmobile, 2 dobr sedan, radio 
and heater ..............   295
’37 Studebaker Sedan, heater .... 345 
'37 Oldšmobile, sedan, radio and 
heater ............................................  465
’38 DeSotO, 2 door sedan, 
heatęr ..................   475
*38 Fiat Coupe .......................... 225
’30 Oldšmobile eight sedsih, radio 
and heater ................................. 095

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA 
ŠIANDIEN — BAIGIASI 

RYTOJ! 
SKUBĖK! SKUBĖK! SKUBĖK!

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

itfll.it
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Sužeidė Vienuolikę. 
Ugniagesių 
Benzolio Sprogime

Trys Gali Mirti

11-ka Chicagos ugniagesių 
buvo sunkiai sužeisti benzolio 
tanko sprogime, Van Scbaack 
Chemical Works dirbtuvėj, ad
resu 3430 Henderson Street. 
Ten buvo kilęs gaisras. Ugnia
gesiai jį buvo beveik užgęsinę 
kai netikėtai sprogo 700 įtal
pos tankas, pilnas benzolio, ir 
visus ugnim aptaškė.

Trys sužeistųjų buvo labai 
pavojingai sužeisti ir apdeginti. 
Spėja, kad jie mirs.

Sprogime nukentėję yra:
Bataliono viršininkas Willi- 

am MacKenzie, 3908 North 
Seeley avenue;

Bataliono viršininkas John

Rock Island R. R. 
Ruošiasi “Dideliam 
Darbui”

Rock Island gelžkelis skel
bia, kad netrukus atgys judė
jimas jo šapose, kurios ran
dasi pietinėj Chicagos dalyj.

Gavęs federalės valdžios au
torizacijų, gelžkelis pertaisys 
400 prekinių vagonų ir tam 
tikslui turi teisę išleisti $263, 
000.

Be to, gelžkelis taipgi gavo 
leidimų nupirkti arba pasista
tydinti 800 “boxkarių”, 200 va
gonų automobiliams ir 100 ki
tokių prekinių vagonų.

Tam tikslui gali. išleisti $3, 
090,000.

Gatvekaris Užmušė
Antana Svencicka

V C

NAT.TIENV-ACMK TolPnhoto
CBOYDOME AERODROME, Anglija —Naminės sargybos vienetai inspektuoja 

bombas padarytų duobę Croydon aerod ome po to kai nacių bombonešiai išme
tė savo mirties krovinius Londono prie niesčiuose. Fotografija perėjo per Anglų 
cenzorius ir Amerikon prisiųsta kabeliu iš Londono.

Lyivitsky, 4845 North Tripp;
Kapitonas Thomas Tierney, 

6014 Ardmore;
Leit. William Schmidt, 4844 

North Keeler avenue;
Leit. George C. Hassis, 1037 

North Lemont avenue;
Ugn- Ray Wilhelm> 3604 No. 

Albany;
Ugn. Charles Harrsch, 3114 

Clybourn avenue;
Ugn. Fred Pelių, 2631 New 

Engiami avenue;
Ugn. James Mulcahy, 5349 

School street;
Ugn. Albert Schilling, 1228 

Wihnington street ir
Ugn. Raymond Carroll, 4508 

N. Pakley avenue.
Jie guli Alexian Brothers ar

ba Belmont ligoninėje.

Perkels 5,000 iš
Pašalpos į WPA

Suvažinėjo Prie Archer ir 
Richmond

BRIGHTON PARK — Perei
tos savaitės pabaigoj Cook 
apskričio ligoninėje minė lietu
vis senelis, Antanas Svencickas. 
, Mirtis buvo rezultatas žaiz
dų, kurias velionis panešė pa
kliuvęs po gatvekariu prie Ar
cher ir Richmond street. Sven
cickas buvo 70 metu amžiaus 
ir gyveno adresu 3014 West 
40th street.

Jį su važinėj usio gatvekario 
motormonas buvo William 
Hay, nuo 3505 South Washten- 
aw avenue.

Paskyrė Probaciją 
Lietuviui Už
Čekius

Neseniai 25 metų lietuvis, 
Stanley Stanksnlis, buvo su
imtas už blogus čekius.

netoli nuo Londono, daugiausia bombų paleido į šių elektros stotį. Vokietija no
ri išardyti visas susisiekimo priemones Anglijoje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vyksta sprendžia

mas Anglijos 
mušis

Garsus lėktuvų statytojas 
Severskis parašė straipsnį, ku
riame tvirtina, kad dabar vyk
sta sprendžiamas Anglijos mu
šis. Jis sako, kad tiktai avia
cijos mušis ir gali būti lemia
mu. Jeigu vokiečiams pavyks 
laimėti ore, visa kita jau’ ne
turi didelės svarbos, visa kita 
kris savaime. Jeigu gi anglų 
aviacija pajėgs atsispirti, tada 
gali būti kalba ir apie laimė
jimą. Bet anglai turės tiek su
stiprėti, kad taptų oro 'viešpa
čiais. Severskio nuomone mo
derniški karai laimimi ore. 
Lenkų ir franeuzų kovos tai 
patvirtina.

Surastas naujas 
šnipų lizdas

DUBLINAS, Irlandija, rugp. 
16 d. — Vidaus reikalų minis
terija praneša, kad Dubline po
licijai pavyko susekti dar vie
nas šnipinėtojų lizdas. Policija 
surado namą, kuriame preso 
agentai spausdino atsišaukimus 
Į gyventojus. Taip pat rastas 
slaptas radijaus aparatas ži
nioms siųsti ir didelis ginklų 
kiekis. Šnipai nenorėjo pas- 
duoti vyriausybės agentams ir 
atsišaudė.

Nušovė vieną policininką, o 
kitus du smarkiai sužeidė. Po
licijai pavyko areštuoti du šni
pus.

Chicagos pašalpos adminis
tracija skelbia, kad šių savai
tę, iki trečiadienio, iš pašalpos 
sąrašų į WPA darbui perkels 
5,000 bedarbių.

Jie bus pristatyti prie įvairių 
darbų gatvėse, kanalizacijoj, 
ir miesto triobesiuose.

Pereitos savaitės pabaigoj 
miesto teisėjas Joseph B. Her- 
mes paskyrė jam 6 mėnesius 
probacijos, kai Stanksnis suti
ko sugrąžinti n uken tėjusiems 
$24.36. Tiek negeri čekiai at
stovavo pinigų.

Stanksnis gyvena 
1921 Monroe street.

adresu

Louis Antanavičių 
Sunkiai Serga

Buvo Piktadario Sužeistas

Lietuvis Nusižudė 
Po Traukiniu
Ilgai Galvojo, Šokti Ar Ne?

Prie 94th ir Jeffery avenue 
po ekspresiniu keleiviniu trau
kiniu šoko ir vietoj žuvo 48 
metų chicagietis, Andrius Siur- 
ba, gyvenęs adresu 8443 Mar- 
ųuette Road. Liudininkai sako, 
kad jis stovėjo 
bėgių, matyt, 
šokti ar nešokti.

prie gelžkelio 
galvodamas—

Pennsylvania 
vežė republi-

Jis žuvo po 
ekspresu, kuris 
konų ekskursijų į Elwoodų, 
Ind., republikonų kandidato į 
prezidentus Wendell Willkic 
kampanijos atidarymui.

Brolis Žuvo Jaunos
Sesers Akyvaizdo j

Elektra Nutrenkė

15 metų Frances Wėlch, 
3646 Normai avenue, Bridge- 
porte, žiurėjo kaip jos 16 me
tų brolis Charles, taisė savo

Išvažiavo Į Moky
tojų Unijos 
Konvenciją

Jau kelios savaitės kaip se
nas naujienietis, Louis Anta- 
navičia, guli lovoj ir nenuma
toma, kad greit pasveiks.

Taiso Dau^Namų, 
BizniųT84oj ? 
Apylinkėj

įvairios Žinutės Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

60 Chicagos mokytojų, atsto
vaujančių Chicago Teachcrs 
Union vakar išvyko į Buffalo 
24-tai nacionalei American 
Federation of Teacher konven
cijai. Svarbiausia suvažiavimo 
diskusijų tema bus kaip mo
kyklos gali geriau ir skubiau 
prisitaikinti prie šių dienų, 
galvatrūkčiais besimainančio 
pasaulio, ir kuo mokytojai ga
li pagelbėti šios šalies demo
kratijų apginti nuo diktatūros 
pavojaus-

Šimo tikslu prie jo namų 7000 
S. Talman Avė. Drg. Antana- 
vičia pasipriešino ir susikibi
me Louis parpuolė ant tvoros 
ir įsilaužė 2 šonkaulius. Pik-

Louis Antanavičia su savo 
žmona Suzanna dabar gyvena 
savo nuosavame name, ties 
numeriu 2744 W. 73rd street. 
Jo telefonas Hemlock 8522.

“Naujienų” Namo Priekis 
Jau Baigiamas

“Naujienų” namas jau iš lau
ko pusės yra beveik pilnai už
baigtas. Viduje darbas eina 
prie užbaigos. Dabar “Naujie
nų” namas ne vien bus pagrą- 
ž ntas iš lauko pusės, bet daug 
patogiau bus sutvarkytas ir 'vi
daus pusėje, ir daugiau vietos 
bu.s.

Užpuolė Alinę 
Apsiginklavę 
Kulkosvaidžiais

Jis yra narys Chicagos Lie
tuvių Dr-jos, Keistučio Kliubo, 
Palaimintos Lietuvos ir kitų.

—Steponas

Paul Ambrose Grąžina 
Savo Hotelį

Ambrozu Kotelis ir 
grąžinama — naujas 
perbudavotas 
gaiš. Atrodo 
mas.

Visi Atosttgauja
CICERO. — Dar atostogos 

nepasibaigia. Miesto asesorius 
p. F. Christenson su visa šei
myna išvažiavo Minnesoton pra
leisti porą savaičių ramiai, prie 
gražaus ežero. Sugaus daug žu
vies. Tai mėgiamiausias spor
tas prie vandens. Per atostogų 
laiką p. Christenseno ofisas, 
4917 W. 14.th St., bus atdaras 
kasdien. Bus žmonės, kurie at
liks visokius reikalus.

Šveicariją perskrido 
30 lėktuvų

BERNAS, > Šveicarija, rugp. 
16 d. — Nepažįstami svetimi 
lėktuvai šiandien perskrido Ber
ną ir Bazelį, skrisdami Italijos 
link. Iš viso buvo 30 lėktuvų. 
Tai antras svet;mų lėktuvų 
skridimas, padarytas paskuti
nėmis trims dienomis. Spėja
ma, jog tai bus anglų karo lėk
tuvai, kurie skrenda bombar
duoti Italijos pramonės centrus. 
Vokiečių spauda puola Šveica
riją. Sako ji nesilaikanti neu
tralumo, jei nešaudanti į ne
žinomus lėktuvus, šveicarų ka
riuomenės vadas įsakė šaudyti 
į visus svetimus lėktuvus, skren
dančius per šveicarų teritori
jų.

Reakcionieriai kelia 
neramumus

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje 

•
• Prie 78-tos ir Ashland 

avenue nežinomi gengsteriai nu
žudė William D. Schaaf, buvu- 
sj maliorių unijos biznio agen
tą. Piktadariai užklupo SchaaFą 
einantį gatve ir iš automobi
lio apibėrė jį kulkosvaidžių kul
komis. Schaaf buvo 36 metų 
amžiaus. Tai jau kelinta mir
tis ištikusį buvusius Maliorių 
unijos viršininkus. 1938 metais 
Bridgeporte buvo nušautas 
James G. Dungan, tos unijos 
“bosas”.

• Nukritęs nuo gatvekario 
platformos prie Pulaski ir Bel- 
den avenue koją nusilaužė 49 
metų William Andersen, 2052 
North Latrobe avenue.

• Automobiliui įvažiavus į 
medį prie Railroad avenue, ne
toli Waukegano, žuvo 24 me
tų Henry Hcwell, Volo mieste
lio, III., gyventojas.

• 24 ugniagesiai pritroško 
dujomis begesindami gaisrą, 
kuris kilo Chicago Casket Com
pany dirbtuvėje, ties 932 Wa- 
shington Bulvaras. Ugnis su
naikino įrengimų ir turto už 
$10,000.

• šeštadienį buvo baigtas 
statyti Ida B. Wel!s valdiškų 
butų projektas, prie South 
Parkway ir Persbing Road. 
Projektas turi 750 butų ir kai
navo apie $9,000,000.

Jei Randasi 
Giminiu, Prašo 
Atsišaukti

Mirė Jonas Gudžiūnas
Cook apskričio ligoninėje 

penktadienį, rugpiučio 16 d., 
mirė senas bridgeportietis, Jo
nas Gudžiūnas, sulaukęs ap e 
65 metų amžiaus.

Kilo iš Prakapų kaimas, Ka- 
danis apskričio, Ariogalas mie
stelio.

Laidotuvės įvyks šiandien 
1:30 vai. po pietų. Iš P. Ridiko 
koplyčios, 3354 So. Halsted St., 
velionis bus palydėtas į Tau
tiškas kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi Keis
tu to klubas. Jei randasi Jono 
Gudžiūno giminių, jie prašomi 
kreiptis prie p. Ridiko.

J. B.

Dr. J. J. Šimkus 
Naujoj Vietoj

užeiga 
priekis 

su gražiais lan- 
kaip naujas na-

Keturi banditai, apsiginkla
vę mažais kulkosvaidžiais api
piešė alinę adresu 2057 Addi- 
son street. Nuo savininko ir 
viduj buvusių kostumerių atė
mė $250 pinigais ir $250 laik
rodėliais ir įvairiomis brange
nybėmis-

Užmušė Darbininką 
Dirbtuvėj

Ambrose visų va- 
Michigano valsti- 
“summer resort”

Tam pačiam ofise yra viso
kių aptarnavimų. Apdrauda rū
pinasi C. Genis, J. F. Kimbark 
kuris ką tik sugrįžo iš trijų 
savaičių atostogų gražiam Wis- 
consine taipgi čionai. Yra ir 
taikos teisėjas Antanas Žickus, 
čiagimęs, augęs lietuvis. Tei
sėjo reikalus gerai supranta, 
kalba lietuviškai.

Besisukinėdamas apie dvi
ratį, berniukas alkūne prisi
glaudė prie plikos elektros vie
los, ir panikos apimtos sesers 
akyvaizdoj jis buvo nutrenk
tas. Nežinodama kų daryti 
mergaitė ėmė balsu šaukti. Jų 
išgirdo kaimynas ir atbėgęs 
sklepan ištraukė vielų iš elek
tros jungto, bet jau buvo per- 
vėlu. Berniuko nebebuvo gali
ma atgaivinti.

Kranas Užmušė 
Darbininką

Continental Can Company 
dirbtuvėje, Clearinge, buvo 
mirtinai sutrintas darbininkas 
Albert Evans.' Jį užgriuvo tro- 
kas, prikrautas apie 1,000 sva
rų plieno. Evans buvo 31 me
tų amžiaus ir gyveno adresu 
518 West 45th place.

Continental Can dirbtuvėje 
randasi ties 5401 W. 65th st.

P-a Carrie 
sąrą išbuvo 
joj, kur turi 
prie Wolf Lake. Paul Ambrose
prižiūri Hote-lį ir užeigą, kuri 
randasi 1843 S. Halsted St.

Geo. černauskas Irgi Taiso 
\ Namą

George Chemauskas, 2001 
S. Halsted St. perdirbo priekį, 
savo namo. Pirmiau buvo visas 
iš stiklo. Mat, stiklas buvo ka
daise buvusiai čeverykų krau
tuvei, 
kiam
vietos bu.s viduje. Dabar yra 
muro 
langai.

dabar bus tinkama viso- 
bizniui ir daug daugiau

Žuvo Po TraukiniuDidžiulis kranas, naudoja
mas geležiui kilnoti, užgavo 
ir 30 pėdų žemėn numetė 
William Esau, plieno darbi
ninkų, dirbusį prie naujai sta
tomo Central avenue tilto, virš 
gelžkelio bėgių, j 
avenue. Jis buvo mirtinai su- Osmund gyveno Chicagoj, ad- 
žeistas.

Taipgi mirtinai sutrintas bu
vo 40 metj Gustave Osmund, 
tarnavęs už brekmanų North 
Western jgelžkeliui. Prie Ri- 
chelle, III., žuvo, kai pakliuvo

siena ir daug mažesni

A? • ■

________________________

Skelbimai Naujienose
prie Grand tarp dviejų prekinių vagonų, duodcl Hciudcį, dėlto,

resu 1607 Lotus street.
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Edison Darbininkai 
Atostogose

Dvi savaitės atostogų Edison 
darbininkams. Čia nemažai 
skaičius dirba lietuvių, Sdidžiu- 
ma iš Cicero. Gavę porą savai
čių poilsio, prie namų nestovės. 
Štai, Vincas Ascila ir keletas 
k'tų išvažiavo prie Silver Lake, 
Michigan. Sako labai gražu, ra
mi vieta. Lietuviai ūkininkai 
svečius šauniai priima. Toje 
apielinkėje randasi c'cerietis 
P. F. Strelčiunas. Sako turi 
gražų ūkį, o karvės iš visos 
apylinkės gražiausios, duoda 
daug pieno, o iš pieno padaro 
sviestą ir skanių sūrių. Nėra 
abejonės, kad atostogininka 
parveš tų skanumynų Ciceron. 
Bet ar visiems teks ? Supran
tama, kad ne. D.

MEKSIKA, Sostinė, rugp. 16 
d. — Almazan partijos šalinin
kai, pralaimėję rinkimus į pre
zidentūrą, visame krašte pra
dėjo kelti nerimą. Kai vyriau
sybei pavyko susekti ruošia
mas perversmas, tai jie pra
dėjo terorizuoti gyventojus. 
Vakar du šimtai raitelių už
puolė Felipe Santiago kaimą ir 
be jokios priežasties pradėjo 
šaudyti į kaimo gyventojus. 
Šaudymo metu tapo nušauta 14 
asmenų ir 40 sužeista. Užmuš
tųjų ir sužeistųjų tarpe yra 
moterų ir vaikų. Padegti keli 
namai ir išdaužyti langai. Rai 
teliai vėl išjojo į miškus.

Prigėrė Nežinomas 
Žmogus

Nežinomas, apie 45 metų vy
ras, šeštadienį po piet nusižu
dė įšokdamas į Chicagos upę 
nuo State gatvės krantų. Kran
tų sargyba jį netrukus išgriebė, 
bet nežinomasis buvo negyvas. 
Kišeniuj buvo rastas mažas 
raktas, nuo automobilio, bet 
nieko kito, dokumentų ar pi
nigų, nebuvo. Kūnas randasi 
koplyčioj, adresu 347 North 
Clark street.

Dabar Prie 63rd ir Western
Dr. Šimkus yra jaunas Ame

rikos lietuvis ir gabus savo 
profesijoje. Negana to, jis su
randa laiko ir energijos lietu
viškam veikimui. Yra linksma 
kalbėti apie Amerikoj gimusį 
profesionalą, kuris seka savo 
tėvų keliais. Kas nepažįsta Dr. 
Šimkaus Marųuette Parke Vi
si jį pažįsta! Jis didžiuojasi 
.savo tauta ir dirba jos nau
dai. Tai pavyzdys ir viltis, kad 
musų tauta Amerikoje gyvuos 
ilgai ateityj, jeigu visi Ameri
koj gimę profesionalai panašiai 
elgtųsi kaip Dr. J. J. Šimkus.

Dr. Šimkus turi 2 of sus. 
Vienas yra prie 1821 S. Hal
sted Street, Canal 0257, kuris 
yra atidaras antradieniais, ket
virtadieniais ir penktadieniais. 
Antras ofisas, buvęs ties 2808 
W. 63rd Street, buvo perkeltas 
nauju adresu, 6322 S. Western 
Avenue, toje pač oje vietoje 
kur yra adv. Charles P. Kai 
ofisas, šis ofisas atidaras pir
madieniais, trečiadieniais ir 
šeštadieniais, telefonas Pro- 
spect 1012.

Daug jo draugų ir pacientų 
aplanko Dr. Šimkų naujame 
ofise ir linki jam daug pasek
mių ateityje. (Sp.)




