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ANGLIJA DAVĖ AMERIKAI KARO BAZES 
BET REIKALAUJA KARO LAIVU

Churchill kalba anglams sukėlė pasitikė
jimo ir vilties laimėti

Praeitą sekmadienį Roose- 
veltas pareiškė spaudos atsto
vams, jog Amerika veda dery
bas svarbiais krašto apsaugos 
reikalais su Didžiąja Britani
ja. Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill, vakar saky- 
toj parlamente kalboj pridėjo, 
jog derybos yra vedamos ir 
principe jau susitarta. Abiejų 
valstybių komisijai tiktai teks 
susitarti dėl sutarties smulk
menų. Britų užsienių reikalų 
ministeris lordas Halifaksas, 
kalbėdamas lordų rūmuose, pa
tvirtino Churchill pasakytus 
žodžius.

Didžioji Britanija leidžia Su
vienytoms Amerikos Valsty
bėms steigti karo bazes New- 
foundlande, Atlantikos vande
nyno salose ir Vakarų Indijoj. 
Kitaip tariant, Anglija leidžia 
Amerikai steigti karo bazes vi
sose Anglijos kolonijose, kurios 
gali būti naudingos Amerikos 
žemynui ginti. Churchill prane
šė, kad karo bazes perleidžia 
99 metams.

Ministeris pirirįininkas par
lamentui padarė trumpą karo 
Įvykių apžvalgą. Palygino da
bartinio karo eigą su Didžluo* 
ju karu, kuris buvo vestas, 
prieš 25 metus. Davė labai'

Anglai pasiruošė 
sutikti priešą

LONDONAS, Anglija, rugp. 
20 d. — Anglų vyriausybė tu
ri pakankamai duomenų many
ti, kad vokiečiai ruošiasi dar 
smarkesnius puolimus daryti, 
todėl ji padarė atatinkamus pa
siruošimus. Vyriausybė kiek
viename karo rajone paskyrė 
komisijas iš specialistų, kurie 
turės teises reguliuoti trafiką, 
jeigu kurioje nors vietoje nu
truktų ryšiai su vyriausybe. 
Visa Britanija paskirstyta į zo
nas ir kiekviena jų sugebės at
skirai gintis, jeigu priešo puo
limas butų toks smarkus, kad 
nutrauktų ryšius su centru.

Bombarduota anglų 
užfrontė

LONDONAS, Anglija, rugp. 
20 d. — Karo pranešimai sa
ko, kad trys vokiečių lėktuvų 
būriai bombardavo Anglijos už
frontę. begalima žinoti kiek 
vokiškų orlaivių buvo, nes oras 
debesuotas ir jie skrido labai 
aukštai. Vokiečiai paleido bom
bas ir skubėjo atgal. Du orlai
viai nusileido žemiau ir ban
dė užpulti apsaugos baronus, 
bet priešlėktuvinės patrankos 
juos smarkiai apšaudė. Anglų 
karo lėktuvai pasitiko vokiš

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

Giedras ir šiltas.
Saulė teka 6:63 v. r., leid

žiasi 7:44 v. v.

daug įtikinančių faktų, kurie 
parlamento narių tarpe sukė'ė 
pasitikėjimą, o kraštui padidi
no viltį laimėti.

Anglijos laivynas ne tiktai 
nesumažėjo, bet padidėjo. Pa
statyta daug naujų laivų. Be 
to, naudojami Hitlerio užka
riautų kraštų laivai, kurie at
plaukė į Anglijos uostus. Ne
žiūrint į visus Hitlerio laimė
jimus ir propagandą, anglų lai
vynas yra juros šeimininkas.

Anglų aviacija kasdien stip
rėja. Ji auga ne tiktai skaičiu
mi, bet jos ir kokybė gerėja. 
Pasakė, kad anglų aviacija dar 
negali susilyginti su Hitlerio, 
bet gamyba vyksta labai grei
tu tempu ir netrukus susily
gins. Tada ir karo operacijų 
iniciatyva pereis anglų pusėn.

Bendradarbiavimas su Ame
rika kasdien darosi artimesnis. 
Amerikos visuomenė supranta 
artėjantį pavojų ir mato, jog 
nuo bendro priešo privalės gin
tis bendromis jėgomis. Abiejų 
kraštų bendradarbiavimo nie
kas negalės sulaikyti, kaip ne
galima sulaikyti Mississippi. 
Bendri abiejų kraštų interesai, 
demokratijos, kultūros ir lais
vės sąvokos verčia abu kraš
tus bendradarbiauti.

vegijos uostus
LONDONAS, Anglija, rugp. 

20 d. — Pranešama, kad an
glų orlaiviai bombardavo Hau- 
gesundą, kuris randasi netoli 
Bergeno, Norvegijoj. Orlaiviai 
pataikė ten stovėjusiems lai
vams. Anglai manė, kad vo
kiečiai gali laikyti karo laivus 
minėtame uoste, kuriais vėliau 
pultų Angliją, šiuose skrid - 
muose britai vartojo naujus 
neriamuosius anglų lėktuvus, 
kurie yra geresni už vokiškuo
sius. Pataikyta abiem vokiečiui 
laivams, stovėjusiems Hauge- 
$unde.

Vokiečiai nori pa
imti Icelandą

LONDONAS, Anglija, rugp. 
20 d. — Turima žinių, kad vo
kiečiai darė planus paimti da
bar anglų okupuotą salą Ice- 
landą. Ši sala randasi toli šiau
rėje nuo Anglijos ir anksčiau 
priklausė Danijai. Hitleris ma
nė ją užimti, nes ten turėtų 
gerą bazę orlaiviams Anglijai 
pulti. Jeigu jau Hitleris tikisi 
visą Angliją užimti, tai jam 
atrodė, kad mažai ginamos sa
los paėmimas yra galimas. Jo 
planus šiek tiek sukliudė Ame
rikos susitarimas su Kanada 
vakarų žemynui ginti. Mano
ma, kad Icelandas bus įskai
tytas į Vakarų žemyną.

Lloyd George išven
gė bombų

LONDONAS, Anglija, rugp. 
20 d. — Pranešama, kad bu
vęs britų ministeris pirmin’n- 
kas Lloyd George buvo labai 
netoli Hitlerio mestų bombų. 
Lloyd George labai neramus, 
jis rūpinasi savo krašto gyni
mo reikalais, nežiūrint į dide
lį metų skaičių. Vakar jis lan
kė vieną pavojingą vietą. Tuo 
tarpu Hitlerio orlaiviai išmetė 
penkias bombas, kurios krito 
visai netoli senuko.

Nuo kiekvienos bombos spro
gimo smarkiai drebėjo namas, 
kuriame buvo Lloyd George.

Hitleris išvyko 
į frontą

BAZELIS, Šveicarija, rugp. 
20 d. — Iš Vokietijos gauta 
žinių, kad Hitleris, kuris ligi 
šiam laikui buvo Berlyne ir 
priimdinėjo žmones, išvažiavo

kuosius ir girdėjosi didelės kul- 
kosvadžių rungtynės debesy
se. Vokiečiai paskelbė, kad jų 
orlaiviai bombardavo Kent ae
rodromus ir kitas kariškas 
vietas pietų Anglijoj.

Vokiečiai vartoja 
vieną Bertą

LONDONAS, Anglija, rugp. 
20 d. — Karo specialistai tvir
tina, kad vokiečiai šaudo ki
ton kanalo pusėn viena patran
ka. šios patrankos šoviniai ne
daro didelių nuostolių. Vokie
čiai gyrėsi, kad jie galės ir 
Londoną apšaudyti iš kitos ka
nalo pusės, bet anglai tuo ne
tiki. Ilgavamzdžių kanuolių 'šel
viai yra labai netaiklus. Juos 
reikia nuolat reguliuoti. Tai 
galėtų atlikti orlaivis, bet bri
tai jam neleidžia observuoti. 
Anglai mano, kad vokieč'ai su
pranta menką Bertos vertę, to
dėl jos daug nė nenaudoja.

Anglai stengsis pil
dyti prižadus

LONDONAS, Anglija, rugp. 
20 d. — Ministeris pirminin
kas Churchill kalbėdamas šian
dien parlamente pareiškė, kad 
Anglija pirmon eilėn yra pasi
ryžusi pildyti savo pažadus ki
toms valstybėms. Apie karo 
pabaigą negali būti kalbos, kol 
nebus atstatyta Lenkija, kol 
nebus išlaisvinta Norvegija, kol 
nebus sugrąžinta Olandijai ir 
Belgijai nepriklausomybė. Pa
galiau ir Francuziją atstatyti 
Churchill prižadėjo generolui 
de Gaulįe. Jis pasakė, kad sa
vo prižadus Anglija būtinai pri
valės išpildyti. Svarbiausias 
Anglijos tikslas yra sumušti 
Hitlerį.

NAUJIENU-ACME Telnnhnto
S. S. American Legion laivas, kuris plaukia iš Suomijos į Jungtines Valsti

jas. Už to laivo saugumą naciai neimsią atsakomybės-

Anglai aplanko Nor- į Francuziją. Francuzijoj ran
dasi jo kariuomenės štabas, 
kuris veda - karo operacijas 
prieš Angliją. Šveicarijoj kal
bama, kad Hitlerio išvykimas 
Francuzijon yra surištas su 
galimu Hitlerio kariuomenės 
puolimu. Turimą ž nių, kad. vb-
kiečiai yra paruošę dideles ka
riuomenės dalis Francuzijos 
uostuose, kurias mano perkel
ti į Angliją. 

__ v

Vokiečiai stabdo 
susisiekimą

VICHY, Prancūzija, rugp. 20 
d. — Pranešama, kad vokiečių 
karo vyriausybė sustabdė visą 
sus siekimą g'/ežinkeliais tarp 
okupuotos ir neokupuotos Fran
cuzijos. Į pietus nuo Tours su
stabdytas bet m: koks susisieki
mas net ligi ispanų sienos. Nie
kas nežino sustabdymo prie
žasčių, bet spėjama, jog! tai 
daroma sąryšyj su ruošiama 
vokiečių ataka. •

Naciai padėjo ita
lams paimti So

mali] ą
BERLYNAS, Vokietija, rug

pjūčio 20 d. — Hitleris vakar 
pasiuntė Mussolinį sveikinan
čią telegramą, sąryšyj su di
deliu laimėjimu Somalijoj. Tuo 
pačiu metu paskelbta spaudo
je, kad Somalijos kovose daly
vavo viena vokiečių motorizuo
ta dalis. Ila’ų divizijos vadas 
oficialiai sveikino atvykusius 
vokiečius ir tai paskelbė savo 
kariuomenės įsakyme. Be vo
kiečių motorizuotų dalių vargu 
italai butų pajėgę išstumti an
glus iš Somalijos.

Vokiečiai ivedė mir- 
ties bausmę

TRONDHEIM, Norvegija, 
rugp. 20 d. — Vokiečiai su- 
grąž no mirties bausmę Nor
vegijoj, kuri buvo panaikinta 
prieš 65 metus. Visą šį laiko
tarpį Norvegijoj niekas nebu
vo baustas mirtimi. To ir ne
reikėjo daryti, nes nebuvo nu
sikaltėlių, teko uždaryti keli 
kalėj mai. Vokiečiai nubaudė 
35 metų norvegą Carlos Santi 
mirtimi už tai, kad jis uždrau
dė vokiečiui šeimininkauti sa
vo name. Vokiečių lakūnas 
Santi narųe Susiginčyjb. tai 
Santi jį ten ir nudėjo. Užtai 
vokiečiai Santi sušaudys.

Vokietijoj vagystės 
didėja

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 20 d. — Dortmundo teis
mas vakar nuteisė vokietį, ku
ris pasisavino kelis vokiečių 
kareiviams siunčiamus maisto 
pakietukus. Už maisto produk
tų pasisavinimą jam davė 12 
metų kalėjimo. Teisėjas pabrė
žė, kad ateityj, jeigu pasikar
tos panaš os vagystės, tai nu
sikaltėlis bus teisiamas mirti
mi. Teisėjas turi tokias instruk
cijas kasdien vis didėjančiai 
vagystei sumažinta

Berlyno gyvento
jai slepiasi

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 20 d. — Vakar Berly
no gyventojai buvo priversti 
keltis ir bėgti į slėptuves. Vo
kiečiai skelbia, kad britų or
laiviai nepajėgė perskristi Ber
lyno. Vokiečiai juos sulaikė. 
Tai ketvirtas bandymas bom
barduoti vokiečių sostinę. Ligi 
šiam metui niekas, išskyrus 
anglus, nebombardavo Berlyno 
šio karo metu.

Graikai gaus turkų 
. pagelbą

ATĖNAI, Graikija, rugp. 20 
d. — Turima žinių, kad Tur
kija ateis Graikijai į pagelba, 
jeigu ji bus italų užpulta. Tur
kija yra padariusi sutartis su 
Britanija, kurios ją įpareigoja 
padėti užpultai Grąikijai. Grai
kų pasiuntinys Atėnuose šian
dien buvo pas ministerį pirmi
ninką generolą Metaksas ir 
jam pasakė, kad Turkija yra 
pasiryžusi pildyti savo pasiža
dėjimą, t

Penkta kolona pade
da belaisviams

ONTARIO, Kanada, rugp. 20 
d. — Vienas Kanadon atvežtas 
vokiečių karo belaisvis paspru
ko iš koncentracijos stovyklos. 
Jis išsikasė 50 jardų ilgio tu 
nelį ir pabėgo. Jam padėjo pa
bėgti viena penktos kolonos 
moteris, kuri ateidavo kartas 
nuo karto jį aplankyti. Belais
vis paliko belaisvio drabužius 
ir apsivilko atneštais civiliniais. 
Belaisvio kambaryj policija ra
do radi jaus aparatą, kurio pa
gelba jis susižinodavo su penk
tos kolonos agente. Polic ja 
ieško belaisvio ir įtariamos mo
ters.

Paskandintas kelei
vinis britu laivas C*

DUBLINAS, Irlandija, rugn. 
20 d. — Pranešama, kad po
vandeninis laivas paskandino 
britų keleivinį, kuris p^ukė į 
Ameriką ir vežė karo pabėgė
lius. Povandeninis laivas palei
do dvi torpedas. Užmušė sep
tynis keleivius, o kitiems pa
vyko išsigelbėti. Išsigelbėju
sius paėmė Jugoslavijos laivas, 
kuris tuo metu plaukė pro ša
lį. Išgelbėtieji atvežti į Dubli
ną, Irlandijos uostą. Pavyko 
išgelbėti ir laivo tarnautoją, 
kuri buvo išgelbėta prieš porą 
dienų, kai kitas povandeninis 
laivas nuskandino pirmąjį jo
sios laivą.

Italai puls Raudonos 
juros įplaukas

ROMA, Italija, rugp. 20 d.
— Italų vyriausybė praneša, 
kad paėmus britų Somaliją vi
sa italų karo jėga bus siunčia
ma Raudonosios juros įplau
koms paimti. Dabar italai val
do tiktai vieną pusę mirimos 
juros, bet negali ja naudotis, 
nes britai dominuoja visą Ade
no įlanką ir neleidžia italų lai
vams nei priartėti. Jeigu ita
lai negalės paimti Raudonosios 
juros, tai jiems ir Somalija yra 
visai nereikalinga. Ši jura svar
bi italams, nes ji kontroliuoja 
Suezo kanalu plaukiančius lai
vus.

Italu liaudis ne- 
nori karo

ROMA, Italija, rugp. 20 d.
— Pranešama, kad italai jau 
yra labai išvargę ir nenori 
daugiau kariauti. Ligi šiam 
metui italai kentė badą ir gy
veno vergų gyvenimą manyda
mi, kad visa tai pasibaigs ir 
laikui bėgant bus geriau. Bet 
karas, kurian Mussol 'ni į vėle 
kraštą, atima ir šias viltis. 
Šiandien visi mato, kad ekono
miškai Italija daug blogiau sto
vi negu prieš fašistų režimą. 
Viską kontrobuoja vyriausybė. 
Mėsos nėra, duonos duoda la
bai mažai, žuvis, kuri Italijoj 
buvo pigiausia, taip pat dingo, 
nes karas išardė visą žuvinin
kystės pramonę. Žmonės lau
kia karo pabaigos.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Anglų aviacija bombardavo Kielį ir Ruhr apylinkes, kur 

randasi svarbus vokiečių karo fabrikai.
— Vokiečių aviacija nerodė didelio aktyvumo. Anglija bu

vo aptraukta debesimis ir negalėjo įžiūrėti taikinių.
— Irlandijoj nukrito vienas vokiečių bombanešis. Visi še

ši jo kareiviai suimti ir padėti koncentracijos stovyklon.
— Laimingai Angliją pasiekė didelis amunicijos transpor

tas. Visa karo medžiaga pirkta Amerikoj ir už ją sumokėta 
37 milijonai dolerių.

— Bulgarų ir rumunų vyriausybės daro reikalingus žing
snius, kad perduodant teritoriją nebūtų toks didelis kraujo pra
liejimas, kaip buvo Besarabijoj.

— Roosevelto atstovas pas popiežių Myron Taylor kalbė
josi su vyriausia bažnyčios galva pusantros valandos laiko. Tay
lor grįžta į Ameriką.

— Politinė padėtis Meksikoj labai įtempta. Almazan šali
ninkai tvirtina, kad jie šauksią antrą parlamentą ir pripažin
sią Almazan prezidentu.

— 100 japonų orlaivių bombardavo naują Kinijos sostinę
Čungking. Miestas padegtas ii* padaryta labai daug nuostolių.

— Paskutinę minutę pranešama, kad anglų aviacija bom
bardavo 30 vokiečių aerodromų. Smarkiai bombarduota Pary
žiaus priemiesčiai, kur stovi vokiečių kariuomenė.

Nedovanotinas 
Petain valdžios 

žiaurumas
CHANCY, <š\ieicarija, rugp. 

20 d. — Petain vyriausybė nu
tarė atiduoti naciams visus vo
kiečių antifašistus, kurie pa
bėgo į Francuziją ir tęsė kovą 
prieš Hitlerį. Nacių įgaliotiniai 
važinėja po visą neokupuotą 
Francuziją su ilgais sąrašais 
ir. ima kiekvieną vokietį -emi
grantą, > kurį tiktai suranda. 
Petain atiduoda net ir tuos vo
kiečius, kurie ilgus metus bu
vo ištarnavę franeuzų užsienio 
legione. Vokiečiai, tarnavę fran
euzų kariuomenėje, yra atiduo
dami Hitlerio agentams su už
sienio legiono uniforma. Gali
ma spėti koks likimas laukia 
šių vokiečių antifašistų. Dau
gumą jų Hitleris tuojau sušau
dys. Daugeliui vokiečių socia
listų gręsia mirties pavojus. 
Nė viena vyriausybė nebuvo 
tekia žiauri šiuo atžvilgiu, kaip 
dabartinė maršalo Petain. Ji 
užtraukia gėdą. visai Francu- 
zijai.

ATĖNAI, Graikija, rugp. 20 
d. — Pranešama, kad italai 
paleido graikų prekybinį laivą 
Attiki, kurį buvo sulaikę Pa
lermo uoste. Graikai praneša, 
kad italai iškrovė dalį krovi
nių. Laivas plaukė iš Lisabono 
j Graikiją. Vežė įvairiems grai
kų pirkliams priklausančią me
džiagą. Italai išsikrovė cukrų 
ir įvairios, rųšies geležį. Už pa
sisavintas prekes nieko nesu
mokėjo. Atrodo, kad graikų- 
talų santykiai kiek pagerėjo. 

Hitleris padarė intervenciją 
Graikijos naudai. Jis nenorįs 
dabar karo Balkanuose.

HAGA, Olandija, rugp. 20 d. 
— Vokieč ų teismas okupuoto] 
Olandijoj šiandien nuteisė vie
ną Olandijos pilietį trims me
tams kalėti vien dėl to, kad 
pastarasis driso užrašyti ant 
augančio medžio: — šalin Hit
leris! Ki'tam girstelėjusiam 
olandui pro lupas išsprūdo ke- 
’i Hitlerį įžeidžiantieji žodžiai. 
Teismas jam davė 30 mėnesių 
kalėti. Dar vienas, kuris drįso 
klausyti olandų kalba britų Ra- 
dijaus valandėlę, nubaustas še- 
š ems mėnesiams. Vokiečiai 
praneša, kad tai lengvos baus
mės. Jeigu olandai drįs ir to
liau vokiečius įžeidinėti, tai 
bausmės bus žymiai sunkes
nės.
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ISPANŲ LAISVES KOVA
(Tęsinys)
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Garcija Oliver pasiūlė Goded 
pasiduoti, bet pastarasis į jo pa
siūlymų atsakė dar smarkesne 
ugnimi. Tada buvo įsakyta at- 
vežtajai kanuo.ei pradėti ūgių 
be persto j inio, o darbininkai su 
policininkais, policijos unifor
mų numetusiais, pradėjo dar 
smarkesnį spaudimų. Generolas 
Goded įsitikino, jog nėra jėgos 
šiokiam puolimui atsilaikyti. 
Kai pamatė, jog kanuolės šū
viai pradėjo griauti Kapitanijos 
sienas, kai visuose namo kam
puose dejavo sužeistieji, nutarė 
nutraukti ugnį.

Tai buvo vienas didžiausias 
Barselonos sindikalistų laimėji
mas prieš fašistus. Generolas 
Goded atidavė savo revolverį į 
pogrindį įsiveržusiam Garsija 
Oliver vadovaujamo kovos bū
rio nariams, o kiti štabo kari
ninkai, nenorėdami patekti į 
nelaisvę, atsuko savo revolverių 
vamzdžius į save ir ten pat, 
Kap.tanijon Lesive.ž ane.ų ko
votojų akivaizdoj, baigė savo 
valandas.

Generolas Goded pasidavė.
Generolas Goded tuoj buvo

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00
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1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UI.

nuvestas į Generaiidadą. Ten 
jis per radio pasakė trumpų 
kalbų, kurioj pabrėžė, jog pa
sidavęs respublikos valdžiai, šis 
Goded pareiškimas pakirto visų 
sukilėlių nuotaikų. O kas svar
biausia, netekę Kapitanijos, jie 
neteko pačio svarbiausio neFvo, 
kuris vedė visas operacijas, jie 
pasiliko be galvos, nes kartu su 
Goded Kapitanijoj buvo ir vi
si svarbiausieji sukilimo rengė
jai.

Po šio laimėjimo barselonie
čių rankosna pradėjo kristi ka
reivinės po kareivinių. Ligi tam 
metui aiškiai nepasisakiusi civi
linė gvardija taip pat pareiškė, 
jog ji prisidėsianti prie antifa
šistų. Ji matė, jog laimėjimas 
yra darbininkų pusėj.

Po pietų ne tiktai buvo likvi
duota Plaza de Cataluna įsistip
rinusios kulkosvaidininkų jė
gos, bet buvo .išvalyta Univer
siteto aikšte ir visas miesto cen
tras. Durruti, ištikimiausių savo 
vyrų lydimas, užėmė karininkų 
kazino, Kojon viešbutį, kur fa
šistai sugebėjo sutraukti didžiu
les jėgas ir buvo bemaną įsi
stiprinti Barselonos centre.
Pasidavė ir kitos kareivinės.

Visuose miesto centruose dar 
pleškėjo šūviai, sproginėjo bom
bos. Šį kartų jos buvo svaido
mos iš vienuolynų ir bažnyčių, 
kur buvo susislapstę visi deši
nieji elementai. Į v.onuohnus 
skubėjo visi fašistai ir kovas 
pralaimėjusieji karininkai. Vi o 
nuoliai jiems noriai atidarė du
ris ir padėjo kovoti.

Bet jau buvo aišku, jog per
gale bus antifašistų pusėj. Pe- 
draibės, Montžuiko, Plaza de 
Espana ir kitose kareivinėse 
prasidėjo vidujis bruzdėjimas. 
Karininkai norėjo teroru įbau
ginti kareivius,* be L tikrųjų da
lykų būklę žinantiems ispanams 
jau nebeveikė joki grasinimai. 
Buvo dar keli karininkų bandy
mai organizuoti atsispyrimų, 
bet viskas nuėjo niekais. Arba 
tie karininkai patys turėjo kiek 
galima greičiau bėgti, arba iš 
lauko kareivinėsna įsi veržu k ji 
sindikalistai juos nuginklavo ir 
atidavė teismui.
Darbininkai puola San Andrės 

kareivines.
Nepasidavė tiktai didžiulės

» KANE < ual company 
,5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTASJ Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ............................ .1
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
,ąnt 50 tonų ar daugiau tiktai ......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $0.25

Sales Tax ensira perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas .......... ©
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2443—Medalionai staltiesei.
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I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 2443 |
Į 1739 So. Halsted SL, Chicago, III. |

| čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...................... j

I Vardas ir pavardė.................................................................................................—I

’ Adresas...............................................       — I

I Miestas ir valstija..... :...... ....................................     -j
V- «m* MM —-• mm. — mm *M* MM. MM MM M(M MM

San Andrės ir visai prie uosto' 
stovinčios Aturazanas kareivi
nės. Vienose buvo patys geriau
sieji artileristai, kitę j buvo pus- 
karimnkų mokykla. Ir vienur 
ir kitur buvo daug atsargos ka
rininkų ir iš lauko įėjusių fa- 
langistų. Jie žinojo koks jų li
kimas laukė, todėl ir gynėsi L- 
gi paskutiniųjų.

Nors sindikalistai keturias 
naktis jau buvo įšbudėję, ta
čiau jie nemiegojo, iš visų Bar
selonos kampų traukė vyrai į 
pavojaus vietų. Tiktai šį kartų 
traukė ne tuščiomis, bet gink
luoti kovai tinkamais ginklais. 
Kas šautuvų nešėsi, kas iš kari
ninkų atimtų revolverį, o buvo 
ir tokių grupių, kurios vilko 
kulkosvaidžius. Skubėjo ir di
džiavosi, nes tai buvo trofėjai 
įsigyti kovos lauke. Žinojo, kad 
niekad iš rankų jų daugiau ne
turės išleisti, nes tokių istori
nių momentų ne dažnai pasi
taiko.

San Adres kareivinės tuoj 
buvo apsuptos. Iš jų nebuvo iš
leidžiama nė viena kareivių 
kuopa, nė vienas kariškas au
tomobilis. Kas iš kareivinių iš
vykdavo, norėdamas su kitais " -sukilėliais užmegsti ryš.us, tas 
į kareivines jau nebegrįždavo. 
Virš kareivinių pavakare dar 
kartų pasisukino orlaivis, kuris 
numetė keletu bombų. Ten e- 
santieji karininkai matė karei
vių nuotaikų ir žinojo, jog su 
jais nėra kas daryti. Be to, juos 
pasiekdavo žinios apie kitų su
kilėlių likimų, kuris neatrodė 
labai patraukiantis.

Patys svarbiausieji sukilimo 
dalyviai, paryčiu, dar nakties 
tamsoje pradėjo bėgti iš kar<e?-: 
vinių. Vieni jų pateko sargy
bas einančių darbininkų rankos
na. Kitiems pasisekė pasprukti 
ir laikinai pasislėpti. Pirmad e- 
nio rytų izoliuoti ir atskilose 
kareivinių salėse uždarytieji ka
reiviai pasijautė, jog jų virši
ninkai kaip ryto rūkas išgara
vo. Ilgai nelaukę <Jie įiatys ati
darė kareivinių v^ft^^/gink- 
lų sandėlius.

Paskutinis sukilėlių lizdas.
Pirmadienio rylų pasiliko tik

tai Atarazanas kareivinės. Sin
dikalistai nė vienai akimirka 
nenuleido akių nuo šio sukilėlių 
lizdo. Iš pirmo momento buvo 
matyti, jog ten buvo susispietę 
praktiškiausioj i fašistų strate
gai . Jie užėmė ne tiktai karei
vines, bet tuojau paėmė visus 
aplinkinius strateginius punk
tus.

Didžiuliai! Kolumbui paminė
ti paminkiau, kuris stovi Bar
selonos uoste ir iš kurio galima 
apšaudyti Rambių, Kolumbo 
alėjų ir visas gatves einančias 
į uostų, įkėlė du kulkosvaidžius 
ir naikino kiekvienų, kuris drįs
davo artėti prie kareivinių.

Greta kareivinių stovinčios 
bažnyčios bokštai! įkėlė taip 
pat kulkosvaidžius ir nele'do 
niekam iš pryšakio prie karei
vinių priartėti. Atarazanas už
pakalyj buvo tokia stora muro 
siena, kurių paimti paprastomis 
jėgomis niekas nei galvoti ne
galėjo.

Ištisas 24 valandas prie Ata- 
iczanas ėjo nepertraukiamo i 
kovos, bet nesimatė, kad viduj 
c .autieji fašistai rodytų nusilpi
mo žymių arba norėtų pasiduo
ti. Iš visų strateginių punktų 
ėjo tokia taikli ugnis, kad per 
24 valandas vien liktai prie Ata
razanas buvo paklota 200 drą
sių sindikalistų.

Civilinė gvardija atsisako 
kovoti.

Civilines gvardijos virš n ti
kas, norėdamas darbais įrodyti 
savo ištikimybę respublikai, 
prašė lejsti civilinei gvardijai 
užimti Atarazanas kareivines. 
Jis prižadėjo tai padaryti per 
keletu valandų. Seni prityrę 
kariškiai priartėjo prie kareivi
nių, užėmė darbininkų padary
tas barikadas ir bandė Ataraza- 
nas malšinti. Kai pasipylė jų

kryptimi kulkosvaidžių lietus,'tatai buvo tokie palys. Viduj 
kai pradėjo į jų apąkasųs kris- esantieji fašistai jautė, jog ar
ti bombos, civiline gvardija pa- tėja paskutiniai momentai, jog 
sltrgukė ir anarchistai vėl ture- prieš tokį spaudimą jie negalės 
jo užimti jų vietas.

Vos tiktaį prašvito rytas Le- 
ča būrys jau pradėjo savo ugnį ... ,1 mo apimti mėtėsi prie kareivi

nių, bet prie pačių kareivinių 
vartų, kulkosvaidžiai juos visus 
išklojo. Askano ėmė organizuo
ti kitą puolimą. Apie mirusius 
ir sužeistuosius jis visai negal
vojo. Per šias 24 valandas jų 
buvo tiek daug Barselonoj. Jį 
vedė vienintėlė mintis — nu
malšinti sukilusius fašistus.

atsilaikyti. Jie iškėlė baltą vė
liavą. Daugelis manė, jog jie 

. jau nutarė pasiduoti. Džiaugs-
į Kolumbą. Po kelių šūvių pa-) 
minklas pakrypo ir nustojo tar
škėti kulkosvaidžiai, žaibo grei
tumu prie paminklo metėsi ko
votojų būriai, kurie ilgai ne
trukę iš paties paminklo viršū
nės išmetė ant akmęjiinio grin
dinio visus tuos sukilėlius kari
ninkus, kurie šimtams darbi
ninkų atnešė įnirtį. Viena svar
bi strateginė vieta buvo paimta, 
bet Atarazanas dar toli gražu 
nemanė pasiduoti. ■■■■•

CNT Apsaugos Įiomitetas ap
tarė reikalą ir truks laikys nu
tarė kiek galima greičiau likvi
duoti paskutinį fašistų lizdą. 
Tai buvo reikalįnga. dar ir dėl
to, kad kituose Katajunijos mie
stuose padėtis bęvo neaiški ir 
. Organizuoti

ė to, pačioj

Askasa mirtis.

jau visai nėra reikalo saugoli 
savosios.

buvo reikalingi 
jiems parama.: 
Bąrselonuj dar buvo daug to
kių vietų iš kur nuolat buvo 
šaudoma į darbininkus.

Anarchistas Askaso veda 
puolimą.

Apsaugos Komiteto narys, ži
nomas anarchistas Francisko 
Askaso, pasisiūlė rankinėmis 
bombomis pralaužti varius. Su
daręs grupę žmonių metėsi kar
tu su jais. Iš kareivinių paleis-

Drąsių vyrų lydimas, jis pri
selino prie pačių kareivinių var
tų. Iš visų pusių terškėjo kul
kosvaidžiai ir rankinės grana
tos. Prisiglaudęs prie kulkų su- 
smaigyto ir nuo vakarikščios 
dienos palikto automobilio, pa
leido į kareivines keletą bombų, 
kurios sukėlė durnų debesis ir 
laikinai sustabdė kulkosvai
džius. Po to jis pats metėsi į 
kareivines. Prie pačių kareivi
nių jis krito kartu su jį lydė
jusiais draugais, kad daugiau 
jau niekad nesikeltų. Kulka pa
taikė į kaktą ir vietoj užmušė.'

Žinia apie Askaso mirtį žai-i 
bo greitumu ap ėkė visas kovo-1 
tojų eiles.

Sindikalistams ir anarchis
tams Askaso mirtis buvo tokiu 
dideliu smugiu, kad jie atrodė 
tarytum visiškai butų pamiršę 
bet kokių vertybių mastą. —■
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Revoliucinė Askaso praeitis.
Askaso buvo vienas pavyz

dingiausių kovotojų. Kovoj jis 
visuomet būdavo pirmutiniuo- 
ju. Buvo geras rašytojas ir la
bai geras kalbėtojas. Ispanijoj 
nebuvo tos valdžios, kuri nebū
tų jo persekiojusi, nebuvo tos 
provincijos, kurios teisėjai jo 
nebūtų reikalavę, bet taip pat 
nebuvo kito tokio žmogaus, ku
ris butų sugebėjęs taip aukštai 
iškelti revoliucinę dorovę.

Apie tūkstantis aplink karei
vines susispietusių kovotojų 
kerštu virė. Vieniems ritosi a- 
šaros per veidus, kiti, sučiaupę 
lupas, nė pusės žodžio netarda
mi, galvojo kokiu budu grei
čiau ir smarkesnį smūgį pasku
tinei fašistų tvirtovei suduoti.

(Bus daugiau)

daugumą puolusių darbininkų, bet kokių vertybių mastą. —■ 
Netrukus buvo organizuotas an- Jeigu jau Askaso atidavė sava 
Iras puolimas, bet ir jo rezul-: gyvybę, galvojo jie, tai mums

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOSE—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

j

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

AKIŲ SPECIALISTAI

■

Kiaušy kitę musų radie programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

ra POVILU IALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAU^/a IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
1 ' . DIENĄ IR NAKTĮ- "

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

1—Af 2 koplyčios visose
1—' 1 Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

^Draugi jos^N ąriai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Ncdėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 5107

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

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

vai. vakaro ii- pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso
Namų Tel.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir NedėL pagal sutart. 
Rez. 6631 So. Canfornia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

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

DR. HERZMAN
' . IŠ RUSIJOS _ 

r. Gerai lietuviams žinpmas per 39,-r 
metus kdipt> patyręs gydytojas chi* i 
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 SL, 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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200,

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
.ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

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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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

Susirinkimai. — Raportai

Neseniai įvyko SLA 152 kp. 
susirinkimas, kuriame delega
tas į Seimą išdavė raportą kas 
jame dėjosi. Jis pasakė, kad 
seimui buvo pranešta apie ty
rinėjimą dėl Tėvynės popieros 
trukumo.

Delegatas priminė, kad kon
trolės komisija dar suranda, 
kad yra permokėta už remon
tą per du šimtus dolerių, bet 
nėra bilos už ką išmokėta. 
Stebėjos nariai ir su tuomi ra
portas liko priimtas.

LSS. Raportas
Kitas raportas buvo išduo

tas LSS. delegatų susirinkime 
liepos 12 d. apie centro perkė
limą.

Raportas priimtas su džiau
gsmu. Kol kas dar nėra gauti 
dokumentai apie centro finan
sų stovį ir kuopų stovį. Kaip 
atrodo, tai naujai nominuoti ir 
parinkti žmonės dirbs gerai ir 
yra energiški vyrukai. Buvo 
raportuota kuopai apie dabar
tinę padėtį Lietuvoje. Priim
ta kelios rezoliucijos, į kurias 
liko įrašytas ir socialistų var
das. Toliau viskas turės būti 
dhroma vardan kuopos ar vi
sos centro valdybos.

Buvo pranešta, kad LSS. 
yra kviečiama į bendrą kovą 
už Lietuvos laisvę. Kviečia ka
talikai, kurie šaukia konferen
ciją Pittsburgh, Pa., rugpjū
čio mėn. Jie jau bando susi
tarti su tautininkais, smetoni
niais," voldemarininkais, Gele
žinio Vilko ir LSS. Katalikai 
skiria sau 9 atstovus, o ki
tiems skiria tik po 3.

Remkite tuos, kurie 
garsinas?

u\tattTTFNOSF'

Reiškia, bus 9 prieš 6 atsto
vus.

Bet musų 19 kp. ir centras 
galutino nutarimo apie prisi
dėjimą nepadarė, paliko pla
čiau visą dalyką apsvarstyti, 
nes katalikai niekad su kitų 
pažvalgų žmonėmis nesiskaito.

Darbuote su Katalikais.
Prisiminkim, kad ir pernyk

štę dieną pasaulinėj parodoj. 
Katalikai neleido kalbėti Dr. 
Jonui Šliupui. Tai buvo smū
gis visiems tautininkams ir 
pažangiems žmonėms. Su tais 
žmonėmis reikia gerai apsi
žiūrėti ir gerai apsisvarstyti, 
kad jie negalėtų žarstyti žari
jų svetimomis rankomis-

Šis momentas yra svarbus 
ir istoriškas. Prisiminkit tik pe- . ireitą karą. Tada irgi buvo su
tverta tautos taryba su centru 
Chieagoje. Kaip tada musų 
katalikai ir tautininkai strak-! 
sėjo ant socialistų? Ar atsime
nat tą, ar ne?

Musų dabar vadinama cent- 
ralinė LSS 19 kuopa surengė 
gražų išvažiavimą rugp. 15 d.J 
p. Kasmočiaus parke Great 
Neck L. I. Važiavome busais 
ir savais vežimais. Tai buvo 
smagus, linksmas, draugiškas 
išvažiavimas.

Man būnant aną dieną lietu
viškoj respublikoj kur tik nei
si, kur tik nežengsi, visur ran
di nusiminusį ir šnairiai me
tantį paniekos žodį Rusijos 
agentams sovietams už oku
pavimą Lietuvos, pasiglemži- 
mą Lietuvos respublikos. Ta 
pati panieka buvo taikoma ir 
Hitleriui. Smerkiamas ir Sme
tona už smurtą. Tik musų ko
munistai labai džiaugiasi ir 
telegramomis šeria Staliną dė
kodami už okupavimą Lietu
vos. Gaila,,'kad musų broliai 
išmainė savo kailius ir liko 
vilkais avių kailyje.

—Frank Lapinskas-

NAUJIENŲ ACME Tulei1'
CHICAGO. — David Lasser organizuoja WPA 

darbininkų uniją, kuri bus laisva nuo komunistų įtakos

Wilkes-Barre, Pa.

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI Iš DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPYKIT TARPININKO

PELNĄ

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

T F A RR ik A1 ŠIS KUPONAS YRA 1 JL ZaUI VJLA/VxjL
I VERTAS $1.00 ANT | *
, KIEKV^> 55pJoK,NI° i 1936-38 S. HALSTED ST
•------------------------------ ' Tel. MONROE 0377-0378

Naujienų Spulka

VADINSIS:—

MOKA;.3%% Už VISUS INDŽLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOGIATION, DABAR

Universal Savings 
and

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

Iš SLA 7-to apskričio 
išvažiavimo

Rugpiučio 11 d. įvyko SLA 
7-to apskričio metinis išvažia
vimas Saus Sousi Parke.

Diena pasitaikė graži, tai ir 
publikos buvo vidutiniškai. 
Pradedant Scrantonu iki Wa- 
nanie beveik visų kuopų stam
besnieji veikėjai dalyvavo.

Šiame išvažiavime dalyvavo 
gražus būrys ir svečių iš toli
mesnių kolonijų. Iš Philadei- 
phijos J. V. Grinius, adv. K. S. 
čaledinas, inžinierius W. E. 
Norkus. Iš IMahanoy City St. 
Gegužis. Iš Baltimorės adv. W. 
F. Laukaitis ir vietos adv. J. 
S. Lopatto. Apie 4 vai. po pie
tų prasidėjo programas. Ap
skričio pirmininkas M. Kupris 
perstatė visą eilę kalbėtojų. 
Pirmiausia adv. J. S. Lopatto, 
paskum adv. Laukaitį, J. V. 
Grinių, St. Gegužį, J. S. Saliu- 
ną, adv. Čelediną, inžin'erių 
Norkų. Beveik visi kalbėtojai 
išreiškė liūdesį, kad Lietuva ne
teko nepriklausomybės.

Kiek ilgesnę ir įdomesnę kal
bą pasakė J. V. Grinius ir St. 
Gegužis. Grinius prisiminė tuos 
laikus, kai jam teko kovoti 
prieš carizmą ir kad už jo gal
vą buvo pasiūlyta 1,000 rublių. 
Jis turėjo bėgti pusnuogis už- 
rubežin ir' 1905 m. pasiekęs A- 
meriką. Bet Grinius sako, kad 
carizmo valdžia nebuvo tok’a 
žiauri, kaip bolševikų. Bolševi
kų valdžia yra šimtą kartų 
žiauresnė. Toliau Grinius sako, 
kad ne dabar Lietuvai atsirado 
pavojus, bet jau buvo numato
ma prieš 14 metų, kada teisėta 
Lietuvos valdžia buvo nuversta 
ir kada diktatūrai palaikyti tu
rėjo karininkams ir genero
lams kelti algas ir segioti me
dalius.

Sulaužymas Lietuvos konsti
tucijos davė Lietuvos priešams 
gerą dirvą dirbti kaip iš vidaus, 
taip ir įš lauko, ir šiandien Lie
tuva liko prispausta po meškos 
letena.

St. Gegužis perbėgo SLA is
toriją, — kiek SLA yra sušel
pęs savo narius, ir pareiškė, 
kad prie SLA priklauso dau
giausia darbo žmonės. Pasitai
ko netekti darbo, tai persikelt i 
kitur gyventi. O kur tik rasi 
didesnę grupę lietuvių, ten rasi 
ir SLA kuopą ir tu busi pilna
teisis narys.

Adv. K. S. Čeledinas pareiš
kė, kad prieš 12 metų, kada jį 
kalbino rašytis į SLA, tai jis 
griežtai pasakęs, kad jam ne 
reikia, nes priklausąs inšiurins 
kompanijai, bet vėliau prikal
binę prisirašyti. Ir tada jis ne
matęs reikalo veikti, tik dabar 
supratęs, kad SLA yra gera ir 
naudinga organizacija ir pata
rė visus jaunuolius kalbinti ir 
rašyti į SLA kuopą. Čeledinas

sako, tai darbas sunkus, bet 
visgi busią galima prirašyti. I• 
i kuopų valdybas reikia įleisti 
jaunuolius, kad jie įprastų 
veikti.

Užsibaigus prakalboms ap
skričio sekr. J. Maceina per
skaitė anglų kalba rezoliuciją, 
kuri buvo priimta vienbals ai. 
Nėra abejonės, kad apskričio 
valdyba paskelbs rezoliuciją 
spaudoje. —St. Žukauskas.

.Marks Duos 
Furkotą Dykai 
Lietuvių Piknike

Sekmadieni, rugp. 25 dieną, 
Marks Credit Clothing krautu
vės, Chicagos lietuvių mėgia
miausios drabužių pirkimo kva- 
tieros, turės didelę, dubelta'vą 
būdą Oaks GroVe darže, prie 
119-tos ir Archer avė. Keletas 
įdomių dalykų yra planuojami 
šiai iškilmingai dienai.

Pirmiausiai, visi dalyvaujan
ti piknike bus kviečiami daly
vauti išlaimėjime, kuriame ku
ris nors laimingas asmuo lai
mės gražų, 1941 m. furkotą. 
Nieko nereikės pirkti — tik
tai paprašykite savo t kieto 
dykai prie Marks budos. Marks 
organizacija ten rengiasi suda
ryti rūpestingai suplanuotą pa
rodą, kuri parodys įvairius pro
cesus furkoto gaminime. Kai
lių ištasytojas ir kailių kir
pėjas išbus būdoj visą dieną, 
siūdami furkotus iš originalių 
skurų. Toj didelioj parodoj bus 
pilnas, save paaiškinantis pa
rodymas proceso, kuriuo kiek
vienas Marks furkotas yra pa
siutas.

Ši paroda yra dabar specia
liai ruošiama Hallander kom
panijoj, Ncw Yorke, iš kur ji 
bus atsiųsta.

Vėliau dienoje Marks krau
tuvės parengs žibančią ir spal
vingą madų parodą, su grupe 
gražių mergaičių, kurios mede-

liuoja visose 1941 madų paro
dose. Povilas šaltimieras pa
aiškins, savo populiaru budn, 
šį vaizdą susirinkusiems.

Dienos svarbiausias punk
tas, paskelbimas furkoto la- 
mėtojaus vardą, bus atliktas 
nuo estrados. Kiekvienas ir bi
te vienas yra kviečiami daly
vauti šiame išlaimėjime. Pa
matykite tą furkotą Marks 
Credit Clothing būdoj pikn.ko 
darže sekmadienį.

(Skelb.)

Rinko Pašto Ženklus 
Per 30 Metų; Vakar 
Tie Pavogti

Skaito Jų Vertę Į .$27,000
Dr. Julės A. Wimberly, 1734 

Thome avė., su pasišventimu 
ir entuziazmu rinko pašto žen
klelius iš viso pasaulio per 30 
melų ir savo rinkimo vaisiais 
galėjo pasidžiaugti. Jo suko- 
lektuoti ženkleliai sudarė 31 
tomą, kurių vertę ekspertai ro- 
kavo į $27,000.

Vakar Dr. VVimberly, labai 
susijaudinęs, pranešė policijai, 
kad nakties laiku piktadariai 
’siveržė į jo gyvenimo butą, ir 
išsinešė visus štampų tomus.

e Viešų darbų komisionie- 
rius, Oscar E. Hewitt, vakar 
paliepė gatvių prižiūrėtojams 
toliau vesti kovą, kad namų 
savininkai prisidėtų prie šva
resnio ielų užlai’ ymo.

REIKIA VYRŲ
AEROPLANŲ 

STATYBAI 
žiūrėkit skelbimą Šios dienos 
laidoje ir skyriuje, kur rei
kalaujama darbininkų.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Bukit M’alonys 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
?kzaminuot jas moderniškiausis 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYLIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

MONTI Studios— tiesiogiai

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Angliją įveiks 

v-. T. • 
i tris dienas 

Z■

BERLYNAS, Vokietija, ruap. 
19 d. — Vokiečių lakunai-žval- 
gai praneša, kad vokiečiai turi 
viską paruošę Anglijai pulti. 
Vienas karo vyras pareiškė, 
kad vokiečiams yra reikalingos 
trys gero oro dieųos ir Anglija 
bus įveikta.

Tęsiamos derybos 
dėl sargybų Šan

chajuje
ŠANCHAJUS, K nija, rugp. 

19 d. — Amerikos admirolas 
Hart šiandien paskelbė spau
dai, kad derybos vestos tarp 
jo ir japonų kariškių, dabar 
yra vedamos tarp Washingto- 
no ir Tokio. Wang, japonų oku
puotos Kinijos ministeris pir
mininkas, paskelbė, kad ne ja
ponai turi pasirašyti sutartis, 
liečiančias sargybas tarptauti
nėse koncesijose, bet jo vyriau
sybė. Atrodo, jog tarp Wang 
ir Tokio vyriausybių yra nesu
tarimų, bet tikrumoj tai tik
tai ieškoma priekabių, nes 
Wang vyriausybė negali pro
testuoti prieš japonus. Japonai 
ją pastatė, japonai jai ir diri
guoja viską.

Moteris mirė dėl 
storumo

LONDONAS, Anglija, rugp. 
19 d. — Vakar pasigirdo Lon
done naujas aliarmas, visi sku
bėjo pasislėpti nuo vokiečių 
bombų. P. Arce priėjo prie slėp
tuvės, pabandė kel s kartus pra
lįsti pro duris, bet negalėjo. 
Ji buvo tiek stora, kad nepra- 
lindo pro skylę. Tuo tarpu į 
jos namą krito vokiečių bom
ba. Slėptuvėje buvusieji visi iš
sigelbėjo, o storoji ^po už
mušta prie pačių slėptuvės du
rų.

Skelbimai Naujienose 
kmcla nauda dėlto, 
■ad pačios Naujienos 

_,ia naudingos. 1

įgis*;

Chicagoj
Labiausiai parodingas Fur 
kaučių pasiūlymas

Avenuę

> ■ ĮMOKĖJUS PRISTATYS JI KAUTĄ
Pastebėkit nepaprastą pasirinkimą nau
jų kailių—Assembled Marmot—Chev
ron Seal Dyed Coney—Black CaracuI 
—Chinese Kidskin—Mink Dyed Coney < 
—American Oposum—Gray Persian Ca- 
racnl. Jums patiks pasiuvimas nauji 
“yoke backs”. Naujos mados rankovė? 
ir pečiai. Naujausios mados, apie tai 
eksnertai kalba.
Kožnas MARKS Furkautis Garantuotas

/ r 3 119 . L i n ąoI n A v ę n u e.
|> 1654 W. Chicago Avenue
E 32 W. VVashinaton Street < 6j06W. Cermalr Rįfld

Op®n Tuciday. Thursdoy & Soturday Nlghh

3® /: < S
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Sutaupinkit 40% 
IMirbSjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. S. A.
įkūrėjai 

“MONTIGRAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
NIEKAD - NENYK

STANČIO 
ORO NEĮVEIKIAMO 
Jis negali nukristi! 
~7on8 south’ 
PAULINA ST.

PROspect 12««

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

’39 La 
Coupe, 
W. W.

turime tokius bargenus,
kaip

Šalie Conv.
Radio, Heater, 845

’39 Pontiac Conv. Coupe 
Radio, Heater, W. W.
’39 Ply. 4 Dr. Tr. Sėd.
Radio, Heater
’39 Dodge 5 Pass.
Sedan

*685
*395
$495

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

madieniais.

7405 Stony Islarid Avė.
DORCHESTER 2505—2506

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

$13.50
$50.00

RAUDONGYSLIŲ C O E Af| 
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai ..................

$2.00
$1.00

DOUGLAS PARK HOSPFTAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

INSURANCE 1
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namu savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabl- 
lltles.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki S vai. Sekmadieniais — 
nue • ryto iki 1 vaL popiet
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily New^ 

Published Dalįy Except SundayPublished Dai|y Except Sunday 0y 
The Litįuanian Jfews Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
~ Tę)ephone ČANal 8500

★ Subscription Rates:
$5.00 per yėar in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 

» $8.00 per year in Chįcago
3c per’ copy.

Ęntęred as Seęond Class Matter 
March 7th 1914 at thę Post 0fficę 
o f Chįcago, ‘ IŲ., tmi 
Marcn 3rd i87?- ' ' '

|8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75 I

. 3 

. 18

. 75

T .... the Post Office
111., under the act of

Naujienos pn a kasdien, išski
riant sekmadienius. Lęidžia Naujie
nų Bendrove, 1739 Sd. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kalnas
Chicagpje—paitu 

Metams ........... . ........
Pusei metų '_
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui 1^....^__

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija ____ ____

Savaitei ------------------------
Mėnesiui ______________

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

Metams _________________ $5.00
Pusei metų ______   2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnėsiąms ___ :___L 1.00
Vienam mėnesiui ----------- .7p
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: '
Metams .........    $8.00
Pusei metų _____________ 4.00
Trims mėnesiams --------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Anglija gauna lėktuvų ir Ąmerikos, pęį lįT)}kąs 
neperdaugiausia. Spėjama, kapį Jungtinėse Vąlstijpse 
dabar padaroma anglams kas įpėnesis tarp 6Q0 įr $Q.Q 
mašinų. Iki sausio mėnesio ta gajpy^a pąsiekąiąptį įąf- 
pe 1,300 ir l?800 mašinų. Jeigu ąngląį šiandien jau vie
ni pasidaro daugiau lėktuvų, nęgų jjiįjerįč, tai pridėjus 
Amerikoje pagaminamus lėktuvu atęipap.eiąis metais 
jėgų santykis ore turės neišvengiamai pąkrypfį Angli
jos naudai — kartu su tuo ir karo lainjėjipjp šąiįsąį.

Churgtall ip

V-

Karo naštą Italiją alsina
Užsienio korespondentai Italijoje visai atvirai rašy

davo sąvo laikraščiams, pirma negu Italija stojo į karą 
nacių pusėje, kad Italijos žmonės yisai neturi noro ka
riauti. Mussolini stengėsį kiek galėdamas pažadinti 
žnųo le karingą nuotaiką, ir, pagaliau, kuomet jisai 
pas£€)bė karą Anglijai ir Frapcuzijai, tai telegramose • v IS 
delis entuziazmas”.

Jeigu entuziazmas buvo, tai, matyt, jisai jau išga
ravo. Nes vienas Amerikos korespondentas, kap. M. M. 
Corpening, iš Romos praneša, kad “Romoje visur paste
bima ženklai, jogei Italijos žmonės visiškai nesiintere- 
suoja karu ir jojo pasėkos greitai juosius alsina”. Jisai 
paduoda, kaipo typingą, šitokį vieno italo samprotavi
mą:

‘Ttalijq§ žntypės kentė vergiją per daugelį me
tų, tikė.dąpųpsi, kad jų vargas atneš ekonomini pa
gerėjimą pęjąįmįpgai įr nusigyvenusiai šaliai, bejt 
dabar jie kad jų sutaupos nyksta kare. Jie 
neužmirštą Įo faktų, kad jiępis teks ųžpiokėti skau
džią sąskaitą.”
Tas korespondentas rašų, kad maisto trukumas Ita

lijoje darosi tolyn vis aštresnis. Ęestęrąnuose mėsos ga
lima gauti tiktai šeštadieniais įr sekpiaęliepiais. žųyies 
beveik visai nėra, nors žuvis pirpiiąųs bučiavo pigiausias 
rpatytą;? Įtąlijoje. Dėl karo žvejai bijp plaukti į jurą. 
Amunicijos dirbtuvėse jau Iželis gautus buvo sabotavę 
ąkj;ų, kųrįų pasėkoje žuvo nemažaį gyvasčių.

Italijos žmonių dvasiai ^ųstippip’ti ĄIųssolipi turėjo 
laimėti kokią nors J/p^galę”, Taigi jįsai^pąsiųptė ąripįr 
ją užkariauti brįtiį’ rfiėnkąs vertės kpĮcpįįją Ąfpįko^ 
Somaliland. Bet tai labai neyąisipgąs skįypąs žppįės ~ 
spiplynai ir krūmokšliais apžplę kąlpai, kųrįųose įtik 
avys randa maisto.

£ai ateis žiema, jeigu kąrąs $ąy nepūs įpį tp 
pasibaigęs, Italijos žmonės ims dar lapiąų prieš 
savo “dįųčę”, nes tuomet jie bus ir alkani ir kęptės 4eį 
šalčio. Italija savo anglių nerupi.

omos buvo skelbiama, kad miniose viešpatauja “di-

Anglijos nuostoliai
Premjeras Winston Chuychill raportavo parjąippp- 

tui, kad nuo pradžios karo ikj dąbar ĄngĮįja turėjo npp7 
stolių užmuštais, sužeistais ir patapusiais i nelaisvę 
92,000 vyrų. Žymi dalis šitų skaičiaus yra beįąiąviąi? pa
imti vokiečių daugiausia, mafyt, Belgijos jpyšĮppse.

P.ereitame pasaulio kare per pirmuosius metus ang
lų puostoliai buvo pasiekę 3(55,000. Taigi dabartiniarpe 
kare žmonių gyvasčių, bent kiek tai liečia anglus, žuvo 
beveik keturis kąrtus mažiau.

Q buvo pranašaujama visai priešingai. Japertai ir 
neekspertai sakydavo, kąd šitaipp k^FP žiponės krls: 
kaip musės — nuo oro bomfyų, įcąpųplių, nųgcĮiflgų 4ų- 
jų ir kitokių žudymo pabūklų.

Tačiau — tikra skerdyne dą?, gal hpt, ųpprąųįgĮėjo.

lėktuvo gamyba

apžvalga
I

ATGĄL

Apie bįyželįo mėn. pabaigų 
Aukščiausiojo Sovieto (t. y. 
Stalino parlamento) prezidiu
mas nutarė prailginti darbp 
dienų įr darbo savaitę. Iki t,o 
laiko Rusijoje bųyo šešių dienų 
savaitė — vadinasi, penkias 
dienas darbininkai dįpbdayo, p 
šeštų ilsėdavosi; o darbo diena 
susidėdavo iš šešių arba septy
nių valandų. Ęet dabar tapo 
įvestą 8 valandų $arbp dieną ir 
7 dieąų savaitė.

Jai ne žingsnis, bet y įsas 
šuolis atgal į praeitį.

Per metų metus bolševikui 
gyrėsi, kad jų “darbininkų tė- 
'vyne” yra vienintelė šalis' pa
saulyje, kur žmonės dirba tik
tai penkias dienas savaitėje ir 
tiktai šešias valandas per die
nų. Ir visų laikų jie skelbė, kaJ 
sovietų Rusija daro “milžiniš
kų pažangų” po dfaugo Stalino 
vadovybe. Tai kam gi dabar

pinimų pąpąikinti ir gpįžti į lai, 
kų jie iki šiol smerkė?

Bet bolševikai moka ir iš ši-
. • . . • • ■ į I ’ ‘ «

to atgalęiviško žįngsnįp pasi
daryti sau politinio kapitalų. 
Sųyietp pręzidiuųias Maskvoje 
padarė pareiškimų, kad grįži
mas į 7 dieųų savaitę įr 8 va- 
laųdų darpp dienų yrą darpipas 
su Įiksįų ‘.‘pakelti gųpųybų ir 
sųstįprinfi -krųštp sapgipi}ų”. 
Kųrfų ppof-sųjupgųu įąpyba iš- 
M<i<» F3$!?<lama
parbiniųkųs pųsiaųkpjį įėyypės 
jųbųį, peš hupžpązįnp^p šalyse 
jįųpbp yalųpd,QS ,esančių? dar il- 

ąįrjį, —
hųpitų|istiniapie 

pasaulyje — Ęųypppjp, Ązi- 
jpje, Wk°je
Ąųsj;pųlįjpję - pramonė,

|F ŽWės ųkis vi- 
pųjųpgtųs tųppaųti )<a- 

pp reikalams. J^ąpįįąlięti- 
pią darbįpinkų ękąpįpitavi- 
mo presas u'|y^r^|ąą ligi pa
šutinęs ribos, 1^—
12 įp daugiau y^Įąndy į parų, 

Jfi? rfei® jwW ,4ie- 
Bos ir

Tai mite AfiiPrikos 
pramonėje 4ap}4ųiqį<ąj apla
mai nedirĮįp § va
landas ppr fjjppjj.
dirbtuvių fįĮi pųj^ fjjppos 
Špšpadieniaįg, o |<aį )<ųr {JpŠfa- 
dieniaįs visai ppjįphųjpa. Ęn|ii- 

iW hHYP yųlųn- 
<įų dųrbp sayųifė; p^tąipp yal- 

f? pmiKiRP’ bet 
ir. da^r flpFTOh fĮ$FlW 
Francu^jjojp yyų § yų|ųpdos: 
^pglijoje — p^ipFjpt fo, Jųnį

mo pęesas u^yęržtąs Ugi 
a i • • a a • a *■

Kitas Jabąi jdppips faktas, kPFl sąvp Ulboje parja- 
mente pažymėjo premjeras Ghųrcfiį)|, ¥££ tą§, kad JBpį- 
fanija dabar gamina visokių rų^įų lėktuvus jįąug spė
čiau, negu Vokietija. Nor$ bfįįų ppp įąįyynas $ąr nėra 
toks didelis, kaip Hįtjerip, beį turi vilĮį nar
pius pavyti ir pralenkti.

Jeigu taip yra, kaip GhupphiJFas sąkp? tai ne Hitle
ris paklupdys Angliją, bpt įisąi pąts W paklupdytas. 
Dabartiniame kare laimės ta šąlis, ktR orą.

Kąrp prašioje sąjungipjnkų aviacija |?uvq visgi 
menka prięš Ųitlerjo,. Jisąi tpdėl galėjo parblokšti Len
kiją, Norvegiją, Holandiją, ĘeĮgiją ir ^rąncuziją. Ini- 
piatyya visą jaiką bųyo jo pusėję. Sąjungininkai galėjo, 
tiktai gintis, šįgn.dien bepaliko kovos lauke yieųa tiktai 
Ąnglija. Jeigu ji viena da^ar sugeba pagąmipti d^P^iay 
lėktuvu, negu naciai, tai jos karo gamyba padarė nuo
stabų progresą. Nėra rimto pagrindo manyti, kad tai 
tuščias pasigyrimas anglų pusėje, nes ChuncĮiill nėrą 
toks žmogus, kuris sąmpningąį sąkytų netiesą parlą- 
pientui.

sunkioji artilerija neparuošė 
tinkamai dirvą pėstininkų pijo- 
}imHk

Norėdami ičg&lUčti pstei’ 
Raleidft i 4&rh9 tete 

ir pirmi rezultatai buvo gan 
puikus, nes ąe tik prasilaužė 
pro vokiečių eiles, bet dargi 
paęmę ąpię 3,Q0Q yokįęčįų į 
belaisvę.

Pasirodę, įp£ Chąręhil!j3 tu
rį qiĮti|tį, bęt vojęįečįąi greitai 
pątyiFtinp PhHrcbilliQ 
įog tankai ąęsuteik? to ^ero, 
kupio tikimasi, p.es pradėjo 
fppjąp kasti prieš apkasus gra- 
bes nuo keturių iki ašįuoniu 
mętrų pločio, kuriosna įpuolę 
anglų bei prancūzų tankąi bu- 
dąyo sunaihįųąmi.

Lyg to dar nepakaktų, už 
metų’ ląiko, 19Į7 m. balandžio 

Jpyip-

jPS PbHFPhil10- dh kaiP <|sll)enb kuris
džįąąęįąs yį?ą gyyeniinų jau gana pažįstamas skaityty* 

’ ............ bęt nprįp parodyti, kaip
kartais vienam asmeniui tęnka 
suklupti daug karty ant tys pą- 
čįps kliūties.

Visi žino, jog CltyrcĮnĮlis yra 
grięž|ąs ir kraštutinis žmogus, 
labai pasiduodąs savom mintiip 
r kuomet jį apima kuri nors 
ęĮė|ą—pęra kas jum iš galvos 

, ą jįtyiuštų. įr vienas tokių a|- 
sįtiį<ityų, kųpiųet Churchijjis 
sįtikįno ir ųenprėjo nusileisti, 

AngĮįjąį labai daug kainavę ir 
tybękąinųoja.

Par praėjusiame kare, kuo
met Churchillis neturėjo jokių 
šąpsų būtį mįpistęris pįrminių- 
kas ir buvo vien Anglijos admi
raliteto viršininkas, pasižymėjo 
savo darbštumu, bet kartu ir 
užsispyrimų.

Prasidėjus karui (1914 m.) 
anglams ir tpo pat visiems san
tarvininkams, karas gan blogai 
sekęsi. Vokiečių pėstininkai, tie 
amžini karinės mašinos auto- ,» I
matai, žengė į apkasus dainuo
dami ir garsiai šaukdami šoko 
prieš priešo apkasus. Juos sky
nė kaip muses, bet nebuvo jė
gos kuri juos sulaikytų.

Sapląrvininkų kareiviai, nors 
npnienkiau apmokyti ir paruo
šti dvasiniai šiai skerdynęi, pe- 
buvo toki dideli entuziastai ir 
praretinus gerokai vokiečiams 
puolikų eiles, apimdavo apati
ja, dargi nusiminimas ir puo
limas virsdavo pasitraukimu į 
savus apkasus. Maža to, karo 
pradžioje vokiečių kulkosvaid
žių bųyo daugiau ir veikė pui
kiau. šiom visom kliūtim nuga
lėti, o ypač žmonių žudiinui 
sumažinti, generolui Estienne 
kijo mintis, jog reikia sugalvo
ti tani tikras mašinas ar ką pa
našaus, kurios atstotų apkasus 
puolimo metu. Vienų žodžiu 
reikią sukonibinuoti kų nors 
panašaus į judantį fortą ar su
stiprintą apkasų.

Šios idėjos įvykinimui pasi- 
šįiuĮįc gpi). <|»r fln
aukštus karininkus, atsargos, 
Aubriot bei Poix, ir Į<artu su 
kąpuomenės technikais pradė
jo kpmbiųųoti.

JŠ Šjog nę yisai apdirbtos idė
ja^—giipč prancūzų

'Ši? pcftiPlte b«yp RRteijp 
»}• fh^U 14 į h’Hrfže- 

t0 iM'RisiiRh kR!'i sjRįp 
taį karų tyįnistęęįjo? nųpPtyPės 
ar tąį |ęįj<g ar pP?

£ąęp pityį^ęrįją ąpsvarsčius 
prpjękty Rppjęšę, jog kotų ga
lima yyb|įįptj, jei butų galima 
paleisti į darbą iš kaęĮo bępt 
kelis šimtus tokių mąšinų.

Tuųmet buvę ątsį){Jaų?la ^y-

buvęs kąją ftpp? hHfĮ hliniste" 
rįu pirpĮįnįpjip Ąpglįjpįę, kam 
ląbąį Yha teife visos

įskai- 
tąnt įr KWPFY8toF>H8? kuriM 
partįjp? nąpįp ftpvo.

H JŠF*ą ĮfRlte' apie

ka<f )<ąFą
So¥ipty ^tete ir ftetei te 
va4w': ” Bp Wt M 
so<teWI su Mp-
tiivpę »r

Ftete — tetete i 
Liętųyą grą?iptį.”

fe* ši|.9ĮR
per |jiįg meluoti?

Ąpįe Šwtpppis grąžipįjįią į 
Liętuvų vąrgiai kas besvajoja 
net ir iš rimtesniųjų tautinin
kų. O “Naujienos” yra pakar
totinai ir yisai aiškįąi pareiškų- 
sios savo neigiamą nusistaty
mų link Smetonos ir jo reži
mo.

Kai dėl Lietuvos išvadavimo, 
tai mes daug kartų esame nu
rodę, kad Hitleris ir Stalinas 
yra draugai ir partneriai, todėl 
butų nesąmonė tikėtis, kad Lie
tuva nusikratys Maskvos’jungo 
sų nacių pagalba. Mes sakėme 
ir šiandien to paties laikomės, 
kad Lietuvos ir kitų pavergtų
jų tautų viltis gali būti tiktai 
hitlerizmo žlugime. Kai Hitle
ris pralaimės karų ir bus nu
verstais, tai sugrius ir Stalinų 
diktatūra. Tuomet mažosios 
tautos atgaus laisvę.

darbo 4jm. 4pigp ^ĮpHDipĮjos 
dirbtuvę (|jF^j įp su
stojimo fjjppą ir >|3|<lį, tai dar-

pp g yaląpdas. Už yįršlaikį dųr- 
bininkai gauna padk}tyta at y? 
gipimų.

Tųp tąrpu Rusija nekariauja. 
Q helgį sovietų dekretas įvedė 
ityęsnę? fjarjįp yająųdas, negu, 
?ąky?ime, Amerikoje, kurjos 
kapitalizmų Mąjs|cya smerkia.

Įdpmų yrą ir tai, kad tų 
stambių reakcinę reformų dar
bo srityje padarė ne visų ?o- 
yįefp afptoyų susirinkimas, o 
|ik|aį “prezįdtypias” (valdyba).

REMSIS
Ę. Įįfimę rj|g “^ąisvpje”, 
§ei , atesteaj įF Kšte Jai

KpMISARAS ĘLSĘER- 
GASSUKLŪPO

te ipaniųs 
te aFIytete iF lw<s ftedamcis 
Btestete tefteams ir ma- 

stejateMips isi- 
I^Flj yaW?»a f|teiWli Jaramą 
ir taiR tįk?|pi paskyrusi 
3:flP9>PPft lila (laj juroje, 
PPFiPt aprapipli pįkstan- 

rf teigiau šteiĮjO-
šjf^ĮŠ suiĮiapynuĮs staiga 

Įjųyp ątšąųįttąs.

Iš Kauno ' laikraščių, tik-k{j 
pasiekusių Ghicagų, patiriame 
apie vienų įdomų incidentų su 
“žemės rėfėi’ina”, kurių bolše
vikų diriguojamoji vyriausybę 
sumanė pravesti Lietuvoje.

Maskvos komisaras D.ekane- 
zoyas, kaip žinpma, paskyrė 
Lietuvos premjeru Palęckį. Pa
leckis paskyrė žemes ūkio mi- 
nisteriu Mickį, o Mickis pasky
rė Stasį Elsbergų “žemės refor
mos direktorium”.

Liepos 1 d. “L. Aidas” įdėjo 
ministėrio IVĮickip kalbų, kurio
je jisai tarp kitko pareiškė, 
kad —

“Skubos keliu yra ruošia
mas naujas žemės reformos 
įstatymas, kad tas įstatymai 
bus toks, kokio pageidauja 
darbo valstietis.”

» „ l

J'uo pačiu Įųįkų nuvyko į 
Vilnių paminėtąsaį “žemės re- 
forpios ę}ircktprius?? Ęlsbępgąs, 
į ąpygariĮos ipųtiųinkų suyažiar 
yipių, įr tenaį padarė platų pra
nešimų ųpję tų rųųšįąmų žemę? 
reformų. “L. Aidas” liepos 2 d. 
paskelbė pirniame puslapyje jo 
pranešimo turinį- Svarbesnio
sios jo mintys lenai paduotos

“Privačių savininkų žemės, 
pagal naujų žemės reformos 
projektų, paliekamos iki 5Q 
ha, bet numatoma mažiau 
arba visiškai nepalikti (kam ? 
— “N.” Red.). Bus palieka
ma tiktai tiems savininkams, 
kurie patys dirbo ir iš to gy
veno. Prie to bus atsižvelgia
ma, kiek šie savininkai yra ir 
buvo lojalus darbo žmonėm^ 
ir liaudžiai. Išimtinais atsiti
kimais, kada ūkis yra pavyz
dinis, racionaliai vedamas su 
tinkamais pastatais, žemės 
ūkio ministėrio leidimu gali 
būti palikta iki 80 ha, nes 
sumažinus žemės normų nu
kentėtų jo ūkio pajėgumas. 
Bet pabrėžiama, kad gali ir 
visai nepalikti, nes dauguma 
dvarininkų daugiau ar ma
žiau buvo liaudies engėjai ir 
sayo turtus įsigijo iš darbi
ninkų prakaito.”
Toliaus direktorius Elsbergas

TAI V,. ■
Nespėjo direktoriaus Elsber- 

go pranešimas apie naujos že
mės reformos projektų pasiro
dyti valdžios laikraštyje, kai iš 
kažin kokių aukštybių 
perktmas į tų projektų

trenkė
ir jo

Tos pačios dienos (liepos 
2-os) “L. Aide” vėlesnėje laido
je pasirodę “Eito?” prąnęšimąs, 
kad “žįnios apie žemės reformą 
pęąmąnytos”. Jį padarė žemės 
ūkio ministeris* Mickis. Prane- 

N t l * T» i 'A » * • ? ♦ ‘ r • i

Šime sakoma:
“^eipė? ųpįo jpinistrąs pa- 

vędč Ęltai pranešti, kad ‘L. 
Ą.’ rytinėje laįdųje VII. 2 d. 
įšspausdintą ipfpnpacija apie 
ruošįąmą naują genies ręfor
iuos įstatymų visięp^į nea|d- 
tįnka įįprenybę. žeipęs Re: 
f oriuos Pepąrtainęnto pirę|<- 
įpriaus $. plshęrgp praneši? 
rpąs, kurįanię sumipętą ši jn- 
forpiaciją, yra ištisai prama? 
nytas1 ir prpyokącįpip ppbn- 
fjžjp. Dįyęptorįpę S. Ęlspęr- 
gąs nuo Įįepps 2 (d., ^ęmęs 
ąkio ministro įsąpyipp, iš ei- 
namų payeįgų paša-ių|ąs.

“£emės ęęfprmos įstaty- 
inąs vyriausybės ruošiųipas 
yįęu ripitpmų ip jįs bus pa
skelbtus ppciajjai...”
Kas gi čia pasidarė, kad pa

ties ministėrio paskirtas direk
torius staigiai pavirto “provo
katorium”?

Supku patikėti, kad Elsber
gas butų tyčią norėjęs suklai
dinti matininkų suvažiavimų, 
kurį jisai vyko duoti informa
cijų apie ruošiamų įstatymo 
projektų. Greičiausia buvo taip: 
kai Palepkio vyriausybė paga
mino žemės reformos sumany
mų ir parodė jį Maskvos komi
sarui Dekanozovui, tai šis j 
atmetė ir liepė priimti tokį: 
reformą, kokią sovietų diktato
riai buvo pagaminę Kremliau! i 
kanceliarijoje. Juk yra faktas, 
kad vienodą “žemės reformą” 
buvo priverstos priimti Lietu?

Todėl tas projektas, kuris 
Maskvai nepatiko, buvo ap
šauktas “provokaciniu”; o Els
bergas, kuris jo turinį paskel? 
be, nepasiklausęs Maskvos, bu
vo išspirtas iš direktoriaus vie? 
tos!

Elsbergas aiškino, kad ūki? 
ninkamu bus palikta iki 5( 
hektarų žemė?. Jisai įrodinėjo, 
kad gerai vedamam ukiui rei
kia net 80 hektarų, nes jį su
mažinus ffnukentėty jo pajėgu
mas”. Tokios nuomonės, ma
tyt, laikėsi ir Pąlęckio kabine
to nariai, kurie yra susipažinę 
su žepiės ūkio padėtim Lietuvo
je. Bet Stalino komisarai Ma
skvoje nutarė, kad Baltijos 
kraštuose ūkininkai neprivalo 
turėti, daugiau, kaip 30 hekta
rų, nes tie ūkininkai gyveno 
perdaug 

žemės
išgelbėjo savo kailį, suversda- ta anglų ofensyvą šiąiirėję nuų 
mas kaltę ant direktoriaus Eis- Somme upės, kurią vokiečiai 
bergo.

“buržuaziškai”.
ūkio ministeris Mickis

ko iš

-kuris I

mėnesio mūšiuose prie 
court tankai galutinai 
mėjo nesuteikdami to, 
jų tikėtasi.

Tuomet Churchillis,
nieko nepamiršta, prisiminė sa
vo buvusią opoziciją prieš tan
kus ir pareikalavo jų daugiau 
negaminti ir veltui nemesti pi
nigus, nes jokios iš jų naudos 
nėra.

Bet antras anglų politikas, 
liudininkas ir dabartinės pa
saulio skerdynės, Lloyd George, 
griežtai pasisakė už tankus ir 
dar pridūrė, jog nors šis gin
klas kol kas neteikia tų re
zultatu, kprių tikimasi, ateity
je bus svarbiausias ginklas. 
Maža įto, jis reikalavo, ’kad 
tankai butų dar kartą išmė
ginti mūšiuose, bet pavartojus 
juos masiniaį, kas ne tik pa
kels jų kovingumų, bet ir su
teiks moralį smūgį priešui.

Girdi, jei paleisi prieš prie
šo apkasus visą eilę karo tan
kų, jau vienas jų artinima
sis turi sutelkti baimę karei
viui, ypač, kad nėra pas prie
šų tinkamo ginklo juos 
kyti.-

1 Tam priešinosi ne tik 
chilliš, * bet ir Douglas 
k ui^ŠtVpask utlffjū i 

. • ▼ to '

sulai-

Chur- 
r . - ^aig’

i monjentu, 
kuomet papaatė, kad puolimas 
gali nepasisekti, sutiko pasių
sti prieš vokiečių apkasus tan
kus, kurie puikiai atliko savo 
užduotį, nes ne tik išmušė vo- 
kięčĮus, bet paėjėjo ir pralauk

kokios ji nuomonės ir ar galė
tų pagaipipti iškarto, kęįis sup
tus minėtų mašinų, kurios vė
liau buvo pavadintos tankais.

Ginklų fabrikantai pranešė, 
jog sutinka pagaminti trumpu 
laiku tam tikrų skaičių gin
klų.

Nors projektas buvo priim
tas, bet jo vykdinimu pesku- 
bėta, bet tuo laiku suteikti 
nuostoliai prancūzų armijai 
privertė išmėginti naujų gin
klų ir 1916 m. pradžioje gin
klų fabrikantai įteikė pirmus 
kęturis šiiųtys |ankų. Jipms yą- 
dcĮvauti buvo paskirtas genė
tojas Estienne, kuris buvo vie
nas iš pirmųjų šio projekto 
sugalvoto jų.

Anglai, nenorėdarpi atsilikti 
nuo prancūzų, taip pat pradė
jo gaminti tankus, kam labai 
griežtai priešinosi Churchillis, 
kuris tvirtino, kad išlaidos bus 
yejtui, nes tankai nieko gero 
negalės pącĮąrytį.

jGal būt, jpg ChurchiUis bu
tų ir pelnęs kovų prieš tankus, 
jeį tuo laiku, 1916 m. birže
lio mėn. nebūtų buvus prade-

ąręitąi parąlyžavo, nes anglų

santarvininkų kąriųoiųępęi žen
gti pirmyn per demoralizuotų 
vokįcčįU frųptų.

Tankai įgijo karo tcchnikų- 
je pilietybes (cises ir jais pra
dėjo visi rūpintis, bet Chur- 
chillio ąntįpatiją šiai ginklų 
rųšiai nei kiek nesumažėjo. 
Nors prancūzai šią ginklų ry
šį tobulino, anglai vis dar pe
simistiniai žiurėjo, o ypač bų
yo griežtai nusistatę prieš taip 
vadinamus sunkius tankus.

Kuomet prancūzai pa.sigąrųj- 
no septyniaędeširpt £pny tau
kus, anglui iponįškąi šypsojosi 
ir vadino juos žemės kišeųį- 
niais kreiseriais, kurie susi
lauks tokifi galo, kaip vokiečių 
kišeninis kreiseris prie Ūragva- 
jaus krantų.

Bet gyvenimas, nuoga prak
tika parpdė, jog ir šį kurtą 
Churchillis suklydo, nes vokie
čiai puldami Belgiją ir stum
dami santarvininkų kariuome
nę prie La Manšo kanalo 1940 
ip. gpgužėę įnėųesį pavarfojp 
dar sunkesnius tankus, npgp 
prancūzų 70 tonų, nes vokie
čių sunkięjj taniai ęveria dąr- 
gi aštuoniasdešimt tonų ir kaip 
praneša paskutinės žinios, yp- 
kiečiai pradėjo gąminti tankus 
dargi 135 tonų svorio, kuriąis 
nueitų ne tik iki Paryžiaus, bet 
ir pasieksiu Marselio uostą, jei 
pirmiau ten neatvyks italai per 
Alpes persikraustę.

Šiapdien sąntąryės kariuo
menės reikalauja ne tik orlai
vių, bet ir sunkiųjų tauku, 
daug sunkesnių, negu vokie
čių, prieš kuriuos neatsilųikė 
pranpu^ų 70 tpnų tankai.

Mašinų karas plečiasi ir di
dėja.
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MARGASIS PAUKŠTIS
Žemės iškyšylip paskųtiųją- 

mp name, kuris stovėjo prie 
pat švyturio, gyveno jeųąs ži- 
labarzdij jurininkas, kįtų apy- 
lipkės jūreivių pramintas Iš
minčiumi.

Visų savo gyvenimų jis taip 
protingai tvarkė, kad dabar, 
kai pasiekė gražaus amželįo, 
tebebuvo dar gana tvirtas ir 
sveikas vyrąs; kita vertus, ir 
gerą krūvų pinigų susitaupęs 
turėjo. Todėl galėjo ramiai 
džiaugtis savo senatve.

Pačios ir vaikų niekada ne
turėjo, mėgiamiausias jo užsi
ėmimas ir tikra laimė viasda 
buvo mąstymas. Sakydavo sau: 
jei moteris mano mąstymui pa
dėtų, tada nėra reikalo ją vesti, 
nes tai, ką ji man duotų, ga
liu ir taip be vargo išgauti iš 
pasikalbėjimų su ja, o ieį ji 
mano mąstymui nepadėtų, tai 
bųtų kvailybė iųifi JĮĮ ?|P9pa, 
nes ji lengvai gajptų nukreipti 
»wrp maus ntotota to ?u- 
gpąMtį pianfĮją |ąjjpę.

P Išlipė jo l)Hyo — «|'3^o- 
n}is Įiįi jura ilspflu-
vps, įffg<|us į lajyij pąlKpg- 
vą išplaukti' vjsįšĮtąį yi'epam su 

to w!iip°- 
"li? minltoto- vpžp ik pre- 
kjų i !$ita kripta, dpi m,etč 
‘‘likto toriui toFfato 9 l*k ?«■ 
dep W P™ lF P^tc’ 
mąs|jj...

Ir vieną dieną, kai saulė jau

linko į žemę, Q jos spinduliai 
žibėjo bangose, it aukso bliz
gesys tapijipję kaukėje, atsiti
ko, kad ant žilojo jurininko 
ląįvų nutupi dįdelis, puošnus 
paukštis, panašus į garnį. Pir
miausia žmogus pastebėjo lai
vo dugne priešais save šešėlį, 
kurį metė paukštis, jr tik pas 
kyi jį patį.

Jlgai galvpjo jurininkas, ste
bėjo nedraugiškai paukštį, o 
paskui pasakė:

—'Man rodos, ta busi paukš
tis, nes turi dvi kojas ir du 
sparnus, o visas tayo kūnas pa
dengtas plunksnomis.

Paukštis atsakė:
—Tavo mintys atvedė tave į 

tikrą pažinimą, aš esu iš tik
rųjų paukštis ir prašau tave 
priimti mane kaip svečią į lai
vą.

Nustebo jurininkas, kad 
paukštis šnekėti mokėjo, ir ta
rė:

—Kodėl ne, prašau. Buk ma
no svečias! Ligi šiol nū karto 
nepasitaikė man išgirsti paukš
tį kalbant, todėl tikiuosi, kad 
šnekta su tavimi galėtų būti 
mano mąstymui naudinga. Tik 
įspėju, kad tu, kaip mano lai
vo svečias, turėsi laikytis tvar
kos, kokia jame nustatyta ir 
kurią aš saugau, kaip mano 
nuolatįnio ir ilgamečio galvo
jimo išdava.

Linktelėjo paukštis galvą:
—Tai pasakyk, — tarė, —- 

kokia ta tvarka?
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ja, Pappdclais, PrietaraisLKrtsM’ya
siun iant kdijiųoja •Llp
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—Toji tvarka draudžia stotis 
aut vienos kojos, kaip tu kad 
stovi, nes jei aš panašiai pa
bandyčiau, tai laivas tuoj susiu- 
buotų, ir aš tuojau pargriučiau 
arl>a net per šoną išvirščiap į 
jUfą. Q kadąpgi!rųš nęgalių to 
darytį, ir tu ųępriyą|ąį, n,es tai 
atrodo, kaip įsivąįzdayimąj.

Ištiekė paukštis kantriai ant
rą kpją ir pastatė ap| ląiyo 
kraštų:

—Kpdėl nepastovėti šį Įcartą 
ir ant dviejų kojų?

Ir yėl kurį laiką stebėjo, aki
mi matavo jurininkus paukštį, 
paskui vėl prabilo:

—Bejp, tavo pilvas baltas, 
kųip dauge|io kitų paukščių. 
Tpks jįs įr žmonių iš prigim
ties būną, bpt, ya, kąs man at
rodo keista, ko niekaip supras
ti negaliu, kad tayp nugano 
p|unksnos yra visiškai margos 
— žalios, pa]L}dopps, uksinėj; 
podosi, jf patį sąųjė c|žįppgiasį’, 
kai mirguliuodama nupliekia 
fųvp jparpųj ir apvp|)<ą tave 
geltonu rubu. Žmonės, itįmĮi)* 
|>pgipĮĮsia giminę, rungiasi įuo- 
to arką pi*te> riato arte stoto 
pyškios spalvos švarku, o pauk
ščiai ju|< mažiausiai geba žnip- 
pfs pamėgdžioti. Ir jei tu prie-

šingai p^Ftalfll tekta H.eįpFftSr 
tu, mftFgH, į 3|uį, i<Ftotaitotoi 
dėmėti) ąptoniguJi), fgj, ))H)| 
atrodi), tuo |j|jFjc|gigi į^pįfĮ) 
bendru yjis|| gyyyjM ^9F‘I 
kuklumą. ^!)|)o flpĮil, (iHtįj gp- 
riau, jei ppsimestum nuo sa
vęs tuos kvailus įr pįlpps tuš
tybės skarmalus! Tik pagalvok, 
net paukštis strausas, kurio 
plunksnpmis vųropia tokia di
delė, gyva prekyba, ir tą s bė
gioja ti|< dviepi ar trini pa
prasčiausiomis spalvomis pasi
puošęs. Ir dar pagalvok, ar pro
tinga ir padoru skirtis savo iš
ore iš kitų, Įteįfi pąyytją ar pa
juoką ir visada atkreipti į sa
ve ypatingą dėmesį.

Paukštis plačiai pražiodė il
gą, smailų snapą — bet ne žo
džio netaręs vėl jį užvėrė. Ma
žos, pilkos jo akys švietė kaž
kokiu vidaus pasitenkinimu. 
Jis pakreipė kiek šonan galvą 
ir draugiškai žvelgė į senąjį, 
jurininką, šis klostė toliau:

—Ir baisiai jąu keistai su
darkytos atrodo dar tos abi il
gos, plonos, riestos plunksnas, 
siūbuojančios- ant tavo galvos, 
tartum iš juokai viso to, kas 
tvirtai stovi. Tučtuojau dabar 
teks tau pirmiausia jas nu
kirpti.

—Tu taip manai? — paklau
sė paukštis. — 0 ką paskui da
ryčiau ?

—Tatai tau pasakysiu. Turiu 
čia geros ir naudingos dervos, 
kuria aptepti savo laivo lentas, 
kad nekirmytų. Ištepsiu ja ta
vo sparnus ir užgesinsiu jų 
spindinčias spalvas. Tada tu 
busi juodas kaip varnas —■ 
toks galėsi pasilikti svečiuotis

Grižo iš atostogų
Žippnią visuomenėj veikėja 

(}ną Ęįrąptiępė jų suųuių Ed- 
gard, kuris šiemet baigė Ay- 
■įtoRF BFetotoMprPs
ipokslus, buvo išvykę pprųi 
sąvųičjų į L)etpoį|ą pus vaišin
gą Smailių špinių ‘ a^jfpgų. 
Pastarieji nuonioja vasarai 
ant krąųtp CpųĮpy Lake, 30 
mylių nuo Deirųito, dešimt 
kambarių yįlų, Qodęl ir Fi- 
raųlų Šeimą gayo jpeciąlų pa
kvietimą atvykti ir praleisti 
atostogas su jais sykiu.

Buvo išvykęs sykių ir mė
giamas dainininkas Stasys 
Rimkus. Chicagiečiai nuvykę 
rado didelį liūdesį, kad Det
roito lietuviai, neteko kultū
ringo muziko,) ir veiklaus jau
nuolio p. Dįrmaičio. Stasys 
Rimkus su dį^eliu pasisekimu 
giedojią laidotuvių apeigose ir 
šiaip visur svečiuose dainavi
mu visus linksmino. P-ia Fi- 
rantiene, sūnūs Edgard Fi- 
rant ir daiiiininkas Stasys 
Rimkus grįžo vyd linksmi sma
giai praleidę "ląiką tarpe vai
šingų detroiliečiu ir įsigiję 
įvairių įspūdžių bei naujos 
energijos.

—Žinanti.

Jadvyga Gučaitė 
grįžo iš atostogų

r. ......... . o u......... .  ............. ...
. ‘ v • •• -►« -•••*• /*«*• M.,*'..— *

UFHBff TiftaFfiĮto: ■$; Julia

l^S RHFiJF’ 23, §|) Ręlęn Pet- 
?3

tonk Benito 22’ §n Cathc-
Fin? Pa?to> I?

An|oų Sų|YiIas, 40, su Tekle
Shim|<us, 37

Bruno Sadojvski, 22, su Na-
da Kųl^ch, 18

I Igųące Simanaitis, 57, su
Mary Yųcevich, 25

JoĮjn Kaminskas, 23, su Ag
nės pers|ner, 22

William Zemeskc, 29, su Ma
ricą Yirpųląj,

Hugh Herring, 21, su Elea-
nor Losas, 19

Edward Wilk, 24, su Stepha-
nie Kobylecki, 23

Joseph Drandys, 25, su Gi
gą Borzendowski, 24

Waltęr Hytry, 27, su Flo-
rence Mikulskis, 21

Joseph Swiatek, 28, su pene-
vieve Pietras, 22

Robert Christensen, 23, su
Genevieve Pocius, 22

Edward Smola, 24, su Sylvia
Stankus, 19; ;::

Frank KatiĮavas, 24, sp Lu-
cille Ester, 18

Jąseplj Tranętacųsti, 31, su
Leęnora Taikus, 24

Vietoj- pąĮiibefg, 42, su Mąr-
gąręt, Tonis, 39

Joseph Zigmont, 23, su He
ięn Miląuskas, 19

Rudclph Bondora, 24, su Ann
Vąlent, 20

•Johų Žiptis, 27, su Rita Gai
viu, 20

Stanley Margallis, 39, su
Rosę Doering, 39

. 1

Rinks Gražiausią 
Našlikę
šaltimiero Dienoj, rugp. 25 d.

Povįjo šaltimierp Lietuvių 
p.ena ypa yįena iš srpagiaųsių 
iy įdomiausių lietuvių parengi
mų^ Todėl iy sutraukia luks^an- 
tįnęs žipppių mipias.

Per Lietuviu Dienęs paren 
gimus visųopiet yra kas nors 
naujo ir įdomaus.

Vieną iš šioj dienos įdomy
bių bus Našlikių Kontestas. Ir 
jįg žada būti tikru kontestu. 
Jau dabar yra užsiregistravu
sių 15 “real-boncst-to-good- 
nęss’’ našlikių iš Chicagos ir

> . .< ,4-1 • . ■ *. ' •

jos apylinkių.
Teisėjai t.krai turės bis^u- 

tį galyąs pasukti, kol išrinks 
gražiausią našlikę. Visos naš|i- 
kės yra gražios moterėlėj Įr 
kąi “pąsistrajms”, tai bus sun
ku gražiausias išr ūkti.

Nepraleiskite Šaltimįeio Lie
tuvių Dienoj. Nepraleiskite įdo- 
miausjo prograino — našlikių 
kontesto, po!kps kontesto ir 
moterų dainin nkių kontesto.

Dalyvaukite ir pamatykite 
Lipluvįų J)iepą — Oakj Darže!

U- M-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SREET METAL CO.

8216 S. H^lstedSt. yiCtury 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

' sienų apmušhhus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

-Į --------------------------- ---------------------------

Remkįte Lietuvišką 
Žyduką

Nathah Kanter
MUTUAL LIOŲOR 
CO. — Wholesale
470? S. Hals^ed St

TęL Bouįevard 0014

YCUR OLD FL'RS

FOR ONLY

OKJ? SAVO SENUS 
įyisą Tai už $15.00 
- Pefmoideliavimas 
į Pataisymas 

gaujas 
i Pamušalas 
) Valymas 
Paliavojimas 
Storage 

Apdrauda
Pasiuntinį ' pa* ’ 
šaukit telefonu I 

STATE 7626 | 
190 N. STATE ST.

HHHlim ’ Suite 746 
į>tatė-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit) • • • F • ’ . .

10-tąs Metinis Išpardavimas 
yisos aipos Numuštos 

NAUJĄS 
APŠILDYMAS 

4 kambarių namui

$212 
Pilnai 

l^ęreijtįa įmokėti
OO Mėnesiai 
v O išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY C0.
1300 W. LAKE STREET 

’ Monroe 4842-3-4

.ęikalaują
/erskirų

EJiząbeth Šakotas ųuo Įlęn- 
nis Šakotas

Savo
Pcrskiras

t ■> « « •

Pearl Ęekps nit:) Eąul Rėkus

“ Ėxtrą Dolląrs” 
Beldžias' į jūsų Duris!

Sąskaitos atida- 
/M rytos iki l^-tos 

d. uždirba pilno 
Vėliausius ‘to*- dividendą. 
Pividjąndąs

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

Fair field Sa vings
and Loan Ašsociaiion

1729 W. Ctrmak Rd. Law. 640t

•FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 įį: 63rd S|.
Tel. ENCĮ. $ą3-Š840

VICT0Ę BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE

' riy|pVĮNG
Pprkraųstom“ tornipius, pianus ir 
visokius rakančius * bei storus. 
Vežam' į farmas if kįtus mies
tus.' Žema " kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi p'rijtatom an
glis į visas miesto d^|iš.

3212 Sp. Hąlsted St
Sapkit ‘Tęl. yiC^OgY 0066

T

Spausdinam

NAUJIENOS

piĄKATVS. BIUBTUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
£0N§TfTWA3 ip. 
BAROKE VISOKIUS

mano laive, nes turėčiau su tą- 
wi to 'ta ntotopta

^aiĮą atjąkė paukštis:
—Ąčįų gprųj nprus if

protingą patarimą. Esu man
dagus ir taikingas paukštis ir, 
žinoma, mielai prisitaikinčiau 
prie tvarkoj, kuri čią tQv9 
ye ir mąstingoj galvoj viešpa
tauja, jeigu tai butų reikalin
gą ir tq nopęčiąų.
ąiaH pu‘1 pftoftoto tovp ?vf- 
tingumo. Kol taip išmintingai 
mudu šnekučiavpmūs, ąš pa
kankamai pailsėjau, ir mųn 
grįžo jėgos naujam skridimų}. 
Vįjp Įabp!

Įp djdžįąį surikęs ištiejp 
pųųkštįs sąvp ilgus, mirguliup- 

pakilo ir nų- 
š|<pdp į mėlyną vakaro dau
gy-

‘Jurininkas buvo visiškai ap
stulbęs. Norėjo žiūrėti į nu
skrendantį paukštį, bet nega
lėjo: saulė akino jį.

’ĖrjęĮęjp jppįs pįpštą prie po7 
sies, giliai siijimąstė ir tarė

—toitos įto ppplta- 
tofji tongtoųtoipj. to aš ipą: 
flSu, tfu pargina |IU9 tq, 
kad jie gali ękrąį.dyti.

Musų visų mėgiama daini
ninkė Jadvyga Gricaitė grįžo 
iš atostogų. Ji buvo išvykus į 
Union Mills, Indiana. Ponų 
Prunkų ūkyje praleido atosto
gas. Ji sako, kąd labai links
mai laiką praleidus, kasdieną 
jų savo giminaičiais važiavu
si j M’icĮiigąn ežerą maudytis, 
auliukais jodinėjusi, rungty
nės pasibėgiojime jr daug kitų 
įvairuoju. Indiaųos ų'kihiųkąi 
mėgstą dainayimą, — sueida
vo |<as vakarą jš apylinkės įr 
susėdę laukė dainų, jądvygu 
sako, jog gali jiems dainuoti 
|]ors šimtų daįnų per vakaru, 
q jiems neužtenka- Sėdi iki 
vidurnakčio ir vij prašo daį- 
nuoti. Iltim... atrodo, kad In
dianos ūkininkai neapsakomai 
pamėgo panelės Jadvygos Gri- 
caitės dainaVimą. Užklausta, 
kad tur būt, dabar esi pilna 
energijos dainuoti operą, Jad
vygą atsake, nors dvi, šįyąkąr 
ypąč t‘Vailetų”, “La Traviatoj’’ 
ir Lupią t‘Lųcijpj’’, ypą|iiigąi 
“Ma^| Šceųc’’. Į(ąŽįn Į<ą Jąjlvy- 
gą PFIPąjlė Ši Fltofl?! ’dalRHft? 
17iFP,!b—Štato <4ain£Is a? fiipę- 
Fą ?... ■ —

Pądefj pjpigąi kas Mėnesį j*nęš H <1.. neš Nuošimti N’ip •

Turtas virš - - - $5,460?000.00
Atsargos fondas virš - - $370,000.00
Dabar Mokame 
lėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOClATlONoFGhicago

JIJSTIN MACKIjęVVICIĮ, Pręs
Vai. 9 iki 4. Sęr. 9 iki 12 
" Sub.‘ 9'iki'1 8 vak.'

Tęl. YIĘglpią U4|

ęHĄRT^KP PI u- s-
SAVINGS FEDERALLY 
>Ą "TNSTTREn ’

1193 ARFHFB ĄVENUE

Piršiie W te
FlfiS 89FSiH9ži

Išsiims Lpjdimus

W9ltoF 2l’ W: 
jy 2J,

Muito Seto su salite 
šikuteki, 39

Karas Europoje
Jei nopte žinptį apie karą ir kilus pasaulio 
įvykius, tąį skabykite “Naujiena^.”
“Tį^yjįepos” yra pirmas ir didzjaųsias lietuvių 
dienraštis A|pęrįkpjp.
ĮJ^irašy|<i|^ “jSTąujįęna§?’ įįįandięn. Naujienų 
pfęniinierata pipląms ^.merį^oje (išimant CI11- 
ęągp, J5.00. CĮpcagpję ir Europoje — $8.00.
^Jpnpy Orderį ap čęjcį siyąlcįte:

“NAUJIENOS”
1788 South* fląlsted jtreet

ČH1CAGO. ILLINOIS
§Į;.3įmĮĮiĮuipu' koP'iG patriųstme veltui.

Tel. ’CIC1JW^'

C.&M.PAIIGA
iHSTRįjUTOl^ 

pardųoęįarr} geriausi ir 
......... Stipriausi
?ox I1E4D A|>V 

į ¥ynai-Liki^ri^hGėphpąi 
į yisąs rnif^p iąlįs.

5031 W. Roosęvpll Rd.
CICERO, jLp.

“KULTURpS’’
Numerius trečių ir penktų 

(kaina 45 ceptai) 
Galima gauti 

rįĄPJIĘNPJSE 
1789 So. Halsted St.
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KANADOS LIE VIU ŽINIOS
ŠIS TAS I§ ŠEN IR TEN

Seni Laikai

Of Distinct American Character j no pavardę parašė į savo, ko

mos komunistai vieni vedė
Raudonąją Armiją ant tik at

gimusios Lietuvos, o kiti esan- 
iy, tieji Lietuvoje ruošė lizdus ir 
kltalP,L„A. :.... .

TORONTO, ONT. — Papra
stai sakoma: kas praėjo, tas 
negrįš. O vėl sakoma ir £., ... , .n sutikimus tiems raudoniems

grobikams. Tuomet jiems ne
pasisekė, tad 21 metams suka
kus jie pasinaudojo kita pro
ga visokiomis apgaulėmis ir 
savo jėga užmynė Lietuvos kū
ną.

Kaip tada, taip ir dabar pa
tys lietuviai komunistai pasi
rodė pardavikais — tautos iš
gamomis. Kaip tada vystėsi ir 
gyveno tautinė veikla tarp ge
ros valius lietuvių, taip ir da
bar išeivijoje esantieji geros 
valios lietuviai sukruto burtis 
į bendrą ve'ikimą dėl išgelbėji
mo Lietuvos iš po maskolio 
čebato. Neatsilieka ir musų 
Toronto lietuvių 'kolonija. Iš
skyrus komunistus, visų kitų 
pažiūrų lietuviai pradeda nau
ją ir ryžtingą kovą už Lietu
vos nepriklausomybę. Mes gy
vename demokratinėj šaly Ka
nadoje ir didžiai įvertiname 
laisvę, kurią mums ši demo
kratinė šalis suteikia; mes 

Ip trokštame, kad ir musų bro- 
jie pasiekė, jie paruošė dirvą, paj Lietuvoje ne jungą, bet 
kurioj pirmas nepriklausomy- laisvę jaustų. Tad į darbą, do-

tojasi. šiuo laiku, kada musų 
tėvynės Lietuvos Nepriklauso
mybė tapo sutrempta, kada 
raudonos maskolius išdrįso už
čiaupti burnų kiekvienam lie
tuviui, kuris nesutinka “raudo
nai galvot’’—ne tik vergijos is
torija kartojasi, bet kai kas ir 
grįžta.

siniena ir lietuvių tautinių ir 
pabėgėlių Rusijoje bendras 
tautinis judėjimas, bendra lie
tuviška veikla, be politinių įsi
tikinimų skirtumo. Atsimenu, 
1916-17-18 metais lietuviai nu
blokšti tūkstančius varstų nuo 
gimtosios šalies rasdavo ben
drą kalbą, bendrą kulturinį 
veikimą, bendrą kovą aušrai 
betekant dėl Lietuvos nepri
klausomybės, ar tai buvo krik, 
demokratai, socialistai, tauti
ninkai ar bepartyviai — jie vi
si siekė vieno tikslo—atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę.

OlHIMĄ C HtH

.aaisuejo, k.ui draugas J. Da
lumas savo senąjį karą iš.nai 
ė ant naujo. Man ne, mal n i 

...d nanjicnielis sa 
a važinėjasi.

a je taxi drre.'.o pamačiau 
h aug i .J. Palilii n | n u jam. 
.are lėdintį. Pradėjus kabei

uavičiene mano paklota; ‘bu- 
inaškas” į sa\o “pursę” sukini- 
;o.

‘Na lai ir gozdkya, dia ’g i- 
i, mes neturime lamo, t irime 

ur važiuoti, bk būt nai al
te į ‘ siurpraiz purę*', kur 
na. šia ir gurd. vakar.enė 

:a.iu alum” ,yg sularti- 
.a abiuvi u.ba'gė.

Taip ir p. aačjome alsisvei- 
v nL. Neaukdžau, ne; “laka 

■ i.vciis’ jų lauke. Dar ir 
.aro palydėjau. Bet mano

nadą atitraukęs ir daug mer
ginų Kanac 
supažindinęs 
vaikinais

jo apženinęs — 
su pasiturinčiai;

Pagal savi išgalus 
lietuviams dirbus į i

gyli ir t. t.
Pagal.au esąs daug dlibęs 

prie W. Z. KLib.) nam > nupi.- 
kimo. Todėl šiame name k ii;> 
lik ir esą t nkama Urbonams 
vagerbti. O y pa angai dar ir 
dėl to, kad draugė O. Urb. me
nu priklau.-o prie moterų drau
gijos ir daug darhunja i \\ i.i- 
nipego lietuvių tarpe.

Po vakarienės visi link mai

siremti ir
visojo sai
gąsdino lietuvio nei kovas su 
pagalba surūdijusių šautuvų, 
nei gyvasčių aukos. Tik išga-

nušvisti
ras lietuvi. Gink savu naują 
tėvynę Kanadą ir neužmiršk 
Lietuvos!

45 0

4510—Dviejų šmotų sportiška suk
nelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18 ir 20.

Seni laikai mums byloja, 
kad kur vienybė, ten ir galybė; 
tad ką gero veikiame musų 
brangiajai Lietuvai ir jos vai
kams — veikime visi kartu.

Prasimaneliai

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

Following a native architee- 
tural style, this two-story brick 
home is $ practical dwelling 
for a family of moderato 
means. The living room, din- 
ing room, and kitehen make up 
the first floor, while the second 
floor consists of threė bedrooms 
and a bath. Assigned a valua- 
tion of $6,300 by the Federal 
Housing Administration, this 
property was financed with a 
mortgage of $4,900 insured by 
tho FHA. Monthly payments 
on a 25-year loan of this 
amount, including interest, 
principai, and mortgage Insur
ance premium, average about 
$28.50.

$28.50 Kas Menesį
Federal Housing Administracija sako, kad paveiksle ir plane vaizduojamas na

mas yra patogus, gražus ir jo vertė su vi ąis įrengimais siekia $6,300. Finansuo
jant FHA paskolos keliu, namą galima ,iš. ncyketi numokant po $28.50 kas mėnesį, 
f nuinokėjimus įeina ne vien paskolos su.ųtą, bet nuošimčiai, taksai ir apdrauda.

LIVIN4 KO O H

H.OOM

t>Lt> KOOH

.ai. vakaro nutraukiu į W. Z 
(kibą. Žmonių pilnas klubas, 
/įsi l etiiviai. Stalai apdė i i.ar 
Ižių va g’ų. Draugai Ste onavi
lus, Matulevičius ir Pali iu a 
ušioja svečiams 
,es

• 3LCOND FLOOR. PLKH*

e, 
os 
ius 
Viekas
rie vidurio stalo prie

vių keiko”, net raudonų rožių 
inkietus prie krūtinių prisisegę. 
Traugč Kliliui.ier.ė 
<aricnes 'atidarymo

an-

Da y/aę;

sukasi svečiams keps 
paduodamos. Draugai 

ir Ona Urbonai sėdi 
vestu-

alų, o drau- 
Steponavičienė, PaliiLmie- 
Y .1111 šk enė, Kvedaiav č c 

Bazunienė ir Ginku\knč vi- 
tik

V Ltlni

BOOK OF PATTERNS^M

praka 'bele
Urbonam;
stalinį se-

Neseniai Toronto lietuvių 
komunistų leidžiamas “Liau
dies Balsas” paskelbė, kad 95 
nuošimčiai Kanados lietuvių 
skaito tą laikraštį ir kad tas 
nuošimtis lietuvių džiaugiasi, 
kad rusai išgelbėjo Lietuvą ir 
siunčia pasveikinimus naujai
Jetuvos vyriausybei.

Ir kaip tie prasimaneliai 
drįsta kalbėti visų vardu, kad 
didžiuma Kanados lietuvių 
nylinčių demokratinę santvar- j kitas moderniškas reikmenis, 
<ą ir laisvę, šiandien verkia (neatsilieka ir kiti, bet visvien 
vaizduotė je matydami Lietu-į jie gieda, kad Rusijos rojuj 
vos Nepriklausomybės griuvę- geniau, nors ten darbininkai 
sius, musų brolių baimę, siel-į automobiliais nevažinėja, pus- 
vartą dėl masinių areštų, ištrė-’ badžiais gyvena ir neturi teisės 
mimų ir žudynių, kurias rau-.nė išvykti, kur jie nori, nei ap- 
dongvardiečiai pradėjo, nekal- sirėdyti kaip jie nori, nei pa- 
bant jau apie minties žodžio ir valgyti ką nori. Klausytis ir sa- 
spaudos laisvę. Ar ilgai tokie kyti viską teigiamai nieko nei- 
komunistiški peckeliai vedžios giamai, nors ir kažka'ip tau 
Kanados lietuvius už nosies ir( bloga butų. Na ir šiandien jie 
drumstam vandeny žuveles džiaugiasi ir kitų vardu siun- 
gaudys? Lietuvi, susiprask, pa-|čia pasveikinimus tokiems 
žvelgk, kas Lietuvai ir lietuviui žmonių kankintojams. Tai že- 
laisvę atėmė. Nejaugi tu, ma- miausio laipsnio parsidavėliai! 
tvdamas savo broliui kilpą ant o y. . „ ,A • i . i Svečiai Torontekaklo neriant ją dar patrauk-Į 
si, kad greičiau jį užsmaugti?, Nesenia'i Toronte viešėjo Ju-

kad mes nieko bendro su ko
munistų siekiais neturime. Ap
saugok Viešpatie nuo bolševi
kiško “rojaus” kiekvieną šalį 
ir išgelbėk musų Tėvynę. Lie
tuvą !

Paimkime kiekvieną Toron
te esantį lietuvį komunistėlį ir 
pažvelgiame, ko jiems trūks
ta. Vienų šeimynas išaugino 
vienuolynai ir šiandien jie turi 
savus namus, automobilius ir

ALENO IR ONOS URBONŲ “VESTUVIŲ”

Juk jau su virš dešimt melų 
kaip Urbonai vedę — aš net 
antakius pastatęs atkirtau.

Drauges Paliliunienė ir Ste-

W1NNEPEG, Man. — Prae> 
tą savaitę vieną,) vakarą prie 
mano durų sustojo liaujas ka
ras, ir staiga iiši jo išiipus’.os
dvi ponios traukia; mano siu- ponavič'enė tuoj pradėjo juck- 
belkon kažkokias pop'eras ran-'tis ir paaiškino, kad jos renka 
koše laikydamos.

Tur būt, kokios piliečių - re- 
gistiavimo inspoktorkos — pa
maniau sau; nes inteligentai 
vyrai karau išvyko. Bet labai 
apsirikau: tai buvo mūzų Win- 
nipego lietuvės veikėjos, drau
gės Paliliunienė ir Steponavi
čienė. Ii* vos spėjusios labą va
karą pasakyti, tuoj užprašė į 
draugų Urbonų “vestuves”, ku
rios įvyksiančios rugpiučio 10 
d. W. Z. Klube.

Urbonų vestuves! Kaip tai?

į pinigus surengimui
Urbonams “siurpraiz parės’.

1 Čia tai kas kita! Aš tuoj 
šmakšt ranką kišenėn, išvelku 
porą “bumaškų” ir pakluju tn! 
stalo.

Draugė Paliliunienė tuoj ma-

te gerb. Astilai viešėjo pas V. 
ir A. Dagilius, L. ir A. Vikte- 
rius ir kitur. Pas visus paliko 
gražius atsiminimus apie save

Remdamas moraliai ar finan- lė ir Petras Astilai, kurių nuo-Įkaip° labai draugiški ir malo- 
siniai komunistų judėjimą, jų latinė gyvenama vieta yra St. nUs lietuviai- .Tie taipgi yra 
spaudą, tu tą tikrai darysi. Jie Patrician mainose. Ten esą la- 
štai neatsiklausė tavęs, ar tu bai mažai lietuvių šeimyninių 
sutinki su jų nuomone dėl Lie-----tik vieni jie, todej gerbia-
tuvos “išgelbėjimo”. Jie tavo miems Astilams labai patiko 
vardu kalba ir tave prieš tavo čia, kad galėjo daugiau lietu- 
norą verčia būti Lietuvos išga- vių susitikti, ypač SLA 236 kp. 
ma ir penktus kolonos palai- piknikas, 'kurį torontiečiai mo
kytuoju čia Kanadoje. Taip bu- še kartu su hamiltoniečiais la- 
ti negali, mes turime parodyti, bai svečius suįdomino. Toron-

“Naujienų” skaitytojai. “Nau
jienos” esančios jų geriausias 
draugas, nes toli nuo didesnių 
lietuvių kolonijų gyvenant tik 
per laikraštį daugiausia apie 
lietuvius sužino.

Torontiečiai ir vėl lauks to

draugam

gražią dėžę sidabro 
ą. Urbonai pasakė po porą pa
dėkos žodžių, pa reikšdami, kad 
už tokį jų pagerbimą jie nesu- 
andą žodžių padėkojimui.

Ponas Povilas Yaun’škis per
statė, o draugas J. Paliunas pa
kvietė draugą K. Beniušį, kad 
nušviestų draugų Urbonų gyve
nimą. Bcniu'is pareiškė, kad 
draugams Urbonams “siurpraiz 
parė ’ esanti surengta ne liek 
dėl jų vienuolikos metų ženy- 
binio gyvenimo sukaktuvių, 
kiek jų pagerbimui už jų pasi
darbavimą lietuvių draug jinia- 
me veikime.

Kaip Beniašis aiškina, Iii 
draugas A. Urboną; daug yra 
darba\ęsis prie pašalpos drau
gijos. Esąs daug lietuvių į Ka-

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chieago, III.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda včliansiM pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE ra®*'c H^ccnzuruotų žinių iš Lietinro*.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chieagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigu* siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHTCAGO, ILLINOIS
M

AMERICA'* LARGEST 
SELLING BRAND' .

KRAFT FRENCH 
DRESSING

GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ*

Franees.

JACK SWIFT
JACK! THĖ GAU5ES SHOW THE 
PRE3ŠURE 15 INGREASING AGAIN. 
THE 5EAM5 ARE OPENING SLOWLY.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Chieago, IU.

IM1ACK BEGINS 
FRANTIC 

TE5T5 TO 
ASCERTAIN 

WHY THE 
AURORA 

CANNOT RlSE.
ABOVE THE 

5URFACE 
COUNT DON 
INCREASE5 

THE 
REPŲLSION

FORCE

WHYj JACPS, WE ARE 
IN THE GRIP OF 
SOME GIANT FORCE-

RAY

CORRECTj (T’S 
COUNT DON, 
l’M A BLOG 

GORILLA

Pagal.au


Trečiadienis, rtlgp. 21, 1040 NAUJIENOS, Chicago, III.

KLAIDA, DĖL KURIOS GALI GRIŪTI 
CIVILIZACIJADabar nenaujiena išgirsti paprastus žmones kalbant apie pasaulio pabaigą, o rimtus žmones kalbant apie civilizacijos griuvimą.Birželio mėnesio pabaigoje Chicagos universiteto patalpose įvyko eilė prelekcijų, kur gilus mokslininkai svarstė šių laikų tragingą žmonijos padėti. To universiteto istorijos profesorius F. Schevill pareiškė, kad žmonija rimtai serga ir kad jos pagijimas nesąs tikras. Jo žvilgsniu žmonija prie tokio liūdno stovio priėjo dėl perdėto atsidavimo moksliškiems išradimams ir dėl per didelio nacionalizmo- To paties universiteto geografijos profesorius Colby išreiškė panašią mintį. Jis sakė: “Europoje orlaiviai ir tankai gręsia sunaikinti visą musų pasaulio santvarką.“Visi pripažįstame, kad mokslas ir moksliški išradimai yra be galo geri ir naudingi dalykai. Bėda, vienok, kyla tada, kai moksliški išradimai naudojami ne žmonijos gerovei didinti, o tai gerovei naikinti.Tas pat ir su nacionalizmu (tautiškumu). Žmonijos pasidalinimas į tautas yra natūralūs reiškinys, bet bėda kyla tada, kai didesnės tautos ima neapkęsti silpnesniųjų, kai stipriosios tautos užsimano išnaudoti silpncsias ir kai galingosios tautos imasi nutautinimo darbo savo silpnųjų kaimyniškų tautų tarpe.Žmonijos bėdų ir vargų kil-

MOTII rilllllM !

I
A. + A.

SOFIJA SAKALAUSKIENĖ, 
po tėvais Palčauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 18 d., 1:15 vai. po
piet, 1940 m., sulaukus 35 
metų amž., gimus kovo 16 d., 
1905 m., Springfield, UI.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Aleksandrą, patėvį Ste
poną Barauską; 3 tetas, Vero
niką Stimburienę ir šeimyną, 
Idą Walters ir Izabel Shaltis; 
4 dėdes: Pranciškų ir Teofilių 
Palčauskus ir Vincentą Liut
kų ir Joną Piktužį, pusseserę 
Helen Gedrik, švogerį Stanis
lovą ir švogerką Marijoną 
Sakalauskus ir kitas gimines.Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3307 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugpiučio 22 d., 8 vai. 
ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Sofijos Sakalaus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Patėvis, Tetos ir 

Giminės.
Laid. Dmekt. A. M. Phillips, 

I Tel. YARDS 4908.

mes aiškinimas yra mėgiama Romos katalikų bažnyčios vadų tema. Jų visų atsakymas yra vienodas, būtent: žmonių nutolimas nuo Dievo. Todėl žmonijos išsigelbėjimas — grįš- ti prie Dievo ir, žinoma, prie Romos katalikų bažnyčios.Mokytieji Romos katalikų rašytojai tą mintį žymiai pagilina. Tada aiškinimas pasida- rj įspūdingesnis. Tokių rašytojų tarpe yra šveicaras G. de Reynolds. Dar prieš dabartinį karą jisai parašė veikalą “Tragiškoji Europa“.(i. de Reynolds, kaip ir daugelis kitų rašytojų, pramatė besiartinančią Europos tragediją ir nurodinėjo tos tragedijos priežastį- Jo pagrindinė mintis yra ta, kad netolimoje praeityje padaryta klaida įr kad dėl tos klaidos dabar gali pražūti civilizacija.G. de Reynolds skelbia: “Pakanka, kad pradiniame punkte butų padaryta klaida, liečianti žmogaus ir gyvenimo koncepciją arba vertybių sąrangą, ir galiniame punkte sugrius visa civilizacija. Renesanso metu tokia klaida kaip tik ir buvo padaryta. Asmenybės išlaisvinimas iš socialinių formų buvo teisingas žingsnis. Bet asmenybės atpalaidavimas nuo pasaulio, nuo Dievo ir n ii ) žmogaus buvo klaida. Ji kaip tik stovėjo pradiniame moderniosios istorijos punkte. Štai kodėl šiuo metu galiniame punkte mes matome griūvančią civilizaciją, sukurtą asmeninio principo nutiestu pagrindu.“Mintis trumpai ir gan aiškiai išreikšta, bet ji, kaip viršuje minėta, Romos katalikų vadų dar trumpiau ir dar aiškiau išreiškiama, būtent: žmonija kenčia ir civilizacija atsidūrė ant bedugnes krahto dėl to, kad žmonės pamiršo Dievą.Tai ką? Ar, palingavę galvas, tai Romos katalikų bažnyčios j vadų minčiai pasakysime “a- men“? Ar tada, norėdami būti , logiški, grįšime į Romos katalikų bažnyčios prieglobstį?Laikydamiesi krikščioniškos pasaulėžiūros, gilinkimės į G. ' re Reynoldso mintį. Man išrodo, kad nelaimingoji klaida, dėl kurios gali griūti krikščioniškoji civilizacija, tapo pada- Į ryta ne Renesanso metu, bet 1 daug ankščiau. Kai kas, kurs laikosi krikščioniškos pasaulėžiūros, gal sakys, kad aš turiu mintyje Adomo ir Evos nuopuolį rojuje. Ne, taip toli aš nesiekiu.Mano žvilgsniu pagrindinė klaida, dėl kurios gali žūti krikščioniškoji civiliza c i j a, prasidėjo pirmųjų krikščionių tarpe, paskui tęsėsi katakombų 1 gadynėje ir pilnai sustiprėjo,

ir suteikti

GIMINĖS 
3572.

EMILIJA LEISTRUMIENe 
po tėvais Mušinskaitė. 

Gyveno adresu 2932 W. Pershing Road
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 19 d., 1:00 vai. ryto, 

1940 m., sulaukus 70 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, šarnelių 
kaime, Žemaičių Kalvarijoje, Telšių apskrityj.,

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime mylimą vyrą, Jimmy, dukterį 

Emiliją ir anūką Walterį Ludlow, 2 seseris: Soterą Chestą ir 
įos šeimyną, Domicėlę ir švogerį Baltramiejų ir šeimyną, Gurs- 
kius ir kitas gimines. Lietuvoje — seserį Julijoną Montvidienę 
ir jos šeimyną, brolį Pranciškų, brolienę Mortą ir jų šeimyną 
Mušinskus.

Priklausė prie žemaičių Kultūros Klubb.
Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 So. Cali- 

fomia Avė. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiučio 22 d., 1:30 
vai. popiet. Iš koplyčios bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Emilijos Leistrumienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvaut ladotuvėse 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
VYRAS, DUKTĖ, ANŪKAI, SESERYS, ŽENTAI IR

Laid. Direktorius J. Liulevičius, Tel. LAFayette

kai krikščionybė nugalėjo pagonybę. Pažiūrėkime, kaip tas viskas dėjosi-Jau pirmųjų krikščionių tarpe, ėmė kilti nesutarimai. Dalykai, dėl kurių pirmieji krikščionys ginčijosi ir skaldėsi, Jju- vo ne Kristaus pareiškimai ir pamokymai, bet pačių vadų iš- mislai ir prasimanymai. Didžiausi ginčai ir rietenos ėjo apie dalykus, kurie Evangelijose visiškai nepaminėti ir apie kuriuos Kristus visai neužsiminė. Kuomet vyskupai ir teologai vaidijosi dėl dalykų, apie kuriuos Kristus nei apaštalai neužsiminė, tai svarbiausieji Kristaus įsakymai buvo ignoruojami.Imkime keletą pavyzdžių.Nestoras, Konstantinopolio vyskupas, 430 metais savo katedroje per pamokslus tikintiems ėmė skelbti, kad Kristaus motiną Mariją nedera vadinti Dievo motina. Aiškino, kad Marija pagimdė Kristų žmogų, o ne Kristų Dievą. Todėl Marija yra ne Dievo, o tik Kristaus žmogaus gimdytoja.Pasklidus tai minčiai iš autoritetingų lupų, žmonės, kunigai, vyskupai ir teologai sunerimavo ir suskato ginčytis. Vieni laikė Nestoro pusę, kiti įrodinėjo, kad Nestoras skelbė hereziją ir žemino Kristaus motiną.Sukelti ginčai ir neramumai greit' pasiekė Romos popiežių. Jisai sekamais, tai yra 431 metais, į Efezo miestą sušaukė visa pasaulio vyskupus ir teologus. Suprantama, kad dauguma vyskupų ir teologų su popiežium priešakyje paskelbė Nestorą ir jo šalininkus klaidatikiais.Panašių atsitikimų kaip su Nestoru bažnytinėje istorijoje randame begalės. Tame pat Konstantinopolyje dėl šventosios dvasios kilmės buvo įvykę dar didesnis rietenų ir ginčų gaisras, negu dėl Dievo motinos titulo. Konstantinopolio teologai tvirtino, kad šventoji Dvasia kilo nuo Tėvo, o romiečiai pridėdavo: “filioque“, tai yra ir nuo Sunaus- šis ginčas vedė prie skilimo bažnyčios į Rytinę su Konstantinopoliu ir Vakarinę su Roma.Vėliau Vakarų bažnyčioje kilo didžiausi ginčai dėl atlaidų. Tada Romai pasipriešino Liuteris. Tos rietenos vedė prie visuotino baisiausio Europos karo, kurį sekė Reformacija.Panašiais ginčais dėl teologiškų dalykų krikščionija buvo draskoma nuo pat jos pradžios. Apie daugumą tų dalykų Evangelijose nieko nesakoma ir apie tuos dalykus, dėl kurių krikščionys vėliau ginčijosi Kristus nieko nemokino ir nebuvo apie juos nieko* užsiminęs. Visi teologai pripažins, kad Kristus niekada nemokė, kad jo motiną Mariją reikės vadinti Dievo motina, o betgi teologai dėl to buvo sukėlę ginčų gaisrą ir kad jį užgesinti, tai šaukė viso- pasaulio vyskupus ir teologus į suvažiavimą. Tuo pat tarpu teologai, vyskupai ir pats popiežius visiškai ignoruoja Kristaus įsakymus, apie kuriuos jis daug sykių užsiminė. Pavyzdžiui: Nekrauk turtų čia ant žemės; kur tavo turtas, ten tavo ir širdis; neturėkite godumo; lengviau kupranugariui išlysti pro
l Siunčiam GėlesLOVEIKISv=-=x

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

W
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms; Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS maras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Šis tas apie L J. K,
Ratelį
Atsakymas ‘‘Ratelio Kūrėjui” 

ir ‘‘Lietuvos Jaunuoliui”“Naujienų” trečiadienio rugpjūčio 14 d., š. m. laidoj tūlas “Ratelio Kūrėjas” neva aprašo Ratelio susirinkimą, bet tuo pačiu sykiu prirašo daug nesąmonių ir, matyti, tiksliai susukinėją faktus.Maniau tą praleisti ir viskas tuo baigsiu Bet štai šeštadienio “Nąujienų” laidoj (rugp. 17 d.) Jt vėl drožia, tik jau pavirtęs į “Lietuvos Jaunuolį.“Jeigu butų rašoma tiesa ir kritikuotų tufas Ratelio valdybos narius, tai dar pusė bėdos, bet čionai, matyti, yra noro pakenkti visam Rateliui ir Chorui.Ratelio Kūrėjas sako: “Buvau susirinkime, bet mažai ten kalbėjau—susirinkimas buvo gyvas ir diskusuota apie

Ratelio visuomenišką ir politinį nusistatymą.“Vadinasi, susirinkime gyvai diskusuota apie politinį ir vi-
nepasirodytų.Labai nemyliu polemizuoti, bet buvau priverstas tai daryti. [CLASSlFIED APS,suomeninį nusiteikimą. Kas, žinoma, visai nebuvo daroma, bet Ratelio Kūrėjas ten mažai kalbėjo, o išėjęs iš susirinkimo per spaudą rašo tokius dalykus, kas nebuvo kalbėta.Kas dėl politikos, tai musų susirinkimuose ji nebuvo liečiama. Mes nekreipėm dėmesio į senąją Lietuvos valdžią,

adatos ausį, negu turteliui įeiti į dangaus karalystę. Ką teologai, vyskupai, ir popiežiai darė praeityje ir ką jie daro dabar su minėtais Kristaus pamokymais? O-gi visai .juos ignoruoja.Jei koks nors Romos katalikas imtų sakyti, kad netikįs, jog Kristaus motiną reikia vadinti Dievo motina, tai tokį Romos bažnyčia ekskomunikuotų, nors tas dalykas nesiranda Kristaus moksle. Turtus —gi krauti, kaip matėme.'"Kristūs daugeriopai draudė, o’fbet- gi daugybė tikinčiųjų krauja turtus net su kitų skriauda. Kas girdėjo;1* kad Romos bažnyčia ką nbts 'butų ekskomu- nikavusi už turtų krovimą? Ne tik ne ekskomunikuoja, bet visokius buržftįjus, kapitalistus Romos katalikų bažnyčia ypatingoje pagarboje ir globoje laiko.Jei koks Romos katalikų bažnyčios kunigas imtų skelbti, kad celibatas kunigams nereikalingas,i. nenaudingas ir žalingas, tai Rbfaos bažnyčia tokį kunigą tuoj ekskomunikuotu, nors Kristus neįsakė, kad kunigai turi būti nevedę. (Bet Kristus kunigams įsakė neturėti nei aukso nei sidabro ir dykai dalinti sąkramenlus. O ką Romos bažnyčios kunigai daro su tąis Kristaus įsakymais? Jų visai nepaiso, ir juos begėdiškai laužo- Ar kas girdėjo, kad Rppąos katalikų bažnyčia butų ekskomunikavusi kokį nors kunigą už turtų krovimą, už turėjimą aukso ir sidabro, už plėšimą nuo žmonių už sakramentus, mišias ir laidotuves? To niekas negirdėjo.Reiškia, Romos bažnyčios kunigai gali eiti prieš Kristaus paliepimą, gali krauti turtus, gali turėti aukso ir sidabro, ir tokių kunigų Romos katalikų bažnyčia neekskomunikuoja ir nepeikia, bet beda butų tam Romos katalikų kunigui, jei jis ką nors sakytų ar darytų prieš Romos bažnyčios įstatymus ar kokius jos išmislus.Tą i va ir matome, kur, kada ir kas padarė pagrindinę klaidą, liečiančią žmonijos gyvenimą ir santvarką. Krikščionybės pačioje pradžioje teologai, vyskupai ir popiežiai pradėjo išsimislyti visokių dogmų, ceremonijų ir apeigų. Jie tuos savo išmislus pastatė aukščiau už Kristaus mokslą. Tuo- mi jie nutolo nuo Dievo ir užtraukė nelaimių nelaimes ant žmonijos.Žmonija kenčia ir civilizacija atsirado ant bedugnės kranto ne dėl te, kad žmonija, o kad dva^iškiją mutolo nuo Dievo ir ųuo Kristaus mokslo. Romos katalikų bažnyčios dva- siškij.a Kristų išpažįsta tik/lupomis, o savo darbais Jį įteigia. Ttestys Jieškotojas

nors daug kam ji ir nepatiko. Taipgi nediskusavom pereitame susirinkime ir dabartinės, naujos Lietuvos valdžios, nors ir ši gal daug kam nepatinka.Iki šiol mes buvome tokio nusistatymo, kad dalyvauti su visais, ir eiti dainuoti ten, kur kviečia ir užmoka, žinoma, jei didžiuma* narių taip nutaria.“Ratelio Kūrėjas“ nori pašyti apie Ratelio susirinkimą, bet iškrypsta iš temos ir mėgina mums pasakyti, kokia baisi yra dabartinė Lietuvos valdžia.Aš manau, kad butų kur kas geriau, jei paliktumėt musų Ratelį ramybėje, šie jauni žmonės neseniai iš Lietuvos ir, tikiu, jog jie sugebės politiniai susiorentuoti. Jiems Lietuvos gyvenimas ir dabartinis žmonių sentimentas gal geriau yra suprantamas, negu tiems, kurie čia atvykę apie ketvirtadalis šimtmečio atgal.“Lietuvos Jaunuolis“ irgi turėtų per daug nesirūpinti dėl Ratelio iždo. Niekas nesikėsiną prie pinigų ir niekas jų nemėgina išgauti. Dabartiniai valdybos nariai veik visi 
vyra Ratelio nariai nuo pat | įsikūrimo ir eiliniai nariai jais pilnai pasitiki. Iždas smarkiai paaugo nuo to laiko, kai įstei- gėm chorą. Chorą mokina tas ipats asmuo nuo pat jo įsistei- 1 gimo. Visi tie nariai, ką daugiausia dirbo dėl choro įsteigi- iii0, taipgi ir šiandien yra veiklių narių’‘tarpe arba valdyboje. Na, tai kas dabar tyko tuos pinigus vogti? Tai yra niekas daugiau, kaip tik nonsensas, arba tiksli propaganda k’iršinimui Ratelio narių.Susirinkime keliais žodžiais buvo apkalbėta ir kaslink dainavimo “Vilnies“ piknike. Choro pirmininkas gavo pakvietimo laišką, bet kadangi choras paleistas atostogoms,

—A. J, Povilonis,
L. J. K. Ratelio pirm.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos

x 1940 Metams
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME- 
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

HELP WANTED—FEMALE 
DarbininkiųReikia '

PATYRUSIAI GROŽIO operato
rei, .pastovus darbas. 856 W. 33rd 
St. YARDS 3588.

MERGINA, PADĖTI PRIE par
davinėjimo kepykloj ir padėti pri
žiūrėti vaikus, 4 ir 5 m. amžiaus. 
Pastovus darbas, lengva išmokti. 
Būti. Atsišaukit tik 2 vai. 333 E. 
69th St.

So. Lowe Avė.; P. P. Kiltis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis- —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

PALAIMINTOS LI E T U V O~S 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

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

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

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

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

Rašt., 2902 W. Pershing Rd.; P. 
Montvidas— Kontrol. rašt., 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Mapiewood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rockvvell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Je- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn, trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417- W. 43rd ’ ’st.'* Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

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

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 

. J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St,; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.tai, aišku, dalyvauti negalėjome. Mums šiemet prisiėjo ir kelioms kitoms organizacijoms dėl tos priežasties atsakyti. “Vilnis“ gal nežinojo, jog musų choras atostogauja ir likėjo, kad mes dalyvausime, todėl ir garsino. Tas pat įvyko ii’ su Žemaičių klubu ir niekas dėl to neužsigavo.Aš manau, kad mes savo nusistatymo laikysimės —dainuosime visur, kas tik kvies, ir jei didžiuma choristų tam pritars.Jeigu kam iš narių kas nepatinka, tai vieta yra susirinkime savo mintį išreikšti, o ne per spaudą nebūtus dalykus rašinėti ir erzinti narius, įne- šant suirutę.Nuožiūra yra, kad minėtas korespondencijas rašė ne tik nebuvęs susirinkime, bet visai ne narys, o tas tai Tikrai negerai. Svetimoj grįči-o j - tvarką daryti ne tik kad negražu, bet ir negeistina-Jeigu mes sugebėjome įsisteigti, sugebėjome išaugti į visuomenišką organizaciją, sugebėjome iždą ir chorą išauginti, tai mes sugebėsime ir ant toliau susitvarkyti, be jokių išlaukinių patarimų. Musų choras, musų iždas ir, jei nariai panorės chorą likviduoti, jei nusitars iždą “pragerti“, tai pilnai jų pačių dalykas.Labai bučiau pasitenkinęs ir visi Ratelio nariai butų pasitenkinę, kad daugiau panašaus turinio korespondencijų

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Kūdikis. Būti. Ne sekma
dieniais. 1523 So. Millard, 2 aukš
tas.

OPERATORS. TIK patyrusios 
prie sejonų ir džeketų. Single need- 
le siuvamos mašinos. Vivi Sports 
Wear, 229 So. Market, 10 aukštas.

HELP WANTED—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
gą padaryti daugiau tiems, kurie 
dirba kavalkų darbą. Turi mėgti 
mekaniko darbą. Reikalingas mažas 
prądinis 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.

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

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

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

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

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

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z.

• Kadziąuskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

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

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

FUKMTURE-FIKTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
VARTOTI RAKANDAI. Keturi 

kambariai, pigi renda. 3437 South 
Morgan, 2 aukštas priešaky. Savi
ninkas F. S.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

BUSINESS SERVICE bįįmho j^tornavimai
WESTERN BEDDING. MATRACAI 

Pūkų patalai su jūsų plunksno
mis. Patarnavimas viena diena. Mes 
išvežame ir atvežame. Siuvam ir 
kaldras. Tel. PROspect 1931. 5216 
So. Western Avenue.

REAL 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.

TRUSTEE LIEPIA PARDUOTI: 
15 apartmentų, rendomis, $6,480. 
Kaina $21,500. šaukite tel. Rock- 
well 1977.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

Kas diena . . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

Todėl jeigu Ivrite k< par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis Ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified’" skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose I 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa- 
tarnąvimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STEEET 
Chicago, Ui.
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“Bukiai” Ima Viens 
Kitą Šaudyti

Užvakar žuvo Jau Penktas
Chicagiečiai kas metas ati

duoda milionus savo sunkiai 
uždirbtų dolerių arkliukų lenk
tynių “bukiams”, bet pasirodo, 
kad įvairus bukiai nepas ten
kina jiems puolančia dalimi tų 
milijonų.

Užvakar vakare Carroll D. 
Corcoran, 35 metų amžiaus, 
partneris vienoj bukio “bizny
je” prie 79-tos ir Ashland, bu
vo vietoj sušaudytas prie 7455 
Exchange avė. Pol cija mano, 
kad du žmogžudžiai paleido į 
jį šuvius. Kulkos pataikė į gal
vą ir krutinę.

Rodos, kad Chicagoje šiuo 
laiku susidarė dvi fakcros bu
klų “industrijoje” — viena va
dovaujama tūlo Joseph Mc 
Cabe, antra-'-Y Danny Stanto- 
TfrC\dįdelio prphibicijos laikų 
genSrėrio. ’

Policija neabejoja, kad šis 
paskutinis nužudymas turi ko 
nors bendro su šiomis žmog
žudystėmis:

Michael . J. McGovern ir 
James McGlade, Stantono ša
lininkai, nužudyti birželo 14 
d., prie 69-tos ir Wabash.

John McLeod, McCabe šali
ninkas, nužudytas liepos 26, 
prie 2232 West 95th gat.

William D. Schaaf, buvęs 
Painter’s unijos agentas, nužu
dytas pereitą penktadienį, prie 
78-tos ir Ashland. Jis buvo 
Stantono šalininkas, o Corco
ran buvo McCabe’o. Taip, po
licija mano, ir vėl pasidarė lyg
svara bukių kare užvaldyti 
Chicagą.

Ir Svetimi Juos šaudo
Bukių mirtimis retas kuris 

susigraudins. Ne tik jie viens 
kitą žudo, bet ir svetimi juos 
šaudo, šeštadienį, bukyje adr. 
4006 Roosevelt rd., įdegindami 
tą “piniginę įstaigą” apvogti, 
vagys nužudė vietos užlaiky
to ją, Milto n Astracham, nuo 
1240 Independence blvd. Jis bu
vo -36 metų amžiaus.

Sužeistas Policijan- 
tas Suėmė Du 
Banditu

Policijautas Richard Nelson 
bus rekomenduotas dėl pažy
mėjimo už nepaprastą drąsą 
kurią jis parodė užvakar, su- 
imdamas du banditu revolve
riais vedamoje kovoje.

Nelsonas pasivijo banditų 
automobilį prie Cicero ir Har- 
rison. Prie Arthington ir Cice
ro vienas banditų, Del Miller, 
23 metų amžiaus, nuo 2842 
Adams st., prisiartino prie Nel
sono ir paleido šauti iš revol
verio. Nors jo kairioji ran
ka buvo kulkos pervaryta, Nel
sonas sugrąžino šešis šuvius 
per savo automobiliaus langą, 
sužeizdamas Millerį. Tada Nel
sonas pribėgo prie banditų au
tomobiliuos, atėmė tuščią re
volverį nuo antrojo, James 
Eyre, 21 metų amžiaus, nuo 
2724 Wilcox st., ir suėmė jį su 
mergaite kuri irgi buvo auto
mobilyje, Grace Fox, 23 metų 
amžiaus, nuo 132 S. Sacramen- 
to blvd. Sužeistasis, Miller, ir
gi buvo areštuotas.

Miller pripažino policijai, 
kad jis yra paroliuotas iš Hut- 
chins, Kas., kalėjimo. Jis su 
Eyre prisipažino prie 15 apvo
gimų.

10 Žuvo Automobilių 
Nelaimėse

Pereitas savaitgalis paliko 
visai nekokį rekordą: Ch’cago- 
je ir apylinkėse įvyko daug ne
laimių su automobiliais. Tose 
nelaimėse žuvo 10 žmonių, o 
sužeistų skaičius buvo žymiai 
didesnis.

Pilietybes 
Reikalai

Pagalba ateiviams
Užėjus spaudimui ant ne 

piliečių Amerikos gyventojų, 
susidūrė labai daug nesmagu
mų. Tie nesmagumai paeina 
dėlei nesirūpinimo tapti pilie
čiais. Lietuvis ar lietuvė, kada 
pasiruošė važiuoti į Jungtines 
Valstijas, turėjo tik vieną 
mintį; “Užsidirbsiu pinigų ir 
grįšiu atgal į savo šalį”. Daug 
iš musų lietuvių taip ir yra 
padarę; užsidirbo kelis šimtus 
dol. ir vėl grįžo į gimtąją šalį 
ir vėliau užvedė tvarkingą gy
venimą Lietuvoj. Daugelis iš 
atvažiavusių dirbo ir taupė pi
nigus, bet dėl vienos ar kitos 
priežasties į Lietuvą negrįžo. 
Vieni apsivedė ir apsivedimas 
privertė juos pasilikti Ameri
koj pastoviai.

šiandien matome naują ir 
paskutinį spaudimą į tuos, ku-
rie nėra Amerikos piliečiais. 
Galima suskaičiuoti šimtais, 
kurie yra atvažiavę į šią šalį 
prieš 20 ar 40 metų.

Klintys,
Nauji įstatymai dabar nu

sako, kad kiekvienas nepilie- 
tis turi užsiregistruoti federa- 
liniame pašte. Tas sujudino ne 
piliečius ir jie stengiasi gauti 
pilietybę, bet susitinka kliu- v • cių:

Neatmena laivo vardo ir ka
da įvažiavo į Ameriką. Kai 
kurie žmonės jau seniai norė
jo gauti pilietybę, bet kad ne
galėjo įrodyti įvažiavimo, tai 
nivo atmesti. Tada jie nusto
jo ambicijos ir pasiryžimo lik
ti piliečiais. Daugelis iš at
mestų aplikantų galėjo likti 
čiliečiais be jokių sunkenybių. 
Jungi. Valstijos norėdamos 
čadėti tokiems ateiviams, birž. 
3, 1929 pravedė įstatymus 
“Registry of an Alien,” kurie 
nusako: i r »

“The registry of aliens at 
x>rts of entry reųuired by sec- 
tion 106 of this title may be 
made as to any alien ineligib- 
le to citizenship if such alien 
shall make satisfactory show- 
ing to the Commissioner of 
Immigration and Naturaliza- 
tion, in accordance with regu- 
lations prescribed by the 
Commissioner with the appro- 
val of the Secretary of Labor, 
that he: (1) entered the United 
States prior to July 1, 1924; 
(2) Has resided in the United 
States continuously since such 
entry; (3) Is a person of good 
moral character and (4) Is 
not subjcct to deportation.”

Įstatymo Reikšme* Pirkite tose krautuvėse, ku-
PrieŠ įvedimą šio įstatymo, rios garsinasi “NAUJIENOS!“-

NĄUJIENU-ACME I’hoto
Nacių lakūnams duodamos instrukcijos ryšium su

Anglijos bombardavimu.

’i A UJiEN Ų-aUME ierepUotu
Londono priemiestis, kurį bombardavo nacių lėktuvai.

ateivis negalėdavo likti Ame
rikos piliečiu nesuteikęs minė
tų reikalingų informacijų. Mi
nėtą įstatymą priėmus, jei 
ateivis gali įrodyti, kad yra 
įvažiavęs prieš liepos 1 d., 
1924 ir kad gyvena Jungi. 
Valstijose nuo dienos įvažia
vimo, yra žmogus gero mora- 
lio charakterio ir nėra numa
tytas deportacijai.

Taipgi būtinai reikia paro
dyti sekamus dokumentus, da
tuotus prieš liepos 1 d., 1924: 
banko knygelę, namo lysą, 
deed’ą, vedimo leidimą, laiš
kus, gimimo certifikatą, baž
nyčios ir mokyklos rekordus 
ir kur esi dirbęs prieš liepos 
1,1924. Parodžius šiuos doku
mentus aplikantas gali gauti 
pilietybę nors įvažiavimo do
kumentų ir neturėtų.

—Adu. C. P. Kai.

Protestuoja Prieš 
Skalbyklų Praktiką 
Garsinimuose

Chicagos Better Business 
biuras šiomis dienomis pasiun
tė protesto laiškus visoms skal
bykloms, kuriuose kritikuoja 
skalbyklų garsinimosi prakti
ką.

Biuras pabrėžia, kad ate’ty- 
je skalbyklos turėtų aiškiau 
pasakyti, kiek “ekstra” patar
navimas kainuos. Pavyzdžiui, 
jeigu reklamoje sakoma, kad 
marškiniai suprosinami už 9 
centus, ten pat turėtų būt pa
sakyta ar tie marškiniai bus 

'sverti sykiu su kitais skalbi
niais bandelyje.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

žuvo 12 Metų Berniukas
Ch.cago Motor Coach kom

panijos busas vakar sutriuški
no George Miller, 12 metų am
žiaus berniuką, prie 1455 W. 
Garfield. Jis vA^invo dviračiu. 
Gyveno adr. 335 W. 31 st.

Policija tyrinėja, at Mille- 
riukas įvažiavo i b tisą ai* bu
sas į jį. Bušo 'vairUotojas buvo 
Lawrence Cdok, 39 metų am- 
ž aus, 8734 S. Sacramento.

Gerai Gauti Senat
vės Pensiją

----
Dominikas Lukšas, 4150 So. 

Maplewood Avė.,u.jau nebėda- 
voja dėl bedarbėj, bet džiau
giasi, kad sulaukę'65 metų am
žiaus. Domįnikas Lukšas ištar
navo Edison Cpmpany 25 me
tus, prie Fisk ir- 22-ros gatvių. 
Nuo rugpiučio 1-mos :buvo pa- 
liuosuotas iš tarnybos su pen
sija aštuoniasdešimt dolerių per 
mėnesį. Apsimo|<ą tarnauti vie
noj įstaigoj per ilgus metus, 
ypatingai tose įstaigose, kurios 
turėjo pensijų s stemą įvedę.

, — G.

Audringas Ežeras
Sekmadienį Michigan ežeras 

buvo neramus. Kurie sumanė 
laivukias pasivažinėti, tai turė
jo su didelėmis bangomis ko
voti. Del laivukų apvirtimo 17 
žmonių buvo atsidūrę pavoju
je, bet visi jie liko išgelbč'i. 
Daugiausia išgąsčio turėjo pen
ki chicagiečiai prie Michigan 
City, kai jų laivukas apvirto 
gana toli nuo kraštu. Laimei 
viešbučio tafnautojas pastebė
jo nelaimę ir apie tai pranešė 
maudyklės sargybai. Visi penki 
liko išgelbėti.

Dvi Dienas Išbuvo 
Be Maisto

Axel Olson, kuris yt‘a 64 me- 
tų amžiaus, ir jo senukė žmona 
gyveno skurdžiai, bet pasato? 
neprašė. Pagaliau visi ištektai 
pasibaigė ir jie dvi dienas iš
buvo be maišto.

Dabar juos priglaudė North- 
western Univeršily Settlement 
įstaiga. :;z> '

---------- i. i

N epagrįsti, Sampro
tavimai Apie Svei- 

katą
--------- L. . K. .

Žmonės turi visokiausių idė
jų apie sveikatą ir ligas. Ir daž
niausiai tos idėjos yra klaidin-į 
go§. . Taip sako prof. Steinhaus, 
kp|Is šiomis dienom’s atvyko į 
Chicago. , .

Pavyzdžiui; saulės įdegta ru

da oda yra laikoma sveikatos 
pažymiu. Tuo tarpu, sako prof. 
Steinhaus, tokia oda trukdo 
tam tikriems saulės spindu
liams giliau į kūną prasiskverb
ti.

žmonėse yra įsigyvenęs įsi
tikinimas, kad fiziniai pratimai 
yra reikalingi sveikatai. Tikru
moje sveikas gyvenimas yra 
svarbesnis, negu pratimai

Kai kurie mano, jog miegoti 
žiemą kambaryje, kurio lan
gai yra atidaryti, esti sveika.

Tas samprotavimas yra klai
dingas, sako prof. Steinhaus. 
Miegant šaltame kambaryje 
dažnai galima ligą' pagauti, o 
ne sveikatą sustiprinti.

Čiaudėjimo Laiko
tarpis

Netrukus prasidės č’audūji- 
mo periodas, kuris tęsis apie 
menesį laiko. Dalykas tokis, 
jog kai kurie žmonės, yra labai 
jautrus tam tikriems žolių mil
teliams. Kai tie milteliai paten
ka į nosį, tai jie tiek suerzina 
ten odą, jog žmogus pradeda 
čiaudėti tarsi sloga sirgdamas.

Kadangi dabar žolių milteliai 
jau pradeda atsirasti ore, tai 
ir vadinamoji šienligė ima siau
sti. ■ .

Apskaičiuojama, jog 'Ch’ca- 
goje yra apie 400,000, žmonių 
kurie šiemet turės persirgti 
šienlige.

Darbai Padidėjo
Chicagos privatinė pramonė 

kas menesį priima apie 1,000 
naujų jaunuolių. Vadinasi, toks 
skaičius kiekvieną menesį yra 
pasamdomas įvairiems dar
bams.

, ' NAUJIEM T-ACM E 1M*nhot«

CAMP NORDLAND, N. J. Klanictis A- A. Bell (po 
kairei) sveikinasi su August Klapprott, nacių vadu.

Iš Politikos 
Lauko

Svarbus Pranešimas 
Bridgeporto Kolio- 
nijos Lietuviams

Kaip jau buvo pranešta 
“Naujienose” rugpiučio 13 d., 
11-tos Wardos Lietuvių Demo
kratų Organizacija nutarė stei
gti pilietybės mokyklą. Dabar 
galima tuo reikalu štai kas pa
sakyti.

Mokyklos steigmo komisija, 
susidedanti iš A. Gudaičio, P. 
Naujoko ir V. M. Stulpino, dir
ba smarkiai, kad viską priren
gus dėl mokyklos atidarymo 
pradžioje rugsėjo menesio. Kur 
mokykla bus atidaryta ir ko
kia d'ena, apie tai bus paskelb
ta vėliau “Naujienose”.

Dabar komisija nori praneš
ti, kad tie, kurie dar nėra pi
liečiai ir norės lankyti tokią 
mokyklą dėl susipažinimo su 
Jungt’nių Valstijų pilietybės 
klausimais, yra prašomi užsi
registruoti pas sekančius mi
nėtos demokratų organizacijos 
veikėjus:

Antanas Gudaitis, 833 West 
33rd Place, 2-ros lubos.

Bruno J. Jakaitis, 826 W. 
34th Place, 1-mos lubos.

Pranas Naujokas, 3254 So. 
Lowe Avė., 2-ros lubos.

V. M. Stulpinas, 3443 South 
Lituanica Avė., 1-mos lubos.

Pas visus v’ršminėtus veikė
jus užsiregistruoti galės norin
tieji mokytis kasdieną nuo 6 
vai. iki 8 vai. vakaro.

Kaip tik komisija aprinks 
vietą mokyklai ir nustatys lai
ką, kada mokykla bus atida
ryta, pranešime apie tai “Nau
jienose”.
Vakarinės Mokyklos Komisija.

Brighton Park
Pilietybės Pamokos

Kadangi dabartiniu laiku 
daugumas lietuvių rūpinasi ga
vimu Amerikos pilietybės pc- 
pierų, tai p. J. A. Shulmistras, 
norėdamas savo tautiečiams 
šiuo reikalu patarnauti, atida
ro Amerikos pilietybės nemo
kamas pamokas savo ofise, 
4016 S. Archer Avė. Šių pamo
kų pradžia yra trečiadienį, 
rugpiučio-August 21 d., 8 v.v.

Brighton Parko lietuviai, no
rėdami gauti pilietybės popie- 
ras, gali pasinaudoti šiomis 
Amerikos pilietybės teikiamo
mis nemokamai pamokomis.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NATTJTENOSF”

VAKAR CHICAGOJE
• Trys vyrai vakar nusižu

dė Chicagoje: John Sherry, 56 
metų amžiaus, 1016 Sedwick, 
smulkus politikierius, nusišovė 
namuose; Joseph Matejzik, 56 
metų amžiaus, pasikorė namuo
se, adr. 2232 So. Sawyer, ir 
Lewis Swinger, 51 metų am
žiaus, 1914 Birchvvood, nusišo
vė savo maudynių kambaryje. 
Policija pas jj rado notą, adre
suotą jo buvusiai žmonai, Mrs. 
Maxirte McRee, 6166 Sheridan.

• šešios apdraudos kompa
nijos vakar paskelbė $8,480 do
vanomis, už sugrąžinimą pa
vogtų brangakmenų ir arešta
vimą vagių. Nuo geg. 1 d., 
kompanijos praneša, vagys 
Chicagos apylinkėje pasisavino 
$80,000 vertės brangakmenų.

• Vakar mirtis pasisavino 
penktą auką nuo vienos nelai
mės: gaisro Van Schaak Bro
thers Chemical kompanijoje. 
Alexian Brothers ligoninėje 
mirė ugniagesis Charles Harr- 
sch, 40 metų amžiaus, nuo 3111 
Clybourn. Keturi ugniagesiai 
mirė anksčiau.

• David Lasser, buvęs WPA 
darbininkų Workers’ Alliance 
organizacijos pirmininkas, va
kar sutvėrė naują organizaci
ją, American Security Union. 
Lasser rezignavo iš Workers’ 
Alliance dėl to, kad jo many
mu, ji yra komunistų vado
vaujama. American Security 
Union yra jo atsakymas komu
nistams. Nauja organizacija, 
sako delegatai, atstovauja 25, 
000 WPA darbininkų ir pa- 
šalpgavių 30 valstijų.

JUSU 
AUTOMOBILIS

►

(žinias šiam kampeliui pa
tarimų automobilių saviniri- 
kams parūpino CHICAGO MO
TOR CLUB).

(žinias šiam kampeliui pa
tarimų automobilių savinin
kams parūpino ILLINOIS AU
TOMOBILE CLUB).

Automobiliai
Mieste

Chicago Mo'or Club apskai
čiuoja, kad miestuose automo
biliai suvartoja tarp 34 ir 52% 
daugiau gasol no, negu ant at
viro kelio. Miestuose, mat, rei
kia dažnai stovinėti, vidutinia., 
apie penkis kartus kas viena 
mylia. Tas stovinėjimas ir su
degina bereikalingai daug ga- 
solino.

Mieste važiuojant 25 mylias, 
gasolino susi vartoj a daugiau 
34%, negu ant atviro kelio; 
važiuojant 30 mylių, — 40%, 
o važiuojant 45 mylas — su
sivartė j a net 5P% daugiau ga
solino, negu važiuojant be sto- 
vinejimų.

Chicago Motor Club toliau 
apskaičiuoja, kad kiekvienas 
sustojimas kainuoja motoris
tui apie 2 centus. Mat, kiek- 
v eną kartą stabdant automo
bilį su stabdžiais, trinasi, nu
sidėvi padangos. Su kiekvienu 
sustojimu padangos nusidėvi 
už 2 centus.

Taigi, kad sumažinti gąsdi
no naudojimą ir pra lginti pa
dangų gyvenimą, mieste rei
kia taip važiuoti, kad reikėtų 
kuomažiausiai stovinėti. Per 
metus laiko taip važinėdami 
sutaupysite nemažai pinigų.

Karščiai Atslūgo
Beveik per visą mėnesį ch{- 

cag.ečiams teko prakaituoti ir 
su karščiais kovoti. Bet štai už
vakar oras tiek atvėso, jog jau 
teko Šiltesnių drabužių ieškoti. 
Temperatūra nukrito iki 53 
laipsnių.




