
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

mūūi™©š
Th< Lithuanian Daily Newi

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

Phone CANal 8500
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

- — —

VOL XXVII Kaina 3c

f"*——————. -
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

' NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntw»

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

Phone CANal 8500
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March .7, 1914 at the Post Office at Chicago, JIE, 

under the Act, of March 3, 1879

Chicago, III.,Ketvirtadienis, Rugpiučio-Augusi 22 d , 1940 No. 199

DIKTATORIŲ SUDARYTAS BLOKAS VER-i 
ČIA LAISVUS KRAŠTUS JUNGTIS 

APSAUGAI
Amerika yra pasiruošusi statyti naujas 

apsigynimo bazes
Tarptautine padėtis kasdien 

vis labiau komplikuojasi ir 
vargu ar išliks bent vienas 
kraštas neįveltas karan. Dikta
toriai pradėjo karą Europoj ir 
panaikino beveik visas demo
kratiškas valstybes. Dabar 
stengiasi tą bloką praplėsti 
Azijoj ir didžiausius plotus no
ri padaryti savo kolonijoms.

Mussolini spauda skelbia, 
kad karas nesibaigs, kol nebus 
įveikta Amerika. Iš Europos 
grįžusieji tvirtina, kad' Hitle
ris ilgai nelauks pradėti karą 
prieš Ameriką, jeigu tiktai 
jam pasiseks įveikti Angliją.

Amerikos ir Anglijos valsty
bės vyrai veda derybas nau
joms karo bazėms steigti. Au
toritetingi vyriausybės sluok
sniai šiandien Londone paskel
bė, kad Anglija yra pasiūliusi 
Amerikai sudaryti karo sąjun-

Amerika jau yra padariusi 
pirmus žingsnius*- Ji susitarė 
su Kanada Vakarų Žemynui 
apsaugoti. Bet anglai nesiten- 
Kina vien šia siaura sutartimi. 
Anglai nori susitarti su Ame
rika ir dėl visos politikos. An

Hitlerio jėga jau 
palaužta

LONDONAS, Anglija, rugp. 
21 d. — Visi karo sluoksniai 
smarkiai komentuoja ir aiškina 
priežastis dėl kurių Hitleris 
nustojo puolęs Angliją. Jau tre
čia diena sustabdytas masinis 
Anglijos liombardavimas. An
glai nemano, kad numušti 700 
vokiškų lėktuvų butų tiek pa
laužę vokiečių aviaciją, kad ji 
jau nebegalėtų toliau tęsti sa
vo masinius puolimus. Anglai 
žino, kad vokiečiai turi didelį 
lėktuvų skaičių. Gal jiems trū
ksta lakūnų ? Dar kiti mano, 
kad Hitleris ruošiasi invazijai 
ir nenori pulti. Mano, kad jis 
puls visomis karo jėgom s vie
nu ir tuo pačiu metu. Kai ku
rie tiki, kad Hitlerio jėgos vis 
dėlto jau yra palaužtos.

Vokiečiu puolimai 
ne toki stiprus

LONDONAS, Anglija, rugp. 
21 d. — Vokiečių aviacija pa
darė kelis puolimus ant Angli
jos, bet jau ne tokiais dide
liais orlaivių kiekiais. Visi puo
limai buvo daromi pietų An
glijoj. Britams pavyko numušti 
15 vokiečių orlaivių. Vokiečių 
orlaiviai dabar jau vartoja ki
tokią taktiką. Atskrenda An-
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glijos ir Amerikos reikalai yra 
bendri ne tiktai Europoj, bet 
ir Azijoj. Anglija nori susitar
ti, kad bendromis jėgomis bu
tų veikiama Europos ir Azijos 
kontinentuose.

Anglai nurodo, kad Ameri
kai labai mažai draugų teliko. 
Hitlerio dominuota Europa yra 
Amerikos priešas. Japonų do
minuota Azija irgi bus Ameri
kos priešas. Apie Rusiją nei 
kalbos negali būti, šių sume
timų vedama Anglija ir siūlo 
koordinuoti karo jėgas ir su
daryti bendrą sąjungą. Angli
jai tai butų labai paranku, nes 
konservatoriški Anglijos poli
tikieriai ją privedė prie dabar
tinės impotencijos. Susitarus 
su Amerika ji dar gali turėti 
vilčių išgelbėti savo didžiulę 
imperiją.

Dar nėra žinoma oficiali 
Amerikos vyriausybės nuomc-nė 
šiuo reikalu. Bet karo sluok
sniai jau turi paruošę planus 
naujoms karo bazėms ir ilgai 
netruks pradėti sustiprinimus 
Kanados ir Kubos pakraščiuo
se. Amerika nenori būti prie
šo užklupta visai nepasiruošu
si.

glijon labai didelėj aukštumoj, 
išmeta bombas ir skuba gali
mai greičiau atgal. Kai atlėk
davo dideliais būriais, tai vie
ni kitus proteguodavo nuo puo
lančių anglų.

Vokiečiai kaltę ver
čia blogam orui

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 21 d. — Vokiečiai pra
neša, kad jų orlaiviai bombar
davo pietų Anglijos uostus ir 
padarė priešui daug nuostolių. 
Bombarduoti motorų fabrikai 
Leamingtone. Padaryta dideli 
nuostoliai, nes lakūnai matė de
gančius fabrikus. Bombarduo
ta Manston ir Deal aerodro
mą’’. Pradžioj buvo numestos 
bombos, o vėliau vokiečių la
kūnai nusileido ir kulkosvaid
žiais apšaudė anglų kareivius. 
Vokiečių lakūnai smarkiai ko
vėsi su anglais, kurie norėjo 
bombarduoti Olandijos ir Pran
cūzijos aerodromus. Blogas 
oras neleidžia smarkiau bom
barduoti.

Bombos sukėlė gai
srą Gibraltare

ALGESIRAS, Ispanija, rug
pjūčio 21 d. Priešų orlai
viai 4 kartus vakar bombar
davo Gibraltarą. Vieno bombar
davimo metu pavyko sukelti 
gaisrą, kuris ligi vėlaus vaka
ro dar tebesitęsė. Neturima ži
nių kas yra padegta. Vakar 
britams pavyko numušti pir- 

|mą priešų orlaivį. Anglai smar- 
’kiai šaudė į bombarduojančius 
orlaivius, šaudė pačiame G - 
braltare įtaisytos patrankos, o 
kartu ir uoste stovėjusieji lai
vai. Orlaivis nukrito tiesiai į 
jurą, visai netoli krantų.

Naujienu-Acnin TelonRnt'
BERGEN, NORVEGIJA. — Anglų bombonešiai

bombardavo čia stovintį nacių karo laivą.

Mussolini skelbia 
blokadą britams

ROMA, Italija, rugp. 21 d. 
— Mussolini išsiuntinėjo neu
tralioms valstybėms praneši
mą, kuriame skelbia visuot’nę 
blokadą britų kolonijoms. Jis 
perspėja minėtas valstybes apie 
pavojų, kuris gręsia jų lai
vams, jeigu pastarieji bandys 
artėti prie britų kolonijų. Mus
solini patarė neutralių valsty
bių laivams būti 30 mylių at
stume nuo visų britų pakraš
čių. Daugelis stebisi šiais Mus
solini pareiškimais, nes ligi 
šiam metui britų laivai kontro
liavo visą Tarpžemių jurą ir 
apie italų blokadą kalbos ne
galėjo būti.

Tarpžemių juroje 
. vykstą mūšiai

• -,T» " 11
ROMA, Italija, rugp. 21 d. 

— Italai praneša, kad juroje 
vyksta smarki kova tarp britų 
ir italų karo jėgų. Italai nepa
sako kurioje‘vietoje vyksta ko
va, bet pabrėžia, kad italų ka
ro jėgos užpuolė vieną didelį 
britų karo laivą, kuri lydėjo 
keli mažesnieji laivel’ai. Italų 
orlaiviai padarė labai daug 
nuostolių britams, numušda- 
mi 7 anglų orlaivius. Italai var
tojo naujus orlaivius. Italai 
smarkiai bombardavo Maltos 
salą.

Italu kariuomenė 
graikų pasienyj

Italija pasiruošusi 
trumpam karui

ROMA, Italija, rugp. 21 d. 
— Jeigu karas užsitęs daugiau 
negu dvyliką mėnesių, tai Ita
lija neturės žaliavos. Italija tu
rėjo atsargą vieniems metams. 
Šių metų italų derlius yra žy
miai mažesnis, negu buvo ti
kėtasi. Pagaliau nėra pakanka
mo 'vyrų skaičiaus tam derliui 
sudoroti. Italijai taip pat trūk
sta riebalų. Jos pirkliai varžo
si su vokiškais visose Balka
nų valstybėse r’ebalų reikalu. 
Benzinas yra tiek , suvaržytas, 
kad jis yra vartojamas tiktai 
karo reikalams. Bet jo atsar
ga mažėja ir nenumatoma iš 
kur galės stoką papildyti.

Kodėl italai 
nugalėjo

LONDONAS, Anglija, rugp. 
21 d. — Pranešama, kad bri
tų Somalijoj italų karo jėgos 
buvo žymiai didesnės už br‘- 
tų jėgas. Italų kariuomenės 
skaičius buvo 15 kartų dides
nis už britų kariuomenę. Ita
lai turėjo daug tankų ir moto
rizuotą vokiečių batalioną.

Amerika įsigyja 
naujas karo 

bazes
LONDONAS, Anglija, rugp. 

21 d. — Užsienių reikalų mi
nisterija šiandien paskelbė, 
kad britai leido Suvienytoms 
Amerikos Valstybėms steigti 
karo bazes Canton ir Enden- 
bury salose, šios salos randa
si Ramiajam Vandenyne ir pri
klauso britų imperijai. Jos yra 
apie 2,000 mylių į pietus nuo 
Havajaus salų. Jos stovi pake- 
iuj į Kiniją. Anglija leido 

Amerikai steigti bazes 50-čiai 
metų. Susitarime pažymima, 
kad leidimas gali būti pratęs
tas visam laikui. ŠiOs bazės 
Amerikai turi labai didelės svar
bos. Jos padės susisiekimui su 
Kinija ir lengviau galės pakir
sti japonų užgaidas.

Petain bijo visiškos 
okupacijos

CHANCY, Šveicarija, rugp. 
2'1 d. — Anglų aviacijos bom
bardavimai gali pakenkti Pran
cūzijai. Vokiečiai ir ita’ai, no
rėdami apsiginti nuo britų bom
bardavimų, pareikalavo Petain 
vyriausybę leisti Francuzijoj 
pastatyti priešlėktuvines pa
trankau. Vokiečiai jau jas įta’- 
sė Juros departamente. Petain 
bijo, kad italai nepareikalautų 
karo bazių Marselyj ir kitose 
vietose. Valdžios sluoksniuose 
kalbama, kad vokiečiai gali už
imti visą Francuziją, jeigu an
glai ir toliau tęs Italijos ir pie
tų Vokietijos bombardavimus.

Graikai mobilizuoja 
kareivius

ATĖNAI, Graikija, rugp. 21 
d. — Graikijos ministeris pir
mininkas Metaksas turėjo ilgą 
pasitarimą su Graikijos kara
lium. Kalbėjosi krašto apsau
gos reikalais. Be didelio gar
sinimo spaudoje, šią savaitę 
graikų vyriausybė jau paskel
bė trečią mobilizaciją. Karinin
kams ir kareiviams duoti lei
dimai atostogoms yra nutrauk
ti ir vis’ems įsakyta tuojau 
sugrįžti į savo kareivines. Vy
riausybė paskelbė, jog taip el
giamasi todėl, kad nenorima 
būti užkluptais visai nepasi
ruoštas. Graikai yra pasiryžę 
ginti savo kraštą ir tam rei
kalui skubiai ruošiasi.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 21 d. — Pranešama, kad 
italai smarkiai koncentruoja 
savo kariuomenę Albanijoj, vi
same graikų pasienyj. Italai 
aiškina, kad graikai nerespek
tuoja ne didelės albanų mažu
mos, todėl jiems ir reikėsią 
padaryti intervencija. Tikru
moj gi Italija nori, kad grai
kai nutrauktų visus ryšius su 
Anglija ir pereitų italų įtakos 
sferon. Italai reikalauja atsi
sakyti Britanijos protekcijos ir 
kare palaikyti ašies politiką. 
Skelbia, kad jie negali pakęsti 
neutralumo, kuris yra naudin
gas tiktai britams.

Japonai susirūpinę 
britų-amerikiečių 

deryboms
TOKIO, Japon ja, rugp. 21 

d. — Užsienių reikalų minis- 
teris pranešė, kad Japonija la
bai atydžiai seka Suvienytų 
Amerikos Valstybių ir Anglijos 
derybas apsaugos reikalu. Ame
rikos padarytas sutarimas su 
Kanada yra labai svarbus, o 
derybos vedamos su Anglija 
gali turėti dar didesnių pasek
mių. Japonija gali būti priver
sta keisti kai kuriuos savo pla
nus.

Nacių veikla Kosta 
Rikoje

SAN JOSE, Kosta Rika, rug
pjūčio 21 d. — Kosta Rika yra 
viena turtingiausių respublikų 
centralinėje Amerikoje. Per 
paskutinius 40 metų ten nebu
vo jokių perversmų ir visuo
meninių neramumų. Tvarkosi 
demokratiškais pagrindais ir 
ekonom’škai visi gerai stovi.* 
Paskutiniu metu smarkiai pra
dėjo veikti naciai. Vokiečių yra 
nedaug krašte, vos tepriskai- 
toma 1,100, bet jie veda labai 
didelę propagandą. Turi savo 
laikraščius, kuriuos veltui da
lina ir valgyklose bei kavinėse 
davinėja specialiai leidžiamus 
biuletenius. Visuose giria Hit
lerį ir jo laimėjimus Europo
je. Vyriausybė ruošiasi suval- 
Idyti šiuos užsienių agentus.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Vokiečiai paskelbė, kad jie neduosią jokios garantijos 

laivams, kurie veš vaikus iš Europos karo zonų. Perspėjimas 
padarytas Amerikai.

— Meksikos vyriausybė pasiūlė gen. Michares Palencia iš
važiuoti iš Meksikos. Bus ramiau valstybei ir saugiau jo gy
vybei.

— Anglų aviacija boin bardavo italų uostą Mogadisko. Uo
ste padaryta nuostolių.

— Blogas oras sutrukdė aviacijos puolimus abiejose ka
riaujančiose šalyse.

— Italų spauda dar smarkiau puola Graikiją ir galima lau
kti greito susirėmimo. Kaltina graikus dėl mobilizacijos.

— Vokiečiai areštavo kelis norvegų komunistų lyderius. 
Įvykis labai komentuojamas, nes ligi šiam naciai areštavo vien 
tiktai socialistus ir liberalus, visai neliesdami komunistų. Ko
munistai gerai sugyveno su naciais.

— Vakar padaryta Trotskiui antra operacija. Gydytojas 
pareiškė, jog yra maža vilčių išgydyti. Trotskis be sąmonės.

Naujas pasikėsini
mas prieš Trotskį
MEKSIKO, sostinė, rugp. 21 

d. — Pranešama, kad prieš 
Trotskį, buvusį Rusijos karo 
komisarą ir vieną svarbiausią 
komunistų partijos lyderį, pa
darytas naujas pasikėsinimas. 
Buvęs jo draugas Jaunes Mor- 
tan kirvuku jam smarkiai gal
vą praskėlė ir petį pramušė. 
Meksikos polic jos viršininkas 
paskelbė, kad policijai pavyko 
suimti pasikėsintoją ir jo drau
gę. Trotskiui reikėjo padaryti 
greita operacija. Operacijoj da
lyvavo keletas labai žymių Mek
sikos gydytojų. Gydytojai turi 
labai mažai vilčių, kad pasi
seks Trotskį išgelbėti. Jo tem
peratūra smarkiai pakilusi ir 
pulsas labai dažnas. Spėjama, 
kad pasikėsinimą organizavo 
buvusio Trotskio vienminčio 
Stalino agentai. Stalino agentai 
nesenai prieš. Trotskį organiza
vo pasikėsinimą, bet tada jiems 
nepavyko.

Paleido atsargon 
152 generolus

VICHY, Francuzija, rugp. 21 
d. — Paskelbta, kad franeuzų 
vyriausybė paleido atsargon 
152 franeuzų armijos genero
lus. Generolai paleisti atsargon 
vokiečiams reikalaujant. Wies- 
badene pasirašytame pakte Pe
tain atstovai sutiko paleisti 
šiuos generolus atsargon. At
sargon paleisti gen. Blanchard, 
kuris komandavo sąjungininkų 
karo jėgas Flandruose ir gen. 
Priuox, kuris organizavo pasi
traukimą pr’e Dunkerkčs. 
Francuzai patenkinti tokiu nu
tarimu, nes savo armijos gene
rolus skaito netikusiais. .

LONDONAS, Anglija, rugp. 
21 d. — Gerai informuotuose 
politikos sluoksniuose kalbama 
apie galimas anglų kabineto 
pakaitas. Chamberla’no pasi
traukimas jau beveik užtikrin
tas. Jo sveikata po operacijos 
nei kiek negerėja ir vargu jis 
galės tinkamai eiti savo parei
gas. Kalbama, kad kartu su 
Chamberlainu turės pasitrauk
ti ir lordas Halifaksas. Jiedu 
yra kalti už Anglijos nepasi
ruošimą karui. Taip pat mini
mi ir Duff Cooperio bei Mori- 
sono vardai. Cooperis buvo 
smarkiai kaltinamas už labai 
blogą propagandos vedimą. Ne
žinia kas užims apleistas mi
nisterijas.

Sukčius generolas 
norėjo sukilti

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugp. 21 d. — Argentinoje se
nai brendo nepasitenkinimas 
kai kuriais generolais. Tas kri- 
zis vakar pasiekė aukščiausio 
laipsnio ir vyriausybė ėmėsi 
griežtų priemonių katastrofai 
išvengti. Dėl ligos pasitraukęs 
prezidentas Ortiz vakar už
ėmė savo vietą ir sukvietė mi- 
nisterių kabineto posėdį, kuria
me putarė baigti viešą skan
dalą. Posėdyj vyriausybė nuta
rė areštuoti generolą Bautistą 
Moliną, kuris jau ruošė gink
luotą perversmą Argentinoje. 
Minėtas generolas yra įveltas 
į suktybes, kurias senatas da
bar nagrinėja. Jis pardavė val
stybei žemės sklypą už sumą 
penkis kartus didesnę negu ta 
žemė yra verta. Molina ir ap
linkui jį besisukanti politikie
rių grupė pasipelnė virš dvie
jų milijonų pesų. Senatas nu
tarė patraukti atsakomybėn vi
sus nusikaltėlius. Generolui tai 
nelabai patiko ir jis pradėjo 
organizuoti perversmą prieš 
dabartinę vyriausybę. Karo mi
nisteris jį nubaudė 60 dienų 
kalėjimo už įžeidimą, o byla 
eina karo teisman.

Petainas gązdina 
franeuzus dis

ciplina
VICHY, Francuzija, rugp. 

21 d. — Vakar Peta’n priėmė 
Amerikos spaudos atstovus ir 
jiems pareiškė, kad jis yra pa
siryžęs jaunesniąją kartą išmo
kyti kitaip galvoti, negu ligi 
šiam metui Francuzijoj buvo 
galvojama. Tatai jis mano pa- 
sekli auklėjimu ir įtflunėji- 
mu. O vyresnius priversti ki
taip galvoti, pareiškė, bus rei- 
kal nga disciplina, čia pat pa
brėžė, kad jis yra pasiryžęs 
pavartoti reikalingą discipliną. 
Jis dar nežinąs kokį režimą 
Francuzija pasirinksianti, bet 
sako, kad ji visuomet stengsis 
gerai sugyventi su Amerikos 
demokratija. Manoma, kad Pe
tain tokius pareiškimus pada
rė su viltimi išgauti ką nors 
iš Amerikos valstybių badau
jančiai Francuzijai.

[liepos IR RUGPIUČIO MŽN.
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų. 
Naujienų Administracija.
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(Tęsinys)
Askaso draugas Durruti puola 

fašistus.
Durruti apėjo visas barika

das, kurios supo kareivines. Jis 
davinėjo pasKuunias instrukci
jas bendram visų kareivinių 
puolimui. Bet Durruti ne Dūr
inti atrodė. Askaso mirLs j| 
nuvo visiškai paKenusi. Tai bu
vo vienas geriausių jo draugų. 
Kartu su Askaso ir Jover jie 
ne tiktai Ispanijoj gavo pačius 
smarkiausius reakcijos smū
gius, bet ir kitose Europos val
stybėse. Visi trys buvo ieškomi 
visų Pietų Amerikos valstybių, 
prūdeliam Meksika ir baigiant 
Gili policija. Karlu su Askaso 
jie ir Prancūzijos kalėjimuose 
sėdėjo, kartu su Askaso ir res
publikoniška Ispanija vienodai 
persekiojo. Revoliucinėse kovo
se vienas kitam ne kartų gyvy
bę išgelbėjo, vienas kitam vi
suomet brol.šką rankų išaesua- 
voTAskaso mirtis Durručiui bu
vo mirtis geriausio jo brol.o, 
mirtis artimiausio jo draugo, 
lodei jis ir degė noru kiek ga
lima greičiau atkeršyti.

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuviu Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruotą)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

C|<ANE CUAb L'OlVJPANV 
So. Long Avenue 

Telefųąas PORTSMOŲTH 9032 
POCAHON’TAS* Mine Run iš geriausių mainu, 
dąug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ........  * ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- S7-00 
;ąnt 50 tonų ar daugiau tiktai .........* ■
PETROLEUM CARBON COKE $Q«25 

Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas .......... **

HOUSEHOLD LINENS . PATTERN 2590.
2590—Išsin vinej imai baltiniams.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPJ., 2590 I
| 1739 80. Halsted St, Chlęagą, Bb

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

I Vardas ir pavardė......~................ .......~................. ,........    |

I Adresąs......... ......  IW.M. ..............        |

‘ Miestas ir valstija..... ............. .......... ................................ ............ Į
M. — — —* MM M. ^4

Puola fašistus kaip viesulą.
Nepraėjo nei pusvalandis nuo 

Askaso mirties, o nauji puoli
mai prieš kareivines vėl prasi
dėjo. Po kebų puolirpų kai ka
nose vietose nustojo terškėti 
fašistų kulkosvaidžiai, Dangai ir 
durys dinamitu ir pipirinėmis 
granatomis buvo atidarytos, 
id’o šias pramuštas vietas anar
chistai, tarytum kokia didžiuli’ 
sja juros viesulą prasi veržė. Ne
buvo jėgos, kuri jiems butų ga
lėjusi pasipriešinti, nebuvo gin
klo, kurio jie nebūtų išmušę.

šiose kareivinėse nepainiu 
nei karininkų belaisvių, nei su
keistų puskannlnkų.^liktai pa
prasti kareiviai iš kareivinių 
galėjo išeiti, kurie mielu noru 
pnsidėjo prie antitfašislinų ko
votojų.

Per 32 valandas Barselonos 
sndikaiistai sugebėjo sunaikin
ti 18 geriausiai ginkluotų pul- 
ku. Parodė, jog fašizmui gali
ma kelias užkirsti, net ir tuo 
a t vėju jeigu jis yra labai gerai 
ginkluotas ir proteguojamas 
valstybės ir turtingųjų krašto 
elementų.

Parodė, jog nėra jėgos, kuri 
įveiktų darbininkiją, jeigu ši 
yra pasiryžusi ligi mirties kovo
ti, nepasiduoti ir jeigu ji vai
toja tinkamas tai kovai priemo
nes ir pasitiki vien tiktai savo
mis jėgomis. Pasirodė, jog su 
didele kovos aistra galima pasi
priešinti ir geriausiai ginkluo
tiems karo vyrams. Uniformuo
tieji yra drųsųs prieš tuos, ku
rie jų bijo, bet negalima to pa
ties pasakyti, kai jie susitinka 
lokį, kuris drįsta jiems drųsiai 
pažiūrėti į akis.
CNT-FAI — priešų nugalėtojai. 
3
• Per 24 valandas 
sikeitė Barselonos
gi šiam metui niekeno nepripa
žįstama ir visų persekiojama 
darbininkų organizacija, tapo
padėties valdove. CNT, kuri
niekad nedalyvavo jokiuose rin
kimuose, neturėjo jokių atsto
vų parlamente nei savivaldybė
se, nepriklausė jokiai partijai, 
tapo milijoninio miesto šeimi
ninke ir visų visuomenės reika
lų tvarkytoja.

Visi svarbesnieji miesto cen
trai pasipuošė juodomis ir rau

visišk^i pa- 
išyaizda. Li-

donomis CNT ir FAI vėliąvo- 
mis, o visi automobiliai turėjo 
užsirašę šių dviejų organizaci
jų inicialus.

Tokio džiaugsmo ir tokio 
triumfo dienų Barselona nie
kad nėra mačiusi. Net į kapus 
lydėdama mirusius savo kovo
tojus nenusiminė, nes žinojo, 
jog jie ne veltui mirė, jog jų 
mirtis atnešė laimėjimą, kuris 
ištisoms gentkartėms buvo toli
ma svajonė, dėl kurio šimtai 
jau atidavę gyvybę ir tuksian
čiai buvo pasiryžę bet kada ati
duoti.

Pirmą kartą visoj pasaulio 
istorijoj išlaisvinančio sočia.iz- 
mo šalininkai ne žodžiais, bei 
darbais įrodė, jog tiesioginio 
veiksmo taktika yra tinkama 
kovai su rimtu priešu.

KOVOS SARAGOSOJ
Aragoniečių rūpesčiai fašizmo 

išvengti.
Aragono provincijos sostinėj 

Saragosoj buvo 30 tukstanč.ų 
organizuotų CNT darbininkų. 
Saragosa jau nuo keletos metų 
buvo skaitoma vienu svarbiau
siu anarchistinio judėjimo cen
tru. Streikai ten niekad nesi
baigdavo, ir valdžios atstovai 
niekad neturėdavo ramumo dėl 
vienokių ar kitokių socialinių 
klausimų.

Gegužio mėnesį Saragosoj vy
ko visos Ispanijos CNT kongre
sas, kuris tęsėsi apie dvi savai
tes. Kongreso metu jau buvo 
numatyta fašistų ruošiamos 
skerdynės, todėl ten pat jau nu
tarta rimtai susirūpinti priemo
nėmis tų skerdynių išvengti.

Tris dienas prieš sukilimą Sa
ragosos darbininkai, susirinkę 
su kitomis kairiomis politinė
mis partijomis, tarėsi apie gali
mybes sukilimo išvengti. Kai
riosios partijos žinojo, jog dau
guma Saragosos įgulos karinin
kų yra labai dešinini nusiteikę, 
bet nemanė, kad1 generolas Ka
banelias biu Jaši^^o^aĮjhinkas. 
Jis buvo5 T^i^pnt^^yč^bĮjkai 
ištikimu karininku ir kiekviena 
proga pabrėždavo, jog jis yra 
giliausių respublikoniškų įs*te
kinimų. Netikėjo tuo tik Sara
gosos sindikalistai, nes jie kelis 
kartus ant savo pečių buvo pa
tyrę Kabanelias “respublikoniš- 
kuiną”, kai pastarasis kiekvie
na proga skelbdavo karo stovį, 
kai tiktai sindikalistai paskelb
davo streiką.
Netikęs Aragono gubernatorius.

Saragosoj gubernatorium bu
vo didelės batų dirbtuvės savi
ninkas Vera Coronel. Jis pri
klausė prie respublikoniškos A- 
sania partijos. Buvo skaitomas 
vienu geriausių Asania draugų, 
nes pastarasis, kai tiktai atsi
lankydavo į Saragosą, būtinai 
atlankydavo savo draugą.

Vera Coronel sinndikalistų, 
matyt, labiau neapkentė negu 
fašistų. Liepos 17 dieną sjndi- 
kalislų delegasija kreipėsi į gu
bernatorių prašydama suteikti 
jiems ginklų, kad galėtų gintis 
ir patį gubernatorių ginti pųo 
respublikos priešų. Delegacija 
jam aiškino, kad ji turinti ži
nių, jog Saragosoj stovinti ka
riuomenė sukils kaip sukilo 
prieš respubliką Maroke stovin
čios dalys. Vera Coronel aiški
nosi, jog jis ginklų negalįs duo
ti, nes, girdi, neturįs.
Respublikoniškas gubernato

rius palaiko fašistus,
šeštadienį, liepos 18, dar kar

tą kita delegacija matėsi su gu
bernatorium, bet šį kartą jo at
sakymas buvo dar griežtesnis, 
Vera Coronel ne tiktai atsisakė 
kairiesiems darbininkams duoti 
ginklus, bet įsakė policijos va
dui iškrėsti darbininkų centrus 
ir atimti ginklus iš kiekvieno, 
kuris neturėjo ginklui nešioti 
leidimo. Saragosos sindikalistai, 
nujausdami artėjantį pavojų, 
ištraukė paslėptus ginklus ir 
ruošėsi jais gintis, bet dalis tų 
ginklų, respublikoniško guber-
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Claude R. Wickard, kuris 
liko paskirtas agrikultūros 
sekretorium. Iki šiol jis ėjo 
agrikultūros p.asekretoriaus 
pareigas.

se. Iš ryto Kabanelias per Sa
ragosos radio paskelbė, jog jis 
visai nesukilęs prieš respubliką, 
be to, jis prižadąs daboti, kad 
neimtų daromas joks pasikėsi
nimas prieš darbininkų teises. 
Jis sakėsi esąs pasiryžęs nu
bausti kiekvieną darbdavį, ku
ris drįstų bent vienu centimu 
sumažinti algą ar padidinti dar-, 
bo valandų skaičių.

Valdovų suruošta klasta.
To negana, gubernatoriaus a- 

gentai, apsimesdami nepaten
kinti Kabanelias, pranešė sin- 
(iikalistams, kad jie yra pasiry
žę įteikti ginklus. Dauguma sin- 
dįkalistų nepatikėjo, nes matė, 
jog gubernatorius eina kartu su 
įgulos viršininku. Bet atsirado 
ir tokių, kurie nuėjo į nurody
tą vietą. Jų noras kovoti prieš- 
fašizmą buvo toks didelis, kad 
jie bet ką buvo pasiryžę dary
ti, kad tiktai gautų ginklų ir 
galėtų pradėti kovą.

Skubėdami būreliais vyko į 
užmiestį nurodytoji tarpukal- 
nėn, bet vietoj ginklų, tenai 
surado civilines gvardijos ii' fa
langistų būrius, kurie juos pa
sitiko kulkomis. Retas kuris jų 
iš ten ištruko. Keli šimtai ten 
gyvybės neteko.

(Bus daugiau)

natoriaus įsakymu, buvo iš jų 
atimta.

Liepos 18 d; naktį guberna
toriaus žinioj esantieji ginklai, 
neva tai jam pačiam nieko a- 
pie tai nežinant, kaž-kokiu pa
slaptingu budu pateko į Aragc- 
no falangistų rankas. 19 d. ry
tą, Kabanelias išvedė dalį ka
reivių iš kareivinių ir užėmė vi
sus svarbesnius strateginius 
miesto mazgus. Iš kareivinių 
buvo išvesti tiktai parinktieji

PONIA: Kodėlgi dedi tą po- 
pierį musėms lauke?

TARNAITĖ: Mat, ponia, lau-
kareiviai, o įtartini buvo nu- ke yra kur kas daugiau musių 
ginkluoti ir uždaryti kareivinė- negu viduj.

t

■t

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

, AMBULANCE 
DIENA IR NAKTĮ . ,

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4(505-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 
11 > '1' Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite musų radie programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 vai. ryto iš W, H. L P. stoties (1480 K.) 

, SO POVILU 1ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

•tfi

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

lininiu metui t iii n n lininiu iii t it

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituapica Avenye Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue - Phone LAFayette 3572

Ketvirtadienis, rugp. 22, ’40

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVęsternav.

Telefonas;
HEMLOCK 0252 

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.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

AKIU SPECIALISTAI

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI ' 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

. Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 5107

Phone CANAL 6122
DR. S. B1EŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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. bamen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3«50

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tet Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

1 Iš. RUSIJOS ’į.
Gerai. liėtilviams ’ žinomas per ^9 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo. 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vat 
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. Dearborn St
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

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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Clevelando ir Ohio Žinios
Mažai Šeimynai

Raketieriai daužo mokyklų langus. — Daug laisvanorių. — 
Susirūpinkime savo krašto reikalais. — Amunlc’jos dirb
tuvė. — Turės atsiteisti su darbininkais. — SLA 136 kuo
pos išvažiavimas. — Jei kam kambarys reikalingas.

Clevelande atsirado kokis tai 
naujas raketas ir visą vasarą 
yra daužomi įvairių mokyklų 
langai. Langų jau yra šimtai 
išdaužytų, yra įvykių, kur vie
noje mokykloje yra išdaužyta 
po du ir tris šimtus langų. Tai
gi šiomis dienomis pcl cija su
čiupo keturis vaikėzas, ir jie 
prisipažįsta, kad jau daug L.n 
gų išdaužė. Tai tikrai kepro'.iš 
kas darbas. Mat, nežiūrint, kaip 
teismai nebaustų už tokius dur
nus darbus, bet vis atsirand i 
niekšų, kurie my.i t k us špo
sus.

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų «avi-

nlnkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
litiea.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki I vai. Sekmadieniai* 
nue t ryto iki 1 vaL popiet

...  r

COLUMBUS, Ohio. — Iš čia 
praneša, kad nuo gegužės 22 
dienos iš šios apylinkės į S. V. 
kariuomenę pasidavė 7,500 lais
vanorių. Tai rekordas padary
tas, — nė karo metu tiek ne
stojo savo noru į kariuomenę. 
Šioje apylinkėje dar nori pa 
imti per du tūkstančius laisva- 
norių.

šiuo momentu yra baisi su
irutė visame pasaulyje, todėl 
visi laikraščiai pilni karo žin'ų 
Musų lie.uv ška spauda uar 
daugiau tų žinių turi, ne; ii’ 
Lietuvos reikalai bei L'e'uvo 
likimas aprašoma. Ska tylėjai 
taipgi daug laiko pašvenč.a l.e- 
dudjuodami pasaulio padėtį 
Tačiau mes negalime pamiršti 
ir to, kad jau artinasi ir mrs 
tčių šalies prezidento rinki

mai. Mes turime i agalvo J i 
apie savus reikalus. Mums yr. 
daug svarbiau musų pačių ša
lies likimas. Todėl mums rupi 
kas liks sekamu prezidentu Su
vienytose valstijose. Tad vis 
lietuviai piliečiai turi tuo labai 
susidomėti bei pradėti daug 
darbuotis, kad šiais rink'm lis 
vėl butų išrinktas Rcoseveltas 
į prezidento vietą. Roo eveltas 
yra palankus darbo žmonėms, 
palankus mažoms tautoms. Jei
gu Rot seve’.tas liks vėl išr ūk
tas, tai galėsime ir Lietuvos 
reikalais į valdžią kreiptis. Jis 
nepripažįsta mažųjų tautų pa
vergimo ir stoja už tikrą demo
kratišką laisvę. Atviresnio žmo
gaus vargu surasime preziden
to vietai. Taigi, visi ir darbuo
kimės, kad Rooseveltas vėl bu
tų išrinktas į prezidento vietą. 
Mes jo darbus jau matome, o

Įvairios pasaulines žinios
Persekioja nacių 

agentus
GUATEMALA, sostinė, rugp. 

20 d. — Guatemalos preziden
tas generolas Ubico uždarė Na
cių partiją, atėmė iš jų radi- 
jaus siunčiamas stotis ir už
draudė naudotis kitomis stoti
mis. Tuo pačiu metu uždrau
dė vesti propagandą radi j aus, 
spauda, telefonais ir kitomis

priemonėmis. Guatemalos vul 
stybėje yra apie 10,000 vokie 
čių, kurie visi priklauso nacių 
partijai. Vokiečiai yra stiprus 
ekoncm škai, bet prezidentas 
tikisi juos suvaldyti. Preziden
tas turi savo žinioj ištikimos 
kariuomenės burius, kurie mo
kės sudrausti nacius, jeigu pa
starieji kels ner.mą.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

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 
musų

Atsineškit šį Kuponą
1 ŠIS KUPONAS YRA 1
| VERTAS $1.00 ANT |

kiekvieno pirkinio 1936.38 S> HALSTED ST
■ V liva ■

i------------------------------ 1 Tel. MONROE 0377-0378

FABRIKĄ

Naujienų Spulka

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

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

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

Universal Savings
and

Loan Association

REIKIA VYRU
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.

Paveikslas ir planas gra~. 
žaus namuko mažai šeimy
nai. kurį daugelis statosi su£> 
federalės valdžios FHA Ad- 
ministracijos paskolų pa
galba. Su taksais ir apdrau- 
da mėnesiniais paskolos nu- 
mokė’imai už tokį namuką 
yra $23.

apie kitų tik girdime; girdime 
jų gražius pasižadėjimus. O to 
mes jau gana daug esame pri
siklausę.

— © —
Rugpiučio 18 d eną C’eve- 

lande apsilankė viešnia iš Chi 
cagos, p-ia Vitkus, J. Jaro mo
čiutė. Mums buvo labai links
ma močiutę pas save turėti, 
nors ir trumpam laikui. P-ia 
Vitkienė kelionę atliko trauki
niu.

RAVENNA, Ohio.—šis mies
telis randasi apie trisdešimt 
devynios mylios nuo CLv.lan
do. Federalė valdžia šioje apy
linkėje rengiasi įsteigti amuni
cijos dirbtuvę, kur paims apie 
dešimt tūkstančių darbininkų. 
Įrengimas kalbamos dirbtuvės 
atsieis apie dešimt milijonų do
lerių. Karo departamentas sa
ko, jog planas dar nėra baig
tas, bet mano, kad netrukus 
viskas bus paruošta. » ■

— © —
. GANTON, Ohio. — Kompa

nijos, kurios neprisilaiko val
džios nustatymo algų ir darbo 
valandų, šiomis dienomis turi 
atmokėti savo darbininkams 
užvilktas algas. The Canton 
Provision Co. išmokėjo $2,- 
474.30 dėl 60 darbininkų. The 
Sugardale Provision Co. turi 
išmokėti $10,836.18 dėl 76 dar
bininkų, ■ ir Superior Packing 
Co. turi sumokėti $487.30 dėl 
39 darbininkų. Nustatyta yra, 
kad darbininkai dirbtų tik po 
42 valandas per savaitę, ir turi 
gauti tam tikrai nustatytą al
gą. Tačiau kompanija norėjo 
darbininkus dar daugiau išnau
doti ir vertė juos dirbti daug 
daugiau valandų, nemokėdama 
nustatytos algos. Tačiau dabar 
turės viską atmokėti.

Rugpiučio 18 dieną įvyko 
SLA 136 kuopos išvažiavimas, 
kuriuo daugiausia rūpinosi pir
mininkas S. Čerauka ir sekr. A. 
Gedgaudas. Galima sakyti, kad 
viskas buvo prirengta kuo ge
riausiai, bet ant nelaimes pa
sitaikė lietus. Na, ir tas daug 
ką sugadino, nes visi turėjo 
daug anksčiau važiuoti namo. 
Tačiau tas viskas taip greit ne
užsibaigė. Nariai susitarė ir nu
važiavo į vieno nario reziden
ciją, ir ten viską gražiai užbai
gė; šitam surengimui daug kre
dito priklauso broliams S. Ce- 
raukai ir A. Gedgaudui. Tokius 
parengimus ir kitos draugijos 
turėtų surengti.

Jeigu kokiam inteligentiškam 
žmogui yra reikalingas gyveni
mui kambarys, tai galite gauti 
pas Joną Jarų. Yra patogi vie
ta ir prieinama kaina. Galite 
atsikreipti į rezidenciją adresu 
8813 Empire Avė. bile laiku.

Jonas Jarus.

Architektiškai
Architektas ŠI u ris turi šau

nią žmoną.
Ji ir šiandien tokia pat .gra

ži, kaip ir prieš dešimtį metų. 
Tik tam grožiui reikia daugiau 
lajko.

1— Kartą jie eina į teatrą.
.— Ona, ar lu jau pasiruo

šus ?
— Po penkių minučių!
— Dar vienas klausimas
— Prašau!
— Ar tu dar tebesitinkuoįi, 

ar jau dažymus atlieki.

Banditai sustabdė traukinį 
kelyj ir ėmė* kraustyti keleivių 
kišenių s. įį

Jonas susirup’nęs nežinojo 
kur dėti savo pinigus. Greitai 
išsitraukęs juos iš piniginės, 
padavė draugui Jurgiui:

— > Štai,« Jurgi, ta dešimkė 
kurią aš tau skolingas.Vienas ūkininkas antram:

— Ačiū drauge, už vištas, 
bet kitą kartą ^geriau uždaryk 
tą kreitą, nes atsidarė ir visos 
išbėgiojo. Gaudžiau po visą kai
mą per tris valandas ir suga
vau t k dešimts.

—- šššš. Aš tau pasiunčiau 
tik šešias!

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

MONTIS tUdiOS-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”

Surinko John Faiza
VAIKINAS: (atėjęs merg'ną 

aplankyti) Eikim pasėdėti prie
kiniam kambaryj, ant sofos.

MERGINA: (berniuką mažai 
temėgo) O ne, aš pavargus. 
Eikim geriau teniso palošti.

“Chubby” Dykai 
Su Kiekvienu 
Furkočiu!

Furkotai! Eilės ir eilės žavi
nančiai gražių furkotų... ne 
vienoje, bet septyniose Marks 
kailinių krautuvėse — kiekvie
noj pilnas pasirinkimas geriau
sių furkautų gražiausiose Ame
rikos madose stebėtina žema 
kaina — tik $59!

Bet tikrai įvertinti tuos fur- 
kaučius, reikia juos pamatyti 
ir peržiūrėti. Tiktai tada ži
nosite kokius stebuklus jūsų 
$59 gali padaryti Marks krau
tuvėje.

Tai yra proga ir pinigų su
taupyti, ir gauti gražią dova
ną visiškai dykai su pirkiniu. 
Marks jums dovanos $25 ver
tės “chubby” su kiekvienu fur- 
kaučiu jus pasirinksite! Tai 
su taupymą s ne tik ant furkau- 
čio, bet ir ant “chubby”.

Jei dabar trūksta pinigų, at
minkite kad jūsų kreditas vi
sados geras bet kurioje Marks 
krautuvėje!

(Skelb.)

Garsinkitės “N-nose”

— SVEIKATOS GĖRIMAS

Jei esi nusidirbęs, nervuotas, nerimstąs—ne
gali miegoti ... neturi apetito ... lengvai nu
vargstu tūkstančiai sakys, “gerk MALVAZ”, 
tą visą selyklinį maistingą gėrimą, kuris taip 
plačiai rekomenduojamas visoj Chicagoj 
daktarų ir ligoninėse.
MALVAZ yra priimnus “kūno statytojas”. Jis nėra 
vaistas, nėra visų negalavimų gydytojas, bet jeigu 
jums reikia daugiau “pep”—užsakykite kartoną 
MALVAZ ir gerkit jį laisvai. Pamatysite, ar jis kaip 
tik nėra jus stimuliuojąs mastingas gėrimas.

MONARCH ALAUS GAMINTOJAI GAMINA MALVAZ

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis. 

NUSIPIRKIT PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taksų 3% įeina į Paduodamą Žemiau Kainų Sąrašą

žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau
POCAHONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- $7.75 
rūksta ... Namams

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.

PIRKIT 
TIESIOGIAI

WEST VIRGINIA MINE
RUN — Extra rupios

PETROLEUM CARBON <CQ 75 
Pilė Run u

PETROLEUM SCREENINGS 
3-inch Screenings QQ

MILLER’S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine q*n
Consolidation

ATLAS BLOCK — FA
Puikins Pečiui Anglys

ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba q»ą cta 
rankomis kūrenti "
ACĖ STOKER NUT —1-inch 
oil treated, 'atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stok erių op
įrengimams <pO.VU
ROYAL STOKER NUT^L-Mu- 
sų Vadas. Puiki Štoke- ęn npr 
riam Anglis
BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch ha
rupumo
BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau-* 
sias ką pinigai 
™ii nirkti $ ‘

Kainos Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61

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

“NAUJIENOS" 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

STIMULIACIJA KUNUI. . . MAITINIMAS ... 
APETITO GYDYTOJAS

Sutaupinkit 40% 
IMlrbCjai puikių por
tretų monumentam 8— 

Padaryti U. S. A. 
įkūrėjai 

“MONTIGRAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
SIEKAI) - NENYK

STANČIO 
ORO NEĮVEIKIAMO 
JU negali nukristi i

7008 south” 
PAULINA ST.

I’ROupect 1260

Ashen Motor Sales
7405 STONY ISLAND AVĖ.

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

Mes turime tokius bargenus, 
kaip

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

>845

*635 
*395 
M95

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

madieniais.

7405 Stony Island Avė.
DORCHESTER 2505—2506

( DON’T FORGET A 
** TO SEND THE *■>

MIRACLE

A FLAVOR ALI i 
ITS 0WN THAT ( 

MILHONS PREFER
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NAUJIENOS
The Llthuantan Daily Newt

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription R a tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Užsakyme kalnas
Chicago j e—paltu

Metams------------------- - - . $8.(M
Pusei metų____________ , 4.0C
Trims mėnesiams  2.0(
Dviem mėnesiams_______ 1.5
Vienam mėnesiui_______  .70

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija___ ______ ,___3
Savaitei .—.........   18
Mėnesiui ................. .............. _ 75

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui (Atpiginta):

Metams .................. _ $5.00
Pusei metų ................  2.75
Trims mėnesiams__________1.50
Dviem mėnesiams ___   1.00
Vienam mėnesiui.70
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .......... $8.00
Pusei metų __ _ 4.00
Trims mėnesiams __ _______ 2.5C
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

E. GALVANAUSKAS 
ATSISAKĖ

Pasikėsinimas prieš Trockį
Koks ten buvęs Trockio “draugas” kėsinosi jį už

mušti ir taip sunkiai jį sužeidė, kad ištremtajam bolše
vikų revoliucijos vadui yra mažai vilties išgyti. Pasikė
sinimas įvyko tremtinio viloje Meksikoje.

Piktadarys esąs persų kilmės Belgijos pilietis, ilgo
ką laiką gyvenęs Meksikos sostinėje, vardu Jacąues 
Mortan Vandenreischd. Jisai dažnai būdavęs svečiuose 
pas Trockį ir turėdavęs su juo ilgų pasikalbėjimų. Mek
sikos policijai jisai pasisakė norėjęs buvusįjį sovietų ka
ro komisarą užmušti už tai, kad jisai neseniai išreiškęs 
“politines nuomones”, kurios jį labai supykinusios.

Tas tariamas “persas su Belgijos pilietybe” grei
čiausia buvo kieno nors pasamdytas Trockį nugalabinti, 
ir šituo tikslu jisai, matyt, buvo apsimetęs savo numa
tytos aukos “draugu”. Net ir iš Teherano kilęs aziatas 
nebūtų norėjęs suskaldyti galvą žmogui, būdamas pas 
jį svečiuose, vien tik už tai, kad tas žmogus išreiškė ki
tokią, negu jo, nuomonę politikos klausimais.

Pereitą gegužės mėnesį Trockį buvo užpuolę jo re
zidencijoje, netoli Meksikos Miesto, 20 gengsterių, apsi
ginklavusių mašininėmis kanuolėmis. Sovietų ex-komi- 
saras išliko gyvas, bet vienas jo sargas buvo pagrobtas 
ir už kiek laiko buvo surastas negyvas. Trockis ir jo pa
žįstami tuomet sakė, kad tie galvažudžiai buvo Stalino 
žvalgybininkai, atsiųsti jį nudaigoti.

Kam kitam ir nebuvo pamato kėsintis prieš Trockio 
gyvastį, nes niekam kitam jisai nebėra pavojingas. O 
savo priešus Stalinas žudo ne tiktai Rusijoje, bet ir už
sieniuose. Jo agentai yra atlikę daugybę teroro ir kerš
to aktų Francuzijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje ir kitose 
šalyse. Neperseniai-daug/įdomių dalykų apįe tai papa
sakojo savaitraštyje 4The Saturday Evening Post” bu
vęs sovietų karo žvalgybos viršininkas Vakarų Europo
je, Walter Krivitsky.

Nebus nuostabu, jeigu išeis aikštėn, kad ir šis “per
sas” Vendenreischd yra sovietų GPU tarnautojas, apsi
ėmęs už pinigą arba ordiną pasiųsti Trockį tenai, kur 
dabar yra Rusijos bolševizmo tėvas. Sako, kad Meksi
koje pastaruoju laiku Stalino žvalgybininkų ir nacių 
“gestapo” agentų priviso daugiau, kaip bambatierų ne
švarioje virtuvėje.

Sovietų vizos važiuojantiems į Lietuvą
Iš Stockholmo (Švedijos) pranešama, kad 14-ji, 

15-ji ir 16-ji “sovietinės respublikos” (t. y. Lietuva, Lat
vija ir Estija) padarė patvarkymą, kad žmonės, kurie 
norės atvykti iš užsienių jas atlankyti, turės gauti vizas 
(leidimus) iš Rusijos konsulatų arba pasiuntinybių už
sieniuose.

Senųjų Lietuvos, Latvijos ir Estijos konsulatų duo
tos vizos prieš liepos 8 dieną esančios geros, bet vėles
nės vizos — ne.

Tai tiktai dar kartą primena tą faktą, kad Lietu
vos, kaipo atskiros valstybės, jau nebėra! Kam gi tad 
ją dar vadinti “respublika”?

O kai dėl vizų, tai koks čia skirtumas, ar Maskvos 
konsulai ir “polpredai” jas duos, ar ne? Į sovietinę, Sta
lino pavergtą, žvalgybininkų terorizuojamą šalį kas gi 
norės važiuoti? Kurie gali, tie stengiasi iš tenai pabėg
ti.

Net iš karštųjų Maskvos davatkų, gyvenančių Ame
rikoje, tik labai reta kuri drįs tenai keliauti, kuomet 
ateis daugiau tikrų žinių apie tai, kas dabar “sename 
krajuje” dedasi. Girdėti, kad kai kurie žmonės jau yra' 
gavę laiškų nuo giminių, kurie rašo, kad valdžios komi
sarai atiminėja ūkininkams karves ir kitokį turtą; gy
ventojai persigandę; daug suareštuotų, kiti slapstosi.

Po pasaulio karo tūkstančiai amerikiečių kasmet 
aplankydavo savo gimines Lietuvoje. Daugiaus to nebe
bus, kol bolševikiški barbarai iš Lietuvos neišsinešdins. 
Tiesa, dabartinis karas susisiekimą su Lietuva jau buvo 
beveik nukirtęs. Bet dar ateidavo iš Lietuvos laikraščiai 
ir laiškai, iš kurių amerikiečiai patirdavo, kaip tenai 
žmonės gyvena. O dabar visuose Kauno laikraščiuose 
nėra nieko kito, tik melas ir propaganda. Laiškų, kurie 
pasako tiesą, komisarų cenzūra nepraleis — negut jie 
bus pasiųsti kokiais nors aplinkiniais keliais.

Sunkus bus Lietuvai sovietų vergijos metai. Kad 
jie bent nesitęstų per ilgai!

Paleckio kabinete pradžoje 
turėjo portfelį ir inž. Ernestas 
Galvanauskas, kuris St. Seimo 
laikais buvo premjeru. Komisa
ras Dekanozovas jam leido už
imti finansų ministerio vietą. 
Maskvai, matyt, buvo svarbu 
turėti asmenį su stambiu var
du naujojoje “vyriausybėje“, 
kad atrodytų, jogei ji susideda 
iš rimtų vyrų. Bei, praėjus tre
jetui savaičių, Galvanauskas 
pamatė, kad ta “vyriausybė” 
yra tiktai aklas įnagis bo.’ševi- 
kų rankose, todėl jisai rezigna
vo. “Elta” apie tai pranešė:

“Finansų ministeris inž. 
Ernestas Galvanauskas lie
pos 5 dienų įteikė Respubli
kos i Prezidentui atsistatydi
nimo prašymų. Respublikos 
Prezidentas prašymų paten
kino ir laikinai eiti finansų 
ministerio pareigas pavedė 
generaliniam sekretoriui Juo
zui Vaišnorai.“
Pirmiaus buvo pasitraukęs iš 

savo vietos Mašiotas, kuris bu
vo paskirtas valstybės kontro
lierium. Mašiotas irgi buvęs 
valdžioje Lietuvos nepriklauso
mybės‘liakais. Iš krašto apsau
gos ministerio vietos, be to, 
rezignavo (ar buvo pašalintas) 
gen. Vitkauskas.

šitiems trims asmenims išė
jus iš ministerlų kabineto, Pa
leckio “vyriausybėje” paliko 
tiktai Maskvos pastumdėliai ir 
šarlatanai, kurie už ministerio 
“portfelius” sutinka parduoti 
savo sąžinę.

BIAURI FAŠISTIŠKA 
KOMEDIJA

Liepos mėnesį, kaip žinoma, 
buvd Tenkanto “Lietuvos “liau
dies seimas“. Tik-kų atėjusieji 
iš Kauno laikraščiai paduoda 
žinių, kaip prie tų “rinkimų” 
buvo ruošiamasi ir kokia tvar
ka buvo jiems nustatyta. Įdo
mu čia pažymėti bent kai ku
riuos ryškesnius faktus.

Paleckine “ministrų taryba“ 
nutarė liepos 6 dienų, kad rin
kimai įvyks liepos 14 dienų. 
Vadinasi, visam kraštui prisi
rengti prie rinkimų —- išstatyti 
kandidatus, apsvarstyti kandi
datų tinkamumą, išdiskusuoti 
klausimus, kuriuos turės spręs
ti seimas, buvo duota TIKTAI 
8 DIENOS.

Tą pačią dieną (liepos 6-tą) 
btivo patvirtintas “seimo rinki
mų įstatymas”, paskirstyta vi
sa Lietuva į 8 rinkimų apygar
das ir paskirta vyriausia rinki
mų komisija iš 5 asmenų. Ko
misijos sąstatas toksi Vladas 
Niunka — pirmininkas, Kęstu
tis Domaševičius — pirminin
ko pavaduotojas, adv. Andrius 
Bulota, Valerija ir Juozas Kvet- 
kauskas — nariai.

Tuojaus įsakyta sudaryti 
apygardų rinkimų komisijas 
kiekvienoje rinkimų apygardo
je ir apylinkių rinkimų komisi
jas apskrityse.

Sekančių dienų (liepos 7-ą) 
“L. Aidas” paskelbė, kad gy
vuoja kokia tai “Darbo Lietu
vos Sąjunga”, kurios platfor
mai (apie kurią iki to laiko 
niekas nebuvo girdėjęs! karštai 
pritaria “liaudies masės”.

Bet jau diena prieš tai (lie
pos 6 d.) įvyko Kaune, sporto 
halėje, “milžiniškas” priešrin
kiminis mitingas, kuris noittfc 
navo kandidatus į seimą — vi
sus 40 kandidatų, kuriuos pa
siūlė mitingui misteriškai atsi
radusi “Darbo Lietuvos Sąjun
ga”! Liepos 7 d. “L. A.” jau 
paskelbė kandidatų vardus.

Panašiu būdų buvo “nomi
nuoti” kandidatai kituose Lie
tuvos miestuose ir “apylinkė
se”. Iki liepos 11 dienos jau vi
si 79 kandidatai buvo “nomi-

nuoti“‘k *— “patvirtinti”.
Paskutinę “nominacijų” die

ną, liepos 10-tą, spaudoje pasi
rodė, galų gale, ir ta “Darbo 
Lietuvos Sąjungos” platforma, 
kuria “rėmėsi” los Sąjungos 
siūlytieji ir visur “viehbalsiai“ 
nominuotieji kandidatai.

Liepos 12 ir 13 d. d. apylin
kių rinkimų komisijos dalino 
korteles tiems balsuoto j ams> 
kurie neturėjo pasų (nes vi
siems žmonėms reikėjo turėti 
pasų arba kitokį asmens įrody
mą, einant balsuoti). O liepos 
14-tų, 8 vai. ryte, prasidėjo bal
savimai.

Vien iš šitos trumpos faktų 
sutraukos kiekvienas gali aiš
kiai matyt, kad tai buvo ne 
rinkimai, bet šlykšti fašistiška 
komedija. Lietuvos žmonės ne
gavo progos^ nei statyti kandi
datus, kokių jie butų norėję, 
nei apsitarti už ką balsuoti ar
ba kokius reikalavimus statyti 
seimui. Viską už juos atliko 
šarlatanų klika, veikianti pagal 
Maskvos komisarų komandą. 
SAKYTI, KAD TOKIAIS “RIN
KIMAIS” LIETUVOS LIAUDIS 
PAREIŠKĖ SAVO VALIĄ, TAI 
— BJAURIAUSIAS PASITY
ČIOJIMAS Iš LIETUVOS ŽMO
NIŲ-

(Beje, labai keista, kad tos 
komedijos ’ su vaidinimui buvo 
panaudotas ir adv. Andrius Bu
lota, kurį amerikiečiai kitąsyk 
pažinojo, kaip pažangų žmogų. 
Paleckis jį įdėjo į “vyriausią 
rinkimų komisiją”.)

KAIP JIE NOMINAVO 
“KANDIDATUS I 

SEIMĄ”

Pagal rinkimų įstatymą, kur' 
išleido Paleckio kabinetas (lie
pos 6 d.), ,kandidatus į “liau
dies seimą” statė masiniai mi
tingai, viešu, balsavimu. Tokius 
susirinkimus galėjo šaukti tik
tai valdžios ! patvirtintos orga
nizacijos, o valdžia visas ne- 
bolševikiškas organizacijas jai 
buvo uždariusi.

Jeigu kurioje "apylinkėje” 
(apskrityje) mass-mitinge butų 
praėjęs netinkamas bolševi
kams kandidatas, tai tokį kan
didatą galėjo pripažinti ‘ “netei
sėtai” nominuotu apygardos 
rinkimų komisija. O jeigu bu
tų ką nors pražiopsojusi apy
gardos komisija, tai galutiną 
kandidatų sąrašų “išvalymą” 
turėjo atlikti vyriausioji rinki
mų komisija, nes Paleckio įsta
tymas patvarkė, kad vyriausio
ji komisija visus kandidatų są
rašus PATVIRTINA. To įstaty
mo par. 20-am sakoma:

“Numatytų kandidatų 
liaudies atstovus sąrašus 
apygardų rinkimų komisijos 
patiekia Vyriausiai Rinkimų 
Komisijai patvirtinti. Vy
riausiai Rinkimų Komisijai 
pripažinus neteisėtu kokio 
kandidato,į liaudies atstovus 
įrašymą, apskrities darbo 
žmonių susirinkimas ne vė
liau, kaip per dvi dieni, nuo 
Vyriausios Rinkimų Komisi
jos nutarimo pranešimo pa
siūlo i o vieton naują kandi
datą.”
Toliaus, tas rinkimų įstaty

mas sako, kad “kandidatų į 
“liaudies atstovus” siūloma ne 
daugiau ir ne mažiau, kaip 
“tiek, kiek apygardoje renka
ma liaudies atstovų“. Vadinasi, 
jeigu Panevėžio apygardoje 
renkama 11 atstovų, tai ir kan
didatų gali būti tiktai 11. To
dėl balsuotojams nebuvo palik
ta jokio galimumo pasirinkti: 
nė vienas kandidatas negalėjo 
būti atmestas, nes kitokių kan
didatų nebuvo.

Nominacijos Kaune
£ Štai vienas tų “nominacijų“ 
pavyzdys, aprašytas “L. Aide”. 
Liėpos 6 d. H-*** tų pačių diėną,

kai valdžia paskelbė seimo rin
kimus, vienoje Kauno svetaL 
ųėje susirinko “milžiniškas rin
kiminis Kauno darbo žmonių 
mitingas”. Iš kur ta milžiniška 
minia buvo patyrusi, kad mi
tinge bus nominuojami kandi
datai, dievai žino, nes iki tos 
dienos dar niekas nebuvo gir
dėjęs, kad bus seimo rinkimai. 
Bet minia atėjo, ir visa eilė mi- 
nisterių bei kitų aukštų valdi
ninkų, su “prezidentu“ Palec- 
kiu priešakyje, išrėžė karštas 
kalbas, ragindami publiką bal
suoti už kandidatus, pilnai at
sidavusius darbo Žmonėms.

“Po to“, skaitome “L. A.” 
aprašyme, “Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Komi
teto narė Meškauskienė per
skaitė Darbo Lietuvos Sąjun
gos pastatytų Kauno apygar
dos kandidatų į Liaudies Sei
mą sąrašą: 1) Motiejus ŠU- 
mauskas, 2) Vinickas, 3) 
Vincas Bieliauskas, 4) Pra
nas Petrauskas, 5) Juozas 
Gluosnys, 6) Antanas Snieč
kus, 7) A. Staskevičiūtė, 8) 
Antanas Veclova, 9) Juozas 
Banaitis, 10) Dr. Garmus.

“Pasiūlytieji kandidatai vi
sų susirinkusiųjų gyvu ploji
mu buvo priimti.” (Reiškia, 
nė balsavimo nebuvo, o tik 
paplojo delnais! — “N-nų” 
Red.)
Šitaip kandidatai buvo “no

minuoti“. Prieš išsiskirstyda- 
mas, susirinkimas dar pasiuntė 
sveikinimo telegramas Stalinui 
ir Molotovui.

Aišku, kad į šitą komunistų 
penk lakoj ų mitingą buvo atėję 
tiktai komunistai, jų simpati- 
zatoriai ir šiaip neturinti ką 
veikti žiopsotojų minia. Ir tos 
publikos vardu, tapo visam 
Kaunui pastatyti “kandidatai“. 
Žmonėms, kurie mitinge nebu
vo, neduota jokios progos pa
sisakyti, ką jie nori rinkti.

Kituose Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose buvo atliktos f J t I
nominacijos, panašiu būdu.

LIETUVOS ŽMONIŲ 
APGAVIMAS

Tačiau, net ir darant šitokius 
humbugiškus rinkimus, nei Pa
leckio “vyriausybė”, nei komu
nistų pagimdyta “Darbo Lietu
vos Sąjunga” nedrįso skelbti 
viešai, kad Lietuva bus susovie- 
tinta ir prijungta prie Maskvos* 
Paminėtos sąjungos platformo
je (kuri buvo paskelbta, tik 
besibaigiant kandidatų “nomi
nacijoms”!) buvo pasakyta:

“Nenutraukiama ir kuo 
plačiausia draugystė su SSSR 
tautomis ir tvirta sąjunga sU 
didžiąja Sovietų Sąjunga yra 
ir bus pagrindinė ir vedamo
ji visos darbo Lietuvos poli
tikos mintis. Tik toje drau
gystėje ir glaudžiausiuose 
santykiuose — musų Tėvy
nės ateitis, jos gerovė ir lai
mė.”
Čia kalbama tik apie “nenu

traukiamą draugystę”, “tvirtą 
sąjungą“ ir “glaudžiausius san
tykius” su sovietų Rusija, bet 
ne apie Lietuvos inkorporavi
mą į SSSR.

Taigi Lietuvos žmonės buvo 
begėdiškiausiu budu apgaudinė
jami iki paskutinės valandos. 
Tiktai kuomet “liaudies sei
mas” jau buvo išrinktas, tai 
Maskva jo “atstovams” pasakė: 
Dabar prašykite draugą Stali
ną, kad jisai Lietuvą prarytų!

Ir jisai prarijo — kaip šuo 
muilą.

TRAUKINYJ, 1-MAS KE
LEIVIS: Ar damsta nematai 
to užrašo, “Traukinyj rūkyti 
draudžiama!”

2-AS KELEIVIS: Matau, bet 
juk aš nerūkau.

1- MAS KELEIVIS: Kaip tai, 
nerūkai? Tamsta pypkę turi 
burnoj.

2- AS KELEIVIS: Taip, aš ir 
debatus turiu ant kojų, bet ne
vaikščioju !

St. Miščikas-žiemys.

Žiurkės bėga iš vokiško laivo
------------------------- ... A_, __ JI W ■

žino ir galėtų dar daugiau pa-I
Tarp viso pasaulio jūreivių 

pasklidęs prietaras, jog iš lai
vo, kuris turi nuskęsti, pir
miausia bėga žiurkės, nes jos 
pa juntančios nelaimę anksčiau, 
negu žmonės.

Panašiai vyksta tarp žmonių. 
Kuomet tik kas nors mato, jog 
čia gali būti pavojus, meta vis
ką ir bėga, apleidžia draugus, 
gimines, viską.

Panašus procesas prasidėjo 
Vokietijoje, kur pirmiau buvo 
verčiami pabėgti tik tie, ku
riems gręsė tiesioginis pavojus 
iš siaučiančios reakcijos. Dabar 
pradėjo bėgti tie, kurie savo 
darbu, savo pinigais, savo dip
lomatija padėjo Hitleriui įkopti 
į diktatūros sostą.

Ir vienas iš tų artimiausių 
Hitlerio bendradarbių buvo ber
ne Vokietijos plieno karalius 
Fritz von Thyssen, nesenai pa
sišalinęs iš Vokietijos ir ku
riam pagaliau jo gerasis drau
gas Hitleris atėmė ne tik pilie
tybę, bet ir konfiskavo visus 
turtus, kurių dydis skaičiuoja
mas šimtais milijonų markių.

Gerai pamenu kokį įspūdį 
man padarė pirma telegrama, 
kuri pranešė, kad Thyssenas iš
vykęs iš Vokietijos į Šveicari
ją ir negalvojęs grįžti, nors 
nieko nekalbąs.

Iš karto pagalvojau, jog tai 
tik savotiškas Hitlerio triukas, 
nes Thyssenas ne koks nors 
vaikėzas ar chemijos daktaras 
a la Goebbelsas, kuris neap
galvotų savo žingsnį ir tuo la
biau nei iš šio nei iš to palik
tų šimtus milijonų vėjams.

Kuomet P. Amerikos antihit- 
leristų tarpe pasklido paskalas, 
jog Thyssenas pabėgo iš Vokie
tijos ir dargi galvoja kažką pa
sakyti pasauliui apie Hitlerio 
darbus, •’ šypsojausi, nei vienu 
žodžiu netikėdamas ir dargi 
vienam, kitam sakiau, jog ne
reikia Thyssenu tikėti, nes tai 
gali būti vien savotiškas triu
kas, diplomatinis triukas iš Hit
lerio pusės, kurio tikslo negali 
suprasti, bet kas turi būti pa
daryta su jo žinia.

Kurį laiką buvo ramu apie 
Thysseną, kaip staiga, lyg bom
ba giedroje, vokiečių antihitle- 
ristų dienraštyje Argentinoje 
“Argentinisches Tageblat” pasi
rodė Thysseno atviras laiškas į 
buvusius savo bendradarbius, 
draugus bei visus vokiečius ir 
jei norite j visą pasaulį.

Kiek tikras šis laiškas, sun
ku pasakyti, bet iki šiol nebu
vo jo atšaukimo, gi vokiečių 
pasiuntinybė Šveicarijoje pa
skubėjo pranešti visam pasau
liui, jog Thyssenui amžinai už
darytos durys į Vokietiją.

Šiandien laiško autentiškumu 
netenka abejoti, nes jo ęlgėsis 
parodo, jog šis laiškas buvo lyg 
ir išpažintis prieš pasaulį ir no
ras atsižadėti praeities.

Aišku, šis laiškas ir bendrai 
Thysseno elgęsis ne kažkoks 
jau reikšmingas faktas, kuris 
turėtų kokių nors ypatingų pa
sekmių, kad ir tam pačiam Hit
leriui ir visai Vokietijai, nes 
Thyssenas turi pakankamai 
turtų užsienyje ir norėdamas 
juos gelbėti, galėjo pasirodyti 
dideliu Hitlerio priešu, bet vis
gi Thyssenas ne tas jaunuolis, 
kuris meto žodžius vėjui arba 
kuris butų neradęs būdų savo 
turtus valdyti būdamas kurioje 
nors neutralėje valstybėje. Ant
ra, jo žodžiai mums nesvarbu 
tuo atžvilgiu, ką teikia vienai 
ar kitai pusei, bet tai, kad jie 
yra savotiški žodžiai visų Vo
kietijos kapitalistų, kurių pry- 
šakyje, kurių vadu ilgą laiką 
jis buvo.

Bet nenoriu šį kartą nagrinė
ti, kas to laiško per tikslas, bet 
svarbu šis laiškas kaip doku
mentas parašytas žmogaus, ku
ris turi ką pasakyti, kuris daug

sakyti.
Prie šio laiško kada nors 

dar grįšime, bet šį kartą bent 
trumpai supažindinsiu su jo tu
riniu.

Laiškas labai griežtas ir dau
giau panašus į atsišaukimą, ne
gu į išpažintį žmogaus, kuris 
pasijuto suklydusiu. Maža to, 
Thyssenas daug ką nutyli, iš 
esmės klausinių nenagrinėja ir 
tik jaučiama, kad žmogus su
prato nepaprastą pavojų kapi
talizmui Vokietijoje dėl šio ka
ro ir nori bent tuo pasitarnau
ti savo klasei, kad parodyti, 
jog jie jau dabar ne su Hitle
riu ir todėl kuomet bus diktuo
jama taika ateityje, kad tei
kiami smūgiai netektų ir jiems, 
“smetonėlei” supuvusios, de
generuotos Vokietijos kapita
listų klasės.

Nesigaili jis smarkių žodžių 
Hitleriui, kurį vadina savotišku 
bepročiu, savimeiliu, neprasila
vinusiu degeneratu, kitais žo
džiais kalbant, nepaprastu me- 
lagiumi ir dar didesniu dema
gogu.

Bet tai jau žino visas pasau
lis ir be Thysseno paaiškinimų, 
nors tai kitoniškai nušviesta 
pačio Thysseno.

Svarbu tai, kad visgi Hitle
ris buvo daug gudresnis ir ap
sukresnis, būdamas bepročiu ir 
vidutiniško išsilavinimo, negu 
kapitalistai, kurie pasidavė jam 
ir patikėję jo žodžiais jam pa
dėjo.

Sakau, laiškas neilgas ir neiš
semiamas, bet iš to, kas visgi 
pasakyta, galima šį tą suprasti, 
nors nieko sensacingo neteikia.

Kodėl kapitalistai susidėjo su 
Hitleriu? Ko jie iš jo tikėjosi, 
laukė?

Matydami jo trumparegišku
mą, menką išsilavinimą, gerai 
žihodanii, kstd jis ne generolas 
ir ne diplomatas, galvojo, ga
lės jį valdyti ir tuo pat per jį 
visą Vokietiją. Tai bene buvo 
jų pagrindinė klaida. Tai buvo 
ne tik kapitalistų klaida, bet 
ir dargi Hitlerizmo gimdytojų, 
kaip štraserio ir kitų, kurie 
neįvertino Hitlerio ir jo tinka
mai nepažino.

Galima Hitlerio neapkęsti, 
galima jį keikti, bet visgi rei
kia jam pripažinti genialaus in
triganto laipsnį, laipsnį žmo
gaus, kuris mokėjo tylėti, mo
kėjo slėpti ir siekti atkakliai 
savo tikslo ir tik pasiekęs ko 
norėjo, parodė savo tikrą vei
dą.

Jau aš bene kartą sakiau, jog 
Hitlerio patriotizmu netikėti 
butų didžiausia klaida. Jis tiki 
pats savo šventa misija, jis ti
ki esąs Vokietijos gelbėtojas ir 
tame jo didžiausia jėga. Kuo 
pats tvirtai (iki, nesunku ir ki
tus įtikinti, patraukti. Tai sa
votiškas fanatikas, beprotis, 
maniakas, bet prieš save ir ki
tus nuoširdus. Jis gali daryti 
vingius, gali klastanti, gali me
luoti, kuomet jam reikia, kuo
met aplinkybes reikalauja, bet 
negalima lakyti, kad jis bent 
minutei užmiršta Vokietiją ir 
kartu save, nes jam Vokietija 
ir jis pats, tai vienas kūnas ir 
viena siela. Jis prisilaiko dės
nio, kad visos priemonės geros 
ir todėl tai leidžia jam naudoti 
ir vartoti visas priemones.

(Bus daugiau)

JAUNAS VYRAS: Ponas, 
aš norėčiau lamstai tarnauti 
už šoferį.

PONAS: Taa geriau eik pa
simatyti su mano žmona.

JAUNAS VYRAS: Aš ją jau 
mačiau. Todėl aš ir noriu būti 
tamstos šoferiu.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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gulįs prie domiose vasarosFu k i ngo sodžius, 
limo upes, negundė vasaroto
jų. Galingų kalnų upę šitais 
mėnesiais sotino tirpstąs amži
nasis Alpių sniegas. Innas ne
masino nė vieno maudynei. 
Anapus užtvankos, “negyvame’’ 
jos vandenyje, bernai kartais 
plaukydavo. Tik vienas mėsi
ninko berniokas Karolis Inner- 
hoferis nebijojo didelės plėšian
čios, šalčiu kvėpuojančios sro
vės. Dažnai pasileisdavo jis ke
letu šimtų metrų pastoviui, pa
skum vėl susilaikydavo už už
tvankos granito atbrailų. Kai
mo gyventojai tarė, kad tik tie, 
kurie trokšdavo mirties, drįsda
vo plaukti per upę. Lavoninėje 
šalia bažnyčios kiekvienų vasa
rų gulėdavo pašarvoti prigėru
sių jų kūnai.

Ten, Bavarijoje, antrame In- 
no krante visų laikų švietė rau-

ukluose pa
skendusios lankos, pilnos kark
lynų; skraidė melsvakrutinės 
krekždės, šaudė veidrodiniame 
vandens paviršiuje.

Fukingo kaimas neturėjo jo
kių įdomybių. Kalnai buvo to
li. Upeliai klampus, dumbloti, 
tik antims ir žąsims turlenti. 
Ūkininkų trobesiai baidė sve
čius. Valkatos, elgetos ir duo
neliautojai, su krepšiais ant pe
čių traukių į sodžių, rasdavo 
čia užeigų ir atviras duris.

Pas ūkininkę Aloizę Hirha- 
merienę apsigyveno šiemet vie
na miestiete, kuriai patiko kai
miškas kvapas miegamojo, 
esančio viršuje galvijų tvarto. 
Jos duktė Julija dažniausia sė
dėjo tylėdama, it žolelė lauke 
ant ežios. Ji žiurėjo, kaip mau
dosi varpose vėjas. Jos rankos 
gulėjo ant kelių. Gražios kaip 
etero dovanos žiburiavo jos vi-
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sada miego išnikusios akys. Ar
tinosi ūkininkams darbymetis. 
Visi plakė dalgius. Linksmai 
cirpė žiogai. Putpelės šaukė. 
Griežlės per kiauras naktis 
siuntė savo šauksmus į žvaigž
dėto Dievo ausis.

Vienų liepos mėnesio popie
tę vasarotojos dukra tysojo sa
vo hamake, obelų pauksnėj. Ji 
žiurėjo į laukus," knibždančius

MADOS

piovėjais. čia ji išgirdo karvės 
baubimų. Jaunas, raudonu 
švarku apsivilkęs vyrukas varė 
veršį iš Aloizės Hirhamerienės 
tvarto. Pilkas, gauruotas šuo 
puldinėjo aplink šviesos išgųs- 
dintų gyvulį. Julija pašoko iš 
savo tinklo. Ji nusekė galvijo 
varovų. Karolis Innehoferis pa
stebėjo mergaitę tik tada, kai, 
įvaręs veršį į šeimininko tvar
tų, užsklendė jo duris.

— Ko nori? — paklausė jis 
jaunų miestelietę. Julija tiktai 
linktelėjo galvų. Vaikinas nusi
juokė. Jis pirštu parodė į savo 
kaktų. Jis manė, kad mergaite 
ten viršuj bijosi. Pasisakė da
bar turįs darbo. Bet jei dailio
ji panelė nesišiauštų, jis ateitų 
vakare. Jis gerai žinąs, kur ji 
gyvenanti.

Ir vakare susitiko Julija so
de mėsininko bernų. Ištiesė 
jam rankų. Karolis vikriai pa
kėlė mergaitę ant rankos, išne
šė į laukus ir ten pasodino ant 
suolelio. Vakaruose blykčiojo 
žaibai. Jaunuolis persižegnojo. 
Motina pašaukė Julijų. Nespė
jo Karolis suturėti gražuoles, 
ji buvo pabėgus. Tada ir ji-> 
paržingsniavo namo.

Kitų vakarų papasakojo jam 
Julija, kad motina turėjusi iš
važiuoti į miestų. Nuo tos ži
nios Karolis suvirpėjo. Bet jis 
nedrįso peržengti ūkininko 
slenksčio. Neradęs kopėčių, jis 
geležinėmis vinimis, kuriomis 
buvo pritvirtinta perkūnsargio 
viela, įlipo į viešnios vasaroto
jos kambarėlį. Tik rytų sugrįžo 
namo. Skraidė bitės. Sparva įsi
siurbė į jo skruostų. Per įtinu, 
iš Bavarijos kaimų, atplaukė 
ryto varpelių skambėjimas.

Tuojau po sugrįžimo berniu
kui vėl reikėjo iš kito ūkio 
parsivaryti jaučiukų. Mėsininko 
šuo Tyras slinko paskui savo 
ponų. Karolis neskubėdamas 
pasiekė sodybų. Ūkininko tvar
tas pakėlė Karolio Innehoferio 
nuotaikų. Gromuliuodamos kar
vės gulėjo prie ėdžių. Lauke, 
aptvertame garde, kiaulės kni
so žemę. Tylus arkliai stovėjo 
eilėje. Antys tupėjo prie prūdo,

NENUSIMINK!
NUSIPIRK4511—Rudeninis kostiumas. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 

ir 20.
Norint gauti vienų ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky-! 
mu. Laiškus reikia adresuoti J 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
Sr» FlaNtod St.. ChicMffn. III i

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ......... ........... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

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

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

A CME-N A UJIENU Telophot..
PORTLAND, ORE. —Ma

ry Ryan, 15 metų amžiaus, 
kuri laimėjo rungtynes.

Julijos pečių. Karolis tykojo. 
Jis porų kartų nurijo seilę, lyg 
butų priėmęs šaukštų vaišto. 
Vaikinas žengė gatve, vedančia 
į kaimų. Aplinkui tiesėsi raso
tos pievos. Vieno ūkininko mėš
lyne buvo įbestos šakės.

Veršis, kurį Karolis Innhofe- 
ris buvo parvedęs iš Aloizės 
Hirhamerienės ūkio, turėjo bū
ti paplautas rytdienos sekma
dieniui. Karolis dirbo su savo 
padėjėjais vaikėzais ligi gero 
popiečio. Berniokas gaišo sker
dykloje ilgiau, negu buvo rei
kalinga. Jis švariai išplovė ce
mentines grindis. Nuvalė ųžuo- 
linę kaladę* ant kurios buvo 
kapojama mėsa.

Jauna miestiete pasirodė du
ryse. Ji pasisveikino ir tarė:

Jie šaukė, norėjo drųsuolį su
laikyti. štai rungiasi plauki
kas su Srove. Jis tikrai prigers!

Upės dievas — vaikams mo
kykloje mokytojas kartų paro
dė paveikslų — turi žuvies žvy
nus, o rankoje laiko sugniau
žęs (ridantį. Jis lengvai galėjo 
mėsininko bernų pagriebti ir 
praryti!

Vaikai žiurėjo apstulbę, ne
tikėdami savo akimis. Plauki
kas stovėjo krante. Jo kūno 
balta oda blizgėjo. Anapus upės 
pasigirdo džiaugsmo riksmas. 
Jaunuolis nugalėjo Innų! Į drą
saus plaukiko džiūgavimų kai
mo vaikėzai atsakė ilgais šauk
smais.

Išvertė Birutė Rutkunienė.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAt CO.

8216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, tinas, stoglangius ir 

sifenų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

■> —J

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

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

TeL Botuevard 0014

pakišę snapus po sparnais. At
slenkantį elgetų lydėjo gagen
damos žųsys. Povas rodė vai
kams savo ratilu išskleistų uo
degų.

Stora skepeta užrišo vaiki
nas buliui akis. Lauke griaudė. 
Karolis ginė bulių lazdyno vy
timi, skubėjo iš kiemo kamša
ties. Pažemiais skraidė krekž
dės. Tvanka troškė prakaitų... 
Bulius aprimęs., šuns apšniukš- 
tinėtas, ėjo šalia vyruko. Iš de
besies kirto žaibas. Perkūnas 
trankiai griovė. Sau’ė prasme
go. Lašnojo lietus.

—Mane sulis, — tarė sau 
garsiai skubantysis. Ten upely
je švietė mėlynos lelijos. Karo
lis Innlioferis pririšo jautį p.i? 
medžio, nusirengė ir įbridęs 
upokšnio dumblinau vandenin, 
prisiskynė dautj lietaus' sudrė
kintų lelijų,. Jis pasakė burtų:

Ar tu nendrė ar viksva — 
man padėk,, žolei žalia!
Pasikėlė vejas. Staiga skais

čiai sušvito sa.ulė. Karolis kap
stėsi su gėlių r kerais iš klam
paus upelio dugno, leido praei
nančiam lietui nuprausti savo 
kūnų. Kelnės ir marškiniai, ku
riuos buvo įkišęs į medž’o dre
vę, nebuvo peršlapę. Bul.us pe
šė žolę. Tyra^ voliojosi šlapio
je pievoje.

Meilės išalkęs jaunuolis i g ii 
šiandie vakaro eėsoje laukė 
mylimosios. Julija šį sykį iš
žengė iš juodų medžių š-šellų.

-—Motina vėl čia.
Nepaėmusi nė gėlių puokščių 

mergaitė suskubėjo atgal į na
mus. Nulindęs grįžo jis šian
die į savo kambarėlį. Pakeliui 
suklupo griovyje. Mė ynas 
upokšnio lelijas jis buvo nu
metęs. Pro jo kambarėlio lan
gus nedraugiškai spinksėjo 
žvaigždės.

Kitų dienų pamalė mėsinin
kas panelę Julijų. Ji vaikščio
jo kaimo gatve po ranka su 
kažkokiu miestietiškai apsiren
gusiu vyru. Jis siuto iš skaus
mo ir vos begalėjo vakaro su
laukti. Jis bėgo per šlapias, ra
sotas pievas. Ant lauko suole
lio jau sėdėjo Julija. Ji juokė
si. Miestietis ponas sėdėjo ša

lia. Jis buvo uždėjęs rankų ant

—Mes su motina išvažiuoja
me į kitų vasarvietę. Rytoj jau. 
Atėjau tik sudiev jums pasaky
ti. Aš taip pat dabar susižieda
vau. Mano sužieduotinis sako, 
kad čia netinka vasaroti.

Mergaitė ištiesė Karoliui ran
kų. Ir nuėjo.

limo užtvankos krante šian
die šildėsi pora kaimo vaikė
zų. Ten, antrame krašte, vėl 
skraidė paukščiai. Garniai ir 
žuvėdros. Vanduo žvilgėjo. Ka
rolis priėjo* nusivilko. Kelnes 
ir marškinius nežiūrėdamas 
nusviedė į viksvynų. Jo veidas 
buvo lyg suakmenėjęs, lyg ko
kia geležine kauke padengtas. 
Jis šoko vandenin ir nuplaukė 
į srovę.

Kaimo vaikegaliai pašoko 
nuo saulės įkaitintų akmeninių 
guolių. Mėsininko berniokas 
plaukė į patį upės vidurį! Jie 
žiurėjo nuo užtvankos kranto.

Beldžias į Jūsų Duris!

Sąskaitos atida
rytos iki 15-tos 
d. uždirba pilno 
mėn. dividendą.

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUSvisa Tai už *1500 

Permodeliavimas 
|| Pataisymas 
A Naujas 
m Pamušalas
■ Valymas 

W Paliavojimas
■ Storage 

Apdrauda

YOUR O L D FURS 

rlNEV/ed 
FOR ONLY

EVUVCMTII STATE 7626 J
1190 N« STATE ST.

HJRIUERS J Suite 746 
btate-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

Vėliausias
Dividendas

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

FairfieldSavings
and Locm Association

2729 W. C«rmak Rd. Law.64O9

Stebimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad t)ači >s Naujienos

10-tas Metinis Išpardavimas 
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS 

4 kambarių namui

$212
Pilnai

Nereikia įmokėti 
Mėnesiai 

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY C0. 
1300 W. LAKE STREET 

Montoe 4842-3-4

« FOTOGRAFAS

Padėti Pinieai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo I Dienos

Turtas virš
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus, Duodam Pasko
las ,Ąnt Nąjpų 1, įki 20 mt.

$5,450,000.00
$370,000.00

FED
CHARTEKED BY U.

GOVERNMENT
SAVINGS FEDKHALiA 

1NSURED
4192 ARCHER AVENIU

LOAN ASSOClATlONof Chicago

JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
' ■«. .ir ,1 ■ I )!, . . ..

Tel. VIRginia 1141

M MM

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Stre<> 

CHICAGO. ILLINOIS
Tel. Canat 8500

__ _____ _ ___ _ ______________ ____ ________________________ ___________________ __________ ___________ _______ ___ _ *

JACK SWIFT

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DJSTRIBUToRS

p. A Parduodam geriausj tr 
stipriausi

FOX IIEAD ALę 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miestx< dalis.

5031 W. Roosevrlt Rd.
CICERO, ILL. 

N. ..........   /

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai)
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Sopkie
arcus

RYTINĄ KAIRO
VALANDA

<•

iš stoties

t

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

Sdbatomis ftuo 8:^0 iki 9:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
tnuziką ir kitus {domius 

pranešimus.

i

*
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Prisirengiant Prie Mokyklos 
Atidarymo — II

I

Vaikai, kurie lanko pradinę 
mokyklą, per toli nuo mokyk
los negyvena, todėl nereikia 
jiems duoti neštis tenai val
gius, nes nėra kur jiems valgy
ti. Jie gali iš namų atsinešti 
obuolį, kurį pertraukos metu 
lengva suvalgyti. Bet butų ge-' 
riau nieko neatsinešti, nes ir 
obuolys dažnai nukrinta ant 
grindžių ir susipurvina.

Be to, vaikai dažnai dėl o- 
buolio susipeša, arba vienas 
duoda kitam kąsnį, taip kad 
vaikas gali pagauti šaltį nuo 
savo draugo arba kitokių už
krečiamą ligą.

Jeigu vaikai tinkamai ir re
guliariai valgo per dieną, jiems 
nereikia nieko neštis į mokyk
lą. Tas užkandis mokykloj nu
kreipia jo dėmesį nuo lekcijų 
ir vaikas tada į bedą patenka-

XXX
Kad neįvyktų kitokių nesu

sipratimų, tai motinos privalo 
įsiūti vaikų vardus arba pra
vardes į jų kepures, “sweate- 
rius” ir kitus rubus. Galima 
įsiuvinėti su kryžiukais, arba 
specialiai padarytus antgalius, 
kuriuos galima nupirkti už vi
sai žemą, kainą. Galima irgi 
įrašyti su neišdildomu atra- 
mentu jų vardus į gimnastikos 
batus ir rubus, arba ant “ad- 
besive tapė” ir priklijuoti į vi
durį batų, kaliošių ir knygų 
krepšio.

Taip darant, galima išvengti 
daug peštynių, vogimų ir pra
radimu.

XXX
Krautuvėse dabar randasi 

ant pardavimo specialiai įreng
tos kombinacijos reikmenų su
dėtų į krepšį. Patarčiau jų ne
pirkti, nes daug tų dalykų vai
kas negales suvartoti. Ypatin
gai viešose mokyklose nėra 
pageidaujama, kad vaikas neš
tų krepšį, nes prisikemša viso
kiu niekniekių ir nešiojant vie
noj rankoj, vienas petys tam
pa aukštesnis. Mokytoja pasa
kys vaikams pirmą dieną ko
kias reikmenes nusipirkti. Yra 
pakankama, jeigu vaikas nu
sineša paišelį, plunksną, linei- 
ką ir neblizgančio balto popie- 
ros.

Nepirkite pilko popieros, nes 
sunku ant jo matyti paišelio 
raštą ir tas kenkia vaiko ak
ims. Blizgantis popieris irgi 
dėl to paties priežasties yra 
nepageidaujamas. Pradi n ė j 
mokykloj iki penktos-šeštos 
klasės vaikas nevartoja “foun- 
tain pcn”.

Aukštesnėse klasėse ir aukš
tesnėj mokykloj vaikai turi at
sinešti “fountaiin pen”, atra- 
mento, balto popierio su ir be 
linijų apie 8^x11 colių didu
mo, “notebook cover” dėl po
pierio ir paišelį. Taipgi aukš
tesnėse mokyklose vaikas turi 
atsinešti gana pinigų, — apie 
dolerį arba pusę spynai dėl šė- 
pukės, kurs sudės savo rubus 
ir knygas, šitą spyną Vaikas 
laiko per jo keturis metus auk
štesnėj mokykloj. Kada jis bai
gia mokyklą ir sugrąžina spy
ną, tai gauna tuos pinigus at* 
gal.

XXX
Dar nėra pervėlu nuvesti 

vaiką pas gydytoją egzamina
vimui akių, dantų arba šiaip 
generoliškam peržiūrėjimui.

XXX
Dabar galima už mažą kai

ną nusipirkti gero ‘medvilnės 
audeklo. Krautuvės pigiai iš
pardavinėja, nes nori vietos 
padaryti žiemos medžiagai. 
Motinos, pasiteiraukite krautu
vėse ir galėsite visai pigiai pa
siūti savo vaikams iš geros 
medvilnės mergaitėms rubus ir 
vaikučiams marškinius ir kel
nes. šiuos rubus vaikai galės 
dėvėti gal rugsėjo ir spalio mė
nesiais mokykloj ir dažnai dar 
ilgiau.

“LAIŠKAS”
Vieną pirmadienio rytą trys 

asmenys, gyveną Vėjo gatvėj, 
name Nr- 15, su nerimu laukė 
laiškanešio. Laukiantys buvo 
ponai Vabalai ir jų duktė Zo
sė. Tą dieną ponas Vabalas ne
išėjo tarnybon, penia Vabalie- 
nc nevyko lankyti krautuvių, 
o jų duktė apleido savo įpras
tą pasijodinėjimą parke.

Visi trys nerviškai bastėsi •r
po butą, dažnai žvilgčiodami 
i laikrodį ir dar dažniau pro 
langą.

Zosė galvojo:
Kokia aš buvau kvaila. Ji 

trumpai nusijuokė: Nejaugi 
jis galėjo pamanyti, kad aš no
riu už jo ištekėti? Klausimas, 
ką jam tąsyk aš taip neapgal
votai parašiau? Nejaugi jis ga
lėjo visa tai suprasti taip, kad 
aš esu mergina alpstanti dėl 
sužiedotuvių žiedo? Nelaimin
gas tas “Post Scriptum” ... 
Taip, jis galėjo taip pamanyti. 
Ponia Algirdienė Bataitienė. 
Brrr ... kaip aš nekęsčiau tos 
pavardės! O Algirdai, atsakyk 
į mano laišką ir nuramink ma
ne !

Ponas Vabalas žingsniavo 
savo kambaryje. Jis galvojo:

—Išdykėlė. Ar besusikalbė- 
siu su ja- Aš manau neturėjau 
jai rašyti. Kaip tai atrodytų, 
jei ji užsimanytų sukelti triuk
šmą spaudoj??? PONAS PET
RAS VABALAS ir panelė Ona 
Valiunaitė—Meilės lizdelis. Br- 
rrr .. . Koks buvau kvailas. Ji 
manęs nemylėjo, bet gal dabar 
ji pažvelgs į dalykus iš mano 
pusės ir sutiks geruoju, baigti. 
Bet klausimas???

Ponia Vabalienė kramtė na
gus ir beprasmiškai vaikštinė
jo savo buduare. Ji galvojo:

Aš visiškai pakrikusių ner
vų žmogus, štai kas aš. O, kad 
prasiskleistų tas mirtinas pil
kumas! Kad tas laiškanešys at
neštų pakvietimą į kokį poky
lį, į teniso rungtynes ar kur 
kitur, kad tik gaučiau susitikti 
su naujais žmonėmis, pažinti 
naujus vyrus ar šiaip atneštų 
kokį darbą. Taip jau nusibodo 
krapštinėtis darže kiekvieną 
dieną, užsakinėti valgius virė
jai, šypsotis ir maloniai prii
minėti viešnias moterų klube, 
projektuoti labdaringus baza- 
rus .. . Petras ir. Zosė nieko ne
paiso. Niekas jų nejaudina- O, 
gerasai laiškanešy, atnešk man 
bet ką, kas mane išvestų iš šio 
naminio pilkumo!

Jau kiek nuvargęs laiškane
šys priėjo prie durų ir j laiš
kams dėžutę įmetė vienui vie
na baltą voką. Eidamas per 
kiemą ji pasisuko namo link 
ir nustebo pamatęs visą Vaba
lų šeimą išbėgusią pro duris

ĮSPŪDŽIAI Iš chicagos lietuviu, o 
YPAČ MOTERŲ VEIKIMO 

(Tęsinys)
Nors ir nelabai ilgai beteko 1 

pabuvoti šiame malonių veikė
jų būrelyje, vienok esu be galo 
dėkinga p. Gugienej už šute ki- 
mą progos arčiau pažinti mo
terų skyriaus vertę, jo nuopel
nus,, džiaugsmus, vargus ir vi
sokius trukumus. Mums mote
rims toliau stovinčioms nuo at- 
sakomingo darbo sunku įsivaiz
duoti, kaip sunkios pareigos 
tenka skyriaus vedėjai. Reg s, 
kasgi čia tokio būti redaktore, 
moterys' prisiunčia raštus, juos 
belieka tik sutalpinti ir darbas 
baigtas. Tačiau su tais raštais 
ne taip jau lengva. Vieni jų 
būna geresni, kiti blogesni, bet 
pasitaiko ir tokių, kurie talpi
nimui netinka arba juos reikia 
taisyti ar trumpinti. Tai ne 
kiekvienai patinka, pradeda 
reikštis nepasitenkinimas, kurs 
pamažu išstumia iš bendradar
biavimo. Gaila, jei taip pas tai
ko. Man rodos, mes moterys 
turėtume kitaip žiūrėti į savo 
raštų pataisas. Mes nesame tiek 
prityrę, kad pilnai savo darbo 
verte galėtume būti tikros. To
dėl jei randame raštą ištaisytą, 
tai tik dėkingos bukįme vedė
jai už tąrpininkystę ir iš to 
mokinkimės. Visos 
kaip kilniai savo skyriui pasi-;per fuos pirmuosius arba net ties išsisukti. Po to jis tai pa
žadėjom tęsti M. Jurgelionienės įr dvejus metus; nors jam ir į gelbėdavo kažkokiam draugui, 
darbą, nenutoldamos nuo jos rei.kedaVO' 
pradėto darbo.

į nagą, gimines, draugus ir prie- 
! telius.

Nė kiek nedvejojant tenka 
pasisakyti, kad iš čikągos lie
tuvių gyvenimo . išsivežiau ne 
vien gerą įspūdį, bet ir pamo
kų. Visur, kur teko būti pa
rengimuose, jie visį dvelkė 
aukšta kultūra, nuoširdumu ir 
tolerancija. Visi., veikėjai visa
me taktiški, sąmoningi i? 
draugiški. Moterys dažnai va 
dovauja rimtiems darbams, ku
rie išeina su darnumu ir pasi
šventimu. Visi darbai a t ickami 
su rimtu nusistatymu ir tinka
mais žygiais. Ten įir jaunimas 
išauklėtas su talentais, jų ja i-

nystės jėgos dega kūrybos ug
nimi, kuria vis labiau džiugi
nama senoji karta.

Mes kanadiečiai nors ir tu
rime nemažą šeimą jaunos kar
tos talentingų jaunuol.ų, bet 
dėl neturėjimo tinkamų meno 
kūrybos auklėtojų tiip.ta neiš
naudotos jaunystės jėgos.

Mums, kaip ir musų jauni
mui, tenka džiaugtis amerikie
čių talentais.

Ir taip kupina jaudinančių 
įspūdžių, džiuginančių va’zdų 
atsiradau vėl savo senam To
ronte, nuolat prisimindama Či
kagą !

Šiuo ir baigiu savo pasidali
nimą įspūdžiais, kuriais gal ir 
labai nuvarginau skaitytojas. 
Už tai teiksis man atleisti.

Sonja

(iš Vandos (Lenoraščio)

karą. Jau dvi 
beveik vieniu-

C. Norris

| viską juokais. Girdi, puikiau
sias pavyzdys moterų bailumo! 
Ak, tos moterys! Visos kaip 
viena! Reikia per tamsų kam
barį pereit—dreba, pamato pe-

Liepos mėn. 25
Šiandien per 

jo kalba apie 
dienos, kai tai
telė tema musu namuose nuo 
ryto iki vakaro. Nuo to laiko, 
kai Tadas parvažiavo iš Karo 
Mokyklos, daugiau nieko ne
išgirsi kaip: kulkosvydžiai, 
bombonešiai, puolimai ir ki
loki kariški terminai. O man 
lygiagretiškai tuoj vaizduojąs: 
kraujas, žaizdos, kančios, mir
tis ...

Kai pasakiau tai, Tadui ne
patiko. —“Tai neišvengiama. 
Turi žūti tam tikras skaičius, 
kol pasiekiama tikslas.

—“Skaičius! Jums tai tik
matematiškas skaičius, negy
vas skaitmuo, bet koks tai skai
čius motinom, tėvam, žmonom, 
seserim, vaikam? Kiek ašarų, 

Buvo labai sunkus laikai kiek skausmo, kiek iškankin-'

Sulietuvino P. M. P

VARGO MOTERIS
(Tęsinys)

“Žmonės pradėjo
mane Našle Vilkiene. Antanu-

1 rado jį bedirbant mieste, o aš 
vadinti čia likau viena.

kas ir aš užlaikėm ūkį, kaip ir atsirado daugybė erškiečių tų širdžių, kiek sunaikintų vil- 
geriausiai mokėjom. Du ar tame take, kuriuo ėjau, bet aš čių! O ir kokiam tikslui? Koks1
trys vyrai pasisiūlė dirbti ant nieko nesakiau, nors aš labiau- 
dalies, sakydami, jog mano šiai ilgėdavaus pamatyti jo 
Antanukas visuomet turėjo no-1 gražų veidą laikas nuo laiko.

dažniausiai būna tas tikslas?
—Mažas žemės sklypas, kuris 
kartais neišmaitina nei našlių 

H
Brolis mane nutraukė, šiek 

tiek piktai, primindamas mo-

sį knygoj, ir kad iš jo jau Tie- Netrukus jis prašė pinigų, ne- bei našlaičių..- 
j begalima tikėtis pagalbos. Bet daug, tiktai pagelbėti jam iš 

pamenam,'jisai pageibėjd inan gana daug kokios ten nemalonios padė-

nors jam ir;gelbėdavo kažkokiam draugui, 
važiuoti miestan kuris negalėjo tuo laiku grą- 

pradėto darbo. Tuo gi tarpu mažiausiai du kartus per ine-*žinti, atlyginti. Paskui jau jis 
jau pasigendama kelių gAna gą- tus. Tačiau aš negalėdavau ne- neteko darbo dėl nelaimės, iki, 
bių bendradarbių, kurios • ve t- pastebėti, kad;, tie, jo vizitai-pagaliau, turėjau pasakyti jam, 
kiaušiai dėl mažos vertės daly-miestan labai nepalankiai jį kad visi mano sutaupyti pini
kų .nutolo nuo savo pažado. - veikdavo. Jis visuomet grįžda- gai pasibaigė- Jis galėjo grįž- 

Butų ir vedėjai lengviau ir Vo nupuolusianL upe ir piktas,'ti namon ir būti maloniai pri
imtas, bet aš negalėjau siųsti 
jam pinigų, ir po to, jis jau nc- 
rašinėdavo nė žodelio net per 
kelis mėnesius, ir tas mane 
skaudino, brangute, tas tai jau 
tikrai buvo skaudų!

“‘Tada atėjo blogai parašy
tas, nevtarkingas kaip ir laiš
kas, prašymas ir reikalavimas 
pinigų tuojau. Buvo, arba gy
vybė arba mirtis—jis turėjo 
gauti pinigų. Pagal nurody
mą aš turėjau siųsti tuos pini
gus per tokį žmogų, kuris 
lauks prie artimiausios mies
telio krautuvės. Aš neturėjau 
bijotis jo, jis buvo gana geras 
—tik, dėl Dievo meilės, pasiųsk 
pinigus! Negalėjau pati suda
ryti reikalaujamos 
pirmą kartą savo
priversta skolintis ... Aš gavau 
pinigus ir suradau tą žmogų, 
bet aš nepasitikėjau juo — o 
antra, aš sirgau iš baimės apie 
savo sūnų, mano Antanuką! 
‘Gyvybė arba mirtis’ jisai sa
kė. Pamaniau sau, tur būt, ji
sai labai nusidirbo, todėl aš 
pati ėjau su tuo žmogum ir pa
ti nešiau pinigus.

“Anksti tą rytą mes ėjom 
per siaurą gatvelę miestelyje, 
kada iš kertinės karčiamos iš
ėjęs vyras mano sunaus Anta
nuko balsu paklausė greitai: 
‘Na, ar gavai pinigus?’ Tada 
jisai pamatė mane, ir pirmiau 
nekaip galėjo sustoti tęsė to
liau: ‘Kasgi tave atnešė čio- 
nais?’

“Bestovint tenais, mažyte, aš 
jaučiau, kaip mano širdis susi
traukė, lygiai kaip žalias lapas 
susitraukė ugnyje. Nebūčiau 
pažinus jo, ne, nebūčiau. Jo 
akys buvo raudonos, po akių 
išsipūtę. Jo skaisti oda buvo 
plėtinuota, ir jo lupos, kurios 
būdavo taip švarios, gražios, 
buvo sutinusios, sutrukusios ir 
giliai plėtmuotos nuo tabako.

skai ty to joms smagiau, kad vi- jr rasdavo priekabių prie visko 
sos davusios pasižadėjimus.;aplink jį, nežiūrint, kaip labai 
nors kartą per mėnesį patiek- aš stengdavaus įtikti jam. 
tų ką nors mot. skyriui. Tuo-; Taip, mažyte, tasai miestas 
met pasižadėjimas butų patvir-;vįs traukte traukė jį, ir jis už
tintas darbingumu. labai stengusi tam priešintis;

Ir taip malonios nuotaikos taip kad treti metai tai jau 
prieglobsty nei nepajutome, - .
kad jau laikas skirtis. Atsisvel-
kinam ir pasižadam karts nuo. Woman and 
karto susitikti moterų skyriuje La,W
puslapy. Ne sudie, bet iki pa-: 
simatymo musų garbingoms 
pareigūnėms! Džiaugčiausi, kad 
ir vėl sulaukčiau progos maty
ti Čikagoje.

Negaliu nepadėkoti p. M. 
Vaivadienei, kuri suteikė valan
dėlę laiko ir mielai sustojo 
“Naujienose”, ši kultūros įstai
ga ir apšvietos židinys neužilgo 
taps gražiai atstatyta, nes dar
bas eina didelis. “Naujienas” 
būtina aplankyti kiekvienam 
lietuviui, nes labai įdomu pa
matyti kokiu greitu tempu iš 
balto ir tuščio popierio išeina 
laikraštis pilnas įvairių gerų ir 
naudingų raštų.

Iš ‘‘Naujienų” dar teko ap
lankyti “Pirmyn” pikniką, ku
riame atsisveikinau su dauge
liu jau pažįstamų čikagiečių, 
nes rytojaus dieną apleidau di

laiško paimti.
—Kam? paklausė ponia Va

balienė.
—Leisk man pažiūrėti! su

šuko Zosė.
—Aš-atplėšia, griežtai parei

škė ponas Vabalas. Laiškas bu
vo adresuotas visai šeimai.

Jis atplėšė Voką ir ištraukė 
dailaus popierio lakštą, pana
šų į pakvietimą. Pamažėliu jis 
balsiai skaitė:

“Ponai Satija ir Jonas Valiū
nai turi garbės kviesti į savo

by £tellą Strik oi, Attorney

Old Age Assistance
Old age assistance from the 

State of Illinois can be obtain- 
ed by any person if the follow~ 
ing reąuirements are complied 
with:

L Such pėrson is 65 years of 
age or over;

2. Such person resides in this 
statė and has so resided for at 
least 5 years within the 9 years 
immediately preceding his ap- 
plication for old age assistance;

3. Such person is a citiztn oi 
the United States;
. 4. Such person is not an in- 
mate of or being mainUme 1 
by any municipal, county, statė 
o r national institųtlon;

5. Has not madfe a transfer 
or ussignment of property for 
the pulpose of ąuaįifyiėg for 
Assistance iindęr the Old Age 
Assistanęe Act, at any tlme 
withiii five years immediately 
preceding the filing of his ap- 
plication for assistance;

6. Does not have an income 
sufficient to provide a reason- 
able subsistence compalible 
with decency and health;

7. Has no children who are 
legally liablė for his support.

The
obtaįnable varies,

amount of assistance 
būt in any

dukters Onos vestuves su p.*evęnt yvould not exceed $40.0i)
Algirdu Bataičiu.” , per month, or $1.40 per day

—V. Byanskiene for a fraction of k month.
per month, or $1.40 per day

sumos, ir 
gyvenime

lt. ir lt.
Man pačiai buvo sarmata: 

taip išsigąsti! Bet juk aš žinau, 
koks Tadas baisiai neatsargus 
su ginklu, o kiek nusišauna per 
neatsargumą! Žinoma, lengva 
jiems juoktis, šovė taip sau, 

.išgirsti, kaip skamba šūvis—ir 
•tiek. Bet, suprantate “mote
rys”! Jom kiekvienam žings
ny sapnuojas tragedija! Ir tt., 

į ir tt.
I Brolis tiesiog neišsenkamai 
moka juoktis iš moterų bailu
mo. Garbinimas drąsumo, ide

alizavimas viso kas kariška ir 
i niekinimas moterų už balin
imą -- tai yra temos, kur jam 
| niekad netrūksta minčių. Ir 
i bendrai, visi kariškiai pana
šiai galvoja. Janonis ne kariš
kis, bet kai brolis užveda apie 
moteris, puikiausiai jam akom
panuoja. Ir išeina toks duetas, 
kad nu!

Tuo tarpu tas gamtos profe
sorius, rodos, Alfredas jo var
das, atrodo visai kitoks. Po 

vadovaujos vien jausmais, gin-Įviso to, einu laukan, gi jis atei- 
čuose gi reikalingas šaltas pro-'™ priešais su vandens stiklu, 
tas, kurio pas įmanė nei už “Nusiramink”, sako, “drebi 
centą ir kt. Tėvas pagaliau įsi- visa. Nereikia taip imti visko 
kišo:

“Tyliau, vaikai, gana.”
Ak, aš žinau gerai, kad tėtis 

irgi nemėgsta karo, bet jis taip 
dievina Tadą, kad niekad jam 
neprieštarauja. Kad matytum, 
kai]) visą pirmą dieną nenulei
do akių nuo jo! Tiesą sakant, 
Tadas puikus vyras, jam la
bai pritinka karininko unifor
ma, ir ne veltui visos Apylinkės 
mergaitės staiga liko mano ge
riausios draugės...

Vakar vėl. .. Buvau sode, 
tik staiga—šūvis! Įpuolu į na
mus—gi valgomajame Tadas 
prie lango su revolveriu. Neži
nau, kaip pripuoliau nei ką 
sakiau, tik pagriebiau revolve
rį ir įmečiau į stalčių. Tada 
tik pastebėjau, kad kambary 
daugiau žmonių: Petras Jano
nis ir tas naujas vasarotojas, 
mus kaimynas, gamtos profe
sorius. Tadas, mačiau, baisiai 
supyko ant manęs, bet pama
tęs, kad visa drebu, nuvertė

iš viso negalima ginčytis, nes

“Tai nieko”, sumurmėjau ir 
išsprudau laukan.

(Bus daugiau)

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Šutinta Veršiena

Mano rankos drebėjo, kada aš 
perdaviau jam tuos pinigus, ir 
aš tik pasakiau ‘Jie skolinti.’ 
Jo veidas pasidarė raudonas, 
išgirdus tą, nes jis gerai žino
jo mano gėdą. Tuomet jisai 
susiraukė ir sau’ kalbėjo, staiga 
šaukdamas ‘Del Dievo meilės, 
kodėl neužsidėjai skrybėlaitės 
ant savo galvos, kad atrodytum 
taip, kaip kiti žmonės?’

“Aš buvau nesvietiškai nu
stebinta. Pakėlus ranką ir už
dėjus ant galvos, pajutau, kad 
atvykau su savo juodąja, nuo 
saulės apsisaugoti ‘sunbonnet’- 
Taip išsigandau dėl jo 1 kimo, 
kad išbėgau skolinti pinigų vi
sai nepamasčiau apie savo ap- 
rėdalus. Rodės, kad gėda ir 
skausmas tiesiog pasmaugs 
mane. Jis tarė: ‘Be abejo, kad 
dar be pusryčių?’ Aš palinga
vau galvą ir jis lyg svyruoda
mas pridūrė: ‘Na, tai eik su 
manim į kokią ramią vietelę.’

(Bus daugiau)

2 svarai veršienos, nuo peties, 
(Smulkiai supiaustytos

3 šaukštai sviesto
21/3 puoduko kenuotų pomidorų
2 dideli svogūnai, stambiai su- 

piaustyti
1 svaras grybų (jei pageidauja

ma)
1 puodukas vandens
Druskos ir pipirų pagal skonį.
Veršiena turi būti supiaustyta į 

colio didumo gabalėlius. Pakepink 
svieste, pridėk svogūnus, nuluptus 
ir supjaustytus grybus, ir kepk 
apie 5 minutes. Sudėk ■ į puodą, 
pridėk pomidorus, druską, pipirus, 
įpilk vandens, pridenk ir šutink 
apie valandą ar ilgiau jei reikia, 
kol mėsa nepasidarys minkšta. Jei 
reikia, pridėk Šaukštą miltų.

Galima pridėti apie ketvirtadalį 
puoduko balto ispanų vyno (sher- 
ry). Tas labai pagerina skonį. Pa
duok stalan su ryžiais.

Pomidorų vieton galima naudoti 
du puodukus vandens.

Kapota Aviena 
(Likučiams Sunaudoti)

2 .nuodukai kapotos avienos 
(likučių).

1 puodukas padažo
2 šaukštai grietinės
1 mažas smulkiai kapotas svogū

nas.
1 šaukštas sviesto.
3 kiaušiniai.
Pįpirų ir druskos pagal skonį.
Sušildyk padažą viršutinėj dalyj 

dvigubo puodo. Pridėk viską, išė
mus kiaušinius, ir vėl sušildyk. 
Prisuk ugnį ir .pamažu sudėk gerai 
suplaktus kiaušinius. Kai sutirtės, 
sudėk su priskoniais prirengtą mė
są. šutink, bet neleisk užvirti. Pa
duok stalan su “togstu”.

Galima pridėti apie 1/4 Šaukštu
ko muskatinio riešuto.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yru naudingos.
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Vestuvės Nereikia Magi jos F to, Rumunijos sostinės, atsiun-

Gražios Maskevičiu- 
tės-Jaboris 
Vestuves

Rugpiučio 18-tą d. įvyko 
gražios ir iškilmingos vestuvės 
Helen ir Walter Jaboris.

Bažnytinios ceremonijos įvy
ko Lietuvių bažnyčioje tęs 
Fairfield ir 44th St.

Po “šliubo” įvyko gražus 
vestuvių pokylis P. Vengeliau- 
,sko svetainėje, 4500 S. Talman 
avenue.

šimtai svečių dalyvavo ir 
gražiai linksminos, prie muzi
kos ir skanių valgių apkriau- 
tų stalų. . — Steponas.

Graži “Shower 
Party”

Rugpiučio 17-tą d. įvyko gra
ži ir skaitlinga “Shower Par
ty” pagerbimui Stellos Skud- 
žiunaitės, jos tėvų namuose, 
5943 So. Sacramento Avė. Sve
čių buvo tiek daug, kad var
giai sutilpo erdvioje P. ir S. 
Skudžiunų rezidencijoje.

Jaunoji Stella Skudžiunaitė 
yra susižiedavusi su jaunu ir 
talentingu vaikinu J.m Ne.stec- 
kiu. Jim yra sūnūs Povilo ir 
Emilijos Nesteckių, 813 West 
34th Street.

šioš jaunos poros vestuvės 
įvyks rugsėjo 14-tą d.

— Steponas.

Išvyko Į
Columbus, Ohio

Mrs. Petronėlė Kvictkbnė, 
31 10 So. Wallace, gavus žinią 
iš Columbus, Ohio, kad jo.s jau
kiausią dukterį, Mrs. Hėlen 

d SU Įnik, 1 tenai “ghi-fiyš”' '"atlan
kęs ir palikęs dovanų — “baby 
boy”.

Ta proga Mrs. P. Kvietkienė 
ir vyriausia duktė Mrs. Agnės 
Azunas, iš Marųuette Parko, 
7239 So. Rockvvell St., praeitą 
šeštadienį išvyko į Columbus, 
Ohio, atlankyti Skilnikų šeimy
ną ir pamatyti ką tik g muši 
berniuką, kuris padaugino jų 
giminę dar vienu nariu.

Kartu išvyko ir Azunų duk
tė Miss Agnės, nes “leidęs” 
n įdariusios paviešėti pas gimi
naičius Columbus, Ohio ir tū
lą laiką praleisti atostogų ar
timuose valstijose.

— J. A. S.

Šio mėnesio 31 d., tai yra 
šeštadienio va’kare, įvyksta 
vestuvės Charles Kačinsko ir 
Aldonos Gailevich. Vestuvės 
bus be jokių bažnytinių ce
remonijų,—civiliškos. Taigi šį 
kartą neskambės vestuvių var
pai bei nebus vargonų groji
mo.

Po sutuoktuvių bus puota 
jaunosios namuose, 76 E. 101 
place, Roselande. Dalyvaus 
jaunosios-jaunojo giminės bei 
draugai. Jaunoji yra gimus ir 
augus Springfield, III., ir ne
seniai atvažiavus į Chicagą. 
Jaunasis yra čia gimęs ir turi 
gana daug draugų. Taigi tiki
masi, kad ir vestuvės bus ga
na skaitlingos. Po vestuvių 
jaunieji apsigyvens Chicagoje 
pas jaunojo tėvą Ig. Kačinską.

Linkiu jaunavedžiams link
smo ir laimingo gyveninio.

—J. B. Pavartojus sumanumą ir nepatingėjus išlieti pra
kaito—štai kas galima padaryti su skiepu- Jį sutvarkius 
ir ištaisius galima įrengti gražus kambarys poilsiui ir 
žaismėms. Paskolas tokiems darbams galima gauti per 
valdžios įstaigą FHA. .

te ilgą korespondenciją, 'ku
rioje nurodė, kad nacių nesu
laikomas veržimasis pirmyn 
vakarų fronte nei vienoje pa
saulio sostinėje, išskiriant Pa
ryžių ir Londoną, neįvarė tiek 
kinkų drebėjimo kai Maskvo
je. Maskvos viešpačiai tikėjo
si vakarų fronte ilgo karo, 
kuriame butų visiškai nusilpę 
prancūzai, anglai ir vokiečiai. 
Tada Maskvos viešpačiai butų 
likę viešpačiais ne vien Rusi
joje, o ir visoje Europoje. Da
bar Maskvos viešpačiai pama
tė, kad apsiriko ir todėl jiems 
kinkos sudrebėjo.

Kuri žinia laikui bėgant pa- 
sitvirtįno, ar ta, kurią Vatika
nas gavo iš Lietuvos nuo savo 
nuncijaus, ar ta, kurią atsiun
tė specialus Daily News kores
pondentas iš Bucharesto? Tą 
jau visi gerai žinome. Po to

CLASSIFIED ADS
LEGAL NOTICES 

Legalus Pranešimai.

NEATSAKAU UŽ JOKIAS sko
las kitų asmenų padarytas, bet tik 
mano ir su mano parašu.

CHARLES W1LKINSON 
3148 So. Lowe Avė.

SUSIRINKIMAI
MIDLAND BLDG. AND LOAN 

ASSN. laikys savo dalininkų me
tinį susirinkimą penktadienį, rugp. 
(August) 23 d., 8 vai. vakaro, Gra- 
manto svetainėje, 4535 So. Rock
vvell St. Visi šėrininkai, kuriems 
rupi Bendrovės gerovė, būtinai 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
turime daug svarbių reikalų ir iš
rinkti naujus direktorius į pasi
traukusių vietą. Po susirinkimo 
turėsime užkandžių ir gėrimų.

—Komitetas.

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 išmoktu 
Būti. Atsišaukit tik 2 vai. 333 E. 
69th St.

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

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo. Turi turėti rekomen
daciją. 2 paaugę vaikai. $8.*00 sa
vaitei. Atskiras kambarys, šaukite 
Hollycourt 6940.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

11 nn A Gėlės Mylintiems Lį U A Vestuvėms, Ban- 
[IMkietams, Laidotu- v ■ ■ ar v ■ v-ms papuoši-

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Išsiėmė Leidimus
\T edyboms

(Chicago j)
James Pastore, 23, su Stella 

Kulaga, 29
John Stulges, 32, su Fran- 

ces Juška, 20

George Schieb Jr., 25, su 
Stella Smailis, 24

Conrad Bzepczynski, 26, su 
Jeanette Kuras, 23

Walter Enler, 27, su Edythe 
Igas, 18

Albert Saulinskas, 26, su 
Gladys Springborn, 22

Andrew Musteikas, 31, su 
Helen Pasakarnis, 25

Icikalauja 
Perskirų

Phillipine Kiish nuo Joseph 
Klish

Gavo
Perskiras >

Eva Selintus nuo Peter Se
lintus

Joniškietė Rašo iš 
Minneapolis, Minn.

Stella Mickevičiūtė, Joniš
kiečių Klubo finansų raštinin
kė ir maloni lietuvaitė, taipgi 
ir gera darbuotoja Joniškie
čių veikloje, leisdama atosto
gas rašo: “Laikas praleisti čia 
yra malonu. Miestas labai grau
žus ir įdomus. Daug ką naujo 
galima pamatyti. O kuomet 
nuvykstu į Lake Nokomis Par
ką, kuris paskendęs gėlynuo
se prie pat ežerėlio, tai už
mirštu ne tik kasdieninius rū
pesčius, bet ir pačią Chicagą.”

Na, tai tau, Stella, aš ma
nau, visi joniškiečiai linki 
linksmai dienas leisti ir lai
mingai grįžti pas ina ir pa-

—R. Š.

KVAILOS KALBOS APIE POPIEŽIŲ

kurie 
kvai-

suei-

iš straipsnio antraštės kai 
kas gali daryti išvadą, kad aš 
čia bandysiu kuriuo nors at
žvilgiu ginti Romos katalikų 
bažnyčios galvą — popiežių. 
Toks .spėjimas bus klaidingas. 
Čia popiežius bus tik netie
sioginiai paliestas. Tiesioginiai 
čia bus kalba apie tuos, 
klaidingai, nerimtai, arba 
lai rašo apie popiežių.

Amerikos spaudoje ir
gose pradėta dažniau užsimin
ti apie popiežių po to, kaip 
praėjusių metų pabaigoje pre
zidentas Rooseveltas paskyrė 
kapitalistą Taylorą savo asme
nišku atstovu prie Vatikano 
darbuotis taikos1 Reikalais. Avi
šku, kad tlid’ prezidknto Žygiu 
labai nudžiugo Romos katali
kai. Iš kitos puses aišku, kad 
tuo prezidento žygiu funda
mentalistai protestantai buvo 
labai nepatenkinti. Jų laikraš
čiai peikė už tai prezidentą, o 
savo suvažiavimuose priiminė
jo tuo reikalu priešingas re-

nę misiją i,r reikšmę, Vatika
nas yra seniausia ir daugeliu 
žvilgsnių išmintingiausia įstai
ga pasaulyje." Musų atstovai 
Prancūzijoje,; Anglijoje, Vo
kietijoje, Japonijoj ir Rusijoj, 
gali pagauti tik tą, ko jų bud
rios vyriausybės negali paslėp
ti. Todėl p. Taylor prieina 
prie didžiulio šaltinio, talpi
nančio platų patyrimą, gausių, 
naujausių ir, patikrintų žinių, 
surinktų atsižvelgiant į žmoni- 
jos labą.” ,ų cl- '

Toks paįftiškimąą yra kvai- 
las nuo prgdžios iki galo...

Visi lietuyiai, ukrainiečiai,

apie Maskvos viešpačių susi
rūpinimą ir jų prisirengimą 
prie numatomo susirėmimo su 
vokjiečįais. Bioistono “Darbi
ninkas” birželio 28, 1940 pa
rašė, kad Stalinui priseis pa
ragauti vokiško “blitzkriego.”

Dabar grįžkime prie temos. 
Dabar visi matome, kaip kai 
kurie Amerikos liberalai kvai
lai nukalbėjo apie popiežių. 
Laimei, vienok, kad jie grei
tai pradėjo praregėti. Ir minė
tas Times’o bendradarbis J. 
Franklin greit atsipeikėjo ir 
jau birželio 9 dieną kitą gies
mę užgiedojo. Mat, artinosi 
diena, 'kurioje Mussolini turėjo 
paskelbti karą alijaulams. Mi
nėtą dieną J. Franklin rašė, 
kad jei Italija stos į karą, tai 
tuo bus sukompromituota Ro
mos katalikų bažnyčia ne ita
lų katalikų ir protestantų aky
se- Girdi: “Jei Romos bažny
čia, kurios personalas 
moję susideda iš italų 
būdama taip arti prie
valdžios, negali ją sulaikyti 
nuo i {taip didžio kriminališko 
jdarbi^ pta-idta bažnyčias kaipo 
įstaiga negali būti pasitikėti- 
na žmonijos reikaluose ir pri
seki a ją rokuoti fašistinės vy
riausybės agentu arba nelais- 
viu.”

Lietuvių tauta nuo senai ge
rai žino iš kariaus patyrimo^ 
kad iš Vatikano nieko gero 
negali sulaukti. Lietuviai žino, 
kad Vatikanas klauso tik Lie
tuvos neprietelių, kad Vatika
nas remia tik Lietuvos prie
šus. Gerai, kad susidarė proga 
praregėti ii- kai kuriems Ame
rikos liberalams.

—Agnostikas,

Chicagos Draugijų, 
Kliubų V aidybos 

1940 Metams
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

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

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

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

ir 'kuri,

Nei Romos katalikų, nei 
protestantų negalima nei pei
kti, nei niekinti dėl jų savo
tiška nusistatymo į minėtą

už ir prieš—kvailomis pava
dinti negalima.

Tame klausime kvailai nu
kalbėjo ne Romos katalikai ir 
ne protestantai, o taip vadina
mi liberalai. Pavyzdžiui linki

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

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

936-46 W. Chicago Avenue.

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

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

ir suteikti

GIMINES
3572. *

EMILIJA LĘISTRUMIENĖ 
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 nuliudime mylimą vyrą, Jimmy, dukterį 

Emiliją ir anūką Walterį Ludlow, 2 seseris: Soterą Chestą ir 
jos 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 Klubo.
Kūnas pašarvotas J. Llulevičiaus 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.

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

Laid. Direktorius J. Liulevičįus, Tel. LAFayette

nuo .seniai gjjrai >žin«o, kad Va
tikano ■•interesai nėra' tiršfdu- 
tiški. Lenkai - per šiintillėčitis, 
Vatikano rdmiami, varė ne
krikščionišku1 nutautinimo 
darbą lietuvių, * ukrainiečių, 
gudų ir kidp-ltiažumų 'tarpe.

Vatikanas, semdamas žinias 
iš visų tautų ir iš visų luomų, 
pasitarnauja tik didžiosioms 
tautoms ir Aukštiesiems luo
mams. Jei Vatikanas Remda
masis žinių iš visų luomų bu
tų ką nors veikęs žmonių nau
dai, tai nebūtų įvykusi Pran
cūzų revoliucija, nebūtų įvy
kusios tragedijos Ispanijoj ir 
Meksikoj, nebūtų viešpatavęs 
baisus sociėlis neteisingumas 
Lenkijoje ir kitose romiškose 
šalyse. Jei Vatikanas butų šal
tinis tikrai 'teisingų žinių, jei 
Vatikano teisingumo mastas 
butų lygus visiems luomams ir 
visoms tautoms,' tai Vatikanas 
ne vien užpultai Belgijai ir 
Ho'landijai užuojautą butų rei
škęs, o taipgi butų atsiuntęs 
užuojautą ir- Lietuvai, kuomet 
lenkai pagrobė Vilnių. Vatika
no organas ’ “Osservatorė Ro
mano” butų pasmerkęs nevien 

Į Vokietiją už Religijos, Holan-

Garsinkitės “N-nose”

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edvvard 
Grushas—Nut. rast., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Ein. rast., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas , 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
nica avė. Chicago. III.

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

Floyd J. Dowiat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajšvila, 6140 
S. Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St.; Fin. 
Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. Zekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petrol, 5945 S. 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S./ Maplewood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen
to Street.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME-

Pirm.—Antanas Povilonis, 
W. 45th PI., Tel. Lafayette

Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
So. Lituanica Avė; Iždim—

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

mis. Patarnavimas viena diena. Mes 
išvežame ir atvežame. Siuvam ir 
kaldras. Tel. PROspect 1931. 5216 
So. Western Avenue.

AVUOLESALE 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- 
ęagof III. Phone ,Republię 6051.

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
vvell 1977.

gužės 20, 1940, kur J. Fank- 
lin smerkia metodistus, bap
tistus ir liuteronus už priešin
gumą turėti atstovą Vatikane 
ir aukština dabartinį Romos 
popiežių. Girdi, jis, tai yra po
piežius, pasiuntė užuojautos 
telegramas Belgijos karaliui, 
Olandijos karalienei ir Liux- 
emburgo kunigaikščiui, ... T . .
Hitleris užpuolė jų kraštu®.! ’,r L'uksc,n>''r^ "žSr’' 
Tuo pat kartu Vatikano orga-'be la!p?' hutų pasmer- 
nas “Ossservatorc Romano”]Kęs ,.lr Lcn'kij? uz Lletuvos 

puolimą. i' *
O kokios informacijos plau

kia į Vatikaną? Pažiūrėkime.
Chicagos Daily Times gegu- 

| žės 31, 1940,- turėjo tokią ži
nią: “Russia to join ivar on 
Atties, Vatican hears.” <

Pačioje žinutėje sakoma, 
kad pralotas’ Luigi Centoz, 
apaštališkas nuncijus, Vatika
nui pranešė, jog jis sužinojęs, 
kad Rusija rengiasi veikti 
prieš alijantus ant milžiniškos 
skalės. Toliau > sakoma, kad 
rusų ir vokiečių ryšiai esą 
stiprinami.

Lygiai tą pat dieną, tai yrą 
gegužės 31, 1940 Chicago Daily 
News pranešė tuo pat klausi
mu visai kitokią žinią.' SpČČia- 
lus to laikraščio korespond'ėli- 
tas Leland Stdwe iš Bucharės-

Romano”) 
pasmerkė Hitlerio žygius prieš, 
tuos kraštus. Po to p. Frank
lin išvedžioja šitaip: “Vatika
nas iš tikrųjų yr&' geriausiai 
informuotas politinė įstaigai 
šiame pasaulyje. Ji atstovauja
ma ne vien visuose kraštuose, 
o ir visuose tų kraštų luo
muose. Jos interesai yra virš- 
tautiški ir neiškraipomi tau
tiškais interesais nei vienoje 
tautoje, nei viepoje šalyje. 
Paliekant nuošaliai jos religi-

BOOK OF PATTERNS^i

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

i AiSiunčiam Gėles 
I nUhlK IX Telegramų į LU 1 £||\ Iv Tisas pasaulio

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, UI.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

TAMS: 
2453 
2196; 
3427 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood
Avė. Prospect 6249; Fin. RaŠt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

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

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

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

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

kasos, 3202 S. Erne- 
Kazimieras Valaitis—

Povilas Petraitis

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

C O AL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

PARDAVIMUI KŪRENIMUI 
malkos iš sugadintų vagonų.

2306 SO. WOOD ST.

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet fa renki
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classlfied” įkyriąja.

bK&JTkKITE Kas dieną N a ti
penu 7-me puslapyje “Claaz- 
ifiedr skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

GAN ai 8500
"NAUJIENOS” 

1739 3. HALSTED STKKKT 
Chicago, UI.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, rugp. 22, ’40

KUR NEPIUEČI AI 
GALĖS REGIST
RUOTIS

Pašto viršininkas, Ernest J. 
Kruetgcn, vakar paskelbė, kad 
ateiviai galės registruotis se
kamuose pašto ofisuose:

Malu ofisas, 433 W. Van 
Buren St. U. S. Court House, 
sename pašto name.

»
Northsidėj.

Chestnut St. statįon, 830 N. 
Clark st.

Cragin statian, 4834 Armi- 
tage avenue.

Dunning station, 6441 Ir- 
ving Park rd.

Fort Dearbom station, 676 
N. St. Clair Street.

Irving Park station, 3855 N. 
Cicero avė.

Jefferson station, 5401 Law- 
rence avenue.

Kedaie-Grace Istajion, 3750 
N. Kedzie avė.

Lakeview station, 1343 Ir
ving Park road.

Lincoln Park station, 2643 
N. Clark Street.

Logan Sąu-are staliau, 2339 
N. California avė-

North Town station, 2626 
Devon avė.

Norwood Park station, 6158 
Northwest highway.

Ravenswood station, 2311 
Lawrence avė.

Rogers Park station, 6929 N.
Clark st.

Uptown station, 4850 Broad- 
way.
\Vicker Park station, 1223 N. 
Paulina st.

Westsidėj.
Austin station, 5446 W. Ma- 

dison st.
Cicero branch station, 2430 

So. Fifty-second avė.
Division st. station, 4950 W.

Divisdon st. j. •. .
Garfield Park station, 4028 

West Harrison st.
Hawthorne station, 3202 So. 

Pulaski road.
Mid-West stątion, 2419 W. 

Mdnroe st.
Pilsen station, 1859 S. Ash

land avė.
Southsidėj.

Auburn Park station, 7914 
So. Racine avė?

Chicago Lawn. station, 3053 
W. Sixty-third st-

• Clearing station, 6451 South 
Central avė. .

Elddon station, 4822 South 
Kedzie avė.

Englewood station, 611 W. 
Sixty-third street.

Grand Crossing station, 7748 
Cottage Grove avė.

Hegewisch station, 13258 “Bonka truko ir man įpiovė!”

•fAVHFNTT-ACME Telephoto
RUSHVILLE, IND. —- VVendell Willkie, savo žmo

nos gimtinėje pasitinkamas su didelėmis iškilmėmis.

Baltimore avenue.
Hyde Park station, 4601 Cot

tage Grove avenue.
Jackson Park station, 6313 

Langley avenue.
Morgan Park station, 1805 

Monterey avenue.
Ogden Park stątion, 1519 W. 

Sixty-4hird st.
Riverdale station, 13737 Ley- 

den avė.
Roseland station, 11033 So. 

State st.
South Chicago station, 2938 

E. Ninety-second st.
South Shore station, 2207 

E. Seventy-fifth st.
Stock Yards station, 4101 S. 

Halsted st.
Twenty-second st. station, 

2211 So. State st.
Visi nepiliečiai turės regis

truotis vienoje viršminėtų vie
tų. Registracija prasidės rug
pjūčio 27 d., ir baigsis gruod
žio 27 d. .

Aldermanai Skiria 
$3,000 “Žiurkių 
Puotai”

Einant mie,sto finansų komi
teto rekomendacija, alderma
nai vakar įgaliojo viešų darbų 
k om Pionierių Oscar Hew'tt 
pavaišinti Chicagos žiurkes su 
$3,000 vertės nuodais.

Hewitt’o pirmas planas bu
vo pavaišinti žiurkes tik ’ tuo
se distriktuose, kure yra be
veik pilnai aprūpinti “garbage 
kenais”.

Kai-kurie aldermanai tam 
griežtai pasipriešino, ir He- 
witt’o sumanymas buvo su
muštas.

Aid. Bowler (25to wardo) 
pareiškė, kad “mano dstrikte 
žiurkės didumu prilygsta pri? 
šunų. Ir negalima sakyti, kad 
jos prisiėda vien iš ‘garbage 
kenų’. Daugelis jų išeina dieną 
į parkus (gal dėl šviežaus oro?) 
ir grįžta į savo skyles tik nak
timi.”

Policijantams 
Pavojus Tai 
Visados Gręsia
• Išgirdę, kad vienas iš jų de
partamento policijantų buvo 
sužeistas, keletas Evans ton o 
polictnonų vakar susėdo i au
tomobilį ir nudumė į St. Fran
cis ligoninę suteikti jam užuo
jautą ir, gal būt, pasiūlyti sa
vo kraujo jei jis butų reika
lingas.

Ligoninėje jie rado savo su
žeistąjį bičiulį, Kenneth Moun- 
tain, nuo 531 Michigan avė., 
Evanston, su suraišiota ranka.

“Aš norėjau atidaryti agur
kų bonką,” jis pasiaiškino.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Prezidentas Rooseveltas karo manevruose New 

Yorko valstijoje.

Stancikas Rado 
Bravorą; Turi 
Už Jį Atsakyti

ROSELANDAS. — Jonas 
Stancikas, 30 metų amžiaus, 
buvo išrendavęs savo garažą 
tūlam “Eddie”, kuris po kiek 
laiko daugiau nebepasirody
davo garaže—visiškai pražu
vo- Stancikas, kaip jis prane
šė policijai, pradėjo, tyrinėji
mą ir rado garaže bravorą, 
kuris ant syk galėjo pagamin
ti 500 galionų “skystumėlio.”

Federalės valdžios agentai 
areštavo Stanciką ir jo nepa
leido tol, kol jis neuždėjo $2,- 
000 bondsą, kad užtikrintų jo 
pasirodymą prieš U. S. komi- 
sionierių Edwin K. Walker 
rugp. 26 d. Tada Stancikas 
turės toliau paaiškinti apie 
garažą, “Eddie” ir bravorą.

Stancikas gyvena adr. , 207 
E. 115th st.

Vaikas, Nepaisyda
mas Persergėjimo, 
Žuvo Po Troko 
Tekinių

Solomon Cohen, 14 metų am
žiaus, 2606 Evergreen avenue, 
turėjo naują dviratį ir juo di
džiavosi. Kartą pamatęs, ka’p 
vyresnieji vyrukai gauną “dy
ką raidą”, prisikabydami prie 
trokų, ir jis taip vakar pamė
gino padaryti.

Jam važiuojant dviračiu gat
ve, važiavo pro šalį trokas, va’- 
ruojamas David Caplan’o, 432 
Surf st. Jis viena ranka nusi
tvėrė ant troko užpakalio, bet 
Caplanas tuojau jį patėmijo ir, 
sustabdęs troką, pavarė Cohe- 
nuką šalin, persergėdamas, kad 
jis daugiau to nemėgintų.

Vaikas jo nepaklausė betgi, 
ir trokui vėl pradėjus važiuot, 
jis vėl nusitvėrė užpakalį. Tro
kas k ek toliau turėjo staigiai 
sustoti. Cohenukas nusirito po 
tekinių, ir buvo užmuštas vie
toj. Liudininkai viso įvykio iš
teisina troko vairuotoją. '

Kitos Nelaimės
Mrs. Margaret Victorson, 47 

metų amžiaus, buvo mirtinai 
sužeista kada automobilis, ku
riame ji važiavo su savo vy
ru susidūrė su kita mašina 
prie 78 avė. ir Cortlahd st., 
Elmwood.

Apie 55 metų amžiaus vyras 
sudegė savo automobilyje va
kar rytą kada automobil’s bu
vo troko apverstas prie 134tos 
ir Halsted. Nelaimės auka yra 
Oran R. Payne, 10841 Eggles- 
ton avė. Jis sėdėjo automobi
lyje ir ginčijosi su Herbert 
Schultz, 33 metų amžiaus,. 
11337 Longwood, su kurio au
tomobiliu jis ką tik buvo tu
rėjęs labai menką susidūrimą, 
kada trokas, va'ruojamas Paul 
Busch, 27 rtiptų amžiaus, iš 
Kersey, Ind., įvažiavo į par
kuotą mašiną. Schultz visai ne
sužeistas.

PRISIMINIMAI APIE GERA LIETUVI, 
DIDELĮ DAILĖS MĖGĖJA 
Vincą Briedį Prisiminus

jantiems iš Lietuvos į Ameri
ką, išrūpindavo imigrantų pas- 
portus. (Tie pasportai buvo 
geri tol, kol keleivis perėjęs 
per policijos rankas sėdo į lai
vą.)

Labai draugiškai su Bried
žiu pasikalbėjome. Jis prisimi
nė, kad brolis Juozapatas kvie
čia jį atvažiuoti į Philadelphi- 
jQ- •

1912 metais drg. Briedis at
vyko iš Pennsylvanijos į Chi
cago. Radau jį begyvenantį prie 
31-mo,s ir Union gatvių, savo 
name. Buvo č a ir žmona. Sū
nus atvežti iš Lietuvos, Vik
toras, Algirdas, augo sveiki, 
gražus. O čia gimęs Henrikas 
motinos ant rankų dar buvo 
nešiojamas.

.Briedžių namuose, nuolat pia
nas skambėjo. Mat, gabusis 
Viktoras tuomet praktikuoda
vo. Vėliau smuiko pamokąs 
pradėjo imti Algirdas. Tik spė
jo kuris iš vaikų paaugti, tai 
tuoj buvo mokinamas muzikos 
ir dąinavimo. Daugelis atsime
na chicagiečių, kaip Algirdas 
ir Stella Staniuliutė-Voight 
duete savo gražiu dainavimu 
juos linksmindavo. Jaunutis 
Algirdas stebino visus, kad jis 
soprano balsu galėjo taip pui
kiai dainuoti.

Ne tik Vincas Briedis, bet 
ir jo žmoną Bronislava buvo 
dideli muzikos bei dailės entu
ziastai. Užtat ir savo šeimyną 
padarė muzikališką. Ypač Vik
toras ’r Aldona prasisiekė auk
štumos muzikos ir savo gabu
mais pasižymėjo.

Tai tokie mano prisiminimai 
apie Vincą Briedį.

Rodos, dar visai nesenai jis 
įpirė, bet jau praėjo v:si me
tai. R. Šniukas.

Ratelio Choro 
Veikimas

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio choras turės šeimyniš
ką išvažiavimą rugpiučio 25 
d., sekmadienį, Juškos Resort, 
•Druce Lake, III.

Visi choristai atvykite 8:30 
ryto prie Hollywood svetainės, 
2317 W. 47th St. Ten suva
liuos visi su automobiliais, o 
iš ten visi susėdę į “lamuzi- 
nus” trauksime į Druce Lake. 
Nesivėluokite.

Naktinis Piknikas.
Rugpiučio 31 d., šeštadienį, 

3 vai. vakaro įvyks Lietuvių 
•Jaunimo Kultūros Ratelio 
Choro naktinis piknikas Li
berty Grove, Willow Springs, 
III. šokiams grieš šaunus Ra
telio orkestras. Tai bus tikros 
lietuviškos vakaruškos.

Atvykę nesigailėsite. Pasi
šoksite, padainuosite, lietuv š 
kų vakaruškų nuotaikoj pra
leisite linksmai šeštadienio va
karėlį. —V. R.

Gražus gegužės rytas. Sau
lutė vos tik iš užmiškio išlin
dusi apšvietė pilką žemelę, sa
vo sidabr niais spinduliais nu
barstė žydinčias lankas ir ža
liuojančius laukus. Rasos lašai, 
pasikabinę ant žolelės ir med
žių lapų, spindėjo lyg deiman
tiniai skritulėliai.

Šiandien Rudiškiuose šv. Pi- 
lypo-Jokubo didieji atlaidai. 
Ten (.susirinks, suplauks, šuva 
žinos didelės minios žmonių. 
Specialiai atvyks pagarsėję Jo
niškio parapijos giedor’ai. Jų 
tarpe bus gražiabalsis Vincas 
Briedis. Kaip puikiai jie savo 
gražiais balsais gieda, kaip ma
lonu s elai jų klausytis.

Taip daugelis,; keliaujančių 
tą rytmetį, pagaly© jo > ir kalbė
jo. Mes irgi, Jacjzė, Marytė įr 
aš, eidami pamiškiu, taipgi pri
siminėm garsiuosius joniškie
čius. Musų širdys buvo kupi
nos džiaugsmo, |: viliojo, lyg 
magnatu traukė,;pHis greičiau 
pasiekti bažnytkįemį.....

Nespėjus. įžengti į šventorių 
jau varpas sugaudė ir sudun- 
dęjo, vargonai. Mald ninku sau,- 
sakimšiai pilna visur. Prasidė
jo procesija. Suskambėjo ir di
desni ir mažesni varpeliai. Gra
žus būrys puikiai pasipuošusių 
jaunų vyrų, Vinco Briedžio ly
dimi, harmoningai užtraukė, 
“Jesu dulcis”.

Tylus, švelnaus Budo
Po pamaldų šie vaikinukai 

buvo užkviesti į vaišes ir čia 
traukė daineles ir linksmino 
kaimiečius. Neveltui apgailes
tavo žmonės ir pas gedo drau 
gai, kai nebemato Vinco Brie
džio jaun’mo rateliuose.

Vincas buvo tylus, labai švel
naus budo vyras. Visi ji mė
go. Buvo ir labai; geras siuvė
jas. Turėdavo daug progų pa
čiupti kokią geltonkasę mėlyn
akę kaimo mergužėlę sau už 
žmoną, bet tomis progomis ne
sinaudojo. Tik kai pažino šiau- 
letę p-lę Bronišlavą Izbijau- 
skaitę, rodos, visos kliūtys, ku
rios pirmiau Vincą sulaikyda
vo, atpuolė ir jo širdis pąmilc 
šią gražią miesčionkaitę.

Joniškietės merginos taip 
buvo pamėgusios Briedžio bal
są, kad sulaukusios sekmadie
nio keliaudavo po kelioliką ki
lometrų, palikusios savo baž
nytkaimio bažnytėlę, į Joniš
kį, kad tik galėtų išg’rsti jį 
giedant. . .

Pasak Antaninos ir Ievos An- 
čaičių ir kitų joniškiečių, ku
rių daugelis gyveną Chicagoj. 
tai Vincas Eriędis “an uoliška?* 
giedodavęs”. '

• Amerikoj
^07 . metais, ; vykdamas i 

Ameriką, drg. Briedį netikėtai 
sutikau Liepoj uj, vienoj kon
toroj, kur tais laikais keliau

VAKAR CHICAGOJE
• Hans Dillco, 42 metų am 

žiaus, vakar rastas negyvas 
prie savo automobiliaus, užpa
kalyje 554 N. Lockwood avė. 
Policija spėja, mirties priežas
tis buvo automobiliaus gazo 
dujos.

• Koronieriaus džiurė vakar 
nusprendė, kad John Sherry, 
56 metų amžiaus, kuris buvo 
rastas negyvas savo namuose, 
1016 Sedgwick st., pirmadienį, 
su peršauta galva, nelaiminga- 
pasidarė sau galą bevalant šau
tuvą.

• Valdžia vakar pranešė, 
kad 500 liudytojų bus pašauk
ti liudyti prieš William R. Skid- 
more ir William R. Johnson. 
Valdžia užvedė bylą prieš tuo
du, apkaltindama juos nemo
kėjimu “income” taksų.

• Ciceros bukių kinkos pa
drebėjo vakar, kada neprašyta 
policija atsilankė į tris kukius 
ir areštavo 23 ypatas. Aplan
kytos vietos buvo adr. 5937 
Roosevelt rd., 5912 Cermak rd., 
ir 2131 S. Cicero avė. Prie to, 
du vyrai ir dvi moterys buvo 
areštuoti adr. 2336 S. Cicero 
•r apkaltinti užlaikymu paleis
tuvystės namų.

• Du ginkluoti vyrai vakar 
išsinešė didelį kiekį norkotikų 
iš vaistinės, adr. 6252 S. West- 
ern avė., Marųuette Parke. 
George E. Canham, 8015 Mor
gan st.; yra vaistinės savinin
kas.

• Jei Ralphina Benedictus, 
14 metų amžiaus, neturėtų to
ko stipraus balso, tai bet kas 
butų galėję vakar atsitikti. 
Ralphina, kuri gyvena adresu 
72’48 S. Wood st., ėjo namo, 
lydima tūlo Raymond Hoydn, 
19 metų amžiaus, nuo 1045 W. 
69 st., kada prie jų sustojo au
tomobilis. Iš jo iššoko du vy
rukai. Vienas ėmę <inoti Hoy- 
dn’ui per galvą su revolveriu, 
o antras mėgino Ralphiną įtem
pti į automoblį. Ralphina pra
dėjo šaukti, rėkti visa išgale, 
ir išbudino visą apylinkę. Va
gys pabūgo ir, nieko nepelni- 
ję, pabėgo.

• Miehle Press kompanija, 
Chicagcs firma, vakar gavo ži
nią iš Washingtono, kad' jai 
valdžia duoda $4,101,019 ver
tės reikmenų užsakymą šalies 
gynimo reikalams.

• Miestas vakar pridavė 
WPA viršininkams sumanymą 
įrengti municipalį airportą van
dens prietaisais apsaugojimui 
nuo ugnies. Jei bus priimtas, 
sumanymas suteiks apie 8 mė
nesių darbo 350 darbininkų.

• Naujoji WPA darbinin

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Trys iš šių penkių vyrų buvo nušauti 

“bukių” kare.

kų organizacija, American Se- 
curi’ty Conference, vakar pa
reiškė, kad ji remsianti Roose- 
veltą trečiam terminui. A.S.C. 
vadovauja David I^asser, buvęs 
Workers’ Alliance prezidentas, 
kuris nuo tų pareigų atsista
tydino, nes rodėsi, kad tą or
ganizaciją pradėjo dominuoti 
komunistai.

JUSU 
AUTOMOBILIS

> s

(Chicago Motor Club)

Kaip Reikia 
Automobilis Užlaikyti

Automobilio hidroliniai stab
džiai (brekiai) turi būti apžiū
rimi dažna s, reguliariais pro
tarpiais.

Reguliarės priežiūros reika
lauja ir motoro oro filtras, ku
ris išima dulkes iš oro, įtrau
kiamo į karburatorių. Filtrą 
nuimkite, išplaukite gasolinu ir 
ištepkit aliejum.

Kas 5,000 mylių išimkite ir 
nuvalykite “spark plugus”. 
Dažnai motorai sunku pradė
ti, nes “plūgai” nenureguliuo- 
ti.

Jeigu automobil's “svyruo
ja” važiuojant užsisukimais, 
tai greičiausiai padangose nėra 
užtektinai oro, “shock absorb- 
ers” nėra nustatyti, arba re- 
sorai (springs) yra silpni.

Jeigu “spark plukai” aliejum 
aptraukti, tai ženklas, kad pi
stonų ringiai ir cilinderiai yra 
nusidėvėję. 

— x —
Kiekvienas automobilio savi

ninkas sau daug išlaidų sutau
pys ir mažiau vargų turės iš
važiavęs, jeigu automobilį re
guliariai atiduos peržiūrėjimui 
geram, patikimam garažui.

Lietuviai Chicagoj turi daug 
tikrai gerų, patyrusių mecha
nikų, kurie darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Bankas Atmokės 
$450,000.00

Vakar So. chicagiečiams bu
vo pranešta linksma žinia, kad 
South Chicago Savings bankas, 
2959 East 92 st., yra prisiren
gęs išmokėti $450,090 savo de- 
pozitoriams. Ta suma buvo 
“įšaldyta” 1933 metais, kada 
buvo Roosevelto paskelbtas 
bankų moratoriumas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




