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SMERIfe RUOŠ NUO PRIEŠU
SUVIENYTU VALSTYBIŲ IR KANADOS 

APSIGYNIMO PLANAS RUOŠIAMAS
Karo medžiaga ir apmundiravimas gami

namas visu smarkumu
Prezidentas Rooseveltas pra

nešė, kad Suvienytoms Ameri
kos Valstybėms ir Kanadai nuo 
priešų ginti Komisija jau yra 
sudaryta ir netrukus jis pa
skelbsią^ josios narių vardus. 
Karo specialistai jau* dirba ap
sigynimo planus ir komisija 
netrukus padarys konkrečius 
nutarimus.

Derybos karo bazėms įgyti 
britų kolonijose taip pat yra 
vedamos labai sėkmingai. Va
kar buvo pasitarimas karo ir 
užsienių reikalų ministerijos 
valdininkų, kurie aptarė lega
lius teisės terminus ir padarė 
paskutinias pastabas susitari
mui.

Kariuomenės štabo viršinin
kas generolas Marshall paskel
bė, kad kariuomenė turinti pa
kankamai apmundiravimiri rei
kalingos medžiagos visiems nu
matytiems šaukti kareiviams, 
šis pareiškimas turi didelės 
svarbos, nes kai kurie laikraš
čiai skelbė, kad Amerika ne
turi jokios atsargos ir negali 
galvoti apie vyrų šaukimą ka
riuomenėn.

Daug sunkiau yra su karo 
medžiagos pramone. Amerikos 
pramonininkai nenori pildyti 
kariuomenės užsakymus, nes

jie negali pasipelnyti tiek kiek 
jie nori. Rooseveltas apkarpė 
jiems pasipelnymus. Preziden
tas nenori, kad ir dabar pra
monininkai sau milijonus susi
krautų, kaip buvo praeitame 
kare.

Senate buvo keliami balsai 
suvalstybinti įmones tų pramo
nininkų, kurie atsisako gamin
ti ginklus Amerikos kariuome
nei. Jeigu bus reikalas, galimas 
daiktas, kad ir toks įstatymas 
bus pravestas.

Iš kitos pusės, Nacionalės 
Apsaugos Komisijos pirminin
kas Stettinius pranešė, kad ka
ro medžiaga yra gaminama 
greitu tempu. Jis nurodė, kad 
yra keblumų greitai viską su
organizuoti, bet davė visą eilę 
duomenų, kurie rodo, kad Ame
rika nebus užpulta neapsigink
lavusi.

Dabar karo technika yra la
bai patcbulėjusi. Karo įrankiai 
privalo būti daromi iš labai ge
ro plieno ir su didžiausiu aty- 
dumu. Praeina tam tikras lai
kotarpis, kol įgyjama reikalin
ga medžiaga ir surandami rei
kalingi technikai. Bet Stetti
nius tvirtina, kad reikalingos 
medžiagos gaminimas vykusiai 
organizuojamas.

Kanadoj registruota 
milijonas vyrų

OTTAVVA, Kanada, rugp. 22 
d. — Vakar vakare baigta Ka
nados vyrų registracija. Ap- 
ska’čiuota, jog per šias tris 
dienas užregistruota apie mili
jonas vyrų, kurių amžius yra 
tarp 21-45 metų. Ateinančiais 
metais bus pakviesta apie 
300,000 vyrų trisdešimties die
nų apmokinimui. Dideliam pa
vojui užėjus Kanada galėtų su
organizuoti aštuonis milijonus 
vyrų ir moterų, kurie galėtų 
ginti kraštą. Pirmon eilėn ap
mokinimui bus šaukiami neve
dusieji.

Indai atmeta Angli
jos pasiūlymą

WARDA, Indija, rugp. 22 d. 
— Praneša, kad Mulan Azad, 
Indijos tautinio kongreso pir
mininkas, šiandien informavo 
vicekaralių Linlithgovv, jog in
dai nepriima Anglijos padary
to pasiūlymo būti imperijos 
bendrininkais po karo. Azad 
pasakė, kad jis ir vicekara- 
liaus kviestame pasitarime ne
dalyvausiąs, nes nebusią apie 
ką kalbėti po tokio kongreso 
nutarimo.

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

Debesuotas ir vėsus.
Shulė teka 6:05 v. r., leid

žiasi 7:40 v. v.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Leon Trockis Meksikos Miesto ligoninėje prieš mirtį. Prie jo lovos stovi 

daktarai ir slaugė.

vėlesnieji pranešimai
— Vokiečiai paskelbė, kad ilgavamzdėmis patrankomis jie 

yra pasiryžę kontroliuoti visą Lamanšo kanalą.
— Vokiečiai bombarduoja ne vien kanalą, bet ir pakraš

čius. Skelbia, jog tai yra artilerijos paruošimas didesniam puo
limui.

— Atsitiktinas dinamito sprogimas užmušė 8 ir sužeidė 
55 Meksikos darbininkus, kurie ruošėsi statybai.

— Anglų aviacija bombardavo kelias stotis Abisinijoj, pa
darydama italams nuostolių.

— Apie 10,000 vokiečių, kurie gyveno Besarabijoj, dabar 
yra siunčiami Vokietijon. Persiuntimas daromas rusams ir vo
kiečiams susitarus.

— De Gaulle pranešė, kad 800 franeuzų lėktuvų, kurie bu
vo Afrikoje ir kitose vietose, perduodami vokiečiams. Petain 
leido Hitleriui naudoti franeuzų lėktuvus prieš anglus.

— Anglų orlaiviai bombardavo Ruhro kraštą ir Reinlandą. 
Smarkiai bombardavo Francuzijos pakraščius, kur stovi sun
kios vokiečių patrankos.

— Franeuzų ministeris Boudouin labai smarkiai puolė bri
tų valdžią dėl blokados.

— Japonų ministeris pranešė, kad atšaukiami visi tie ja
ponų pasiuntiniai, kurie nesutinka su vienos partijos programa.

— Tikimasi, kad Argentinos parlamentas nepriims prezi
dento atsistatydinimo. Tuo bus jam pareikštas pasitikėjir/as 
ir jis galės tęsti savo pareigas.

Perspėja anglus per
daug nesidžiaugti
LONDONAS, Anglija, rugp. 

22 d. — Visi anglai labai džiau
giasi sustabdyta Hitlerio avia
cijos ataka. < Anglų lakūnai??3 
pasisekė numušti labai * daug 
vokiškų lėktuvų, todėl dauge
lis mano, kad Hitleris daugiau 
nedrįs siųsti tokių d dėlių lėk
tuvų burių. Karo aviacijos mi
nisteris Sinclair perspėja gy
ventojus, kad perdaug nesi
džiaugtų, nes Hitlerio orlaivių 
skaičius yra labai didelis. Mi
nisteris informuotas, jog vo
kiečiai turi pakankamą orlai
vių skaičių, kad pajėgtų pada
ryti dar smarkesnius puolimus. 
Sinclair liepė būti pasiruošu
sioms. 

— — ■ l . .. —. . . — ■     «

Kanvojų išgelbėjo 
durnų juosta

LONDONAS, Anglija, rugp. 
22 d. — Londonan plaukiąs 
didelis britų kanvojus išvengė 
Bertos šūvių vien dėlto, kad 
kanvojų lydėjusieji karo laivai 
juos apdengė stora durnų juo
sta. Bertų leidžiami šūviai dau
giausia krito tarp krantų ir 
kanvojaus. Aukštai skraidan
tieji vokiečių lėktuvai, kurie 
reguliavo vokiečių kanuolių šū
vius, negalėjo laivų įžiūrėti. 
Vėliau anglų lakūnai juos nu- 
vyjo. Vokiečių patrankos šū
viais lydėjo laivus, kol jie nu
tolo nuo Duverio. Kanvojaus 
apšaudymas dar kartą įrodo 
menką Bertų vertę, nes labai 
sunku reguliuoti jų šūviai.

Atsistatydino Ar
gentinos prezi

dentas
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 22 d. — Sąryšyj su iš
kilusiu dideliu skandalu dėl že
mės pardavimo, politikos kri- 
zis taip toli nuėjo, kad Argen
tinos prezidentas atsistatydino. 
Niekas nelaukė tokio preziden
to pasielgimo, nes niekas ne
mano, kad prezidentas gali bū
ti įveltas į skandalą. Kai ku
rie politikai nesutiko su pre
zidento priemonėmis skandalui 
likviduoti.

Parlamento narių 
kaltinami mini- 

steriai
LONDONAS, Anglija, rugp. 

22 d. — Stiprėja kalbos apie 
naujas pakaitas britų kabine
te. Parlamento debatuose buvo 
puolami kai kurie ministeriai 
ir manoma, kad jiems teks pa
sitraukti. Chamberlainas kal
tintas dėl blogos politikos pa
skutiniais 3 metais. Halifak- 
sas kaltintas dėl visiškos izo
liacijos užsienių politikoj. Ligi 
šiam metui nemokėjo Rusijos 
patraukti. Wood kritikuotas 
dėl biudžeto. Jis nepakankamai 
yra apkrovęs turtinguosius ir 
karo medžiagos gamintojus. 
Cooper kritikuotas dėl silpnos 
propagandos Ispanijoj. Apie 
britus ten nieko negirdėti. O 
Morrisoną kritikavo, kad jis 
leidęs parduoti milijoną stati
nių benzino japonams. Kai ku
rie ministeriai gal pasiliks, bet 
kai kuriems teks pasitraukti.

Išbučiuotas anglų 
lakūnas

LONDONAS, Anglija, rugp. 
22 d. — Vienam anglų lakū
nui, po ilgų kovų su 4 vokie
čių lėktuvais, buvo numuštas 
orlaivis. Du vokiečių lėktuvus 
jis sunaikino, bet ir jam pa
čiam teko prarasti savąjį. An
glų lakūnas leidosi žemyn pa
rašiutu ir pataikė nusileisti į 
vieną didelės skalbyklos kie
mą. Kai pamate skalbėjos lai
mingai nusileidusį jauną lakū
ną, pradėjo jį bučiuoti. 43 skal
bėjos jį išbučiavo, o lakūnui 
nuo kitų pasisekė laimingai pa
bėgti, kaip nuo vokiečių.

žmogžudys — Mas
kvos agentas

MEKSIKA, sostinė, rugp. 22 
d. — Meksikos policija sulai
kė žmogžudį, kuris vakar at
ėmė gyvybę Trockini. Pradžio
je žmogžudys nesisakė, kad jis 
yra specialiai pasiųstas sveti
mos valstybės agentas. Jis pa
sakojosi, esąs persas su belgų 
pilietybe. Pasisakė, kad vadina
si Van den^Dresch. Taip pat 
sakė, kad jo vardas yra Jack- 
scn. Kol kas dar nepavyko tei
sybė išaiškinti, nes manoma, 
kad visi šie vardai yra mela
gingi. Sulig paskutiniais pra
nešimais žmogžudys pasisakė, 
kad jis yra pasiųstas GPU 
(slaptos Stalino policijos). Jei
gu jis Trockio butų nenužudęs, 
pasakė, tai GPU butų užmušu- 
si jo motiną Rusijoj.

Prancūzai boikotuo
ja vokiečius

ROMA, Italija, rugp. 22 d. 
— Italijos laikraščiai rašo, kad 
franeuzų liaudis nebendradar
biauja su vokiečiais. Vokiečių 
karo sluoksniai nori padėti 
franeuzams atstatyti paįrusį 
valstybės aparatą, bet iš fran
euzų pusės nesimato jokio no
ro dirbti kartu su vokiečiais. 
Laikraštis daro išvadą, kad 
toks franeuzų elgesys yra są
moningas. Jie nutarė vartoti 
pasyvaus pasipriešinimo takti
ką. Ypatingai apie paryžiečius 
blogai italai atsiliepia, kurie 
traukiasi ir visiškai santykiau
ti su vokiečiais.

Menininkas Rivera 
bijo komunistų

SAN FRANCISCO, rugp. 22 
d. — Pagarsėjęs Meksikos me- 
nin’nkas Diego Rivera, kuris 
dabar dirba San Francisco, pa
reiškė, kad bijąs Stalino agen
tų keršto. Visi žino, kad Ri
vera savo laiku buvo labai ge
ras Trockio draugas. Rivera 
laikė Trockį savo namuose virš 
dviejų metų. Vėliau su juo su
sipyko, bet komunistai vistiek 
gali ir jam keršyti. Rivera ne
pasakė, kurios yra šios baimės 
priežastys.

Trockis mirė
MEKSIKA, sostinė, rugp. 22 

d. — Vakar vakare Trockis 
mirė ligoninėje, kur jam buvo 
padarytos dvi operacijos. Kir
vuku padaryti smūgiai buvo 
toki smarkus, kad gydytojai 
negalėjo išgelbėti seno bolševi
ko gyvybės. Operaciją darė pa-' 
tys žymiausi Meksikos gydy
tojai, universiteto profesoriai, 
bet jų pastangos nedavė lauk
tų rezultatų. Tuoj po užpuo
limo Trockis nustojo sąmonės 
ir ligi mirties jis jos negalėjo 
atgauti. Trockio šalininkai no
ri laidoti lavoną New Yorke, 
bet 'vargu ar gaus tam tikslui 
leidimus. Greič ausiai turės 
laidoti pačioje Meksikos sosti
nėje.

Cardenas pataria 
generolams iš

važiuoti
MEKSIKO, sostine, rugp. 2'2 

d. — Pranešama, kad gene
rolas Michare.s Palenda gavo 
perspėjimą išvažiuoti iš Mek
sikos. Tokį pat perspėjimą ga
vo ir gen. Soto Gama. Jie yra 
dideli Almazan šalininkai ir 
vyriausybė turi žinių, jog yra 
prižadėję Almazan organizuo
ti naują 'parlamentą ir tuo su
kelti nerimą visame krašte. 
Dabartinė vyriausybė, norėda
ma išvengti bereikalingo krau
jo praliejimo ir apsaugoti gy
vybę politikon įveltų kariškių, 
laikinai jiems patarė išvažiuo
ti iš savo krašto. Generolai jau 
prašė išduoti jiems užsienio 
pasportus.

VICHY, Francuzija, rugp. 
22 d. — Petain vyriausybė pa
skelbė sąrašą generolų, miru
sių kare su vokiečiais. Iš viso 
mirė 7 franeuzų generolai. Tai 
yra gana didelis .skaičius, nes 
paprastai generolai labai retai 
miršta karo lauke. Daugiausia 
kare miršta kareiviai ir jau
nesnieji karin’nkai. Daugelis 
generolų žuvo nuo aviacijos 
bombų. Petain pagiria genero
lą Giraud, kuris pirmas pate
ko į vokiečių nelaisvę. Jis la

ibai gerai laikėsi fronte ir trau
kėsi paskutinis.

Vokiečiai iškirto 
Laisvės medi

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
p učio 22 d. — Prancūzai, at
gavę Alzasiją 1918 metais, Za- 
bern miestelyj pasodino simbo
lišką Laisvės medį. Prie to me
džio sUsięinkdąvo minėti Alza- 
sijos atgavimo sukaktuvės. 
Vakar naciai su.sirinko ir ka
riuomenės bei jaunimo aky- 
vaizdoj nukirto tą Laisvės me
dį. Nacių lyderis Wilde (Lau
kinis) pasakė, kad nepakanka 
šis medis nukirsti, bet re kia 
ir šaknis išrauti. Jokiam Lais
vės medžiui čia vietos negali 
būti.

Anglai didina cen
zorių skaičių

HAMILTON, Bermudos sa
los, rugp. 22 d. — Pranešama, 
kad j Hamiltoną atvyko dau
giau negu 100 angliškų cen
zorių, kurie revizuoja laiškus 
einančius iš Europos ir į Eu
ropą. Anksčiau Amerikos lai
vai plaukdavo t'esiai į New 
Yorką, bet dabar sustoja Ber- 
mudo.s salose. Vien tiktai pra
eitą savaitę anglai iškrovė iš 
dviejų Amerikos laivų daugiau 
negu 1,000 maišų su įvair au- 
sia korespondencija. Yra reika
lingas labai didelis cenzorių 
skaičius atydžiai perskaityti 
tokiai didelei laiškų daugybei. 
Anglai seka, kad į Vokietiją 
nebūtų siunčiami pinigai ir ne
būtų vedamas šnipinėjimas.

Bertomis apšaudo 
durnų skraistė

PIETŲ PAKRAŠČIAI,' An
glija, rugp. 22 d. — Francu- 
zijoj įstiprintos vokiečių Ber
tos (didelės ilgavamzdės kanuo- 
le.s) 80 minučių la kotarpyj 
smarkiai apšaudė britų kanvo
jų, kuris plaukė pavojinga ka
nalo zona. Vokiečiai paleido 
virš 100 šūvių, bet nei vienas 
nekliuvo plaukiantiems lai
vams. Prekyb’nių laivų Skai
čius buvo gana didelis. Juos 
lydėjo keli karo laivai, bet vi
siems pavyko laimingai pa
sprukti nuo didelių šovinių. 
Vokiečių patrankos kiekvieną 
minutę paleisdavo vieną šūvį. 
Buvo šaudoma iš Calais ir Bou- 

I logne.

Negali susitarti su 
vokiečiais

VICHY, Francuzija, rugp. 22 
d. — Leon Noel, Petain vy
riausybės atstovas tartis su Pa
ryžiuje esančiais vokiečiais, 
nepasiekęs savo tikslo, atsista
tydino. Nežiūrint į visas jo pa
stangas .susitarti su vokiečių 
karo valdžia, nieko konkretaus 
nesutarta. Noel reikalavo, kad 
vokiečiai pildytų Wicsbadenc 
duotus pažadus, bet jis nega
lėjo susitarti. Franeuzų vy
riausybė Noel vieton paskyrė 
kavalerijos karininką pulkinin
ką Laurencie. Tikisi, kad šis 
karininkas turės didesnio pasi
sekimo. Laurencie jau anks
čiau dalyvavo keliose franeuzų- 
vokiečių konferencijose. Naujai 
paskirtas karininkas jau ran
dasi Paryžiuje.

Rusų-japonų san
tykiai negerėja

HSINGKING, Mandžiuko, r u g- 
piučio 22 d. — Vienas aukštas 
japonų karininka.s pareiškė, 
kad rusų-japonų santykiai ne
gerėja, nežiūrint j labai gerus 
pareiškimus, padarytus spau
doje. Japonai negali pasitikėti 
rusais, kol jie laiko pusės mi
lijono kariuomenę prie Man
džiuko. Japonai norėtų turėti 
laisvas rankas, kad galėtų pra 
dėti okupacijas pietuose, kai 
yra sunaikinta Francuzijų im
perija, bet pirma turi išsprę
sti reikalus su sovietais. Visa 
Hitlerio diplomatija deda pa
stangas sutaikinti- rusus su ja
ponais. Hitleris tikisi, kad jam 
pavyks sutaikinti japonus, kaip 
jam pačiam * pavyko susitarti.

0TTAWA, Kanada, rugp. 22 
d. — Prieš porą d enų iš kon
centracijos stovyklos pabėgo 
vokiečių karininkas-belaisvis. 
Jam padėjo pabėgti viena mo
teris, kuri paruošė planą, da
vė drabužius, reikalingus radi- 
jaus įrengimus ir davė «avo 
automobilių. Kanados policija 
dėjo visas pastangas pabėgė
liui pagauti. Pirmiausia išaiš
kino kas yra ta moteris, vė
liau surado jos automobilių, ku
rį bėgėliai buvo priversti pa
mesti, o šiandien ir patį kari
ninką sučiupo.
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ISPANU LAISVES KOVA
i| MARTIN GUPELL JjĮĮjjįiĮg

(Tęsinys)
Darbininkai skelbia streiką.
Sekmadienį po pietų CNT ir 

UGT darbininkai paskelbę strei
ką, bet jie jau buvo bejėgiui ką 
nors padaryti. Fašistai, kariuo
menės padedami, jau buvo pa
dėties viešpačiai. Saragosos 
priemiesčiuose darbininkai į- 
ruošė barikadas, prasidėjo susi
šaudymas su kareiviais ir poli
cininkais, bet neilgai visa tai 
tęsėsi. Greit pritruko šovinių, 
turėjo baigtis ir streikas. To
kiu pat budu į fašistų rankas 
pateko ir Teruelis su Hueską, 
patys svarbiausieji Aragono 
miestai.

Vera Coronel, ko gero nesą’ 
moningai,.o gal greičiausia są
moningai patarnavo fašistams 
ir atsistatydino, Jis ir šiandien 
ramiai gyvena Saragosoj, tuo 
tarpu Saragosos darbininkai 
buvo šaudomi šimtais.

KOVOS MADRIDE
Didelė darbininkų vienybė.
Madride buvo apie pusė mi- 

lijopT^darln ninku, kurie buvo 
pasiryžę ligi mirties kovoti

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

BUDRIK
FURN1TURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontu
34()9 So. Maistelį Street

Tel. Yards 2151

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINĄ $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
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prieš fašizmą, šeštadienių vaka
rą jau visi Madrido darbinin
kai žinojo, kas dėjosi Maroke, 
Andalūzijoj ir kas buvo ruošia
ma visoj Ispanijoj, UGT ir 
CNT buvp pasiryžus nepasiduo- 
ti be mūšio.

Visi kairieji elementai norėjo 
kovoti prieš fašizmą, bet sėk
mingai kovai vesti jiems truko 
ginklų. Darbininkų delegacijos 
kreipėsi į Saugumo departa
mento direktorių, kreipėsi į vi
daus reikalų ministerį, o kai 
ir iš šio nieko neišgavo, krei
pėsi į patį ministeių pirminin
ką Kasares Kirogą. Tuo pačįu 
metu, kai delegacija laukė pa
matyti pirmininką, prie visų 
ministerijų, ypatingai prie vi
daus reikalų ir ministerių pir
mininko buveines, susirinko di
delės manifestacijos, kurios rei
kalavo liaudžiai ginklų.

Ministeris atsisako duoti 
ginklus.

šeštadienio naktį darbininkų 
deiegaeijai Kiroga aiškiai pasa
kė, kad jis ginklų neduosiąs, be 
to pabrėžė, jog jis nemanąs, 
kad Madride tie ginklai yra rei
kalingi. Jis sakėsi, turįs pagrin
do galvoti, jog Madrido kariuo
mene nesuki Įsiauti. —Tamsta 
pasitiki garbės žodžiu, — įge
bančiai Kiroga i pastebėjo so
cialistų atstovas, turėdamas gal
voj Kiroga pasitikėjimą Andar 
iuzijos įgulomis.

Respublikoniškas Kiroga ka
binetas ir toliau atsisakinėjo 
uuoti liaudžiai ginklus, tuo me
lu kai fašistai, tarnaujantieji 
valstybės įstaigose, visus jų ži
nioj esančius ginklus atidavi
nėjo į respublikos ir liaudies 
priešų rankas. Tie vklaUfc reika
lų ir' krašto apsaugos ministen- 
jos ginklų sandėliai, kurių Ki
roga nenorėjo liesti, pateko fa
šistams. Tatai galima išaiškinti 
tuo, kad respublikoniškoji Ispa
nijos valdžia nepasitikėjo liau
dimi, ginkluotų liaudies masių 
bijojo labiau negu ginkluotų ir 
sukilusių generolų. Ir turėjo 
pagrindo, nes didžiule liaud ės 
dauguma buvo daug kairiau 
nusiteikusi, negu bųkštųs ir dar 
nesusitupęję respublikoniški Is
panijos valdytojai. Pagaliau ge 
nerolams valdant jie beveik bu
vo tikri, kad jų teisės į nuosa-

CROCHETED MEDALLIONS PATTERN ?.ęQO

2600—Medalionai lovos kapąi,

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., ’ 2600

Į 1739 So. Halsted St, Chieago, m.

Čia Įdedu 10 centų i? prašau atsiųsti piąn Pavyzdį Np.,,.....

Vardas ir pavardė...................................... ....... ........... . ................... .

Adresas...................................................... ;......... 1............ .
Miestas ir valstiją...... ........ ................................................................ .

vybę nebus paliestos, tuo tar
pu laimint kovą prieš genero
lus, nebuvo aišku, kokią san
tvarką nusistatys sau Ispanija. 
Viena buvo aišku, ta respubli
konų grupė, kuriai atstovavo 
Kiroga, bus nustumta nuo vi
suomenės reikalų tvarkymo, 
nes krašte neturėjo pakankamo 
šalininkų skaičiaus.

Pasirodo ginklai gatvęsę.
Nežiųrint į tai, kad Kasares 

Kiroga vyriausybė atsisakė duo
ti ginklus liaudžiai, šeštadienio 
vakare Madrido gatvėse pasiro
dė ginkluotos žmonių grupės. 
Atsirado ir tokių valdininkų, 
kurie artėjančių įvykių aky- 
vaizdoj, vis dėlto drįso nepa
klausyti valdžios instrukcijų ir 
atidavė dalį ginklų tikriesiems 
antifašistams. Jie numatė, jog 
vėliau tie ginklai pateks į fa
šistų rankas, na o kad tatai ne
atsitiktų, pasiskubino juos Įteik
ti tikriesiems laisvės gynėjams, 
į kurių tarpą jie ir save pri
skaitė.

Vyriausybė atsistatydina.
Ir. štai, kada vyriausybė turė

jo parodyti daugiausia energi
jos, kada jos pareiga buvo su
naikinti priešą, kuris su gink
lu rankose sukilo prieš respu
blikonišką režimą, prieš konsti
tuciją ir pagrindinius galiojan
čius įstatymus, kada ji turėjo 
duoti pavyzdį kaip reikia re
spektuoti ir ginti tas instituci
jas, kurias prieš ketvertą mė
nesių didžiulė krašto dauguma 
ją įpareigojo ginti, Kiroga ka
binetas atsistatydino. Tai buvo 
liepos. 19 dienos rytą, apie pu
sę penktos valandos ryto. Kiro
ga, matyt, ir toliau buvo pasi
ryžęs respubliką ginti sukilėlių 
karininkų garbės žodžiu. Iš va
karo jis atsiklausė Madrido ir 
kilų įgulų ar jos sukilsiančios, 
kadangi viršminknL jam priža
dėjo nesukilti, na tai jis jokių 
priemonių ir nesiėmė. O kai 
sekb-)^ti^n.U>\ryi;ą Barselonos į-: 
gulus vis dėlto išėjo į gatvę, kai 
Madrido įgulos jąu neatsakinė
jo į krašto apsaugos ministeri
jos telefonus, tai Kiroga nuėjo 
pas prezidentą Asania ir jam į- 
teikė viso kabineto atsistalyck- 
nimą. Nevertinom šio kabineto 
pasielgimo, bet pabrėšime, kad 
sukilėliai didesnio pasisekimo 
ir laukti negalėjo. Juk pati vy
riausybė jiems padarė laisvą 
kelią.
Darbininkai priešinasi preziden

to politikavimui.
Prezidentas Asania, SU nieką 

nepasitaręs, tuojau pasikvietė 
respublikoną Martinez Barrios 
ir jam pavedė sudaryti naują 
ministerių kabinetą. M. Barrios 
kabinetas turėjo būti daug de
šinesnis negu Kiroga kabinetas. 
Į jį turėjp įeiti ir tie dešinieji 
elementai, kuriems ir demokra
tiškas valstybės socializmas bu
vo baisus dalykas, kurie visa, 
kas tiktai truputį liberąllškiau 
atrodė, maišė su komunizmu. 
Asania, matyt, tuo norėjo su
laikyti nuo sukilimo kai ku
riuos nepatenkintuosius genero
lus.

Martinez Barrios dar nespėjo 
galutinai sulipdyti naujo kabi
neto, dar nei vienas jo minis
teris neperėmė nė vienos minis- 
terijas, socialistams ir sindika- 
ijstums jis jau suskubo pabrėž
ti, jQ« ginklų jis visai nemanąs 
liaudžiai įteikti. —Jeigu šitaip,: 
lai mes visai tavo kabineto ne- 
pripažįstam, — buvo Madrido 
plačių mąsių atsakymas.

Valdžia mirė negimusi.
Sekpiadienio rytą NIadridą 

pasiekė žinią ąpie Barselonos į- 
vykius, Buvo pranešta apie pul
kų išėjimą į gatvę ir apie pir
muosius cĮarbn nkų laimėji
mus. Buvo nupasakota kokiu 
budu Barselonos Kapitanija pa
teko liaudies rankosna. Po šių 
žinių nė lęalbos negalėjCfjibu Ii 
apie Barrios kabinetą. Jis atsi
statydino, nespėjęs perimti nė 
ministerijų.

Naują valdžią sudaro 
vaistininkas.

Asama vis dėlto Jr toliau ka
binetą pasiūlė sudaryti ne kai
riesiems elementams, bet savp 
partijos žmogui Girai. Girai bu
vo yiejiajs paklusniausių Asania 
bendradarbių ir kiekvienu svar
besniu reikalu su juo tardavosi. 
Tai buvo pilkas Madrido vaisti
ninkas, kuris butų buvęs lai
mingiausiu pasaulyj žmogumi, 
jeigu jis butų suradęs būdą su
taikinti kovą pradėjusius ispa
nų visuomenės sluoksnius.

Garai kabinetas dėjo pastan
gas susitarti su' karą paskelbu
siais generolais, bet jau negalė
jo atsisakyti duoti liaudžiai gin
klų. Pagaliau Midfidę jau bu
vo susidariusi t^kia nuotaika, 
ypatingai po džiuginančiu žinių
iš Barselonos, kad vargu ar bu
tų buvusi kokia valstybės jėga, 
kuri butų pajėgusi prašomus 
ginklus neįteikti. Dar blogesnė 
buvo valstybininkų padėtis po 
dviejų nevykusių, kabinetų atsi
statydinimų. Liaudis jau ryžosi 
pati savo rankosna imti savo 
likimą, nekreipdama jokio dė
mesio į nieko neatstovaujančias 
vyriausybes, nei į respublikonų 
grupelės norą išlaikyti kažko
kius valstybingumo principus, 
kurie pačių jos saugotojų buvo 
trypiami.

Ministeriai nesipriešina 
liaudžiai.

Naujame kabinete vidaus rei
kalų ministerių buvo paskirtas 
generolas Pozas, taip pat Asa-

tomis liaudžiai buvo atiduoti 
ginklai* Nesmarkavo, nes matė,

tiktai laukia patogaus momen
to išeiti į gatvę ir pradėti ko-

jog nėra jėgų tiems ginklams 
išsaugoti. Jis taip pat paleido 
kai kuriuos kalinius, Kiroa vy
riausybės be teismo laikomus 
galėjime. Paleistųjų, tarpe buvo 
David Antona, generalinis CNT 
sekretorius. Iš kalėjimo paleis
tas Antona tuojau nuėjo pasi
matyti su vidaus reikalų minis- 
teriu. Generolui Posui jis aiš
kiai pastatė reikalavimą: “Jei
gu ligi trečios valandos neišlei
di suimtųjų, kalėjimą užpulsim 
ir patys juos išleisim”. Posas 
nelaukė, kad kalėjimą užpultų. 
Anksčiau negu suėjo trys va
landos, iš kalėjimo jau buvo 
paleisti visi tie Madrido darbi
ninkai, kurie buvo suimti sąry- 
šyj su Madrido statybininkų 
streiku.

vą.
Nei socialistai, nei sindikalis- 

tai daugiau jau laiko veltui už
leido. Ieškojo ginklų ten kur 
tiktai jų surasti galėjo. Atidarė 
ginklų krautuves ir ištuštino 
tuos valstybės ginklų sandėlius 
prie kurių galėjo prieti. Pradė
jo rekvizuoti automobilius su- 
•sisiekimui palaikyti. Pastatė 
sargybas visose pavojingesnėse 
vietose, užmezgė ryšius su vi
sais kvartalais ir paskirstė taip 
savo jėgas, kad galėtų priešui 
atsispirti kiekvienoj vietoj iš 
kur tiktai jis pradėtų puolimą.

(Bus daugiau)

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

Skelbimai Naujienose

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS :2—4 popiet ir 7—6 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

Madrido kariuomenė pavėlavo 
sukilti.

Sekmadienio rytą jau buvo 
aišku, jog visos Madrido karei
vinės sukilo. Jos nėjo į gatvę 
todėl, kad į jų rankas negalėjo 
patekti sukilimo pradžią skel
biąs Franko pranešimas. Visi 
kareiviai ir karininkai buvo už
sidarę kareivinėse. Vyriausybėj 
dėjo pastangas susižinoti su į-į 
gulų viršininkais, bet visos jų i 
pastangos ėjo veltui. Madrido1 
kareivinės tiktai tesikalbėdavo 
tarpusavyj. Telefonistai pagau
davo jų pasikalbėjimus, bet ka
dangi jos kalbėjosi sutarta kal
ba, tai ir beklausydami negalė
jo nieko suprasti. Viena buvo

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Alis. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and M1DWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIŲSPECIALISTAi
DR. G. SERNER

nia partijos artimas žmogus, aišku: Madrido kariuomenė ei- 
Jis ,nesmarkavo už tai, kad vię- na kartu su kitais sukilėliais ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

1—\ _ -| __ • koplyčios visose
J—* V -LSL CZl 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radi* programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:09 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU 6ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių' Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vaKaro ii- pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGIN1A 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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI, IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BEKTASH
756 West 35th St.

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

. Nedėliomis pagal sutartį
Rcz. 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. Puls tieki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 VVEST MAPISON 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. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 099-1 
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. BERZMAN - 

' IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Supcrior 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 vaL 
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 W18
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

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
Stote 7572

3149 SO. HALSTED ST.
Victory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Detroito Lietuvių Žinios
Dailės Choro piknikas
Dailės Choro metinis pikni

kas įvyks rugp. 25 d. Capitol 
parke. Pradžia 12 vai. dienos.

Piknikas bus ypatingas tuo, 
kad liks išrinkta gražiausia lie
tuvaitė. Kitais žodžiais sakant, 
įvyks gražuolių kontestas. 
Trims kontestantėms yra ski
riamos dovanos. Žinoma, di
džiausių dovanų gaus mergina, 
kuri kontestų laimės. Dovanos 
yra skiriamos pinigais. Taigi 
laimėjusios galės už tuos pini
gus nusipirkti tai, kas tik joms 
patiks.

Visos gražiosios lietuvaitės 
yra raginamos dalyvauti kon-

DETROITO LIETUVIAI-
PILIEČIAI 

Balsuokite už 
Demokratą

GEORGE G. 
SAD0WSKI

Nominuoti jį į 
KONGRESMANO VIETĄ

GEORGE G. SADOWSKI yra gaT 
bus. veiklus ir teisingas vyras: 
jis yra energingas kovotojas už 
teises ir gerbūvį darbininkų ir 
biednesniosios klasės žmonių; 
naudai tų žmonių jis daug pasi
darbavo pirmiau būdamas kon- 
gresmanu per Šešis metus. Apie 
nuveiktus jo darbus geriausia 
liudija Kongreso rekordai. Jis 
yra baigęs universiteto mokslą; 
dalyvauja progresyvėse organi
zacijose ir gerai žino visuomenės 
ręikalus, todėl jis turi pilnas 
kvalifikacijas dėl užėmimo Kon- 
gresmano vietos, kuriai jis vėl 
kandidatuoja.

Primary Election atsibus 
Detroite

Rugsėjo-Sept 10 d.
Visi Pirjno Distrikto lietuviai 

yra kviečiami tą dieną balsuoti 
už GEORGE G. SADOWSKI ir 
nominuoti jį savo kongresmanu. 
Vincent W. Budwides, koresp.

teste.
Chorų piknikai visada yra 

smagus ir linksmi. Būtinai tad 
dalyvaukite ir š^ame piknike. 
Nesigailėsite. 

— x —
Pereitų savaitę šiame skyriu

je įsiskverbė klaida. Ten buvo 
pasakyta, kad Dailės Choro 
ekskursijoje, kuri įvyko rugp. 
4 d., “susinaravijo” choro mo
kytojas ir atsisakė programų 
pildyti.

Kalbamoji ekskursija įvyko 
ne rugp. 4 d., bet liepos 14 d.

Rinkimai
Jau artinasi valstijos rinki

mai. Visokios politinės organi
zacijos subruzdo veikti ir savo 
remiamus kandidatus balsuoto
jams piršti.

Lietuviams irgi pravartu bu
tų tais rinkimais susidomėti. 
Juo labiau, kad šį kartų turė
sime ir vienų lietuvį kandidatų. 
Tačiau iki šiol vietos lietuviai 
visiškai nieko nedarė: nei rin
kiminių susirinkimų turėjo, nei 
pandoje agitacijos nevedė.

Detroito lietuviai daugiausia 
gyvena šiuose kongresiniuose 
distriktuose: 3, 15 ir 16. Iš pir
mo distrikto kandidatuoji 
George G. Sadowski, o iš 15-to 
Frank Markevich, lietuvis. Vi
si 15-to distrikto lietuviai tu
rėtų už jį balsuoti. Ir ne tik 
patys balsuoti, bet ir kitus ra
ginti, kad balsuotų. Politikos 
srityje lietuviams reikėtų būti 
labiau agresingiems. Juk jei 
nieko nedarysime, tai nieko ir 
nelaimėsime.

Iš šešiolikto distrikto kandi
datuoja John Lesinski. Kandi
datuoja jis antram terminui, 
nes ir dabar yra kongrese. 
Žmogus jis yra gana padorus, 
tad jį ir vėl reikėtų remti. Jo 
oponentas yra Robert W. Ford. 
Varo jis didžiausių agitacijų ir 
visais budais stengiasi, kaip sa
koma, Lesinskį “išėsti”. Ma
tyti, turi ir gerų “dėdžių”, ku
rie pinigų kampanijai nesigai
li.

Lietuviai turėtų apsižiūrėti ir 
nepaisyti siūlomo alaus, o bal
suoti už tuos, kurie yra tinka
miausi.

Detroite yra lietuvių demo
kratų sąjunga. Jau metas tai 
sųjungai išbusti ir pradėti veik
ti. —Reporteris.

NAUJIĖNU-ACME Photo
Henry A. WaIIace, demokratų partijos kandidatas 

į vice-prezidentus, ir jo įpėdinis agrikultūros sekreto
riaus vietai, Claude Wickard.

PAIEŠKOME
1,000 Vartotų Anglims Špatų

Jūsų anglims spatas bus daugiau nebereika
lingas kada turėsite naują, Link-Belt “Chal- 

save-šeriantį automotišką Bin-Fed 
anglių stokerį šildant jūsų namus.

Ir kadangi jūsų anglims spatas bus dau
giau nebereikalingas, mes jį priimsime kai
po $5.00 perkant naują “Challenger binfed” 
stokerį sensacingai žema $189.50 kaina, su 
išmokėjimais tik kelių dolerių į mėnesį. Ga
lima surengti, kad butų išdirbystės ekspertų 
patalpintas. Sukruskite—ši gali būti pasku

tinė proga gauti deluxe kokybės bin-fed 
stokerį šia žema kaina. Rašykit mums dėl 

vardo artimiausio pardavėjo.
LINK-BELT COMPANY 

Stoker Division
17th and Western Avė., Chicago 8243

lenger

LINK-BELT Automatic STOKERS

KORESPONDENCIJOS
Racine, Wis.

MIRĖ STANISLOVAS 
NARKIS.

Rugpiučio 16 d. čia pasimi
rė Stanislovas Narkis, 325 Lu- 
netke avė. Stanislovas buvo 
tikras tėvo brolis (“dėdė”) 
naujieniečio Stepono Narkio.

Velionis Stanislovas Narkis 
liko palaidotas su bažnytinė
mis* ceremonijomis Racine 
Romos katalikų kapinėse.

Stanislovas Narkis paėjo iš 
Pikelių parapijos. Židikų 
čiaus, Padarbų kaimo.

Palįik;o didžiausiame 
lindime žmonų Katrę,
Kazimierų, dukterį Violet ir 
brolio 
Taip 
kat.

Rockford, III

vals-

n il
su n ų

sūnų Steponų Narkį. 
jau žentų Frank Masi-

Gary, Ind

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 {mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

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

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

Kultūros draugijos naktinis 
piknikas

Gary Lietuvių Kultūros 
Draugijos naktinis piknikas 
įvyks rugpiučio 24 d. Vieta — 
Harrison Picnic Grove, 48 ir 
Ha r rišo n St.

Piknikas prasidės 5 vai. po 
pietų, o vadinami “baru” šo
kiai — 11 vai. vakaro. Pikni- 
kauti bus galima nors ir iki 
sekmadienio ryto. Muzika gera. 
Įžanga nemokama. Jeigu lietus 
butų, tai šokiai vyks svetainė
je. Vadinasi, po pastoge. Tokiu 
budu niekam nereikės sušlapti.

Subatos vakaras visiems pa
togus, todėl visus ir kviečiu 
naktiniame piknike dalyvauti. 
Kaip amerikonai sako, turėsi
me daug “fonių” ir linksmai 
laikų praleisime. —Uncle John.

Suskambėjo vedybų var 
pa;. — Atmujins “Camp 
G r ant”.— Lietuviai orga
nizuojasi Maskvos agen
tų darbelius a kŠtėn iš
kelti.
Rirželio 29 d. Al. Ruzas ir 

p-lė Kostancija Markei, įžengė 
“į stonų moterystes”. Vadinasi, 
jiems suskambėjo laimę pra
našauja vedybų varpai.

Jaunojo tėvai Bonifacas ir 
Marija Ruzai yra plačiai žino
mi rockfordiečiams kaipo pa
vyzdingi žmonės ir geri lietu
viai. • i

Jaunosios tėvds Edvardas ir 
Jieva taip pat yra labai nuo
širdus ir malopųs žmonės.

O gerų tėvų ir vaikai yra ge
ri. Lietuviai juk turi ir priežo
dį, kad obuolys nuo obelies ne
toli terieda. Kaip tėvai yra po
puliarus ir su yisaįs gražiai bei 
draugiškai sug^vVha, tai ir jų 
vaikai rockfordiečių tarpe yra

ak- 
or-

lai-

MNGS
■ — -"7 and 

LOAN ASSOClATIONofChicago 

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVENGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginla 1141

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

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

LaPorte, Ind.
Du metai atgal V. Tiškevi

čius nusipirko ūkį ir sėkmin
gai ūkininkauja. O kad galėtų 
žinoti, kas Ghicagoje darosi 
bei visame pasaulyje, tai už
sirašė “Naujienas” ir pilnai 
patenkintas. Tiktai skundžia
si, kad “Naujienos” neateina 
reguliariai vienų dienų negau
na, o kitų dienų gauna net du 
numeriu. Jam geriau tiktų jei 
gautų kiekvienų dienų po vie
nų.

Tiškevičiaus ūkis randasi 
gana gražioje vietoje, ir jo 
ūkis gana tinkamas tiem, ku
rie nori turėti geras atostogas. 
Pas jį yra daug kambarių ir 
su visais parankumais. Tad 
nuvažiavę pas Tiškevičių ato
stogų jausitės kaip namie. Da
bartiniu laiku vieši pas Tiške
vičius iš Chicagos A. Bložienė. 
Ketina pabūti ligi nedėldienio 
ir važiuoti namo. O prieš tai 
buvo atvažiavęs Florijonas 
Radavičius ir, rodos, išbuvo 
dvi savaites. Taipgi pas juo$ 
apsilanko ir kiti chicagiečiai, 
kurie myli ramias ir linksmas 
atostogas. —J. B.

so vietos Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugijai, bet ir 
tyviai dalyvauja visokiame 
ganizacijos veikime.

Linkiu jaunavedžiams
mingo ir skaudraus šeimyniš
ko gyvenimo. Tegul jų gyveni
mo kelias, kaip sakoma, būna 
rožėmis klotas ir tegul jų visi 
troškimai išsipildo.

“Camp Grant” yra pietinėje 
Rockfordo dalyje. Senesniems 
lietuviams ta vieta yra gerai 
žinoma, nes pasaulinio karo 
metu ten buvo apmokomi ka
riuomenėn paimti vyrai. Ne 
vienam lietuviui ten teko kari
nį muštrų atlikti. Vienu laiku 
“naujokų” skaičius buvo pasie
kęs net 65,000.

Kai karas pasibaigė, tai ir ta 
“kempė” pradėjo nykti. Ta
čiau dabar ir vėl čia prasideda 
judėjimas. Washingtonas pa
skyrė vienų milijonų dolerių 
Grant Camp atnaujinimui ir 
atremontavimui. Tai reiškia, 
jog netrukus čia ir vėl prasi
dės didelis judėjimas ir jauni 
vyrai bus apmokomi karinio 
muštro, h

Kaip ir kas bus, žinoma, ne
trukus patirsime.

SLA 77 kuopa rugpiučio 4 
d. laikė savo reguliarų susirin
kimų. Kai visi kuopos einamie
ji reikalai buvo aptarti, tai li
ko pakeltas klausimas apie iš
nešimų rezoliucijos prieš bol
ševikų pavergimų Lietuvos. 
Tuoj buvo įpareigota komisija, 
kad veiktų. Kiek teko patirti, 
tai komisija yra pasiryžusi pa
kviesti ir kitas draugijas, kad 
prisidėtų ir bendromis jėgomis 
padėtų surengti didelį mitingų, 
kuriame bus galima numaskuo- 
ti komunistų judošiškus darbe* 
liūs ir parodyti jų begėdiškų 
veidmainystę, —žvalgas.

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.

MONTI Studlos- tiesiogiai

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS

Wholesale Kaina
ŠUTAUr-YKIT TARPININKC 

PELNĄ
Mes esame dirbėjai matracų, 

. box springs ir studio couches

Mės atnaujiname senus matracus — 
vienos dienos patarnavimas.

Mes nristatome bet kur mieste. Nuoširdžiai 
kviečiame jus atlankyti musų įmonę.

J Atsineškit šį Kuponą 1“^ 1^ i 1^ /jk
1 šis kuponas YfcA JI Zb.Bl9IVllKdA
i VERTAS $1.00 ANT | *'KU!K'^ sSKIMO H936-38 S. HALSTED ST
»---------------------■------ ' Tel. MONROE 0377-0378

VADINSIS

1 Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOGIATION, DABAR

Universa! Savings 
and 

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

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

Spausdinam

* 
•< 
i

M

Sutaupinkit 40% 
ndirbčjai puikiu por
tretų nv>nuruentame— 

Padaryti U. S. A. 
{kurijai 

“MONTIORAPII’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
\1KKAD - NENYK

STANČIO 
)RO NEĮVEIKIAMO 
Jin negali nukristi!

7008 SOUTH 
PAULINA ST.

PKOspect 1206

Garsinkites “N-nose”

MADOS

4517—Bliuzės dėl rudeninių kostiu
mų. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 

' DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739, South HallteJ Str.i^ 

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. Canal 8500

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

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

NAUJIENOS Patterft Dspt. 
1729 S. Halsted SL, Chieaca, HL

Oa įdeda 1S centą ir p re įsa 

atsiųsti man pavyzdį No ■ 

Mforos , ....... per kretiną

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

IVlsstM te vnlstifa)



1 NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, rugp. 23, 1940

NAUJIENOJ
The Lithuanlan Daily Newi

Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

byExcept Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Ėnteręd as Second Class Mattet 

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

Užnkyma kaina:
Chicago j e—paštu

Metams------------- a_______
Pusei metų ------- *_*--------
Trims mėnesiams -
Dviem mėnesiams t*..*___
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija _________ u-
Savaitei}___ _____________
Mėnesiui ------- ....-------__

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

Mfctamd ____ ;**.....*
Pusei metų .........
Ttims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnfesiiii
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _________ _$8.00
Pusė! metų .....*....*^*. 4.00
Trims mėnesiams   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00

.75

3 
18 
75

|5.00

1.0

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

Masinės oro atakos pasiliovė

vo “musų revoliucijos puikybe ii* pažiba*’ (“kruša i goP- 
ddšt našei revoliucii)! Nė caras Mikė Antrasis nebuvo, 
suruošęs tokios baisios skerdynės Peterburgo darbiniu* 
kams sausio 9 (22) 1905 m.!

Trockis buvo nepaprastai gabus rašytojas ir kalbė
tojas. Bet jisai Savo gabumus suvartojo ne geram, o 
piktam* Nuo to pikto jisai ir žuvo*

TEISMŲ “VALYMAS”

dai reikėjo, ir devyil! buvo “no
minuoti” — nei daugiau, nei 
mažiriUs; Viskas atliktu “vienu 
balsu”.

BALSAVIMAS KOR-

Si. Miščikas-žiemys.

Žiurkės bėga iš vokiško laivo

Hitlerio pastangos skaitlingomis lėktuvų eskadro
mis sunaikinti anglų aviaciją Bepasisekė* Jau keturios 
ar penkios dienos, kai masinių puolimų iš oro naciai ne* 
bedaro; tik paskirti jų bombonešiai pasirodo ties ku
riuo nors punktu Anglijoje arba netoli jos krantų ir, 
numetę kelias bombas, pranyksta (jei suspėja pabėgti).

Ai- tai reiškia, kad Hitleris jau visiškai atsisakė 
nuo savo plano “žaibo greitumu” užkariauti Angliją, 
nežinia. Bet yra aišku, kad Anglija negali būt paklup- 
dyta, kol ji nėra sumušta ore* Iki šiol iiaciai to nesteri- 
gė padaryti. Per kokias dvi savaites jie siuntė kasdien 
po 600, 800 ir daugiau, kaip po 1,000 lėktuvų bombar
duoti Anglijos uostus ir miestus. Bet kiekviena jų ata
ka buvo atmušta su dideliais nuostoliais puolikams. Vien 
tik šio mėnesio oro mūšiuose su anglais naciai neteko 
virš 700 mašinų — ir, suprantama, 2,000 ar daugiau la
kūnų, kurie jomis skrido.

Galimas daiktas, kad Hitlerio “Luftwaffe” (oro 
ginklas) atšipo arba kad jam pristigo gasolino. Bet ga
li būti ir tai, kad Vokietijos “fiureris” įsitikino, jogei 
nugalėti Angliją vienu dideliu smugiu nebėra vilties. 
Tuomet jam tektų keisti visą savo kovos planą prieš 
Angliją.

Nacių strategija turės paaiškėti trumpu laiku, nes 
Vasara baigiasi ir oro atakos pasidarys nebegalimos, 
kuomet Anglijos padangė bus apklota rudens ruku. Tuo 
gi tarpu Anglijos žmonės šiandien gali jaustis, kad vie
na pavojingiausiųjų šio karo stadijų praėjo. Jeigu jie 
turės progos per ateinanti rudenį ir per žiemą pasiga
minti dar daugiau lėktuvų, ginklų ir amunicijos, tai 
pralaimėjimo jiems nebereikės bijoti.

Komunistiškoji Lietuvos val
džia jau liepos mėn. pradžioje 
ėmė “valyti” Lietuvos teismus, 
pašalindama iš jų neištikimus 
jai teisėjus. Taip, liepos 6 d. 
“L* Aide” btiVo įdėta šitokia 
žinia:

“Atleisti Vyr* Tribunolo 
teisėjai

“Teisingumo ministerio tei
kimu, Respublikos Preziden
tas savo aktu atleido nuo lie
pos 1 d. šiuos vyr. tribunolo 
teisėjus: Joną Danauską, Ju
lijoną Boreišą, Joną Staške
vičių, Mykolą Mataitį ir Pet
rą Adomavičių.”
Ne gana to. Toji valdžia th- 

do reikalinga “išvalyti” ir ad
vokatų profesiją. “L. Aide” įdė
ta pranešimas, kad teisingumo 
ministerio įsakymu “atleistas 
iš advokato pareigų” adv. Hen
rikas Landau. Kelioms dienoms 
vėliau įdėta tokia žinia:

“Teisingumo ministerio įsa
kymu, advokatas Juozas Bal- 
taitis ir adv. Vincas Griga
liūnas-Glovackis atleisti 
advokatų pareigų.”

BANDĖ PAPIRKTI

is

Teroro auka
Leonas Trockis mirė. Jau yra žinoma, kad piktada

rys, kuris jį užmušė, buvo ne jo “draugas”, bet provoka
torius ir pasamdytas žmogžudys. Jisai buvo pasidavęs 
“Belgijos piliečiu”, gimusiu Persijoje, bet policija paty
rė, kad tas “Jaques Mortan Vandendreischd” yra Frank 
Jackson iš New Yorko, Amerikos pilietis.

Tolimesnis tardymas, veikiausia, suras, kas tą žmog
žudį J Meksiką siuntė ir kas yra kiti šito žvėriško są
mokslo dalyviai. Prieš mirdamas Trockis pasakė, kad jo 
užmušėjas yra Stalino agentas. Abejonės beveik nėra, 
kad tai tiesa. Meksikos kalėjime dar tebesėdi daugiau 
kaip 20 žmonių, kurie pereito gegužės mėnesio 24 dieną 
bandė Trockį nužudyti, šaudydami iš mašininių kanuo- 
lių. Ta visa galvažudžių gauja yra komunistai. Iš to ga
lima numanyti, pagal kieno instrukcijas veikė ir Frank' 
Jackson. ( p. (

Tragingas likimas Trockį persekioja seniai. Jau be
veik visa jo šeima yra žuvusi, Jo duktė nusižudė Sovie
tų Sąjungoje, kuomet tėvas buvo ištremtas ir Stalinas 
pradėjo vesti fanatišką keršto kampaniją prieš “troc- 
kizmą”. Vienas jo sūnūs, kuris buvo inžinierius Sovie
tų Sąjungoje Ir visai nesikišo į politiką, buvo suimtas 
ir dingo nežinia kur. Antras sūnūs mokinosi Berlyne, 
paskui Hitleriui patapus diktatorium, apsigyveno Pary
žiuje ir mirė, neišaiškintose iki šiol apystovose. Šito 
antrojo Trockio sunaus vardas (“Sedov”, sulig motinos 
pavarde) buvo plačiai minimas garsiose “Maskvos by
lose”. į • *•

žuvo, pagaliau, it pats sovietų spalių-lapkriČio re* 
vollucijos Vadas, kuris toje revoliucijoje buvo Lenino 
“dešinioji ranka”. Reikia betgi pasakyti, kad jisai krito, 
kaipo auka, tos teroro mašinerijos, kurią jisai pats bu
vo sukūręs. Stalinas tą kruviną aparatą tiktai “pageri* 
no”. Trockis buvo įsitikinęs, kad žudyt žmones, kurie 
nepritaria “proletariato diktatūrai”, ne tiktai galima, 
bet ir reikia. Jisai pats juos galabijot be pasigailėjimo, 
ir jisai nepaisė, kad ir jo priešai buvo; tikriausi proleta
rai. Kuomet apie pabaigą 1920 m. Kronštadto jurinin
kai pasiuntė Leninui peticiją, prašydami grąžinti kraš
tui laisvę, kurią sovietų valdžia panaikino, tai jie buvo 
apšaukti “maištininkais”, “užsienio imperialistų tar
nais”, ir Trockis juos numalšino Raudonosios Armijos 
kanuolėmis. O tuos pačius Kronštadto jurininkus jisai 
pirmiaus nuolatos savo prakalbose ir raštuose vadinda-

bę ir turi apie tai atitinka
mus pažymėjimus. 3) Asme
nys, turintieji svetimšalių 
liudijimus. 4) Asmenys, ku
rie anksčiau išvardintų do
kumentų neturi, gali gauti 
pažymėjimus, duodančius tei
sę balsuoti, jeigu įrodys, kau 
jie gyveno Vilniuje prieš 
1039 m. rugsėjo 1 d.”
Vadinasi, balsuoti galėjo tie, 

kurie dar tik stengėsi gauti pi
lietybę, ir tie, kurie visai nesi
stengė patapti Lietuvos pilie
čiais, bet gyveno Vilniuje su 
Svetimšalių liudymais* Į šitą 
kategoriją, aišku, įėjo atsiųsti 
iš sovietų Rusijos raudonar
miečiai, komisarai, šnipai ir ki
toks bolševikiškas šlamštas.

“NOMINACIJOS” 
ZARASUOSE

Vakar “Naujienose” buvo ap
rašyta, kaip buvo statomi kan
didatai į Lietuvos “liaudies sei
mą”, it buvo paduotas tų no
minacijų pavyzdys iš priešrin
kiminio mitingo Kaune. Iš dau
gelio aprašymų, tilpusių spau
doje, paminėsime čia dar kan
didatų nominavlmo procedūrą, 
atliktą Zarasuose, kaip ją ap
rašo “Elta”. ,'

“Elta” paskelbė, kad nusi
pelniusi visuomenės veikėja Fe
licija Bortkevičienė4 pristatyta 
Švietimo Ministerijai valstybi
nei pensijai gauti. Ar pehsija 
jai buvo paskirta, nežinia.

Aišku, kad sovietų lekajai 
bandė tą garsiąją Lietuvos mo
terį. papirkti. Bet labai abejoti
na, kad ji butų sutikusi bolše
vikams tarnauti. Tarpe žmo
nių, priėmusių vietas Paleckio 
valdžioje, nematyt nė vieno se
nųjų liaudininkų vardo. Taip 
pat nematyt nė vieno atsako- 
mingo socialdemokratų vado— 
Kairio, Bielinio, prof. Pureno, 
adv. Purėnienės ir k.

DR. J. PAJAUJIS KRATO
SI SOVIETŲ MALONĖS

Paleckinei erai atėjus, Kauno 
laikraščiuose pasirodė dvejetas 
Juozo Pajaujo straipsnių, gar
binančių bolševizmą. Bet pasi
rodo, kad tai buvo ne liaudi
ninkas Pajaujis, kurį Smetonos 
karo teismas buvo nuteisęs 
mirčiai, o kitas asmuo. “L. ži
niose0 liepos 11 d. tilpo toks 
Dr. Juozo Pajaujo laiškas re-

“Didž. gerb. redaktoriau, 
prašau išspausdinti Tamstos 
laikrašty pranešimą visuome
nės žiniai, kad nebūtų ji 
klaidinama, jog paskirtasis 
kariuomenės štabo spaudos 
ir propagandos skyriaus ve
dėjas Juozas Pajaujis tėra 
mano bendravardis ir ben- 
drapavardis.”

BALSAVO PILIEČIAI IR 
SVETIMŠALIAI

Lietuvos “liaudies seimą” 
renkant, pasirodo, galėjo bal
suoti ne tiktai Lietuvos pilie
čiai, sulaukę 21 metų amžiaus 
ir gavę tam tikrus paliudymus 
iš valdžios, bet ir nepilieČiai. 
Kauno laikraščiai liepos 10 d. 
(Už 4 dienų , prieš “rinkimus”) 
paskelbė šitokį Vilniaus rinki
mų apygardos patvarkymą:

“.„dalyvauti Seimo rinki
muose turi teisę: 1) Lietu
vos piliečiai. 2) Asmenys, 
kurie stengiasi gauti piliety-

Mitingas kandidatams staty
ti įvyko liepos 8 d. (o tik lie
pos 6 d. valdžia buvd paskelbu
si, kad bUsirenkamas seimus). 
Publika Susiripkp liaudies sa
lėje, bet “įpitihgas faktiškai 
prasidėjo. miesto aikštėje”, iš 
kur žmonės numaršavo su mii- 
zika į svetąųję. Čia apygardos 
rinkimų komisijos pirmininkas 
Kukanka papasakojo, kad yra 
“sukurta Lietuvos darbo sąjun
ga, kuri sudarė programą”. 
Kur ta “sąjunga” buvo sukur
ta (net jos vardas čia nCpadud- 
tas teisingai, nes ji oficialiai 
vadinosi “Darbo \ Lietuvos Są
junga”), nepaaiškinta. Koks jos 
“programas”, niekas nebuVo 
girdėjęs* Tačiau kalbėtojas pa
reiškė :

“Ši sąjunga sutelkė darbo 
žmonėms ir valstiečiams tei
sę (1 — “N*” Redi) stoti at
stovais į Liaudies Seimą.”
Vadinasi, jeigu tie ta iš ka

žin kur išdygusi “Lietuvos 
liaudies sąjunga”, tai Lietuvos 
darbininkai ir valstiečiai nebū
tų turėję nė teisės būti atsto
vais į “Liaudies seimą”!

Kukankai šitaip pakalbėjus, 
gavo balsą naujai ^paskirtas ap
skrities viršininkas KrikščiUilai- 
tls, kuris ragino publiką išrink
ti “ramstį liaudies Vyriausy
bei”. Po jo agitacinę kalbą pa
sakė naujai paskirtas btuihist- 
ras Paleckis, ktiris, beje, ir pir
mininkavo.

Toliaus Vėl paėmė balsą Ku
kanka, kuris perskaitė “Darbo 
Lietuvos Sąjungos platformą”. 
Nedavus pCogos niekam tos 
platformos padiskUsuoti, Ku- 
kaiika pasiūlė gatavai iškeptą 
kahdidatų listą:

“Paskiti”, 
tos” žinioje,
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Rinkimų įstatyme, kuriuo 
buvo renkamas Lietuvoje “liau- i 
dles seimas”, buvo nustatyta, 
kad balsuoti turi kiekvienas. 
Visiems buvo įsakyta atsinešti 
dokumentus — pasus arba tam 
tyčia išduotus paliudymus.

Balsavimo procedūrą, teikia 
pasakyti, Stalino komisarai su
galvojo blogesnę, negu Hitle
rio. Nacių Vokietijoje, rėhkant 
reichstagą, valdžios partija no
minuoja visus kandidatus ir 
jokio pasirinkimo balsuotojai 
neturi, nes balote bUha tiktai 
tiek kandidatų, kiek reikia iš
rinkti. šituo atžvilgiu Maskvos 
technika yra tokia pat, kaip ir 
Berlyno. Bet naciai leidžia bal
suotojui dėti kryžiuką ties žo
džiu “JO.” at “Nėiri” (“Taip” 
arba “Ne”). O Stalino komisa
rai nė tos teises nepalieka bal
suotojams.

Paleckiniam rinkimų įstaty
me pasakyta:

“Balsuojama spausdinto
mis kortelėmis. Balsuojamo
je kortelėje spausdinama vie
no khftdidato pavardė, var
das, amžius, Užsiėriiimas ir 
gyvenamoji Vieta, 0 taip pat 
kieno jis pasiūlytas.

“Apylinkės komisija duoda 
balsuotojui voką ir po Vieną 
kiekvieno rettkhmo apygar
doje kandidato balsuojamą
ją kortelę. Rinkikas įdeda į 
Voką tiek kortelių, kiek apy
gardoje renkama liaudies at
stovų* Įdėjęs kortelės, rinki
kas Voką Užlindo ir paduoda 
jį esančiam prie dėžės komi
sijos nariui, kuris rinkiko 
akivaizdoje įmeta voką į dė
žę ir tam, kas turi pasą, pa
žymi pase, kad rinkikas yra 
pabalsavęs, o kas turi spe
cialų balsavimo teisei įrody
ti liudijimą, tą liudijimą at
ima.”

(Tęsinys)

Hitleris, siekdamas valdžios, 
viską žadėjo kapitalistams, 
anot pačio Thysseno žodžių: 
“von Papenui valdžią ir aukš
tybes, Kruppui užsakymus ir 
didelius pelnus, kalnus pinigų, 
o visiems kapitalistams bend
rai: ramią vidaus ir užsienio 
politiką, susiderėjimą su Ang
lija, susitaikymą su darbininkų 
klase, suteikiant darbininkams 
pašalpų, bet už tai sudaužant 
jų profsąjungas ir konfiskuo
jant darbo klasės partijų ir 
sindikatų turtus. .Maža to, H i L 
leris žadėjo remtis bažnyčios 
principais, būtent, vakaruose 
katalikais, gi rytuose protesto- 
nais.”

Vienu žodžiu, kapitalistai ti
kėjosi dangaus karalystės Vo
kietijoje Hitleriui valdant, bet 
iš tiesų jiems patiems valdant*

Bet kadangi valdžioje buvo 
katalikai, Vokietijos Centro 
partija, Briuningo vadovauja
ma ir kuri buvo kitoniškos 
nuomonės apie Hitlerį ir juo

Taigi visas balsuotojo užda
vinys susideda iš to, kad jisai 
gautas korteles 
vardais įdeda į

su kandidatų 
voką (konver- 
Jam neleidžia- 
su kortelėmisma net tą voką 

pačiam įmesti į dėžę! Tai atlie
ka už jį rinkimų komisijos na
rys.

Jeigu balsuotojas yra tokio
je apygardoje, kur reikia iš
rinkti 10 atstovų, tai jisai gali
na lygiai 10 kortelių su kandi-

pačias korteles, užlipinęs kon- 
verte, atiduoti atgal. Tai ir vi
sas balsavimas.

Jei šitokį “balsavimą” komi
saras Dekanozovas ir jo pa
stumdėlis Paleckis butų uždaVę

dikiaUis, tai, sakytum, juodu 
norėjo įvesti Lietuvos vaikams 
naują žaismę* Bet veikti suau
gusius žftiorids šitaip “Krikti at
stovus į seimą” tai — biatitus 
pasityčiojimas.

Bet taip tas “liaudies seimas” 
bUV6 “renkamas”* Tai buvo be
gėdiškas apgavikų darbas. Ne- 
nUoštabu, kad tas “šeimas” 
LietUvą pardavė. Vardai Visų 
tų, kutie toje begėdiškoje ko
medijoje dalyvavo, paliks Lie- 
tUvOs istorijoje, kaipo Vardai 
šarlatanų ir tautos išdavikų.

r r i > i.* ,rt / iiiiij* Jį i

kad šiam Hitlerio keliui į val
džią butų gautas popiežiškas

kinti Centro partiją, kad popie
žius nieko prieš neturi ir 
pat duotų jiems suprasti,

tuo 
kad 
per- 
Hit-

pa- 
mon-

kartti
kitais

duoti ne kam kitam, kaip 
leriui, kuris už lai pasižadėjo 
sudaryti su popiežiumi tokį 
konkordatą, kokio nei viena 
Vokietijos valdžia butų nepa
darius.

Bet, matyti, pats Vokietijos 
Centras (katalikų partija) taip 
toli nenorėjo eiti ir skaitė ne
galimu derėtis su Hitleriu. Tuo
met dabartinis popiežius Pijus 
dvyliktas, tuo laiku nuncijus 
Pateli!, pradėjo kartu su ka
pitalistais derėtis su Hitleriu 
už Centro partijos pečių, 
siųsdamas savo atstovu 
scliorą Kaas,

Ir šis Pacelli atstovas, 
su Thyssehu, Kruppu ir
kapitalistais nutarė, kad gali
ma suteikti valdžią Hitleriui ir 
visa darė, kad Briuningas pa
sitrauktų iš valdžios ir tuo pat 
paliuosutų kelią Hitleriui.

Tokiu budu ne be popiežiaus 
grašio ir intrigų apsiėjo Hitle
rio žengimas sostan.

Ir jei Šiandien Vokietijos, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, o 
ypač Austrijos katalikai kenčia 
nuo Hitlerio, gali ačiū pasakyti 
dabartiniam popiežiui Pijuj 
X1I, kiltis daug pasidarbavo 
Hitlerio žengimui į diktatorius, 
dargi intriguodamas už savo 
partijos (Vokietijos Katalikų 
partijos “Centras”) vadų pečių.

Tokiu budu Hitleris įkopė į 
.Valdžią, Skaitant Thysseno laiš
ką* Aišku, tai tik gabalėlis tie
sos ir tektų daug daugiau pa
rašyti apie tikras priežastis ir 
priemones, bet apie tai kitą 
kartą.

Bet tuo Thysseno laiškas dar 
nesibaigia, jis žmogus mato

skaitome “El- 
“buvo perskai

tyti devyni Ukmergės apy
gardos kandidatai į Liaudies 
Seimą. Juos susirinkusieji 
vienu balsu priėmė.”
Tame kandidatų sąraše buvo 

naujasis susisiekimo ministe- 
ris Pupeikis ir valstietis iš Du
setų valsčiaus, Valašinskas* Ki
tų 7 vardų “Elta” net nepa
skelbė (gal būt, jie teikėjo dat 
išsijoti).

Devynių kandidatų apygar-

EgyptieČiai pasiruo
šę karui

KAIRAS, Egyptas, rugp. 22 
d. — Egypto karo mihisteris 
Kfeissy pareiškė, kad Egypto 
vyriausybė rieįsakysianti saVo 
kariuomenei pulti, bet ji yra 
pasiruošusi ginti savo kraštą. 
Viena egyptiečių divizija jau 
yra užėmusi strategines pozi
cijas parubežyj ir pasiryžusi 
padėti britams Vesti kovą prieš 
agresorius. Turima žinių apie 
italų kariuomenės koncentraci
jas. . .

to laivo pabėgo, jaučiąs! ne
smagiai ir nori išgelbėti savo 
draugus kapitalistus, nori susi
taikinti su dabartiniais Vokie
tijos priešais ir gal susiderėti 
su jais dėl ateities, kad tuo ne
nukentėtų jo draugai, klasės 
draugai ir jis lyg atsiašukda- 
mas į savo draugus ir dargi vi
sus vokiečius, lyg ir reikšda
mas slaptą Santarvės valstybių 
taikos platformą, siūlo laikos 
sąlygas ir projektuoja kokia 
turėtų būti Vokietija po šio ka
ro, geriau pasakius, dar karui 
neįsibujojus, nes karui prasidė
jus “kaip reikia” gali būti per 
vėlu, nes tuomet jau taikos są
lygos bus žiauresnės.

Ir galvoju, jog nesuklysiu pa
sakęs, kad tai, ką sako Thysse- 
nas apie galimas taikos sąlygas 
šiandien, sako ne tiek savo

nuomonę, kiek nugirstą San
tarvės diplomatų tarpe.

Ir štai kokiomis sąlygomis 
šiandien butų galima taika su 
Vokietija.

Visų pirma turi pražūti Vo
kietijos imperija, t. y. turi bū
ti suskaldyta, sudalyta, paverg
ta tokia, kokia ji buvo prieš 
1871 m. karą su Prancūzija, 
kuomet buvo federatyve sąjun
ga. Kiekviena kunigaikštystė 
turi vėl atgauti nepriklauso
mybę, savo 
sės ir turi 
hegemonija.

Maža' to, 
ir prūsiškas 
girdi kariuomenė nepasirodė 
tinkamoje aukštybėje pasiduo
dama Hitleriui be jokių są'ygų 
ir aklai eidama su juo.

Vienu žodžiu, Vokietija tdri 
grįžti prie 1870 m. padėties ir 
galutinai atsisakyti nuo keršta
vimų bei užkariavimų. Maža to, 
reikia eiti prie krikščionybės 
dėsnių vykinimo Vokietijoje 
arba kitais žodžiais tariant prie * 
Schuschnigo ar Dolfuso katali
kiško fašizmo, ktiris kraujuose 
išmaudė Raudonąją Vieną*

Nieko naujo, viskas pasenę, 
bet aišku tik viena, kad kapi
talizmas pajuto pavojų ir nori 
išgelbėti savo kailį, bet visgi už 
tai nenori brangiai užmokėti.

Girdi, taikos derybas turi 
vesti pramonininkai iš Stud- 
gardo, Renanijos, Bręstam ir 
darbininkų laisvai fihkti atsto
vai. Bet aiškiai matyti, kad 
Thysseilas visgi pirmą smuiką 
nori suteikti tik kapitalistams, 
ekonomistams, kaip jis juos 
vadina, kad nenugąsdinti dar
bininkus.

Baigdamas ragina visus su
kilti prieš Hitlerį ir priimti šias 
taikos, sąlyga s.

Deja, tai žodžiai ir naujas 
apsivylimas Vokietijos kapita
listams. Hitleris taip greitai 
nebus nuverstas ir šios taikos 
sąlygos ne ilgai tęsės. Tiesa, 
šiandien jos butų priiml’nbs 
Santarvės valstybėms, bet Hit
lerio nuvertimas negalimas be 
smarkaus, skaudaus smūgio 
fronte, o kuomet lai įvyks, vis
kas pasikeis ir viskas, kas iki 
šiol žadėta, siūlyta bus tik pui
kus atsiminimas.

Tiesa, šis Thysseno atsišau
kimas šiek liek paveiks Vokie
tijos kapitalistų klasę ir gali 
dargi būti priežastimi vieno 
kito sąmokslo prieš Hitlerį, 
norint padaryti savotišką rū
mų perversmą ir tuo išgelbėti 
Vokietiją, bet vargu tie sąmok
slai šiandien dar suteiks laimė
jimą sąmokslininkams ir tuo 
labiau sunku numatyti arba 
patikėti, kad Vokietijos liaudis 
sutiktų su lokiais menkais pa
keitimais po tokios reakcijos. 
Gal tai butų priimtina Angli
jos ii’ Prancūzijos kapitalis
tams, bet tikrai nepriimtina 
Vokietijos liaudžiai, kuri turi 
nesuVestų sąskaitų su Vokieti
jos kapitalistais ne tik už tai, 
kad anie padėjo Hitleriui įkop
ti į valdžią, bet ir už kitus da
lykėlius.

Vokietijos liaudžiai tokia tai
ka nieko nežada ir kapitaliz
mo pasilikimas viršūnėse lik 
žada naują atsigavimą kitoniš
kos reakcijos.

Maža to, lai tik sapnas. Ka
pitalizmas, lygiai kaip prūsiš
kas militarizmas, galutinai 
bankrutavo Vokietijoje ir jis 
neatsigaus. Vokietija reikalin
ga ne paviršutinių, bet pagrin 
dinių reformų, gi jų negali su
teikti nei Thyssenai, nei san
tarvininkai, bet vien pati Vo
kietijos liaudis.

Pats Thysseno laiškas aiš
kiausiai sako, jog kapitalis
tams rūpėjo tik užsakymai, “pi
nigų kalnai” ir laisvos rankos 
prieš darbininkus, o visa kita 
nesvarbu.

(Tęsinys 7-me pusi.)

valdžią, savo tei- 
pranykti Prūsijos

turi pražūti kartu 
militarizmas, nes
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KONSULO P. DAUŽVARDŽ10 KALBA, PA
SAKYTA AMERIKOS LIETUVIU OLIMPI
NIO KLUBO SUVAŽIAVIME 1940 M. RUG- 

PIUCIO 9 D., PITTSBURGHE
Prieš du metu Tamstos lą- Lietuvai ir Lietuvių Tautai

bai gyvai padėjote LtetUVai 
švęsti 20 metų Nepriklausomo 
gyvenimo sukaktį. Ta sukak
tis paliko gilų įspūdį ir Tams
tose ir Lietuvoje. To įspūdžio 
pasekmėje, užmegstųjų glaU- 
džitjju ryšių dvasioje, jus susd-,

inomehtu. Tokiam momeiite, 
suprantama, priseina stipriau 
susimąstyti ir svaresnį žodį 
tartį.

Lietuva yra žiauriai užpulta 
ir skaudžiai parblokšta — ji 
savo valios ir savo žodžio ne-

buret rėikšmiiigotl organizaci-| beturi—turi daryti tą, ką jai 
jon—Amerikos Lietuvių t) Ii m- įsako okupantas — Sovietų 
pinio Klubo vardu. Rusija*

Amerikos Lietuvių Olimpi-* 
niam Klubui buvo skiriama 
didelė reikšmė ir laukiama iŠ 
jo olimpinių tautos darbų jau
nimo tarpe. Tie darbai^ kiek 
aš esu painfofrhUotas, siste- 
matingai vystosi ir eina pir
myn: jų paintensyvinimas ar
ba atitinkamo!) pusėn pakrei
pimas, aišku, priklausys nuo 
šios konferencijos.

Ši konferencija yra reikš-1 
minga tuo, kad ji skaitlinga 
ir kad įvyksta reikšmingu

[ INSURANCE
(APDRAUDĄ)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per' *' 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki I vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vat popiet

' n ■ >. i j ■ ■■■;<.

Sovietų Rusija Lietuvą už
ėmė š. m. birželio mėn- 15 d. 
Ji įėjo Lietuvon ir jėga ir kla
sta: sakėsi siunčianti Lietuvon 
kariuomenę tam, kad įgyven
dinti Sovietų ir Lietuvos Sa
vitarpinės Pagalbos sutartį, o 
faktinai kariuomenė buvo sių
sta tani, kad Lietuvą užimtų 
nuginkluoti ir kreivu būdu So
vietų Sąjungon įjungti.

Kad iš anksto Maskvos pla
nas buvo išdirbtas Lietuvą 
okupuoti, tad parodo kiekvie
nas žingsnys, kiiris vyko po 
birželio 15 d. Tą dieną sovietų 
kariuomenė pradėjo Lietuvon 
eiti apie piettis, o vakare jau 
buvo Lietuvoje ir sovietų ko
misaras Dekanozovas 1, šitas 
ponas tik atvykęs Lietuvon 
tuoj pradėjo duoti Lietuvos 
vyriausybei įsakymus nors tas 
buvo aiškus laužymas Savitar
pinės Pagalbos sutarties, ku
riai įgyvendinti milžiniškoji 
sovietu kariuomenė buvo at
siųsta. Kad nekiltų kokių nors 
neaiškumų dėl paminėtos su
tarties, čia pacituosiu jos 7 
straipsnį, kuris sako štai ką:

“Šiio.s sutarties įgyvendini
mas jokiu budu neturi paliesti 
Susitariančių t. y. Sovietų Ru
sijos ir Lietuvos) šalių suvere- 
nihių teisių, ypač jų valstybi
nės santvarkos, ekonominės ir 
socialinės sistemos, katlnių 
priemotilių ir, bendrai, nesi- 
kišiinO į vidaus reikalų dėS-> 
nio.”

Paturėkime kaip šitas Įmu
ktas, nekalbant apie laužymą

NAUJlENV-ACMR Tolephoto
Jacųues Vandenreiscli, kuris sakosi esąs kilimo per

sas, Meksikos Miesto ligoninėje. Jį sumušė sargybiniai 
po to, kai jis brutaliai kirviu užpuolė ir mirtinai sužeidė 
Leoną Trockį.

Proga Susipažinti
Su šaltimiero
Radio Artistais

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslą ir kultūrą, kOvbja SU
Sykį savaitėje leidžia jaunimui 

ir Amerikos lietuvių moterų
Pasaulį1*

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

persiuntimas į LiėtUVtį it* kitur*

LITHUANIAN PRESS CORP.
103 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

lietuvių nUtautimu.
anglų kalba puslapį 
reikalams “Moterų

kitų sutarčių, buvo vykdomas: 
1. Prezidentas Smetona buvo 
paskyręs Gen. Raštikį, visos 
tautos gerbiamą asmenį, su
daryti naują kabinetą, Deka
nozovas nesutiko leisti jam 
kabinetą sudaryti, paskyrė jo 
vieton tūlą Paleckį.

Paleckis sudarė pro-sovieti- 
šką (puppet) vyriausybę, kuri 
darė Visą tą, ką jai liepė da
ryti svetimos valstybės komi
saras. To pasėkoje buvo lega
lizuota komunistų partija^ pa
leistas Lietuvos Seimas, užda
rytos visos patrijotinės lietu
vių organizacijos, konfiskuo
tas jų turtas ir pavestas ko
munistams, pravesti smurto 
keliu rinkimal»4 /‘liaudies sei
mą’’ ir per tą “seimą”, komi
saro įsakymu ir 'kariuomenės 
parama, nubalsuota Lietuvą 
susovietinti ir Sovietų Sąjun
gon įjungti. Šitą visą lietuvių 
tautai labai skaudžią komedi
ją atliko Lietuvos liaudies 
vardu, nors Lietuvos liaudis 
to nebuvo klausta ir ji savo 
valios pareikšti negalėjo-

Iš to seka, kad visi aktai, 
kokie iki šiol (nuo birželio 
15 d.) Lietuvoje bitvo padaryti 
yra ne Lietuvos ciklai, bet So
vietų Rusijos aktai, ir kaipo 
tokie Lietuvai ir Lietuvių Tau
tai neprivalomi.

šią tezę palaiko U. S. A. 
ir visos teisę bei teisingumą 
gerbiąs Pasaulis. Lietuvių Tau
ta šitą gyvai įvertilia ir yfa 
giliai dėkinga kaip teisingu
mo čampijonui Aiiierikalj taip 
ir kiloiUs valstybėms.

Kadangi su ..Lietuvos oku
pacija yra surišta no tik Lie
tuva, bet ir Lietuvių Tauta, ir 
kadangi Jus esate lietuvių 
tautos dalis, tai tehka. ir Jums 
šiuo tragišku Lietuvos ir Lie
tuvių Tautos klausiniu susifU- 
pinti Ir imtis darbo Lietuvos 
Nepriklausomybei bei laisvei 
atstatyti ir Lietuvių" Tautas 
garbę ir individualumą apgin
ti.

Musų tautai dabar yra rei
kalingas platus ir koordinuo
tas darbas — team work. To 
darbo kapitonais ir vykdyto
jais turi būti kiekvienas susi
pratęs lietuvis. Kiekvieno lie
tuvio darbas turi siekti prie 
bendro tikslo (objective) 
Lietuvos Nė priklausomybės ir 
Lietuvių Tautos Laisvės*

J UOKA. I
--- —* -ft ',

PONIA; Kaip, ar ilgai dar 
pilsi druską į tuos dtUskiii’n- 
kus?

TARNAITĖ: Nežinau ponia, 
bet tai labai sunktis darbas, 
druską pilti ’per tokias , mažas 
skylutes. 

- - ■ — " — ... i < .ti

Garsinkites “N-nose”

Naujas Žemos Kai
nos Save-Šer antis, 
Automatiškas 
Stokėris

Einant sUVo sumanymu nu
žeminti gyvenimo palengvini
mų ka nas taip, kad visi gale- 
tų jais gėrėtis, Link-Belt Kom
panija, didelė Chičagos išdit- 
bystė, šiUo laiku pradeda gar
sinti nabją, saVe-šerintį (biii- 
fed) automatišką anglių stO- 
kėrį Už hegirdėtą žėmą $189.50 
kainą, pilnai įrengtą su auto
matiškomis elėktriklPėmiė kbh 
ttoiėmis. (Patalpinimus ekstra, 
jei šauksite 'kompanijos eks
pertus). stbkerį * galima finan 
suoti FHA sąlygomis, įmokant 
taip mažai kaip $8.00.

Tai reiškia, kad automatiš
ka šiluma daugiau nėra pa
lengvinimas t'fk' pasiturintiems. 
Turint Link-Belt stokerį, kiek
vienas namo savin'nkas gali už
miršti apie anglių šėrimą į 
krosnį, apie nustatymą “dam- 
perio” ir kitus nemalonumus. 
Jam nereikia keltis pusvalandį 
ankščiau, kad sukurti Ugnį ry
te, ir gali' tikra! pailsėti na- 
iiiito.se ir pasilinkSiiiinti su Sve
čiais be rūpesčiu apie krosnį. 
Ir štebėtiningumas tame yra, 
kad namo savininkas gali gė
rėtis švaria, nepavoj'nga, auto
matiška šiluma už aktualiai pi
giau negu rankomis šėrimai 
kainuoja, ir pigiau net Už ki
tokį automatišką kūrenimą.

Jau daugelis tūkstančių L nk 
Beit automatiškų stokerių bu
vo įrengti chicagiečių namuo
se. Be1 to, daugelis jų bUVo 
įrengti namuose tokių žmonių, 
kurie išgali užmokėti už bile 
kokį šildymo sistemą, než u- 
rint išlaidų.

Link-Belt Kompanija užlaiko 
parodymo salę (showrooin) 
prie 17-tos ir Western gatvią. 
kur visokiausi stokeriai, visu 
mierų, dėl namų ir b znių, yr? 
rodomi. Visi kviečiami atsilan
kyti. Chicagos apylinkėje Link- 
Belt stokeriai yra parduodam: 
suvirš 50 agentūrų.

(Skelb.)

Švenčia 10 Metų 
Sukaktuves Su 
Išpardavimu

šią savaitę Weštlake* Supply 
kompanija, 1800 W. Lake st.. 
švenčia 10 metų gyvenimo su
kaktuves.

Tą proga Visos ka bos buvo 
numtištoS ant jų parduodamų 
šildymo sistemų. Dabar, sako, 
galima gauti naują apšildymą 
dėl keturių kambarių už tik 
$212, su mėnesiniais išmokėji
mais. Reikėtų pasinaudoti su
kaktuvių ■ prbga.' (Skelb.)

“Lietuvių Dienoj” rugpiučic- 
25 dieną

Jei šaltimiero Radio Artis
tai palinksmina jus per šalti
miero radio valandą kas ryt- 
metelį, k ek daug linksmiau ir 
maloniau bus susitikti ir susi
pažinti su jais per Šaltimiero 
Lietuvių Dieną.

Ne tik išgirsite, bet ir pa
matystė šešias “Šurum Bu- 
rum” dainuojančias sesbtes... 
kurios jaii keli mėnesiai kaip 
repetuoja šaltimiero “Lietuvių 
Dienos” parehgimui. “Little 
Maikis” ir “Dėde Brukąs”, ku
rie juok na jus kas penktadie
nį ir sekmadienį, mušis dėl 
našlikių čempijonat-o. Patinsite, 
kuris laimės, — žemaitis ar 
Suvalskinis. Našlike Antosikc 
sudainubs Našlikės dana. Ar 
su ta dainele ji patrauks Dėdę 
Bruką nuo našlikės Ližės? Dai- 
nUos vien lietuviškai vyrų kvar
tetas, dvigubas kvartetas, mer
ginų trio, dueta.s, ir Pipirą’. 
Šios skambos dainos pasigir
dės nuo žymiausių, talentin
giausių, lietuviškų artistų: Flo
rencija Balsiutė, Algirdas Bra
zis, Albina Kasperiutė, Jonas 
Rukštala, Pearl Juzėnas, Jonas 
Romanas, Wanda Zabella ir 
Petras Kavaliauskas. Genovai
tė Brazaity lė ne t k sudainuos, 
bėt ir pašoks. Bus akordeono 
benas, vedamas Juozo Warpu-

to, kuris krutins jūsų kojelės; 
Prakalbės į jus advokatas 
dhas* P* Kai. Jus vis norėjote 
patirti, kaip išrodo artistai, 
kuomet ne prie mikrofono! Štai 
atėjo jums proga! Nepraleis
kite!

Komisija, kuri darbuojasi 
surengimui jums šio vieno iš 
įdomiausių dienų yra: Ben Sur
vilas, pirm., Mikas Pavilonis, 
vice-pirm., Ona Gegžnas, rast., 
Stanley Michols, Florencija 
Balsiutė, Algirdas Brazis, Po
vilas Gegžnas, Charles Krikš
čiūnas ir kiti.

Tfokai į Lietuvių Dieną

Neturintieji automobilio rugp. 
2’5 d enai, nereiškia, kad turė
site pasilikti nevažiavę ir ne
dalyvavę šaltimiero “Lietuvių 
Dienoj”, žemiau yra pažymė
tos vietos, kur Victoro Bagdo
no, Juozo Bagdono ir Antano 
Damaškos trekai apsistos, nu
veš ir parveš, 11-tą valandą 
sekmadienį.

18-tos: 708 W. 18th Street 
(Pr e Antano Kantrimo)

Drighton Bark: 4425 S. Ar- 
tesian (Prie Antano Damasko)

Bridgeport: 8312 S. Halsted 
St. (Prie Victoro Bagdono)

Town of Lake: 4605 South 
Hermitage Avė. (Prie Eudei- 
kio koplyčios)

Marquette Parke: 6912 So. 
Western Avė. (Prie Šaltimiero 
ofiso).

Pastangos dedamos, kad bu
tų galima visus nuvežti ir par
vežt . Pasimatysime “Lietuvių 
Dienoj’’ Oaks Darže, 119-tos 
ir Archer Avė., rugp. 25-tą 
dieną. — J. J.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

^ner ttirrii inii

1941 Melu RADIJUS
RCA Viclor, Philco, Zcnith, 
Farnsvvorth, General Elec
tric, turi daug pagerinimų 
ir išduoda geresnį balsą, ne
reikia niekur prijungti, pa
gauna tolimus stotis aiškinu 
Dabai yra geriausia progą 
išmainyti jūsų seną radiją 
ant naujos.

Kaina gražiuose 'kabinetuose po ...................... $49.50
$69.50, $99.50. Mažutės panešamos radijos po 
$8.95, maži panešami phonografai po $8.95-

Vėliausi Lietuviški ir Angliški Victor ir Columbia Re
kordai atpiginti po 49$- Su kiekvienu rekordu pakelis 
adatų dykai. Rekordus pasiunčiamo į kilus miestus.

REKORDAI:
14058—Dzūkų Polka, ir Lietuvių Radio Melodijos.
14062—Rytiečių Meile—Fol.stroias, ir Spaudos Baliaus Valsas.
14063—Kanarkų—Fokstrotas, ir Nutilk širdie—Tango.
14064—Rudens Pasaka, ir Veltui Prašyti—Tango.
14065—Vyrai Užkim—Fokstrotas, ir Paskutinis Sekmadienis.
14066—-Nepamiršk Manė—Angelų Valsas, ir Ruduo—Tango Muz.
14067—Aukštaičių Polka, ir Našlaitėlė—Valsas, Accordion Solo.
14068—Kur Tas šaltinėlis, ir šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia.
14069—Kalvelis, ir kepurinė, Accordion Duetas.
14070—Jonkelis, ir Sukčius, Acdordion Duetas.
14071—Motulė Mano, ir Pirmyn į kovą—šv. Marijos Choras.-
14072—Malda į Mafiją, ir Marijos Giesmė,—šv. Marijos Choras.
14073—Blėždingelė, ir Kubilas, Accordion Duetas.
14074—Kai Mes Augom Du Broliukai, ir šią Naktelę Miegu Ne

miegojau.
14070—Ko Vėjai PUčiat ir Išgėriau Septynias ir šią Naktelę per 

. Naktelę.,
14076—Aluntos Polką, ir Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys.
i4O*?7—Oi, Mergyte, TU Jaunoji, ir Vai Nekukuok.
14078—Vėdaras, ir Mikita, Accordion Duetas.
14079—Rūtų Polka, ir Rožės Mazurka.
14080— Laisčiau Rūtą—Polka, ir Kvietkos Valsas.
14081—Smagi Kumutė—Polka, ir Anykščių Merginos—Polka.

na if 7 Pkėios, Daina ir Accordionai.
JB3D0Ž—4 Ratai, ir Meilės Katalaitis, Daina ir Accordionai.

JflSi BUDRIU
FURMTURE HOUSE

340941 South Halsted St 
BUDRIk ANNKX 

3417*21 South Halsted St.

bklUGEpORT RObFlNG ANŲ 
SHEET mftal to.

SŽ16 S. Halsted SL X icidry 4965
Stogus, tinas, feto^iarigius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

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

TeL Boulevard 0014

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUS Tai už $15.00 
___ t • Permodeliavimas L Pataisymas 

1 Naujas 
A Pamušalas 

I ValymasJ Paliavojimas nB1
■ Storage į® 

____________ F Apdrauda , H
99 tĮ , 1 Pasiuntinį pa-1

* šaukit telefonu į
[’JJVKfCMrlI STATE 7626 | 

1190 N( STATE ST. 
NIRftim J Suite 746 

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

i YOUR OLD FURS 
b ’ . __ _ . .

reNEVVbd
FOR ONLY

10-tas Metinis Išpardavimas 
Visos ainos Numuštos 

Naujas 
APŠILDYMAS

EHr 4 kambarių namui

H R $212
. IM Pilnai 

Nereikia įmokėti 
Mėnesiai 

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY C0
1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4

•FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTOR Y 0066

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAl IGA
DISTR1BUTORS
a Parduodam genaus] ir 

stipriausi
FOX IIEAD ALŲ

Vynai-Likieriai-G^rimai
į visas miesto dalis.

5031 W. Rooseveli Rd
CICERO, ILL.

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai)
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

ophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
iš stoties —

Kasdien nUo 8:49 v. ryto 
iki 6:16 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit Vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

iiiito.se


NAUJIENOS, Chicago, III, Penktadienis, rugp. 23, 1940

LIETUVA PRIVALO NEPAKARTOTI SME
TONOS VALDŽIOS PADARYTU KLAIDŲ

— SKAITYTOJŲ BALSAI — viltį, kad kai ateis Lietuvai 
gražesnis rytojus, tai nauji 
Lietuvos viršininkai geriau su
pras amerikiečius ir jų norus.

Je’gu buvusi administracija 
butų parodžiusi bent kokį da
lykų supratimą, tai gal šian
dien tarp amerikiečių nebūtų 
kilęs toks kaip ir susidemora- 
lizavimas dėl to kas įvyko Lie
tuvoj. Jie biitų kur kas vien’n- 
giau pasisakę prieš Lietuvos 
nepriklausomybes uzurpatorius 
ir komunistai negalėtų šienau
ti sau pritarėjų ir visose drau
gijose kaišioti priėmimui “už- 
gyrimi rezoliucijas” sovietų 
Rusijai. Bet kaip dabar yra, 
tai yra daug žmonių, kurie to
li gražu nepritaria komunis
tams, vienok džiaugiasi, kad 
Smetona pagaliau buvo nuver
stas, tiek jis buvo amerikie
čiams

Niekas, tur būt, neginčys, 
kad labai skaudi tragedija iš
tiko Lietuvą. Amerikiečiams, 
kurie Lietuvai daug gelbėjo ir 
stengėsi ją pastatyti ant kojų, 
tai buvo skaudus smūgis. Vis
kas žlugo vienu sykiu.

Neabejojam, kad amerikie
čiai dirbs Lietuvai ir jos ne
priklausomybei atsteigti. Bet 
jie dabar į dalyką žiūrės gal 
truputį kitoniškomis akimis. 
Ikišiol amerikiečiai dėjo viso
kius pinigus Lietuvai neklaus
dami daug klausimų. Lietuvai 
reikėjo, tai jie ir davė, nors 
ten buvusi valdž’os forma jiems 
netiko. Jie didžiumoj buvo jai 
priešingi. Jie davė, nors Lietu
vos valdžia ir net vietiniai Lie
tuvos atstovai, pildydami bu
vusių Kauno valdovų valią, 
amerikiečių nuoširdžius pagei
davimus ignoruodavo ir net 
sarkastiškai atsakinėdavo. Pav., 
“Ką jus ten Kaunan visokius 
protestus siuntinėjat, jus ne- 
ž’not kokios 
jus tik 
kia.”

tuvos valdžiai, ir abejojo ar 
jų pinigai pasieks tuos vilnie
čius, ar nueis į Kauno taut - 
ninkų kišenius. Kaip neseniai 
laikraščiuose pasirodė, tai t?i 
jų baimė nebuvo nepamatuo
ta.

Visi Amerikos lietuvių laik- 
rašč ai daug už vilniečių šel
pimą agitavo. “Naujienos” tam 
dalykui pašventė špaltų špal- 
tas, o vienok 
Lietuvą buvo 
kaip nebuvo geidžiamas 
leivis” ir 
komunistų spauda 
ėjo į

: VIENI METAI

“Naij'enos” į 
neįleidžiamos, 

Ke- 
Naujoji Gadynė”. O

tuo tarpu 
Lietuvą visa laisvai.

Civile Metrikacija
civile metrikacija buvu- 

Lietuva tikras komedijas 
ir visaip varžė laisva-

A. a. Bemicj Kačinskas

“Field Day” Pikni
kas Dėl Lietaus Nu
keltas Į Rugsėjo 1 d

skelbia- 
ir rad,o

pikniką

Kodėl

ten 
nosį kišate

aplinkybės
kur nerei-

Sumišimas Amerikos
Lietuviuose

Lietuvos administracija daug 
klaidų darė, amerikiečius ne
dažnai skaudžiai užgauliojo. 
Taigi, pirm negu amerikiečiai 
atsiraitos rankas Lietuvai at
steigti, pažiūrėkim kokios tos
įvairios klaidos buvo. Turėkim nejautė jokios, simpatijos Lie-

Žagariečių Kliubas 
Rengia Pikniką

Žagari ečiai rengia pikniką 
sekmadienį, rugpiučio 25 d'., J. 
Spaičio darže, Archer avenue, 
Willow Springs, III. Kviečiame 
visus savo draugus ir paž’sta- 
mus atsilankyt’, su mumis 
linksmai laiką pra’eisti, tarp 
ąžuolynų ir gražių kalnų.

O atsilankę, dar turėsite pui
kią progą gražią dovaną 
mėti.

“ Extra Dollars”
Beldžias i

4%
Jūsų Duris!

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

lai •

įsipykęs.
po laikui neapsimoka ši- 
dalykus kelti, bet tai da- 
tikčdamas, kad gal jie

Gal 
tokius 
rysiu, 
ate’tyj pasirodys naudingi. Gal
Lietuvos valdininkai supras 
kaip paprastas Amerikos lietu- 
vis-darbininkas galvoja. Toks 
darbininkas, iš kurio bus pra
šoma aukų, pagalbos Lietuvai 
a įsteigti.

Lietuva1’ atgavus Vilnių tuo
jau buvo atsišaukta amerikie
čių pagalbos vilniečius šelpti. 
Amerikiečiai aukojo. Gal ne 
taip gausiai kaip turėjo auko
ti, bet aukojo. Nedėjo gausiau 
aukų daugiausia dėl to, kad jie

Su 
šioji 
krėtė, 
man ų veikimą. Gal ne visi su
laisvamaniais sutinka, bet visi 
šviesesni žmonės pripažins, kad 
jie dirba kultūros darbą. Jie 
ne tik kad negaudavo iš vald
žios kokios nors pagalbos, bei 
jų veikimas buvo trugdomas. 
O tuo tarpu, katal kų bažny
čiai, kunigų algoms ir kito
kiems reikalams Lietuva išleis
davo po milionus litų į metus. 
Pavyzdžiui, vien katalikų rei
kalams su virš 2,119,000. O tuo 
tarpu ta pati katalikų dvasiš- 
kija iš Lietuvos žmonių Vilio
jo tūkstančius litų visokiais 
tiesioginiais ir aplinkin ais ke
liais, panašiai kaip daro kai 
kurie musų pagarsėję kunigai 
Chicagoj.

Šviesi žvaigždute nusirito’
J nematuotas platybes, 
Prapuolė . •. žymės nepaliko 
Ir klaidžioja po tuštybes. 
Kad įtikėt, ką žmones sako: 
Gal motinėles—sengalvėlės 
Šeimyna tuo sykiu neteko . . . 

vaikučius Jos prižiuręs? 
našlaičius priglaus, paglo

stys?
aprūdys, pavalgydys? 
j iro,s gyventi pamokys?
žodžiai Prano Vaičaičio

Kas
Kas

Kas
Kas

Katalikai
gana to, išmokėjusi per 
metus milžiniškas sumas

Vienutinė Tokia

Ne 
metų 
pinigų dvasiškijai, Lietuva ga
vo pamatyti kokie jie yra Lie
tuvos patriotai, kai ji atgavo 
Vilnių ir lenkomanas Jalbrzy- 
kowskis ėmė lietuviams 
rodyti. Su kuo didžiuma 
tuvos dvasiškijos ėjo — su 
tuva ar Jalbrzykowskiu? 
lykas dar taip nesenas ir
taip gerai atsimena smulkme
nas, kad jų čia kartoti nerei
kia.

nosį 
Lie- 
Lie- 
Da- 
v’si

Anglų Kalboj

“The Daina”
A

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje Gražus vertimas.

I

tokios mintys ateina į 
galvojant kodėl ameri- 

jausmai taip lyg pasida-

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

pa- 
visi
nes
ne- 
kad

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“Field Day” pikn kas, kuris 
buvo rengiamas praeitą sekma
dienį, rugpiučio 18 d., Liberty 
Grove, dėl lietaus ir šalto oro 
nebuvo toks, kokio rengėjai 
norėjo. O rengėjai norėjo, kad 
programa, kuri buvo 
ma per “Naujienas” 
stotis butų išpildyta.

Todėl “Field Day”
rengėjai, kad nepasilikti sko
lingais savo draugingai publi
kai, kuri per daug metų lankė 
musų parengimus, nusitarė dai 
kartą rengti “Field Day” p k 
niką rugsėjo 1 d. toj pat vietoj, 
butept, Liberty Grove.

Kurie buvot sutikę dalyvau
ti pildyme programų rugpiu
čio 18 d., prašome dalyvauti ir 
rugsėjo 1 d. Kurie turite ti- 
kietu.s, jie bus geri ir rugsėjo 

dienai.
Užprašome visus
L.D.D. 4 kuopos “Field Day” 

rengimo — Komisija.

1

na
no

Taipogi, pranešame savo 
riams, kad susir nkimrs 
įvyks sekmadienį. Visi važiuo
kite

Vėliausias
Dividendas

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

FairfieldSavings
and Loan Associatlon

T729 W. Certnok Rd. Law.64M

į J. Spaitis daržą.
Kviečia Komisija.

DRAUGAS: (prašo, pasko
los) Ar turi nors truputį 
karnų pinigų ?

ANTRAS DRAUGAS: 
važ, neturiu. Net pašto 
lūs ir tuos turiu pirkti 
kėjima’s.

atlie-

Die- 
ženk- 
i.šmo-

SVEIKATOS KLINIKAS

....... $ 13.50 
fSMAS....$50.00

RAUDONGYSLIŲ C OF AA 
Išėmimas ir Lieon. 
REUMATIZMAS C O A A 
Greita Pagelba ....... *L.UU
GYDO VISAS LIGAS

| Ekzaminacija *1.00 
| DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Šiandiena sueina lygiai me
tai laiko kaip šiai jaunai mo
tinai, Bernicei Kačinskas, už
geso gyvenimo žvaigždute ir 
sargas mirties ją pasiėmė sa
vo prieglobstin ant visados... 
Paliko vieną dukrą našlaitėlę 
vardu Bernice, kuriai šiandien 
irgi sukanka pirmi metai am
žiaus. Ir sveika graži auga 
maža Bernicėlė, auga be savo 
motinėlės ... O kas dabar au
gant paseks taip žingeidžiai 
karalaitę, kas rytų-vakarą šu
kuos jai kaseles,’ kas užriš taip 
gražiai skarelę ant kaklo? Jei 
ne motina. Kas pavaduos tą 
brangiausią mokytoją, kuri iš
mokina tarti pirmutinį žodį, 
kuri suteikia pirmutinį moks
lą, ant kurio remiasi žmogaus 
visas laimingas ateities gyve
nimas? Jei ne motina. Ir ši 
jauna motina buvo pasirengus 
tarnauti tai kilniai motinystės 
užduočiai k Bet, vos beprade- 
dant gyventi, ir jaunystės die
nose sargas mirties pasiėmė 
pas save . •. Gailisi mylimos 
moters vyras Kazimieras Ka
činskas, gailisi mylimos duk
ters tėvai Viklors ir Kostanci- 
ja Palupai, gailisi sesutės Ire
na, ponia Darau, Wenetta Gry
binio ir visi gimines.

Lai būna lengva tau, Berni
ce, Tautiškų Kapinių žemelė.

—Dėde

spardavimas
PAS “MIDWEST STORES”
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS PREKĖS!

ŽEMOS PINIGUS TAUPANČIOS KAINOS!

1

PENKT. ir ŠEŠT., RUGPIUČIO 23 ir 24
“CERESOTA”

MILTAI 5 sv. maiš.

22c

24 V2 sv.

maiš.

“MTDWEST” Puikiausios Kokybės
DELUXE KAVA
“SNIDER’S” Grynų Tomaičių
CATSUP did. 14 unc. būt.

sv. ken. 24*
2 už 29*

“MTDWEST” Pečiui Kepti
PORK and BEANS Reg. ken-
p t ,t tf'Tabel '
SURIS ' : ! American ir Cream
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės
APPLESAUCE No. 2 ken.
“HORMEL’S”
HAM ala KING IOV2 unc. ken.
“TENDER-SWEET” Shankless
Virti Calas Kumpiai 4-6 sv.
7ESTA Kieta
SALAMI SAUSAGE
“O^CAR MAYER’S” Approved
WIENERS
ČOKOLADINIC)i" AR REGULIARIO SKONIO
OVALTINE Maž. 34c
5 SKONIAI
KOSTO ____ ________
Puikins California Bartlett
KRIAUŠES

3 už 25*

svaras 290

Did. 61*
4 pak. 49*
3 sv- 19Č

SAPNAVAI?

79c

3 už 160
sv. 260

190
'SV. 21 $

SV. 320

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gau1‘ už $1.00. Per paštą 
siur iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ”

Puikus California Valencia
GRANDŽIAI____ 288 mieros
Puikins Namie Augintos
MORKOS
Bathroom Tissue
SEMINOLE
ČHIPSO
GI TĘST
IVORY MUILAS
LAVA” MUILAS"
PALMOLIVE MUILAS

Tai 
galvą, 
kiečių 
1 nę, neaiškus Lietuvos reikalu.
Jiems gaila Lietuvos, ir kaip 
sakiau, netrukus jie atsiraitos 
rankoves ir dirbs jos labui, bet 
jiems negaila Smetonos ir jo 
pasekėjų būrio, kurie neparo
dė kad bent trupučiu supran
ta amerik ečių norus ir jų 
geidavimus. Nesakau, kad 
musų norai yra įvykinami, 
mes pilnai Lietuvos sąlygų 
suprantam. Bet yra faktas,
musų tie pageidavimai, kokie 
jie nebuvo, Lietuvai buvo vi
sai nepageidaujami, bet musų 
dolerių tai visiems ten Kaune 
buvo ne tik pageidaujami, bet 
ne vienas iš tiesaus kelio iš
ėjo jų pasigauta

Norim tikėti, kad ateityje, 
kai Lietuva atgims, tokių da
lykų nebus; kad ateityj ir vėl 
koks nors svetimas uzurpato
rius negalės smurtu Lietuvą 
užgrobti ir dėl jos administra
cijos klaidų negales musų ame
rikiečių tarpe kelti sumišimą 
ir musų širdyse paliktą kar
tumą skaityti pritarimu savo 
smurto žygiui, taip kaip dabar 
daro Stalino agentai musų tar
pe. Tos jų neva “pagyrimo re
zoliucijos” tai yra tiesioginis

Mirė Ona Konchus 3 pund. 100

1000 šm. roles 4 už 23
2 maž. 17c did. pak. 20^

MADŲ

$2.00 3 ken. už 25*
MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

Gausite NAUJIENŲ ofise 1 likimas 
kad tas

..jj_.LT'"J-J. _ ____  -------------------------------------
$100 DYKAI Kas Savaite. Taupykite Musų Kuponus

TWO MILE5 
OF

SEA PRES5URE 
AS> IT5 ALLY, 
COUNT DON 5 

REPUL3ION RAY 
3L0WLY BEGINS 

TO 0UCKLE 
THE AURORAS 
MIGHTY RI05.

pasimirė Ona Kon- 
tėvais Greniiitė. Ji tu-

WE*LL BUILD UP A FIELD OF FORCE 
AROUND THE 5HIP. IF MY DEDŪCTION5 
ARE CORRECT, IT 5HOULO DEFLECT THI5 
REPUL5ION 0EAM OFF AT A TANGENT.

ibVVEŠfl NES PIGIAU

Ii fili

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

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

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, III.

WE CAN’T LAŠT MUCH LONGEP, 
OUT A SCHEME

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašvtoio Katzenelenbo- 
peno.

Tėvai, nunirkite dovanu savn 
vaikams šita knygą.

JACKTSWIFT

Vakar 
chus, po 
rejo biznį adresu 1239 W. 69 
St. Laikė ten taverną.

Veliome priklausė Chicagos 
Lietuvių Draugijai ir Teatrališ
kai Draugijai Rūta,

rezultatas amerikiečių nepasi
tenkinimo dalykų eiga nepri
klausomoj Lietuvoj. Bet netru
kus jis pranyks, amer kiečiai 
tas skriaudas užmirš, praeities 
žaizdos užgis, bet lai 
taip sutvarko dalykus, 
nepasikartotų ateityj!

“RED HEART”
ŠUNIMS MAISTAS

2 už 90
3^170
3 už 170

PIRK NUO

MIDWESTffiSTQRES
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NAUJIENOS, Chicago, UL

CHICAGOS LIETUVIAI ŠOKĖJAI 
WASHINGTONE

V. Beliajaus Grupes Įspūdžiai ir Patyrimai
šiemet tikrai šokom.
Washingtone mums teko bū

ti keturias dienas, šokom aš
tuonis kartus, vieną dieną šo
kom net tris kartus. Ir pilnai 
pavargę, bet pilni malonių įspū
džių, grįžom namo.

Šiemet musų grupė susidėjo 
su francuziška grupe, kuri 
taipgi dalyvavo festivaliu j e. 
Jai vadovavo p. Creanza, fran- 
cuzų kalbos mokytojas Central 
Y.M.C.A. kolegijoj. Kelionė į 
ten buvo, gana linksma, nė vie
nas nebuvo pavargęs, visi gy
vi ir linksmi ir dainavome vi
są kelionę.

Francuzų grupė dainavo sa
vo dainą “Sur le pout d’Avig- 
non (Virš Aviniono tilto), o 
musų daina buvo “Kai aš tu
rėjau kaime mergelę”. Skub ai 
pramokom vieni kitų dainas. 
Prancūzams buvo truputį sun
kiau lietuvišką dainą pramok
ti, bet pritarė prie “Oi lylia, 
lyl a”.

Atvažiavom trečiadienį, o va
kare jau mus laukė parengi
mas, suruoštas Knigtlts of Co- 
lumbus svetainėj, kur buvo su
sirinkęs gana gražus būrys lie
tuvių, beveik visa lietuvių ko
legija, bei daug svetimtaučių. 
Šokiai buvo gana gerai pašok
ti ir grupė susilaukė maloniau
sių atsiliepimų.
Tarp Lietuvių Washingtone

Po programo, rengėjai, Ame
rican Lithuanian Society gru
pę gražiai vaišino.

•
Ši draugija, prie kurios pri

klauso vien lietuviai yra po 
prezidentyste p. Alberto Shu- 
pienio, raštininko Supreme 
Court’e. Prie šios draugijos 
pnklauso Dr. Brazinskis ir p. 
B. Gabrilavičius, kuris buvo 
Lietuvos valdžios dekoruotas. 
Šiai draugijai mes esame* labai 
dėkingi, nes ji ne tik parūpino 
nakvynę musų nariams savo 
namuose, bet dar gražiai pa- 
va šino.

A. A.
ONA KONCHUS 

po tėvais Gregoniutė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 22 d., 6:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 54 m. amž. 
gimus Lietuvoje. Amerikoj 
išgyveno apie 40 metų

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Helen Bell ir žentą 
Peter, sūnų Joną, brolį Mar
tin Gregonį ir brolio sūnų Jo
ną, Four Corners, Wyo., brolio 
sūnų William, pamotę Oną Gri- 
gonienę, 2 pusbrolius Juozą ir 
Antaną Gngonius, anūkę Ruth 
Bell, dėdę Matt Sinkevičių ir 
kitas gimines ir draugus.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos, Teatrališ
kos Dr-jos Rūtos.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
6843 So. Racine Avė. Laidotu
vės įvyks pirmad., rugpiučio 
26 d„ 9:00 vtd. r^to iš kopi,

C Tau- 
Tiskas kapines.

Visi a. a. Onos Konchus gi
minės, 'draugai ir .pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Duktė, Sūnūs, žentas, Brolis, 
Brolsuniai, Pamotė, Pusbro
liai, Anūkė ir Giminės.

Laid. Direkt. A. Layden. 
Tel. Wentworth 3178.

ALEKSANDRA KUBILIENĖ,
po tėvais širmuliukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 22 d.,. 5:39 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus .pusęs amž., 
gimus Krakių parap., Apušo- 
to vienkiemyje.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Povilą, tėvą Aleksandrą 
širmilą, 5 brolius, 2 seseris ir 
kitas gimines, švogerį Joną 
Kubilių, ^vogerką Petrusę, 2 
sūnūs Joną ir Albertą.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3354 So. Halsted St. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, rugpiu
čio 24 d., 2 vai. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėta į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Aleksandros Ku
bilienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Sūnūs, Broliai, Sese
rys, švogeriai ir Giminės.

Laid. Direkt. P. J. Ridi
kas, Tel YARDS 1419.

Rytojaus dieną, 1 vai. p. p. 
šokom veteranams Walter Reed 
ligoninėj, čia yra centras Ame
rikoj sergančių veteranų. Už
ima labai didelį plotą žemes 
ir turi keletą desėtkų gražių 
mūrų ir jų pastogėse randasi 
keli tūkstančiai ligonių. Sve- 
ta nę jau radom pilną visokių 
ligonių ir tokių, kurie sveikes
ni, bet yra be rankų, kojų ir 
visokių patetiškų figūrų. Jiems 
paruošom valandos laiko įdo
miausių visokių tautų šokių 
programą. O Lgoniai pasiliko 
linksmiausioj nuotaikoj.

Lietuviai Veteranai
Ten susipažinome su trimis 

lietuviais. Vienas buvo jaunas 
leitenantas, dirbantis už pr.- 
žiurėtoją. Jo vardas Babilionis, 
kilęs iš Pennsylvanijos. čia gi
męs, bet gražiai lietuviškai kal
bėjo. Antras, senas veteranas, 
Lietuvoj gimęs, bet l etuviškai 
kalbėjo gana maišytai, pana
šiai: Aš programą endziojinau, 
taip laikinau jūsų dencius. Bu
vau surpraized, kai man pasa
kė, kad lietuv ška grupė’ den- 
cis”. Buvo didelis skirtumas 
tarp šio Lietuvoj gimusio lie
tuvio ir Amerikoj gimusio 
jauno lietuvio. Aš manyda
vau, kad čia gimę negali gra
žios 'kalbos pramokti nuo sa
vo tėvų, kurie savo kalbą su
maišo su rusiškais, lenkiškais 
ir angliškais žodžiais.

Trečias lietuvis, labai ligo
tas, buvo ant ratukų įvežtas. 
Slaugės nenorėjo* jo judinti, 
bet jis su ašaromis prašėsi, 
siuntinėjo aplikacijas daktar 
rams, kad leistų jam pamatyti 
programą, nes per daugelį me
tų nieko lietuviško nematė ir

A.* A
JOHN ŠIUŠA

B l 1 nSiunčiam Gėlesi I V t" H X Telegramų l ' LU f tlflU O Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Jį Gėlės Vestuvėms, Bankietams
S ir Pagrabams
J 3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

£ I ! D H fl Gėlės Mylintiems B S 11 W M! f t Vestuvėms, Ban- R E Ii O ii M kietams, Laidotu- 0 
| w 1 * •vėms. Papuoši- g 
įj GĖLININKAS mams S 
| 4180 Archer Avenue E 

Phone LAFAYETTĘ 5800

Mirt rugpiučio-August 19 
d. sulaukęs 55 metų amžiaus. 
Paėjo is Lietuvos Kruopių 
valsčiaus, Liepkalnio viensė
džio, Šiaulių apskr. Paliko 
giminių Lietuvoje ir draugų 
Chicagoje.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpiučio-August 24 dieną, 10 
valandą ryto iš Lachavičiaus 
koplyčios, 2314 West 23rd PI. 
čia ir kūnas randasi pašarvo
tas. Bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai prašomi dalyvauti 
laidotuvėse.

Laidotuvėmis rūpinasi Kaš
tas čepulevičius.

Laidotuvių direktorius,
Lachawicz ir Sunai. Tele

fonas CANAL 2515.

su ašaromis akyse džiaugėsi 
matydamas lietuvius jaunuo
lius jų tautiniuose rūbuose 
taip gražiai šokant. Jam tai 
buvo didžiausis malonumas jo 
gyvenime.

Po programo ligoninės ku
nigas ir da du asmenys vežio
jo mumis aprodinėdami mies
to įdomybes. Aprodė vyšnių 
žįedus, kurie pilnai žydėjo ir 
paskui nuvežė aprodyti Geor- 
getown universitetą. Kunigas 
Giedrys, kuris per American 
Lithuanian So.ciety pasirūpino 
mums paruošti ligoninei pro
gramą, prisiuntė telegramą, 
pareikšdamas, kad “tai buvo 
gražiausias programas, kokį 
ligoninėje teko matyti.”

Šokam ir Šokam-
Vakare šokom Baltic Amer

ican Society draugijai Dodge 
Hotel Tea Garden. Ši draugija 
susideda iš lietuvių, latvių, es
tų ir suomių (Pabaltijo tau
tų), rengėjas gi buvo Ladas 
Esimas. Ten suruošėm trijų 
valandų programą, o tarp sve
čių buvo gana žymių asmenų. 
Ir čia publika priėmė šokius 
karštu rankų plojimu ir dau
gelį šokių prašė pakartoti. Bet 
turėjome nuo kartojimų atsi
prašyti, nes buvome iš kelio
nės pavargę ,o ir programas 
gana ilgas.

Penktadienį šokom festivaly 
ir paskui vakare. Festivalyje 
lietuvius pristatė su didžiau
siais giriniais ir komplimen
tais, kaipo programo pažibą. 
Jaunuoliai pašoko taip gerai, 
kaip niekad nebuvo šokę. Plo
jimui nebuvo galo*. Daug pub
likos atėjo už kulisų pranešti, 
kad lietuviai tikrai yra pažiba 
ir gražiausia pasirodė visame 
festivalyje. O mes šiuos komp
limentus rijome su didžiausiu 
smagumu.

Vakar, po tų dviejų progra
mų festivalyje, tretį kartą 
mums teko eiti - šokti vėl 
Knights of Columbus salėj, het 
šį kartą airiams, kurie turėjo 
pagerbimo vakarą vienam ai
rių veikėjui, Patrick Roche.

Kaip tik įžengėme į salę, 
tuoj pradėjo rankomis ploti. 
Visi sėdėjome apie stalus ir 
klausėmės programo, kurį pil
dė ne artistai, bet savieji iš 
publikos. Pav. pirmininkas 
pristato: Now Mr- Shaughnes- 
scy, how about you singing? 
O tas Shaughnessy gal 80 me
tų senukas sudainavo seną 
airišką baladą. Kitas apie 70 
metų senukas pašoko džigą.

Valandas praleidom sma
giai ir įdomiai. Ten ir šokom. 
O draugiškas senutis kunigė
lis, pajudintas lietuviškų šo
kių, turėjio atsikelti ir palai
mino, taipgi prakalbėjo į mu
sų grupę, ragindamas ir atei
tyje užlaikyti tėvų tautosaką 
ir savo ainius mokinti tėvų 
papročių.

Šokiai F Hm uose.
šeštadienį pradėjome šokti 

dešimtą valandą. Viena mote
ris, kuri buvo festivalyje ir 
atstovavo New Yorko “Folk 
Festiyal Council”, atėjo pasa
kyti, kad lietuviai buvo ge
riausi šokikai programo ir kad 
ji pati yra lankiusi Lietuvą, 
pažįsta lietuviškus šokius ir 
kad mes šokam tikrai lietuviš
kai ir kad ji nori šokius įre- 
korduoti filmuose. Apie tą 
draugiją žinojau per daugelį 
metų ir kadangi ji nėra ko
mercinė draugija, bet tik rūpi
nasi atgaivinimu tautiškų šo
kių, tad su noru pašokome lie
tu viši us šokius. Popiet buvo
me pakviesti pietauti pas mi- 
nisterį Žadeikį ir jo šeimą. 
Mums paruošė gražiausias pri
imtuves ir skaniausių valgių. 
Ten praleidom net keturias 
valandas šnekučiuojant, val
gant, dainuojant ir net truputį 
šokom. Buvo tikras šeimyniš
kas ir draugiškas popietis, o 
laikraščiuose diplo m a Ui n ė j 
“Society Column” buyb pa
skelbta, kad Min. Žadeikis su 
žmęna vaišino mumis su puo-

ŽIURKĖS BĖGA Iš 
VOKIŠKO LAIVO

(Tęsinys iš 4-to Pusi.)

CLASSIFIED ADS
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ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Duke of Buccleuch, Ang

lijos karaliaus giminaitis, 
kuris liko pašalintas iš atsa- 
komingos vietos, nes yra 
nužiūrimas kaipo “pcn'kta- 
kojis.”

ta. Aprašymų ir reklamų su
laukėm gana daug, o grupės 
didžiausis paveikslas puošė 
Washington Post langą.

Tie patys norai šiandien. Va
kar su Hitleriu derėjosi, šian
dien derasi su kitu, bet abe
jais atvejais žiūrėdami vien sa
vęs ir savo kišenės.

šiandien priėję karą, kuris 
nieko gero nežada, apsivylę bu
vusiu savo draugu, ryt tą pa
tį gali turėti su naujais drau
gais, bet liaud s? Nejaugi ji 
turės visą laiką mokėti už ka
pitalistų klaidas pasirenkant 
draugus ?

Ne, šį kartą taikos derybo
se ir ateities Vokietijoje kapi
talistai su Thyssenu neturės 
balso, kaip vargu turės spren- 
dž.’amą balsą Anglijos lordai ar 
Prancūzijos kapitalistai. Jei ši 
visa gauja diktuos ir spręs tai
kos sąlygas, nustatinės naują 
gyvenimo vagą, nepasijusime 
kaip vėl prilipsime liepto galą, 
kur parašyta: 
NAUJAS

Pakaks 
tų, laikas 
eiti ir ką

Ir liaudis šiandien daug ko 
pasimokė, daug ką pamatė ir, 
svarbiausia, suprato, jog lais
vės netekimas, yra m?rtis. Ne
galima jokiems pranašams, jo
kiems reformatoriams pasiti- 

, keti, nes jie visi žiuri savęs, 
o ne kitų! Laikas ir liaudžiai, 
darbininkams, visiems pasirū
pinti savimi, o ne kitais.

Dabar priklauso balsas liaud- 
, žiai!

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU ONOS KARČIAUS
KAS, iš Panevėžio apskričio, Gus- 
tonių kaimo. Atsišaukite: Marijona 
Mažeika (po tėvais), 12445 South 
Eggleston avė., Chicago, III.

REAL ESTATE FOK KALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka. $15.00 savaitei. George’s Cafe 
3465 So. Morgan St.

REIKALINGA MERGINA, tarpe 
20 iki 40 metų amžiaus, prie namų 
darbo. Valgis, kambarys ir mokes
tis. Atsišaukite po 7 vak. 4548 
Wentworth Avė., 2 aukštas. Tel. 
Boulevard 4656.

Vakare, pusė po penkių, Dr- 
De Countinho, portugalas, 
profesorius ekonomijos portu-

town universitete, kuriam te
ko atlankyti Lietuvą šešis kar
tus ir kurį musų šokiais la
bai sužavėjo, pakvietė 
p-lę Eleną Pečiukaitę, 
pianistę ir dainininkę, 
Luomą, suomių kilmės 
solistą Washingtono Simfoni
jos orkestre, suomę Elsa Pera- 
la, žymią -muzikę iš Mimieso- 
los, p. Sarkipaįto', suomių tau
tiškų dainų rinkėją p. Luttio. 
Visus jis pakvietė 
Press Klubą, kur 
mumis skaixįausia 
ir praleidom' apie 
das besišnekličidojant.

Namo!

PASAULIO KARAS! 
kapitalistinių recep- 
liaudžiai spręsti, kur 
daryti.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

mane, 
musų 
Reino 
piano

į brangų 
pavaišino 
vakariene 

tris valaii-

Vakare visa grupė praleido 
vakarą LotVik1 kabarete- Ryto
jaus dieną gavome progos 
biskį pasilsėti ir traukėm Bal- 
timorėn, kur paruošėm pro
gramą ir susipažinom su dau
geliu žymių lietuvių veikėjų. 
Po programo traukėm Chiea- 
gon.

Grįždami atgal jau buvome 
gana pavargę. Apie 9 vai. ryto 
pasiekėme Piltsburghą. Mies
tas ir kloniai buvo apdengti 
storiausia durnų paklode. Va
žiuojant virš tų augštųjų 
atrodė, kad važiuojam 
pragaro. Ten kloniuose, 
kaip kada Susqųehanna 
užlieja namus, o durnai
dulkės smaugia žmones ir ne
ša ligas, yra apgyventi darbi
ninkų. Turtuoliai gi gražiuose 
rūmuose ant kalnų viršūnių 
gyvena.

tiltų 
virš 
kur 
upė 
bei

Skaudu būvio žiūrėti į Pitts- 
burghą, žinant, kad anoj pu
sėj tilto po smaugiančiomis 
dulkėmis ir durnais 
lietuvių kolonijos.

Po savaitės, saulėtų 
Washingtonc, grįžome 
gon ir buvome sutikti 
nijos, žaibų, vėtros ‘ i

randasi

Chica-

Baigiant savo vardu ir vardu 
draugijos noriu išreikšti karš
tą dėkingumą šiems asme
nims už prisidėjimą prie su
kėlimo reikalingų kelionei pi
nigų ir priėmimą Washingto- 
ne, būtent p. Dulinskienei, p. 
p. Alfred Boand, p. p. Albert 
Rose ir p. Charlotte Lewis 
Chen, visi Chicagoj, o Wash- 
ingtone ministęriui žadeikiui 
ir poniai, Albertui Shiupieniui, 
p. Gabrilavičiui, Dr. Brazins- 
kiui, Joe Waięekąuskiehei Al 
ir Mary Ąndrųlioniui, 
Kazakevičiūtei, bei 
Kiaulytei ir Ladui
Visiems nuoširdus ačiū.

Willie 
Sophie 

Esunui.

Vytautas Beliajus.

(GALAS)

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1940 Metams

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio
$25 į menesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak ParK, arti mokyklos, baž
nyčių, geras
smulkesnių žinių rašyti Box M 66, 
17dV bo. Halsted St.

asmens, mokėti po

susisiekimas. Dėl

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

TIKRAS BARGENAS
6 kambarių moderniška reziden

cija, Marąuette Park apylinkėj. 
Timtama dėl visų, kaina prieinama. 
Kurie norite pirKti gerai statytą 
namą, atsišaukite greitai, nes turi 
būti parduotas iki September pir
mos. Ateikite, arba rašykite:

JOSEPH VILIMAS,
6800 So. Maplevvood Avenue.

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

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

936-46 W. Chicago Avenue.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.‘, 
M. Naveraųskięnę — J4ut. rašt., 
10320 So.’ wallacė St.; Anna Dar-' 
gienė—Fin. rašt., 10520 So. Statė 
St.; Paulina Stasiulis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. ’ vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

Kasos

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

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

Dan J. Smith—korespond.,
Susirinki- 

antrą seredą 
mėnesio Hollywood

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

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

Pagelb

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

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

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm—Anta

nas Shihikus, 2851 Lyridale Avė.,

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

FeLDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

NEPAPRASTAS BARGENAS, 4 
kambarių namas, dviejų karų gara
žas. kampinis lotas, naujoj, greitai 
augančioj apylinkėj, 21/ž mylios nuo 
Chicagos .pietvakarių ribose. $3300. 
8100 t>o. Nashville, Cicero 453.

5 KAMBARIŲ MŪRINIS Bunga- 
low, geram stovy, attikas tinkamas 
kambariams, krosnis, platus lotas, 
dubeitavas garažas. Kaina, $4,350. 
3223 So. 54tn Avė., Cicero.

STATYTOJAI IŠMAINYS arba 
.parduos naują, modernišką, 6 kam- 

I barių rezidenciją. Vėliausio pliano
ir mados. 6206 So. Fairfield ir 6645 
So. Maplevvood. Pamatykit statyto
ją, Snaion, Hemlock 8300.

FABMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

1-UKN1SHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON- KAMBARYS, su val
giu ar be valgio. Moteris gyvena 
viena. 3307 So. Wallace St., 2 auk
štas užpakaly.

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržovės. Tik $200 cash, $25 į mė
nesi. 16 mylių nuo vidurmiesčio. 
Kasykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. J 756.

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- 
we)l 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.

160 AKRŲ, 120 AKRŲ apdirbti, 
kiti—^miškas ir ganykla. 8 kambarių 
nan|fls, didelis kluonas, daržinės, 
budinkai geram stovy. Pilnas A-l 
įsrengimas, traktorius, 3 arkliai, 30 
galvijų, Savininkas parduoda už 
^63. akrą su galvijais ir išrengimu. 
Nori pirkti didesnę farmą. Rašyk 
dėl smulkmenų, arba aplankykite 
savininką. Frank Klimas, Corney, 
Michigan.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

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

VVESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

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

tel. Spaulding 3180; Fin. 
Stasys Beneckis, 3247 W.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

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

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

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

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rast., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halstęd st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero. I11;;K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet, 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tęs ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” įkyriojo, s

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-rne puslapyje “Class- 
died' skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veidami:

C AM ai 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir gerų pa
mokinimų.

SEK

Garsinkitčs “N-nose”
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Pašaukė 200 
Klerkų Regist
ruoti Ateivius

Pašto viršininkas, Ernest J. 
Kruetgen, vakar pranešė, 'kad 
dar 200 pašto klerkų buvo pa
šaukti į darbų—vien nepilie- 
čiams registruoti.

Pašaukti yra ne nauji dar
bininkai, bet vadinami pakai
tai (“substitutes”). Juos dabar 
mokina kaip išpildyti blankas 
ir nuimti pirštų antspaudus.

Registracija prasidės antra
dienį, rugp. 27 d. Vakar “Nau
jienose** tilpo sąrašas pašto 
raštinių, kur bus galima regis
truotis. Nepiliečiai galės regis
truotis bet kuriame jų, pasi
rinkdami sau parankiausį.

ATSIDARO
PARODA

Šiandien Fellowsbip įlotose, 
831 W. 33rd Place, įvyks rank
darbių paroda. Paroda atsida
rys 2 vai. po pietų, o užsidarys 
9 vai. vakaro.

Eksponatai, kurie bus rodo
mi, liko vasarinės mokyklos 
mokinių pagaminti.

įžanga nemokama. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Miesto Taryba At
šaukė “Pėstininkų” 
Įstatymą

Miesto taryba nutarė per
svarstyti naują “jaywalking” į ka'p 
įstatymą, kuris buvo išleistas 
prieš dvi savaites. Įstatymas 
draudė ėjimą skersai gatvių 
viduryj bloko, tokiuose blo
kuose, kur ant kampų randasi 
trafiko šviesos. Pagal tą įsta
tymą prasižengėliai butų bau
džiami..

Aid. John S. Boyle (16 var
do) pareiškė, kad įstatymas 
per žiaurus, nes jei pėkščias 
butų sužeistas viduryj bloko, 
jis negalėtų gauti apdraudos 
išmokėjimo; mat, jo sužeidi
mas įvyktų tuo metu, kada jis 
papildė prasižengimą įstaty
mams. Tokiais atsitikimais ap- 
draudų kompanijos nemoka.

Kitą Sumušė 
Maxwell Gatvėje

Prieš kiek laiko Maxwell gat
ves biznieriai kreipėsi į poli
ciją, prašydami, kad daugiai; 
policijantų butų paskirti patro- 
liuoti jų distriktą. Paskutiniais 
laikais, jie skundėsi, čia pri
viso visokių mušeikų ir tas nu- 
baugina kostumierius — dar
ko jiems biznį.

Vakar ir vėl toks nemalo
nus atsitikimas įvyko Maxwell 
gatvėje, vos vienas blokas nuo 
policijos nuovados. Du negrai 
užpuolė ir skaudžiai sumušė 
tufu Manuel Rodreųuez, 645 
Majlison st.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

AR JIESKAI 
DARBO?

j SKAITYK KASDIEN a

^NAUJIENg
*  IR TEMYK SKILTIS—  »

“REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progai sužino tiktai per

NAUJIENAS

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

Kaltina Lietuvj Neatsargiu 
Vairavimu

Jonas Zelnis, 32 metų am
žiaus, 5921 S. Damen avė., bu
vo apkaltintas neatsargiu vai
ravimu po baisios nelaimės, 
kurioje žuvo Theodore Piersal 
la, 11 metų amžiaus, 4847 S. 
Winchester.

Vaikas stovėjo ant “saugios 
salos” gatvėje, prie 49-tos ir 
Ashland avė., kada pravažiavo 
Zelnio trokas. Iš troko išsik- 
šęs dratas nurito Pierallą nuo 
salos ir jis buvo mirtinai su
žeistas. Mirė Southto\vn ligo
ninėje.

Kitos Nelaimės
Dar du vaikai buvo auto

mobilių nelaimių aukos vakar. 
Mary Loftus, 3*/2 metų am
žiaus, 7934 Parnell, mirė St. 
George ligoninėje. Ji buvo su
žeista rugp. 5 d. Arthur Dixon, 
10 metų amžiaus negras, 1227 
S. Sangamon, buvo mirtinai su
žeistas, kada krito huo troko, 
ant kurio jis užsilipo “nemo
kamam raidų/’.

Apie
Automobilius

Pasak Chicago Motor Club 
statistikos departamento, visos 
šalies automobilistai kasmet su
moka valstijų ir federaliniais 
gasolino taksais po daugiau 

$800,000,000, kas lygina
si su mokamai įžangai į kino 
teatrus, pridėjus dar pasigra- 
žinimo išlaidas, taipgi pinigus 
Amerikos moterų sumokamus 
už kosmetikus.

» » »
Pasak Chicago Motor Club, 

Nova Scotia yrą J75 mylių 
naujai ištaisytų vieškelių, kur 
po kiekviena mylia yra 30 to
nų druskos grindinio. Druska 
apsaugo nuo šalimo, taipgi, su
stiprina grindinį.

» » »
Pasak Chicago Motor Club, 

pristatymas pašto kaimuose 
eina 1,390,000 mylių kelio, ne
skaitant pristatymus miestuo
se. Jau tas vienas faktas pa
rodo svarbą gero užlaikymo 
antraeilių kelių, taipjau gerų 
ūkio—marketų kelių.

Sunkiai Serga 
Elžbieta Steliga

Gana sunkiai serga Elžbieta 
Steliga, Žagariečių klubo narė. 
Serga ji jau tris mėnesius. 
Prieš 'kiek laiko jai buvo pa
daryta sunki vidurių operaci
ja,—liko išimtas vienas inks
tas. Pagulėjusi kelias savaites 
ligoninėje, ji grįžo namo. Po 
kelių dienų pradėjo labai pra
stai jaustis ir nepaprastai ko
sėti. Pasirodė, kad plaučiuose 
pradėjo vanduo atsirasti. Pe
reitą savaitę daktaras išleido 
vandenį. Dabar jaučiasi daug 
geriau, nors vis tebėra gana 
silpna.

Jos vyras ir dukrelė, kurie 
jąją slaugo, yra labai susirūpi
nę.

Ponai Steligos yra plačiai ži
nomi biznieriai, seni Cicero 
gyventojai. Adresu 4701 West 
Roosevelt Rd. jie turi gražią 
užeigą.

Kaip jau minėjau, ligonė 
randasi namie- Žagariečiai tu
rėtų ją aplankyti. Kaipo jau
nystės draugė linkiu Steligie- 
nei greit pasvei'kti.

—M. Miravičienė.

• Mrs- Neil Charles Geis, 
6342 Sheridan rd., šiandien 
vaišina neprašytą svetį. Sve
čias—juodas balandis iš Mil- 
waukee, Wis., kuris nakties 
laiku įlėkė per langą.
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Laivu “Samaria” atplaukė iš Angld‘J,s vaikai, kurie Amerikoj pasiliks per 

visą karą.

'J’HlephotP
Toji ko-

r • • J U- a U-AUMK
EVANS TON, ILL. — Kolegijų futbolistų kemanda daro pratimus, 

mauda turės rungtynes su profesionalais futbolininkais.
. S \ % * 'f S t ; ’

—'■r ......---------- r1 ........   - ■ ... Tgnr.U.. .
Us » -.1 . ' V. vz

SUŽEISTŲ ŽMONIŲ GAUDYTOJAI JUOKAI

Niekas negali sau įsivaizduo- mos advokatui apie jį ištikusią
ti, kad tokia nepakenčiama pa-'nelaimę 
dėtis gali gyvuoti šioje civili
zuotoje draugijoje. Nė vienas 
žmogus, negalėtų įsivaizduoti, 
kad “ambulance chasers” yra 
taip gerai organizuoti ir gali 
naudotis iš žmonių nelaimės.
Jeigu pasitaiko automobilio ne
laimė, tai “chaseris” sužino 
apie tą nelaimę ir pasiekia su
žeistojo vietą ar ligoninę taip 
greitai, kaip policija priduoda 
savo raportą. Kur jie gauna tą 
greitą pranešimą apie nelaime? 
Tai klausimas. Bet vienok jie 
gauna jį.

Kada sužeistąjį nuveža į ligo
ninę, greičiausiai pavojingame 
stovyje, taip kad, rodos, nie
kas negalėtų matyti sužeistąjį 
žmogų, išėmus gydytojo ir jo 
šeimos, tačiau organizuoti “am
bulance chasers” prieina pa-
matyti jį ir su dideliu spaudi
mu, visu iškalbumu ir net ro
dydami nufotografuotą čekį, 
kurį jie buk yra gavę iš “In
surance company” už panašų 
atsitikimą. Gaudytojai visuo
met turi savo rankose paruoš
tą kontraktą, ir kuogreičiausiai 
prikalba žmones prie jų. šie 
“ambulance chasers” gaudo 
nelaimės ištiktus žmones viso
kiais budais, labiausiai su do
leriais, kuriuos jie duoda savo 
agentams, apie $5 ar $10 už 
kiekvieną sugautą “žuvį” ar ne
laimėn patekusį žmogų. Jie dis
kredituoja advokatų profesiją 
ir sunaikina apylinkės kolonijų 
biznio ir profesijos pagarbą. 
Daugelis žmonių per kelis me
tus tufi savo privatinį advoka
tą ir juo pasitiki visuose biznio 
reikaluose. Bet kuomet įvyksta 
panaši nelaimė, kol jie gauna 
progos atbusti iš to didelio iš
gąsčio, tie “ambulance chasers” 
juos prikala prie savotiško kon
trakto. Laikui bėgant, sužeis
tasis pasveiksta ir pradeda rū
pintis apie savo padėtį ir tik 
tada ateina pasiskųsti savo šei-

ę ir kadzztokis nežino
mas agentas v^Į/jp bylą.

Aš manau, kad patys žmonės 
šių 

lizdo* Žmones atsi- 
tiems nepageidauji 

chasefs” padeda užlal-

yra kalti už palaikymą 
“chąserių” 
duodai• > miems 
kyti juos pertekliaus gyvenime.

“Ambulance chasers” turi la
bai gražią pasaką, pritaikintą 
sužeistojo šeimai. Tas agentas 
sako: “Tamistai reikės mokėti 
už ligoninę, gydytojui ir tuo 
pačiu laiku užlaikyti savo šei
mą ir padengti visas kitas išlai
das. Jis prižada greitu laiku pa
daryti didelį ir riebų susitaiky
mą su automobilio važiuotoju 
ir dar negana to, jis sako: “Jei
gu Tamista pritruksi pinigų, 
mes iš anksto duosime jums 
kelis šimtus dolerių bėgan
čioms išlaidoms”. Sužeistasis, 
jo šeima, priversti gyvenimo 
reikalų, pasirašo ant tų agentų 
kontraktų ir vėliau būna labai 
apvilti.

Ši “raketierių” sistema buvo 
ir yra ant tiek .išsiplėtusi, kad 
net Slate’s Attoęney Thomas J. 
Courtney buvo pradėjęs gau
dyti ir siųsti į kalėjimus šiuos 
“ambulance chasers”. Jeigu jū
sų gyvenime pasitaikytų pana
ši nelaimė ir pas jus atsilanky
tų tokis nepažįstamas ir nepra
šytas “chaseris”, jūsų pareiga 
butų tuojau pašaukti State’s 
Attorney raštinę ir pranešti jai, 
kad į jūsų namus yra atėjęs 
tokis ir tokis žmogus, reikalau
damas įgaliojimo užvesti bylą 
dėl įvykusios nelaimės. Jus pa
matysite, kad šis “ambulance 
chaseris” šaus per duris tarsi 
perkūno įtrenktas ir daugiau 
jus jo nematysite.

Aš turiu vieną šių agentų au
kų ir greitoje ateityje parody
siu/ kad tie “chaseriai” yra be 
sąžines, be principų ir be tei
singumo. Kuomet žmogus pa
matai išnaudotą asmenį, yra 
pareiga pranešti plačiai visuo-

Kvailys ir jo pinigai greitai 
persiskiria. Bet aš norėčiau ži
noti tai kas atsitiko, kad jie 
šviso suėjo?

.. — x —
-- X — .. .

Kas gi atsitiko su ta mu
sų dąinininke. Ko ji:taip šoki
nėja?

— Šįvakar gavo devyn’s bu
kietus gelių.

—■ Tai ką, ar jai dar neuž
teko? ; .

— Ne, ji užmokėjo už de
šimts bukietų.

— x —
Svečias valgykloj patarnau

tojui, piktai: žiūrėk, tamsta, 
sriuboj radau šį guziką!

PATARNAUTOJAS: O, la
bai ačiū pone, labai ačiū, ne
galėjau įsivaizduoti kur aš jį 
pamečiau.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus. j

‘Naujienos” įsteigė Lietuviški 
Parengimų Informacijų Biurą

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

menei, kad ji butų pasiruošus! 
apsisaugoti, jei nelaimė ištiktų 
jos šeimą.

Adv. Charles P. Kai.

Ką gali padaryti 100 
dainininkų

Kai klausaisi stipraus balso 
dain ninko, atrodo, kad štai 
dar truputį sustiprės jo balsas 
— ir sietynai nukris nuo lu
bų, sugrius kolonos, remiančios 
salės skliautus, ir po trobesio 
griuvėsiais žus dainininkas ir 
n ekuo nedėti klausytojai.

Tačiau toks įspūdis yra ap
gaulingas. “Griausmingas” dai
nininko balsas atrodo toks ga
lingas tik todėl, kad musų au
sys yra nepaprastai jautrios 
garsui. Iš tikrųjų net šimtas 
stipriausių dain.ninkų, dainuo
jančių choru, negalės ne tik 
sugriauti akmeninių kolonų, 
bet nė . nepajudins šiaudinės 
trobelės sienų.

Jei garso energiją, kurią iš
plečia choru dainuoją šimtas 
stipriausių dainininkų, panau
doti motorėliui, tai pastarasis 
galės palaikyti degimą mažy
tės 10 vatų elektros lemputės.

(M)

Iš Suvalkiečių 
Draugijos

Sekamas Suvalkiečių Drau
gijos susirinkimas įvyks kitą 
ketvirtadienį, rugpiučio 29 d., 
Dariaus-Girėno svetainėje, 
4418 S. NVestern avė. Susirin
kimas prasidės 7:30 vai. va
karo. Visi nariai būtinai susi
rinkime dalyvaukite, nes jis 
bus labai svarbus. Choras per 
vasarą niel^o neveikia, bet ki
tą mėnesį pradės ir vėl pamo
kas laikyti.

Šia proga noriu priminti, 
jog rugsėjo 1 d. įvyks suval
kiečių išvažiavimas į Beverly 
Shores, pas A. Zabukienę. Dr- 
ja paskyrė pusbačkį alaus. Be 
to, susi dėsime po 60 centų ir 
turėsime visokiausių valgių; 
virštienos, dešrų, kumpio ir tt. 
Jaunuoliams tik 30 centų te
reikės mokėti.

Bilietams platinti komisija 
susideda iš J. Misevičiaus, O. 
Svirmickienės, V. Juškos, M. 
Carters ir M. Karaliūnės. Kai 
kurie draugijos nariai taipgi 
bilietus platina.

—Koresp. O. Svirmickienė.

Atletikos Gabumai 
Ne Vietoj Prie 
Kūdikių

18 APYLINKĖ. — Tūlas sies 
apylinkės gyventojas, Emil Ni
ekei, 1340 W. 18 Place, antra
dienį žaidė su savo 5 mėnesių 
amžiaus dukrele, Irene. Moti
nos myli supti kūdikius ant 
rankų, nes, matyti, tas kūdi
kiams patinka. Vyrai, betgi, 
daugiau atletiški, tai jų tarpe 
kaž kokiu budu atsirado papro
tys mesti kūdikius į orą. Kū
dikių klykimas, kai-kur'e ma
no, parodo, kad ir tas “trjk- 
sas” jiems labai patinka.

Gal ir patinka, bet Emil Ni
ekei patyrė, kad atletika prie 
kūdikių ne vietoj.

Mažoji Irene kr to iš jo ran
kų ir mirtinai susižeidė. Ji mi
rė St. Anthony’s ligoninėje.

Vakar koronieriaus džiurė 
išteisino tėvą, nuspręsdama, 
kad mirtis buvo nela minga.

Tėvas išteisintas, bet kokia 
gal būt jo širdis? Jo tas ištei
sinimas nenuramins. Iš tos bai
sios tragedijos lai bus pamo
kinimas ir kitiems tėvams.

MASKVA, Rusija, rugp. 21 
d. — Rusų vyriausybė paskel
bė premijas tiems piliečiams 
kurie atidengs aukso ar plat - 
no minas. Reikalas ieškoti nau
jų minų yra toks didelis, kad 
vyriausybė siūlo po 3,000 rub
lių atlyginimo ^radėjui. Komu
nistai visai užmiršo kovą prieš 
kapitalizmą ir nuėjo tiek toli, 
kad radėjam net siūlo duoti 
akcijas jo paties surastose auk
so ir platino kasyklose.

Penktadienis, rugp. 23, 1940

VAKAR CHICAGOJE
• Policija vakar į proto li

goninę nuvežė 24 metų amž. 
Charlottc VVilagaraitę, nuo 
4708 Le Moyne st- Ji užsiraki
no namų virtuvėje ir mėgino 
padaryti sau galą, atsukdama 
gazą pečiuje. Jos motina pa
šaukė policiją, kuri išmušė 
langą, kad ją išgelbėtų.

• Biznio nepasisekimai taip 
surūpino Alfred Germain, 51 
metų amžiaus, kad vakar, ne
matydamas kitos išeities, jis 
nusižudė, nusišaudamas savo 
taverne, adr. 6133 North Clark 
Street.

• Carl W. Jentsch, 57 metų 
amžiaus, bedarbis ir penkių 
vaikų tėvas, pasidarė sau galą 
vakar šokdamas prieš ateinan
tį Illinois Central traukinį prie 
121 place ir Ada st. Jis gyveno 
adr. 12057 So. Halsted st.

• Kita auka saužudystės 
bangos, kuri perbėgo Chicagą 
vakar, buvo Fred Bormanu, 
49 metų amžiaus, nuo 2328 
Berteau avė. Jį rado pasikoru
sį Harns parke.

• Per ateinančias 60 dienų 
George Wolczynskio draugai 
galės jam rašyti laiškus, visus 
adresuojant į Br1dewelle. Jis 
ten pateko, kada policija jį 
patėmijo bedaužant automobi
lių langus prie Hermitage ir 
Crystal sts. Jis gyveno adr. 
1668 Division st.

...................... ——..........

Diena Iš Dienos
Chas. Krisčiunas 
Išvyko Atostogų

T0WN OF LAKE. — Vie
tos gerai žinomas biznierius p. 
Chas. Krisčiunas išvyko bisku- 
tį šviežio oro pakvėpuoti pas 
buvusį chicagietį p. Joną Yušką 
i Druce Lake, III. Kartu su p. 
Krisčiunu išvyko ir jo geras 
draugas Jos. Stankus, 2527 W. 
45th St. Paviešėję pas pn. Yuš- 
kas kiek laiko vėliau dar ke
tina pasukti ir j Rhinelander-, 
Wis.

Kazys Krisčiunas laiko ta
verną prie 4501 So. Ashland 
Avė. Jo duktė Christina yra 
plačiai yinoma radio daininin
kė, kuri dažnai dainuoja per 
“Naujienų” Radio programą.

—V B A.

Išsiėmė Leidimus
V pHvboms

(Chicago j)
Howard Fulkersc-n, 29, su

Jean Kruk, 23
George Kelder, 23, su Mary

Markas, 20
Albert Kantrim, 25, su Eu- 

nice Wennerstrom, 22
Michael Bordos, 19, su Al

dona Nakrosius, 16
John Blumberg, 31, su Es- 

telle Saviekus, 35
Charles Strand, 30, su Louise

Kazakevich, 22
Matthevv Albinger, 26, su

Agnės Marcukaitis, 31
Anthony Žiles Jr., 21, su Ce- 

celia Ramanauski, 27
John Tomasko, 55, su Vero- 

nica Protas, 46
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