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RYTU IR VAKARU PRIEMIESČIUOSE 
SUKELTI DIDELI GAISRAI

Anglai reikalauja bombarduoti Berlyną
Kelias dienas aprimusi vokie

čių aviacija vėl pradėjo masi
nius puolimus prieš Angliją. 
Vakar Hitleris pasiuntė dau- 
giau negu tūkstantį orlaivių 
Londonui ir pakraščių uostams 
bombarduoti.

Vokiečių lakūnai, pasinaudo
dami neaiškia mėnulio šviesa, 
vakar naktį smarkiai bombar
davo Londoną. Keli šimtai vo
kiškų lėktuvų išmetė tūkstan
čius svarų sprogstamos medžia
gos ant ramių Londono gyven
tojų.

Vokiečiai vartojo gaisrą ke
liančias bombas. Daugelis bom
bų pataikė į gyventojų namus 
ir sukėlė didžiausius gaisrus. 
Gaisrų liepsnos buvo tokios di
delės, kad matėsi nuo kelioli
kos mylių atstumos.

Daugiausia nukentėjo rytų 
ir vakarų Londono priemies
čiai. Nespėdavo ugniagesiai už
gesinti sukeltus vienus gais
rus, išmestos naujos bombos 
sukeldavo kitus. Civiliniams 
gyventojams vokiečiai padarė 
labai didelių nuostolių, <iors 
kariškų taikinių, beveik visai 
nepataikė. Rytuose daromo 
bombardavimo metu padaryta 
šiek tiek nuostolių uoste, bet 
šiaip daugiausia nukentėjo nie
ku dėti gyventojai.

Didmiesčio bombardavimu 
vckiečiai norėjo palaužti anglų 
moralę, įgązdinti gyventojus, 
kad galėtų lengviau juos įveik
ti, kai siųs savo okupacinę ka
riuomenę. Kol kas vokiečiai pa
siekė tiktai priešingų rezulta
tų. Anglai be galo pasipiktinę 
tokiais vokiečių veiksmais ir 
reikalauja tuojau bombarduoti 
Berlyną. Minia reikalauja, kad 
vokiečiams butų atsilyginti to
kiomis pat arba dar stipresnio- 
mis bombomis. Oficialių vald
žios atstovų pareiškimo šiuo 
reikalu dar nėra. Nežinia ar 
britai keršys vokiečiams.

Be Londono, vokiečiai vakar 
smarkiai bombardavo Ports- 
mouth, Yarmouth ir kitus uo
stus. Uostuose sukelta gaisrų 
ir padaryta nuostolių. Anglų 
orlaiviai gynė Londoną ir ki
tus miestus. Anglams pavyko 
vakar numušti 45 vokiečių lėk
tuvus. Anglai neteko 10 sa
vųjų.

Naujai pradėti vokiečių puo
limai gali išsivystyti į vokie
čių ruošiamą invaziją. Anglai 
tvirtina, kad vokiečiai invazi
jai yra pasiruošę. /Hitlerio ke
lionė į pirmąsias fronto linijas 
tatai patvirtina, šiuo momentu 
žiauri kova yra tęsiama be su
stojimo ir teks laukti kovos 
išdavų.

x NAUJIENV-ACME Telephotc
Kino teatras Londono priemiestyje, kurį sugriovė

naciu bombos.v

Gudriai maskuoja
mi orlaiviai

LONDONAS, Anglija, rugp. 
25 d. — Anglų dažytojai da
bar pradėjo tepti orlaivius to
kiu budu, kad priešas negali 
aiškiai atskirti koks yra orlai
vių kiekis. Vieną apatinę orlai
vio pusę nudažo sidabro spal
va, o antrąją juoda. Kai du to
ki orlaiviai pakyla į didelį auk
štį, tai gaunasi optiška apga
vystė. Sidabro spalva prapuola 
ir atrodo tarytum skristų tik
tai vienas orlaivis. Visa tai 
yra labai gerai, tiktai nežinia 
kuriam tikslui anglai skelbia 
šitokį dangstymosi būdą viešu
mon.

Petain lenkus laiko 
nelaisvėj

VICHY, Francuzija, rugp. 
25 d. — Nutraukus karą su 
vokiečiais, Francuzijoj pasiliko 
apie 15,000 lenkų kareivių. Da
lis lenkų kareivių suskubo pa
kliūti Anglijon ir ten toliau 
tęsia karą. Kita dalis pateko 
Šveicarijon, buvo demobilizuoti 
ir dabar laikomi koncentraci
jos stovyklose; Vokiečiai įsa
ke demobilizuoti ir Francuzi
joj pasilikusias lenkų kariuo
menes dalis. Petain taip ir pa
darė, bet lenkų namo nepalei
do, laisvės jiems nedavė. Vy
riausybė sudarė darbo batali- 
jonus ir lenkų kareivius su
skirstė į nedidelius vienetus, 
kuriuos naudos įvairiems vie
šiems darbams. Prancūzai ger
bia lenkų kareivius, nes kare 
jie parodė reikalingo sumanu
mo ir pakankamai drąsos.

Petain nesirūpina 
nuteistaisiais

CAYENNE, Francuzų Gija- 
na, rugp. 25 d. — Padėtis 5,- 
000 francuzų nuteistųjų yra la
bai bloga. Nuo karo pradžios 
niekas Gijanon nesiunčia mai
sto ir iš viso nieku nesirūpina. 
Nuteistųjų prižiūrėtojai .siuntė 
telegramas į Francuzija, bet 
Petain vyriausybė nieko neat
sakė. Prižiūrėtojai negali su
valdyti kas kartą vis labiau 
maištaujančių nuteistųjų. Pri
žiūrėtojų pareiga aprūpinti nu
teistuosius maistu, bet maisto 
jie ne tiktai nuteistiesiems, 
bet ir sau vi.sai neturi. Prižiū
rėtojai nesijaučia pakankamai 
stiprus sukilimui suvaldyti. Ga
lima laukti labai žiaurių sker
dynių nusikaltėlių tarpe, o vė
liau ir sukilimo. Daugelis nu
teistųjų jau pabėgo iš Gija- 
nos. i

Graikai laukė 
invazijos

ATĖNAI, Graikija, rugp. 25 
d. — Praeitą naktį visa Grai
kija buvo nerami, nes laukė 
italų invazijos. Graikų sostinėn 
atėjo žinios, kad italų fašistai 
turi viską paruošę ir valanda 
iš valandos galima laukti puo
limo. Vyriausybė davė įsaky
mus pasienio sargyboms aty- 
džiai daboti kiekvieną priešo 
judėjimą. Vyriausybė uždrau
dė laivams plaukioti naktį, kad 
graikų laivas nebūtų palaiky
tas priešo laivu ir nenuskan
dintas. Graikai buvo pasiryžę 
ginti savo kraštą nuo užpuo
likų.

Olandijos pavergi
mas didėja

AMSTERDAMAS, Olandija, 
rugp. 25 d. — Olandiją okupa
vę vokiečiai pranešė, kad jie 
nesikišią į olandą, vidaus tvar
kymosi reikalus. Vokiečiai“ rū
pinsis tik karo dalykais, palik
dami olandams patiems tvar
kytis kitus krašto reikalus. 
Bet dabar matome, kad vokie
čiai kasdien vis daugiau (sau 
teisių savinasi. Ligi šiam me
tui aukštus valdininkus galė
jo skirti tiktai karalienė, kon
stitucinei vyriausybei pasiū
lius. Dabar vokiečių paskirtas 
Olandijos gubernatorius Seys 
Inųuart pats sau pasiėmė auk
štų valdininkų skyrimo teisę. 
Jis pats pasirašė dekretą, ku
riuo pasiima sau teisę ir at
statyti jam nepalankius valdi
ninkus, ne vien tiktai naujus 
skirti.

Trocki laidos 
Meksikoj

MEKSIKA, sostinė, rugp. 25 
d. — Trockininkai buvo pasi
ryžę atvežti užmušto savo ly
derio lavoną Amerikon ir New 
Yorke padaryti laidotuves. To
kių laidotuvių tikslas buvo gry
nai propagandistinis. Buvusio 
bolševiko šalininkai norėjo dar 
padaryti šiek tiek propagandos 
savo lyderio palaikais. Kadan
gi Trockis nebuvo Amerikos 
pilietis, nieku Amerikos visuo
menei nepasitamavo, niekad 
čia negyveno, tai Amerikos 
konsulai nedavė leidimo laido
tuvėms. Dabar trockininkai tu
rės atsisakyti savo sumanymo 
ir laidoti užmuštąjį Meksikoj.

Taiklus šovikas
LONDONAS, Anglija, rugp. 

25 d. — Britų Admiralitetas 
šiandien pranešė, kad vienas 
jurininkas, kuris valdė prieš
lėktuvinę kanuolę žvėjinio lai
vo Trapper, trims šovinių ap
kaboms numušė du vokiečių 
orlaivius, o kitus du sužeidė.

Laivas buvo apšaudomas kul- 
j kosvaidžiais, bet visi liko svei- 
|ki.

Vyskupai palaikys 
nacius

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 25 d. ■— Sekantį mėne
sį Fuldoje susirenka konferen
cijai Vokietijos katalikų vy
skupai. Informuoti ^vokiečių 
valdžios sluoksniai tvirtina, 
kad minimoj konferencijoj vo
kiečių vyskupai paruoš laišką 
į visą vokiečių tautą, kuriame 
kvies katalikus palaikyti Hit
lerį kare prieš Angliją. Vysku
pai įsakys katalikams kęsti be 
jokio murmuravimo visas karo 
sunkenybes nacių kovoje dėl 
vokiečių laisvės. Nėra žinių ar 
Vatikanas patvirtins tokį vy
skupų nutarimą. Butų labai 
stebėtina, kad Vokietijos ka
talikai palaikytų Hitlerį, kada 
šis yra didžiausias katalikybės 
priešas.

Trockio žudikas — 
GPU agentas

MEKSIKO, sostinė, rugp. 25 
d. — Pas Trockio žudiką rasta 
pasižymėjimų knygutės su įvai
riais popiergaliais. Viename jų 
pažymėta, kad Trockis jam lie
pęs vykti į Rusiją ir nužudy
ti Staliną. Meksikos policija 
netiki šių, Trockiui primetamų, 
pastabų tikrumu. Kiti skaito 
šią pastabą dar vienu įrodymu, 
jog žmogžudys yra tikras GPU 
agentas. Maskvos slapta poli
cija moka taip gerai viską or
ganizuoti, kad tiktai jai vie
nai gali ateiti į galvą žmog
žudžiui liepti užsirašyti toki 
nepatikėtiną dalyką.

Minuoia savo 
vandenis

ATĖNAI, Graikija, rugp. 25 
d. — Vyriausybės sluoksniai 
praneša, kad graikų vyriausias 
kariuomenes štabas nutarė mi
nuoti Artos įlanką. Tai yra 
vieta, kur ita’ai pirmiausia ga
li pradėti puolimą. Tuo pačiu 
metu graikų -karo sluoksniai 
išskyrė visą eilę karo zonų, 
kuriose yra uždrausta sveti
miems lėktuvams skraidyti. 
Graikų vyriausybė infomąavo 

; svetimas valstybes apie projek
tuojamų vandenų minavimą.

Gen. de Gaulle ar
mija didėja

LONDONAS, Anglija, rugp. 
25 d. — Pranešama, kad bu
vęs francuzų artimųjų rytų ar
mijos štabo viršininkas pulk. 
Larminat prisidėjo prie de 
Gaulle armijos ir tęsia karą 
prieš vokiečius kartu su bri
tais. Kartu su šiuo karininku 
perėjo didelis karininkų ir ka
reivių skaičius pas anglus. Per
ėjo keli pulkai.

Francuzai šaudosi 
su japonais

LONDONAS, Anglija, rugp. 
25 d. — Gauta tikrų žinių, 
kad francuzų ir japonų karei
viai pasikeitė smarkiais šūviais 
francuzų Indokinijoj. Susišau
dymas įvyko netoli Tunglun 
miesto, dviejų mylių atstumo j 
nuo rubežiaus, francuzų pusė
je. Japonai prieš keletą savai
čių pareikalavo iš francuzų ka
ro bazių Indokinijoj. Bet jie 
nelaukia kol reikalas bus ofi
cialiai išspręstas. Įsibrovimą 
Indokinijon jau pradėjo, šį kar
tą pasitraukė, bet nežinia ar 
tą patį padarys sekantį kartą.

Naujos karo bazės
HAMILTON, Bermudos sa- 

108,.^ ryo. 2p. d,— Bermudos 
salų gubernatorius generolas 
Denis Bernard, informuodamas 
salų parlamentą apie naujai 
susidariusią padėtį, pasakė, 
kad Bermudos įlankose ir uo
stuose leidžiama 99 metų lai- 
kotarpyj Suvienytoms Ameri
kos Valstybėms turėti karo ba
zės. Tai pirmas oficialus pra7 
nešimas apie naujai įsigyjamas 
Amerikos karo bazes. Ligi 
šiam metui buvo žinoma, kad 
britai leis amerikiečiams kurti 
karo bazes, bet konkrečiai nie
kas nežinojo kur tos bazės bus 
steigiamos ir kada bus reali
zuotas jų perleidimas. Valdžios 
sluoksniai Washingtone, kurie 
tas derybas veda, nei vienu žo
džiu apie tai neprasitarė.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Vokiečiai antrą kartą bombardavo Londoną. Sukėlė nau

jų gaisrų.
— Vokiečiai praneša, kad bombardavimo metu sugriovė 

Rolls-Royce fabrikus Anglijoj, kuriuose buvo gaminami avia
cijos motorai.

— Vokiečiai leido franeuzams pasilikti tiktai 100,000 di
dumo kariuomenę.

— Anglų orlaiviai bombardavo Berlyną.
— Vengrų vyriausybė paskelbė naują mobilizaciją, pakvie

tė karo technikus ir perspėjo gyventojus dėl orlaivių atakų. 
Tai daroma dėl nesusitarimų Transilvanijos reikalu.

— Meksikos generolai, Almazan šalininkai, apleido Mek
siką.

— Antro bombardavimo metu Londono centre sukelta di
deli gaisrai. Ligi šiam metui degė tiktai Londono priemies- 
v • •ciai.

— Anglų orlaiviai bombardavo šiaurės Francuziją, Olan
diją ir žymesnius Vokietijos pakraščių miestus.

— Anglų aviacija išmetė bombas Milane ir Turine. Or
laiviai perskrido Šveicariją labai didelėj aukštumoj.

DUBLINAS, Irlandija, rugp. 
25 d. — Vyriausybė įvedė la
bai griežtą karo cenzūrą vi
soms karą liečiančioms žinioms. 
Ligi šiam metui airių laikraš
čiai galėjo spausti karo pra
nešimus be jokios cenzūros. 
Dabar visos žinios liečiančios 
karo veiksmus, bombardavimus, 
Irlandijos žemėlapiai ir kitos 
žinios, kurois netiesioginiai ga
li patarnauti priešui, turi bū
ti specialiai pastatytų cenzo
rių patikrintos. Kai kurie ^laik- 
raščiai gavo įspėjimą atnešti 
cenzūruoti visą laikraštį.

VATIKANAS, Italija, rugp. 
25 d. — Pranešama, kad Mus- 
solini vyriausybė areštavo še
šis asmenis, kurie vare cuk
raus šmugelį. Jie stengėsi nele
galiu budu iš Vatikano įgaben
ti cukrų į Italiją. Tokiu budu 
buvo šmugeliuojamas ne vien 
tiktai cukrus, bet kava ir kiti 
maisto produktai. Italijoj jau
čiama didele maisto stoka. Pir
miausia maistą suvaržė fašis
tų vyriausybė, o dabar beveik 
nieko negalima gauti pirkti rin
koje. Už nelegalų maisto įga-

Neutraliems liepia 
priešintis

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 25 d. — Vokiečių val
džios atstovai šiandien perspė
to neutraliuosius dėl britų duo
damų leidimų plaukioti. Vokie
čiai neutraliems liepia neklau
syti britų nurodymų ir neimti 
leidimų plaukiojimui. Kaip ži
nome, britai neleidžia ne u trr. 
tiems laivams vežti prekių, jei
gu laivai neturi reikalingų bri
tų valdžios leidimų. Vokiečiai 
sako, kad toki leidimai nėra 
reikalingi, britai negali visur 
kontroliuoti. Leidimų ėmimą 
vokiečiai skaitys veiksmu prie
šingu neutralumui.

Pranašauja blogas 
žinias

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 25 d. — Vokiečių laik
raščiai rašo apie juodus debe
sis, besirenkančius albanų-grai- 
kų pasienyj. Vokiečiai sako, 
kad jie neturi žinių apie italų 
reikalavimus, surištus su bri
tų karo bazėmis Kretos ir Kor- 
fu salose. Bet jie tvirtina turi 
patikimų žinių, kad netrukus 
italai Įteiksią griežtus reikala
vimus Graikijai. Jeigu graikai, 
rašo, ir toliau dar tebetikės 
britų duotomis garantijomis, 
visa tai gali privesti prie la
bai blogų pasekmių ir Balka
nuose karas tada gali būti be
veik neišvengiamas.

Prezidento atsista
tydinimas ne

priimtas
BUENOS AIRF2S, Argenti

na, rugp. 25 d. — Sostinėje 
įvyko bendras parlamento ir 
senato posėdis, kuriame buvo 
svarstomas Argentinos prezi
dento atsistatydinimo pareiški
mas. 170 atstovų pasisakė prieš 
atsistatydinimą ir tiktai vie
nas už. Tokiu budu prezidento 
Ortiz atsistatydinimas nepri
imtas ir jis pasilieka Argen
tinos prezidentu. Turima žinių, 
kad nepatenkintieji karo sluok
sniai darė pasitarimus pervers
mui, bet palikus Ortiz prezi
dentūroj tikimasi, kad nera
mieji bus suvaldyti. Gatvėse

Francuzijoj stipri
nama cenzūra

VICHY, Francuzija, rugp. 
£'5 d. — Petain vyriausybe pra
nešė, jog šiandien yra paskelb
tas naujas įstatymas spaudai 
tvarkyti. Ligi šiam metui at
sakomybę dėl paskelbtų žinių 
turėjo nešti laikraščių redakto
riai - arba direktoriai. Kai vy
riausybė įvesdavo cenzūrą, tai 
atsakomingi būdavo cenzoriai. 
Sulig naujai priimtu įstatymu 
atsakbmingais bus laikraščių 
jsavininkai. Vidaus ir užsienio 
politikos reikalais vyriausybė 
darys nurodymus, kurių redak
toriai bus priversti laikytis. 
Už nepildymą duotų nurody
mų, bus baudžiamas savinin
kas. Informacine agentūra Ka
vas bus pertvarkyta, suvalsty
binta ir duotas kitas vardas.

Galimas karas 
Balkanuose

BUDAPEŠTAS^ Vengrija, 
rugp. 25 d. — Nutrukus ven- 
grų-rumunų deryboms dėl Tran
silvanijos, abi valstybės pradė
jo ruoštis ginkluotam susirė
mimui. Rumunai pašaukė at
sarginius, o vengrai pasiuntė 
prie rubežiaus naujas kariuo
menės dalis. Rumunai visur 
sustiprino sargybas. Ypatingai 
.stipriai saugojami geležinke
liai. Karalius Karolis asmeniš
kai deda pastangas surasti ga
limybes susitarti geruoju ir iš
vengti ginkluoto konflikto. ,

VICHY, Francuzija, rugp. 
25 d. — Valdžios sluoksniai 
praneša, kad užsienyj gyvenan
ti belgų vyriausybė yra nusi
stačiusi atsistatydinti, nes prie 
susidėjusių sąlygų ji negalinti 
veikti. Belgų vyriausybė dėjo 
pastangas sugrąžinti Belgijon 
visus karo pabėgėlius belgus. 
Kai Francuzija nustojo Vesti 
karą su vokiečiais, belgų vy
riausybė labai mažai ką gali 
padaryti savo kraštui išlaisvin
ti. Toks yra belgų ministerių 
daugumos nusistatymas.

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

--------- ■ ................ .

vakare buvo daromos demon- 
benimą Italijon baudžiama di- stracijos ir girdėtis Šukiai: Te- 
delėmis bausmėmis. Fašistai gyvuoja Ortiz! Tegyvuoja de- 

jnori kontroliuoti visą importą. Imokratija! šalin fašizmas!

Debesuotas, galimas lietus.
Saulė teka 6:07 v. r., leid

žiasi 7:37 v. v.
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ISPANŲ LAISVES KOVA
(Tęsinys)
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KOVOS SEVILIJOJ
Fašistų mušis laimėtas per 

radiją.
Generolas Keipo de Liano šeš

tadienio rytą paskutinį kartą 
prižadėjęs ištikimybę respubli
kai, sukvietė savo ištikimuosius 
ir užėmė siunčiamąją radio sto
tį. Per radiją išdrožė pirmą sa- 

' vo kalbą ir laimėjo pirmą mū
šį. Laimėjo mūšį, nes per radi-

pasakojo, kad niekas nežinojo 
kas darosi. Jis pasisakė, kad jis 
sukilęs kartu su Afrikos gęue-

liau pasilieka respublikonu, jis 
tiktai reikalaująs atstatydinimo 
Kiroga ir vietoj Asania vėl no
rįs matyti savo švogerį Alkani 
Zamora.

Darbininkų de Liano priža
dėjo visai neliesti, o kad savo 
simpatijas darbininkams paro-

rų savininkus ir per radijų pra
dėjo leisti Marselietę. Savo, kaly
bas baigdavo: “Tegyvuoja res-

Sevilijos gubernatorius Varč
ia taip pat nežinojo kas daryti. 
Jis manė užimti radio stotį ir iš 
ten išvyti generolą, bet niekaip 
nedrįso imtis to žygio. Darbi
ninkams atsisakė ^uoti ginklus. 
Vietoj griežtų įsakymų ir ener
gingų veiksmų, Vąrela respu
blikoniškiems policininkams 
nieko nesakė, bet patarė elgtis 
kaip jie geriau išmaną. Tuo tar
pu civilinė gvardija pamažu už
iminėjo vis svarbesnes miesto 
vietas. Miesto centre darbi n in- 
kai nieko negalėjo padaryti, bet 
savo kvartaluose jie patys pra
dėjo kovą. Ypatingai gerai įsi
stiprino Triana kvartale, šešta
dienį Keipo de Liano darbinin
kų visai nelietė, bet kai Sevils- 
jon atvyko pirmas maurų pul
kas, atvežtas iš Afrikos, prieš 
Trianą taip pat pradėjo ataką. 
Septynias dienas laikėsi Sevili
jos darbininkai Trianoj, bet vė
liau maurų buvo nugalėti. Dalis, 
jų sugebėjo pabėgti į Sicrra Ne
valią, bet dauguma rado mirtį 
pačioj Trianoj.

publika K*
Bevalis Andalūzijos guber

natorius.

Šaudo pasidavusius respubliko
niškus policininkus.

Respublikoniška gvardija, ne-

Maurąį laimi pirmą mūšį.
Kad ikso gubernatorius Ząpi- 

ko, informuotas apie Sevilijos į- 
vykilis, sutiko vis dėlto dUq.fi 
darbininkams ginklus., Ginklų 
buvo nedaug* todėl šie ir nedrį
so pulti kareivinių. Be to, įgu
los viršininkas visą laiką tvirti
no, jog jis yra ištikimas respu
blikai, ištikima esanti ir visa 
karininkija. Darbininkija ne
puolė kareivinių, bet pradėjo 
naikinti falangės lizdus, degin
ti kai kuriuos vienuolynus. Ji 
buvo padėties valdove ligj pir
madienio, kai į uostą įplaukė 
pirmas karo laivas su maurais. 
Išlipus pastariesiems, prie jų 
prisidėjo Kadikse esanti kariuo
menė ir civilinė gvardija. Per 
24 valandas Kadikse buvo likvi
duota ne tiktai respublika, bet 
buvo sušaudytas ir provincicjos 
gi^berną torius.

.Granada, Kordoba, Huelva ir 
kiti Anadluzijos miestai pateko 
į fašistų rankas vien tiktai to
dėl, kad jų gynėjai neturėjo pa
kankamai ginklų. • Tuo tarpu 

,ten įsigalėjusiems fašistams pa
galbon atėjo skaitlingi maurų 
batalijonai.

Malagą išgelbėjo gaisras.
Tuo tarpu Malaga ir Jaen ne

pateko jų rankosna. Malagoj ė- 
jo žūtbūtinė kova. Buvo tokių 
momentų, kada buvo neaišku 
keno bus pergalė. Darbininkai,

Siunčia pagalbą Madridui.
Pačią liepos 19 asturiečiai ga

vo šaukimų iš Madrido, kuriuo- 
buvo prašoma patyrusių kQ- 

vo$e vyrų, kurie mokėtų gerai 
vartoti dinamitą. Asturiečiai pa
siuntė dvi dideles kolonas. Pra
šė ir trečiosios. Aranda įtikinė
jo susirinkusius kairiųjų atsto
vus, jQ^ reikalinga siųsti ir tre
čiąją, nes, girdi, prakišus sosti
nę, fašizmas įsigalėsiąs visoj Is
panijoj. CNT jokiu budU n^no- 
nėfp daugiau žinomų iš Asturi- 
j.ų siųsti, kol Jie nepaimsią sa
vo kontrolėn kareivinių ir visų 
ginklų. Aranda jiems dar kartą 
patikrino savo ir visų įgulų iš
tikimybę. Į Oviedo pradėjo 
traukti iš visų provincijos vietų 
angliakasiai. Pradėjo į miestą 
trauleti ir civilinė gvardija.

Nežiūrint į Arandos tvirtini
mus, CNT nariai juo nepasiti
kėjo, o Kabaliero tendencijos 
socialistai, kurių Asturijose bu
vo dauguma, reiškė didelių a- 
bej.onių.. Netrukus gavo įsitikin- 

jpg jų abejonės buvo ne be 
įiagrindo.
Pulkininkas Aranda apgauna 

kareivius.

jokių abejonių, jis pats infor
mavo liaudies fronto atstovus 
apie ruošiamą kariuomenės pa
sivaikščiojimą. Jo respubliko- 
niškumu neabejojo nei Oviedo 
gubernatorius, kurio kabinete 
ėjo visi pasitarimai, nei res
publikoniškos partijos, nei da
lis socialistų, labai jau respubli
koniškai nusiteikusių.

Su muzika kariuomenė pra
dėjo žygiuoti iš kareivinių. Res
publikonai, ją lydėdami, plojo 
ir džiaugėsi, kad Asturijų gar
nizonai ne fašistiški, kad jie ei
ną respubliką ginti. Bet labai 
greitai jiems buvo parodyta ir 
kita medalio pusė. Vos tiktai 
pulkininko Aranda batalijonai 
pasiekė svarbesnes strategines 
miesto vietas, pradėjo jas uži
minėti, jose stiprinosi, o artė
jančius žmones ėmė vyti tolyn. 
Su kariuomene broliautis atėju
sieji respublikonai ne tiktai bu
vo nuginkluojami, bet ir veda
mi į komandai!turą, iš kur jie 
jau nebuvo išleidžiami.

(Bus daugiau)

Mrs. A, K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HĘMLOCK 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-R 3.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tek PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 ' 

Namų Tel. VINCENNES 5272

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

bernatoriaus, taip pat pasida
vė sukilusiam generolui. Šis la
bai mažai juos tardė. Išrikiavo 
ir paklausė, kurie iš jų yra res
publikonai ir kurie ne. Respu-

ma, liepė žengti 10 žingsnių pir
myn ir ten pat juos sušaudė,, 
o kitus jis paėmė savo tarny
bon.

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Japonai be vokiečių 
nepradeda

HANOJ, Indokinija, francu- 
zų kolonija, rugp. 23. d. — Tu- 

kad japonų eks- 
nepradedama

Respublikonai patikėjo sukilu 
siu generolu.

Keipo de Liano kalbos pavei
kė ir kitų Andalūzijos provinci
jų gyventojus. Niekas pradžioj) 
nežinojo kas darosi. Ypatingai) 
dvėjojo ^yįiraUš' rėspuį
blikonai. Jeigu jap generolai 
nemano respublikos naikinti,, 
galvojo jįe, na tai kuriam ga-

pradėjo deginti tuos kvartalus, 
kur buvo įsistiprinę fašistai. 
Ugnies, ir durnų pagalba jiems, 
pavyko patraukti savon pusėn 
didelę dalį apgautų kareivių.. 
Gaisro metu jiems taip pat pa
sisekė ir naujų ginklų įsigyti.. 
Su naujais ginklais ir naujomis 
pėgomis po. gaisro, lengvai lik
vidavo ir užsilikusius sukilėlių 
lizdus. Į Malagą skubėjo ir 
maurų jėgos, bet antifašistams 
pavyko sėkmingai jiems kelias, 
pastoti ir juos atgal atstumti

Pulkininkas Aranda ligi pas
kutinio momento neišleido iš 
kareivinių nė vieno kareivio nei 
karininko. Visus pasitarimus su i vien dėl Europos įvykių. Japo 
kairiaisiais jis pats vedė, arti- nai laukia, kad vokiečiai smar- 
miausių adjutantų lydimas. Kad kiau pradėtų pulti Angliją. Kai 
galėtų gyventojams įrodyti ka- t k japonai pastebės, kad vo- 
riuomenės bendravimą su gy- kiečiams sekasi, jie tuojau pra- 
ventojais, sekmadienį po pietų dės pulti Indokiniją ir olandų 
jis nutarė pavedžioti karinome- Indijas. Kalbama, kad vokie- 
nę po patį miestą. Kad dėl ka- čiai mano dalytis kolonijas su 
riuomenes bepdravinio nekiltų japonais.

rima žinių 
pansinė politika

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

l)r. 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 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

dyti, kuri pati savęs negina.. 
Taip, aišku, negalvojo socialis
tai nei anarchistai. Jie žinojo,, 
kad jiems teks pakelti skau
džiausius smūgius, todėl ir gin
tis buvo labiau pasidyžę. Visur 
jie kreipėsi į gubernatorius, rei
kalaudami ginklų, bet šie be
veik visur atsisakė juos duoti.

Tose Andalūzijos vietose, kur 
visos priešfašistinės jėgos ėjo. 
iŠ viępo, ky^.gub.ęrnaSbriai. ne
bijojo duoti liatKUiai’T'/ginklų,; 
fašizmas labai lengvai buvo nu
galėtas, bet ten kur gubernato
riai nežinojo kas daryli, arba 
kur prisidėjo prie sukilėlių, ten

(; B A N B COAL < H AN Y 
5332 So. Long Avenue 

Tvlrfttpą. ROKTSMDUTU 9Q?2 
POCAHONTA.S. Mine Rup iš geriausių, mainų, 
daug dulkių išimtą Perkant ' S7 3S 
5 tonus ar daugiau ........  ■ J
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
:ant 50 tonų ar daugiau tiktai ... I "
PETROLEUM CARBON COKE 

Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas ........ .
TTT! i111

kų pasipriešinimą.
Q tose vietose, kaip Kadikse 

ir HuelVoj, kur buvo pasiųstos 
‘didelės marokiečių karo jėgos,, 
nežiūrint į pirmuosius laimėj i-- 
mus, antifašistai, turėjo pasi
duoti, nes negalėjo atsilaikytii 
pjrieš didžiules, gepai ginkluotas 
karo jėgas1. Pagaliau neturėjo; 
tam tikslui nė pakankamo gin
klų kiekio.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance
DIENA IR NA KTJ

Visi Telefonai YARDS 17414742
■ ?. t i- '

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727
I ■

T—Y-c -r-1 ^-<-3,4 koplyčios visose
JL—* <zX 1 Chicagos dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

. Klausykite tnusų radi* programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
< mečiais, 10:00 vai. ryto ii W. H. L P. stoties (1486 K.) 

»u POVILU tALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

t milu m iniiiiiiiiinl linui imi iii

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
... IŠ RUSIJOS

G6rai lietiniams žinomas, per 39 
metus klupo 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 S L 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

PATTERN 2592 .

yęs bendro veikimo paktą. Prieš 
sias dyi organizacijas kovoti 
nebuvo jokios visuomen'nes j č • 
gos. Pagaliau ir kariškiai neina-

•asmKlastingas įgulos viršininkas.
PąskliiĮus gjndaprs apie NJa-

MAGNOLIA
2592 — Išsiuvinėjimai. lovos užklodui.

KOVOS ASTURIJOSE
Asturiečiai rūpinasi savisauga.

As furijos buvo žinoma kaip 
kairiųjų, kraštas. Jau vien 1931 
m. stik.ilimąs parodė, kad astu- 
riečiai yra karingi žmųnės ir 
kad jie moka atsidėjusiai savo, 
t.eises; ginti. Tatai žinojo ir d,e- 
šipiejb todėl jie Aslinijose ir č- 
i.ųesi b,e galo jau jėzuitiškoj 
taktikos.

Svarbiausios Asturijo.s darbi
ninkų organizacijos CNT ir

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
Dilu iMimiiiiiiiiimmiiiiiiiiniiiii

iiimmiiilt'mimiifimmiimmiK

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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. 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

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

I. J. ZOLP
1646 Wesl 4.61h Stręet Phone YARds 0781

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

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

■Ii

įfc'

L

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEpT.
Į 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti mąn Pavyzdį No.

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

No 2592

Adresas

Miestas ir valstija

UIĮsii is su k < 1 i i n us, a sl u rieč i;ii s 11-
!savuoju hraštu. Visp.i 

kairiai i'i,iisist.ąčiusįos or^aaiiza- 
ej.os tįarč sų,sirtukimus ir tarp
ai ĮtoJpU bubu geriau įstoti ke
lią fašį$tarus'. Tuose pasitapi- 
urųo^e taip, pąt .((alyvavo Astu.- 
rijų. guheruątorius ir įgulos vir- 
šiDįpkas pulkinijil$as Ąrąnją. 
Ąpaųda d/ijosi ištikįujiausiM ręs- 
publikouu, o. socialistas Prieto 
liet tikėjosi patraukti jį savori 
partijoj!

A LBERT V. PETKUS
470,4 So. AYcstern Avenue 1 Phone LAFayette 8024 t

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

<!!■ ■ ■■■>■ I l"     k n ■<■>! . ......................................... III —i—,1 ................... Į I ,

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Wėstern Avė. Phone GROvehjll 0142
1410 South 49t;h Court, Cicero Phone Cicero 2109

4

J. LIULEVIČIUS
4348 S. čųliforpia Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

Telefoną^ 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. SIEDUNSKI
DENTISTĄS

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

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

Tek LAFAYETTE 3650

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 441L2
Namų ofisas—3323 So, Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 ikį 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadięniaia 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbųrn St. .
Room 1230

Ofiso teL CENTRAL 1824
Namų teL—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
-ADVOKATAS—

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014
Statą 7572

3149 SO. HALSTED ST.
Victory 2679

Pirkių tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

M

_______________ __________ -■
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Apie vieną Joną, kuris pasi
rengęs visokiems ponams 

tarnauti.

Per virš šimtą metų lietuvių 
tauta kovojo, kad galėtų išsi
laisvinti iš rusų vergijos. Ru
sai išlaikė Lietuvą, lietuvius 
virš šimtą melų, naikindami 
lietuvių kalbą, lietuvišką spau-

tus lietuvius, siųsdavo juos į 
Sibirą. Tais laikais galima bu-

iš Vokietijos, kuriuos darbštus 
lietuviai rizikuodami savo gy
vybę, atsigabendavo, tie patri- 
jotai knygnešiai, suteikdavo 
lietuvių kalba knygų, laikraš
čių kiekvienam kampeliui Lie
tuvoje. Jie buvo suimami, kan
kinami, bet jie dirbo aukojo
si, kad jų vaikai ir jie matytų

jaučią. Atsimenate, gal dauge
lis 1905 m., kaip rusų žanda-

vėliau pradėjo prie bažnyčių 
net maldaknyges atiminėti.

Visi tie budai nieko nepadė
jo, per ilgą kovojimo laiką 
Lietuva tapo laisva nepriklau
soma. Tai dokui Lietuvos pat- 
rijotams ir Amerikos patrio
tams lietuviams padedant. Ir 
mus čia /Vmerikoje jau nebe-,

vadino lenkais ar rusais. Lie-1 
tuviai Amerikoj pasižymėjo ir ( 
operose, sporte ir aukštose vie
tose. Lietuvoj pradėjo kilti 
pramonė, įsisteigti įvairus fab
rikai, Lietuva per savo 22 me
tų nepriklausomo gyvavimo 
turi virš 22 tūkstančių moks
leivių, baigusių aukštąjį mok
slą, susilaukė savo specialistų 
ir iškėlė Lietuvos vardą tarp 
didžiųjų valstybių.

Per tuos 22 metus Amerikoj j 
susikūrė įvairios partijos; vir-’ 
tus caro valdžiai tarp tų parti
jų atsirado ir lietuvių komu
nistų, kurie varė komunistišką1 
propagandą, bot įvairiuose pa
rengimuose turėdavo lietuviš
ką ir amerikonišką vėliavą, 
net dainuodavo Lietuvos him
ną. Atrodė, kad jie dar yra 
lietuviai...

Bet 1940 m. birželio 15 d. ru
sams per pastaruosius 2 melus’ 
pradėjus vesti provokacijas 
prieš Lietuvą ir vėliau okupa
vus, tik tada pasirodė lietuvių 
komunistų veidai, kurie ilgą 
laiką slėpėsi po kauke. Lietu
va vėl naikinama. Amerikos 
lietuviai vėl pradėjo organi
zuotis: tautininkai, katalikai, 
socialistai ir sandariečiai ben
drai šaukia masinius mitin
gus, siunčia rezoliucijas pa
reikšti pasauliui protestą 
prieš rusų plėšikišką užgrobi-
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ir tik laikinai uždėjo ant Lie-' 
tuvns žemės juodą kryžių. Štai 
rugpiučio 17 d. savo progra
moj p. J. Valaitis iškėlė komu
nistiškus parengimus, išbusti- 
no jų šeiniu, nebodamas nie
ko. Nėra abejonės, kad radio 
stoties W. H.O. M. savininkai 
sužinoję, jog Valaitis varo ko- 

i munistišką propagandą, susta
bdytų jo programą, nes Jung
tinės Amerikos Valstijos ne- 

• pripažįsta tokio rusiško už
grobimo, nei komunistiškos 
propagandos.

Taigi visi Amerikos lietuviai 
sukruskime ir stokime į bend
rą, vieningą darbą. Stokime į 
kovą atgauti Laisvę ir nepri
klausomą Lietuvą, kad ji butų 
laisva niekam kitam, kaip tik 

Į lietuviams, tikriems lietu
viams. -Lietuvis-Patri jotas.

| REIKIA VYRU
B AEROPLANŲ
| STATYBAI

I Žiūrėkit skelbimą šios dienos 
laidoje ir skyriuje, kur rei
kalaujama darbininkų.

f-

Tel. VICTORY 1272.
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILU

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 Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las. Aąt Namų 1 iki 20

|iną. Amerikos Jungtines Vals- kam Lietuvos užgrobimui. Ki- Laučkos, Inž. Bailaus, N. J.' 
I lybės nepripažino rusų užgro- ta programa — tai Chicagoj Gudo, Amerikos Lietuvių Tau- 
ibtų kraštų. Lietuvos pasiunti- čia gimusio, čia augusio pairi- tininkų Komiteto,
i nybės visame pasaulyj pasi- joto lietuvio Šaltimiero, kuri veikėjo Pūko, Mespeth’o kleb. 
priešino ir liko ištremtaisiais irgi priešinga rusų užgrobi- kun. Balkuno ir daugelio kitų;

|mui. Bet su apgailestavimu be to, būdamas “Vienybės”
I reikia pastebėti vieną radio j štabo nariu, vietoj kad veikti 

bar pasirodė, kas užtaria ko- programą, vedamą J. Valaičio, aktingai prieš komunistus, tai 
munistams. Visa Amerikos lie-(kuris priklausė kurį laiką prie jis viską nupūtęs ir prisidėjęs 

sandariečių, buvo 
redaktorium, o paskutiniu lai
ku esąs “Vienybės” štabo na
rys. Keletą metų atgal jis lan
kėsi Lietuvoje. Rusams užė-

lietuviais.
Amerikos lietuviuose tik da-

tuvių spauda pareiškė prie
šingumą rusų užgrobinui, iš
skyrus du komunistų organus 
“Laisvę” ir “Vilnį”. Tie du 
laikraščiai bando klaidinti lie- ___ ,____ „ ______  __
tuvius, bet daugelis jų pamatė- mus Lietuvą ir pastačius Pa
tas klaidas, daugelis net išsto-pecką į valdžią, Jonas Valaitis 
• • Y 1 *1 £ * * I Y • T •

kataliku.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,- 
paskolą ant i Igi

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 {tempimą

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.

Vienybės” prie tos grupės, kuri tik laiki- 
nai pražudė Lietuvos valstybę

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. MONTI SllldlOS— TIESIOGIAI 

Sutaupinkit 40% 
IMirbfiiai puikiu Por
tretų monumentams— 

Padaryti U. S. A. 
{kurdai 

“MONTIORAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
VIEKAI) - NENYK

STANČIO 
3RO NEĮVEIKIAMO 
Jis negali nukristi! 
~7008 SOUTH’ 
PAULINA ST. 

PROspect 1266

PIRKITSAU MATRACĄ
TIESIAI Iš DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPYKIT TARPININKO

PELNĄ
esame dirbėjai matracų, 

springs ir studio couches

Mes atnaujiname senus matracus 
vienos dienos patarnavimas.

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

jo iš komunistų partijos. Pas 
tikrus lietuvius yra nusistaty
mas neturėti nieko bendro su 
lietuviškais komunistais, jų 
spauda, parengimais, jų biz
niais, —- tai daro katalikai, 
tautininkai, socialistai ir san- 
dariečiai.

Amerikoj randasi apie 12 
lietuviškų radio programų; tū
los laikosi neutralios doleriniu 
pagrindu. Brooklyne viena iš 
patrijotiškų lietuviškų radio 
programų yra seniai

per savo radio programą pa
reiškė, kad būdamas Lietuvoj 
miegojo vienoj lovoj su da
bartiniu rusiškos Lietuvos pre
zidentu Paleckiu, ir kad jis 
labai tinkamas Lietuvą valdy
ti. Išvykstant karštai atsibu
čiavęs stotyje. Matyt, kad p.' 
Paleckio lipstikas prilipo prie 
Jono, kuris perduoda dabar 
propagandines jo žinias per 
savo radio programą. Tai buvo 
nelaimingas bučkis.. J. Valai- 

įkurta'tis buvo įspėtas, kad negarsin- 
Anierikos lietuvio patrijoto J. tų komunistišlępį propagan- 
Ginkaus; per tas programas dos, prisiųstos iš Lietuvos, ne-' 
žymus veikėjai, atstovai, pro- garsintų vietinių komunistų 
fesionalai davė daug naudingų parengimų. J. Valaitis, gavęs 
paskaitų lietuviams. Ginkus įspėjimus nuo savo artimų 
yra priešingas rusų brutališ- draugų, kaip Amerikos red. J.

Garsinkites “N-nose
Mes 
box

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVIMGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TcL VIRginla 1141

MADOS

AVINGS

H. <-

... and
LOAN ASSOClATlONoFChicago

J;USTIN MACKIEVVICH, Pres.
(.:>Va). d iki 4. Ser. 9 iki 12 

Šub. 9 iki 8 vak.
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g STUDY THIS Q4A 
IMPORTANT FEAT

g

FEDERAL RESERVE 
SEAL AND LETTER

TYPE OF NOTE 
SHOWN HERE

FEDERAL RESERVE N

STATES

SERIAL

SERIES OF 
1934

i SERIES PORTRAIT

iį^'

VERY DANGEROUS $10 COUMTERFEIT

GREEN
SEAL'

AREFULL
INE

THE

MILTO

FEDERAL RESERVE NOTE

118
WHEN YOU RECEIVE A j * OR.

GREEN SEAL BILL WITH D81 
Į CHECK LETTERS AND NUMBĖRŠĮZ 
COMPARE IT WITH A GENUINE BILL!
THE COUNTERFEIT PORTRAIT WILL BE EITHER 

TOO BLACK OR TOO UGHT, AND W1LL LACK 

THE DELICATE DETAIL OF THE GENUINE.

.... ,

U

7-
i

SERIAL 
NUMBER

v

:<*■

TREASURY 
SEAL

• ■ ■

B 00000000A

GREEN 
SEAL

1 CHECK FACE PLATE 
LETTER NUMBER

■/ , ' f .7 ■ 7 7

PLACE THIS NOTICE ON OR 
NEAR YOUR CASH REGISTER

WHEN A STRANGER
GIVES YOU A COUNTERFEIT BILL

1. DO NOT RETURN IT!

2. TELEPHONE POLICE AT ONCE!

3. DELAY THE PASSER UNDER A 
PRETEXT.

4. AVOID ARGUMENT; IF NECES- 
SARY, TELL THEM THE POLICE 
WILL HANDLE THE MATTER.

5. WRITE DOWN A DESCRIPTION IF 
THE PASSER LEAVES.

6. TAKE THE TAG NUMBERS OF ANY 
CARS INVOLVED.

te

fl
i -

v' z ’

T0 THE PUBLIC:
• J . r . f . *

The United States Seoret Service bas been authorized by the Seoretary ‘ \ 
of the Treasury, the Honorable Henry Morgenthau, Jr., to show throughout 
the country educational films as an aid to orime prevention. These pio- 
tures, prepared in olose c^llaborątion with the Seoretary and other Treasury 
Department officials, are intended to instruot citizens against the twln 
dangers of oounterfeit money and Government cheok forgery.

Observance of the few simple rules contained in this leafAet vili safe« 
guard the pooketbooks of the nation. Therefore, w® urge every pereon whe 
receives the pamphlet to preserve it and oarefully study its oontents. ,
The United States Seoret Service is grateful for the whole-heartedoo- ' 
operation which it has always enjoyed from your polioe and peace officerfln 
and ve now solicit the assistanoe of every American oitizen in this 
humanitarian aim to prevent orime, for without YOUR help, as well as that 
of your looal law-enforcement offioers and other Federal ageroies, our , 
task would be well-nigh impossible. /7

FRANK J. WILS0N, 
Chief, U.S. Seoret Service

4489—Namie dėvėti suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku t ę 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 SL, Chicago, I1L

atahjsti maa pavyzdį No.

(Adresas)
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Subscription Rates:
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kalnai
Chicago j e—paštu

Metams______________
Pusei metų ..---------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui_____

Chlcagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ---------------
Savaitei----------------------
Mėnesiui .1____________

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

Metams —.......
Pusei metų ...... ...
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ____ $8.00
Pusei metų ___~ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

|8.00 
4.00 
2.00 
1.5

.75

3 
18 
75

|5.00
2.75
1.50
1.00

.75

turėtų būti teikiama pirmenybe.
Yra tokių faktų: motina gimusi Lietuvoje, vai

kai Anglijoj; vaikams vykti leidžia, o motinai ne. 
Vaikai permaži vieni vykti, o motinai neleidžiama, 
nes Lietuvos kvota perpildyta. Dokumentai iš gimi
nių Amerikoje atsiųsti ir jei ne formalumas, dėl 
lietuviškos kvotos, — jie galėtų tuojau vykti.

Amerikos lietuviai padarytų labai gerą, darbą, 
jei pasirūpintų išgavimu lengvatų lietuvių vaikams 
ir motinoms Anglijoj atvykti į Ameriką.

Mrs. Roosevelt ragino kuodaugiausiai vaikų iš 
Anglijos siųsti į Ameriką ir vengti Red Tapė. Atro
do, kad tik dėl Red Tapė trukdoma mažiems vai
kams atvykti iš Anglijos, jei jie ar jų motinos gi
musios Lietuvoje.

Dėl vaikų evakuavimo iš Anglijos
Stalino akis

Prieš kokią savaitę laiko “Naujienos” palietė klau
psimą apie lietuvių vaikų evakuavimą (išvežimą) iš Ang
lijos. Tam klausimui plačiau nušviesti žemiau dedame 
straipsnį vieno lietuvio, gyvenančio Manchesteryje, 
Anglijoje. Laiške “Naujienų” redaktoriui jisai rašo, kad 
jisai pats susidūrė su kliūtimis, paminėtomis jo straips
nyje, nes jisai norėjo pasiųsti į Ameriką du savo kūdi
kiu; tačiau kūdikiai maži, o motinai važiuoti kartu su 
jais neleidžia, kadangi ji gimusi Lietuvoje ir eina į Lie
tuvos “kvotą”. Ta gi kvota (skaičius įleidžiamų iš Lie
tuvos imigrantų) yra išsemta.

Tokių pat keblumų turi ir kiti Anglijos lietuviai. 
Jie laukia amerikiečių pagalbos. Pagalbos jiems reikia 
urnai, nes Hitleris jau pradėjo be atodairos bombarduo
ti iš oro civilinius gyventojus Anglijoje, mėtydamas 
namito bombas į rezidencijų distriktus miestuose 
priemiesčiuose.

Lietuvių vaikų klausimas Anglijoj
Amerikoje yra susidaręs komitetas vaikams ga

benti iš Anglijos į Ameriką, surasti jiems namus ir 
lėšas. Bet tas komitetas rūpinsis tik anglų ir pran
cūzų vaikais. Tačiau Anglijoj yra ir kitų tautybių 
vaikų, kuriems pagalba nemažiau reikalinga. Saky
sim, Anglijos lietuviai neturi galimumo grįžti Lie
tuvon ir negali siųsti vaikų Amerikon. Net tie lie
tuviai, kurie turi Amerikoje giminių ir yra gavę iš 
jų reikalingus dokumentus, kuriuose pažadamas už
laikymas, — negali vykti ir negali siųsti vaikų ai4 
moterų su mažais vaikais, nes turi laukti eilės Lie
tuvai skirtai kyętąi^ Atrodo,, Amerikos lietuviams 
reikėtų daryti pastangų priimti iš Anglijos lietuvių 
vaikus ir reikėtų prašyti Amerikos Vyriausybės, 
kad Lietuvos kvotoje butų duota pirmenybė lietu
vių vaikams ir moterims su vaikais iki 5 metų iš 
Anglijos. Tokia pirmenybė butų suprantama: jie 
negali grįžti Lietuvon, jais nesirūpinama siųsti į 
kolonijas ar Ameriką.

Tuo tarpu pavojus ypač mažiems vaikams yra 
didelis. Esant oro puolimams suaugęs greit gali nu
bėgti sleptuvėn ir ten būti kelias valandas, jam ne
kenks, — tuo tarpu vaikas iš lovos nešamas slėptu- 
vėn ir ten valandomis išlaikomas, dažnai drėgnoje 
ir beveik visuomet šaltoje vietoje, — beveik" visuo
met susirgs.

Ypač bus pavojinga vaikams žiemą. Jei oro 
puolimai bus dažnai, tai vaikų mirtingumas bus di
delis. Manau, kad Amerikos lietuviai mielu noru 
paremtų Anglijos lietuvių vaikus ir moteris su ma
žais vaikais iki 5 metų, — tačiau reikia kam nors 
imtis iniciatyvos.

Anglijoj skaitoma apie 12,000 lietuvių (kartu 
su Škotija). Dalis jų yra anglų piliečiai ir jų vaikai 
gimę Anglijoje. Jiems taikoma pagalba teikiama 
anglams. Kiti lietuviai yra Lietuvos piliečiai, bet jų 
vaikai gimę Anglijoje. Atrodo, kad tų vaikų anglų 
evakuacijos planas neliečia, nes jie ne anglų ir ne 
prancūzų vaikai, nors ir gimę Anglijoje. Yra ir lie
tuvių, kurie nepasirūpino lietuvių pilietybe ir netu
ri anglų pilietybės. Pagal senus dokumentus jie 
skaitomi rusų pilietybės, bet rusai jų savo piliečiais 
nepripažintų. Juridiškai jie užrašyti rusais, o fak- 
tiriai yra bė pilietybės. Jie gimę daugiausiai dabar
tinės Lietuvos teritorijoje, kada ji buvo rusų val
doma. Retas iš jų turi mažų vaikų. Taigi juridiš
kai nustatyti lietuvio sąvoką sunku. Atrodo, pir- 
mon eilėn pagalba teiktina lietuvių^ Lietuvos pilie
čių vaikams, kurie gimę ar tai Lietuvoje, ar tai 
Anglijoje, nes jų bendras evakuacijos planas nelie
čia. Be toj reiktų prašyti Amerikos vyriausybės įsi
leisti be kvotos arba duoti pirmenybę Lietuvos kvo
toje tokiems vaikams nuo 5 iki 16 metų ir moterims 
Su vaikais iki 5 metų. Lietuvoje esantieji galėtų ei
lės kvotoje palaukti, q duoti pirmenybę vaikams, 
esantiems kariaujančiam krašte. Kai kurie iš jų 
jau turi dokumentus iš giminių Amerikoje, kuriuo
se prižadamas išlaikymas, bet negali vykti, nes 
kvotoje Lietuvai neturi pirmenybės prieš Lietuvoje 
esančius. Vaikams išgabenti iš kariaujančio krašto

di- 
ir

Pasibaigus kandidatų į “liaudies seimą” nominaci
joms Lietuvoje, liepos 11 d. Kauno laikraščiuose buvo 
išspausdintas riebiomis raidėmis šitoks vergo sielos at
sidūsėjimas:

“Tvirčiausias musų ramaus ir šviesaus ryto
jaus pamatas ir laidas yra didžiosios Sovietų Sąjun
gos didysis tautų Vadas Stalinas, jos Raudonosios 
Armijos ir jos didžiųjų Vadų draugiška parama ir 
pagalba. Niekada Lietuva nebuvo tokia saugi, kaip 
dabar, kada jos sienas saugo galinga Raudonoji Ar
mija, kada i Lietuvos pusę rūpestingai žvelgia iš 
tolimojo Kremlio išmintingojo Stalino budri akis.” 
Budri Stalino akis žvelgė į Lietuvą taip, kaip kati

nas žvelgia į pelę. Paleckis padėjo spirguti (“išvadavi
mą nuo Smetonos režimo”) prie peliukės olos, ji išlindo 
tą spirgutį pauostyti — ir jos jau nebėra. Peliukė da
bar taip “saugi”, kaip ji niekuomet nebuvo savo gyve
nime.

Didysis tautų Vadas laižosi, prarijęs gardų kąsnį. 
Bet kažin kas atsitiko (ar dar atsitiks) su tais judošė- 
liais, kurie padėjo jam Lietuvą apgauti ir pražudyti? 
Tautinių “respublikų” istorija Sovietų Sąjungoje rodo, 
kad visi jų lyderiai, kurie savo tautas pardavė Maskvai 
ir buvo gavę už tai aukštas tarnybas, vėliau buvo “lik
viduoti”. Taip atsitiko su Ukrainos, Gruzijos, Baltgudi- 
jos, Biribidžano (žydų) ir kitų tautų komunistų vadais.

“pom pom” kanuolių ir liepia 
savo lakūnams juos vytis ir 
naikinti. Na, ar tai žmoniška?

Ne gana to. Churchillas siun
čia savo bombonešių eskadras 
į Vokietiją bei nacių okupuo
tas teritorijas, kad jie tenai di
namitu x sprogdintų dirbtuves, 
geležinkelių stotis, laivų prie
plaukas ir kitokius “militari- 
hius taikinius”. Tai kho gėrės-1 bos, dėl jų prisirišimo ir nati
nė yra anglų valdžia z.už nacių 
valdžią ?

Jeigu anglai nėra apsėsti pa
našaus “izmo”, kaip naciai, tai 
jie turėtų savo priešų nežudyti, 
kraujo nėlieti. Kuomet Hitlerio, 
lakūnas numeta į Londono 
priemiestį dinamitu užtaisytą 
bombą, kuri sugriauja desėtką 
namų ir sudrasko nesuspėju
sius pabėti j “slėptuvę” žmo
nes, lai Churchillas turėtų įsa
kyti savo lakūnams, kad jie 
tuoj aus prisikrautų savo maši
nas duonos kepalais, lašinių 
paltimis ir skristų “bambarduo-

už kiekvieną na- joje nacionalistų tarpe apie že- 
Londo- mės reformą? Apie tai bijo na- 
kepalą cionalistai užsiminti, nes tai 
o pasi- galutinai pastūmėtų mahome- 
vartoti, tonis į anglų glėbį; maža to,

St. Miščikas-žiemys.

Indija siekia nepriklausomybes
(Tęsinys)

O Indijoje ką mes matome?
Gandi ir jo šalininkai neken

čia mahometonų dėl jų tiky-

k

TIKRA TIESA

tiesą, 
tiesų,

sei-

kimus” į Lietuvos vadinamąjį 
“liaudies seimą” vienas kandi
datas Ukmergės apygardoje, 
Aleksandras Guzevičius, 'pada
rė tokį pareiškimą spaudai:

“Ligšiol Lietuvoje tokių 
Seimo rinkimų dar nebuvo.” 
Čia jis^i pasakė tikrą 

Tokių “rinkimų” dar, iš 
Lietuvoje nebuvo buvę. 

t

Kandidatus į “liaudies
mą” statė kokia tai bolševikų 
sudaryta “Darbo Lietuvos Są
junga” masiniuose mitinguose, 
kuriuose niekas neturėjo balso, 
išimant valdžios atstovus ir ko
munistų šulus. Niekas neturėjo 
teisės tuose mitinguose statyti 
kitokių, kandidatų. Publikai bu
vo leista tiktai balsuoti “už” 
arba išreikšti savo pritarimą 
plojimu.

Atėjus rinkimų dienai, kiek
vienam balsuotojui valdžios pa
skirtoji komisija įteikė pluoš
tą “balsuojamųjų kortelių” iš
spausdintais jose kandidatų 
vardais — tiek kortelių, kiek 
jo apygardoje reikėjo išrinkti 
atstovų. Balsuotojas turėjo tas 
korteles įdėti į voką (konver- 
tą) ir be jokių pažymėjimų, 
voką užlipinęs, K čia pat sugrą
žinti komisijai. Komisija tas 
vokas dėjo į dėžę, o paskui, kai 
balsavimai phsibaigė ir balsuo
tojai išėjo namo, ji jas atidari
nėjo ir skaitė korteles. Kaip 
jos buvo suskaitytos, niekdš 
nematė.

Dėl didesnio saugumo val
džia dar buvo padariu'si “įstaty
mą”, kad apygardos rinkiihį 
komisija gali pripažinti bet ku
rį atstovą, “išrinktą” aul0čiaus 
nurodytu budu, “neteisėtai iš
rinktų*”. O jeigu ji butų pralei
dusi kokį nepageidaujamą as
menį į atstovus, tai jį galėjo 
išbraukti valdžios paskirtoji 
“variausia rinkimų komisija”.

tiečius, reikalaujančius geres
nių darbo sąlygų?

Tiesa, šiandien vėl stalinis
tai kartu su juo dirba, bet šian
dien jau nei patys stalinistai 
neskelbia, kad tuo jie nori pa
dėti kinų proletarijatui, bet 
grynai daro užsienio politikos 
sumetimais.

Ar panašiai negautume Indi
joje nepriklausomybę paskel
bus?

Taigi, klysta tie, kurie palai
ko Gandi, palaiko mahometonų 
vadą Mahomed Ali Jinna, nes 
jiems rupi ne tiek Indijos ne
priklausomybe, kiek pelnas, ku
rį šiandien turi dalintis su ang
lais, gi paskelbus nepriklauso
mybę, liktų didesnis kąsnis.

11
Indijos nepriklausomybė bū

tina, kaip ir kiekvienai tautai, 
tam niekas negali priešintis, 
bet to judėjimo vadais turi bu- 

, . - - - ti liaudis, o ne kastų vadai, vir-
sakysime, kopūstų galvas. Tuo- atgrąsintų nuo nacionalistų ir|šininkai bei dvarininkai. Tarp 

jų ir anglų jokio skirtumo ne
bus, jie įgis nepriklausomybę, 
bet niekuomet neatsisakys nuo 
bendro tolimesnio išnaudojimo 
Indijos su anglų kapitalistais 
ar kitais, jei tai teiks jiems 
daugiau pelno.

dojimosi anglų globa, gi Indi
jos valstiečiui visa tai tik nu
sispjauti, jam tai jokios roles 
nevaidina, jam svarbu kitas 
dalykas, jam svarbu mahome
tonų dvarininkų valdoma že
mė, nes reikia atminti, jog 
kaip pas mus Lietuvoje buvo! 
dvarininkais lenkai, taip Indijo
je mahometonys, kurie kaip 
karingi, greitai susibičiuliavo 
su ^naujais šeimininkais ir ga
vo visa, kas tik buvo galima 
duoti, už pagelbą pavergti In
diją.

Bet ar kas nors kalba Indi-

N

ti” Berlyną:
cių bombą, nukritusią 
ne, mesti vokiečiams 
arba “bekono” šmotą; 
baigus šitai medžiagai,

Tokie bu’vo tie “rinkiniai”. 
Palyginti su jais, net Smeto
nos vartotoji rinkimų sistema 
atrodo pusėtinai demokratiška. 
Taigi Aleksandras Guzevičius 
nemelavo, lludmet jisai pasakė, 
kad “tokių seimo rinkimų” 
Lietuvoje dar nebuvo. Tai kuo
ne vienintelis nemelagingds pa- 
leckinės “vyriausybės” atstovų 
pareiškimas, pasirodęs spaudo-? 
je.

GEROS IR BLOGOS 
VALDŽIOS

įro- 
yra

negręsia).

<«

inot butų visiems aišku, kad tuos kunigaikščius indus, kurie 
anglų valdžia tai ne Hitleris, šiandien eina su Gandi.
kuris žudo ir lieja kraują. T v- , -

Kitaip tų kopustgalvių, 
neatskiria demokratijos 
hitlcrizmo, Churchillas 
kins.

kurie dėjimas nėra socialis judėji- 
nuo 1T1as, nėra tuo labiau liaudies 

neįti- judėjimas, bet kova Indijos ka
pitalo prieš Anglijos kapitalo 
slogutį, kuris neleidžia jam pa- 

' sireikšti, kuris dusina, kuris tu
rėdamas už savo pečių ginkluo- 

Lictuvos ateina laiškų, ku-u.^ pajėgą, įstengia Indijos bur- 
autoriai sugeba pasakyti |žuaziją ir dvarininkiją šokdin

ti taip, kaip patinka Anglijos 
i kapitalistams, o ne taip, kad 

.?“?’7:dŽiU I viskas tektų indams.
Indijos nepriklausomybės pa

skelbimu Indijos proletarijatas 
tik pakeičia šeimininkus ir gal 
gali tikėtis tolimoje ateityje 
sukelti naują kovą, kuri jau 
bus socialė. ■

Indijos proletarijato padėtis 
nepriklausomybės kovoje labai 
panaši į proletarijato buvusią* 
padėtį Didžiojoje revoliucijoje 
Prancūzijoje, kur Paryžiaus, 
Marceilio darbininkai — uosto 
krovėjai kovojo šalia buržuazi
jos prieš feodalizmą, bet tą 
kovą buržuazijai laimėjus, pro
letarijatas iš pirmos dienos tu
rėjo pradėti kovą, naują

KAPINIŲ LAIMe

Iš 
rių 
tiesą taip, kad sovietų cenzo
rius nepastebi “kont-revoliuci- 
jos”. :
yra paduota tik-ką išėjusiame 
“Jaunimo” numeryje. Vienas 
toks. Buvęs amerikietis, kuris 
dabar gyvena Kaune, paraše 
savo draugui:

“Viskas čia dabar puiku.
Mes turime naują valdžią ir 
naują tvarką. Mums čia taip 
gerai, kaip pas Šv. Kazimie
rą Ghicagoje.” į
To šventojo vardas yra duo

tas vienoms Chicagos lietuvių 
kapinėms.

anglų, kurie niekuomet nepri- 
brandys Indijos nepriklauso
mybei, nes tai prieštarauja jų 
interesams.

Anglų pasakėlė, jog jie ne
duodą indams nepriklausomy
bės vien todėl, kad dėl to kil
tų pilietinis karas, juos galėtų 
užpulti kiti ir pavergti, tik pa
saka, tik demagogiškas aiškini
mas, kad pateisinti savo paver
gimą. Anglai niekad nieko ne
darys, kas priešinasi jų intere
sams ir jie niekad nepripažins, 
kad, štai, dabar jau galima su- 

ikti < ^nepriklausomybę.; Bet 
tuo labiau pasaulis netųrį'lauk- 
ti rojaus Indijoje tą nepriklau
somybę įgijus.

Joje užvirs nemenka kova ir

r

PILSUDSKIS SIŪLĖ 
“PREVENTYVI 

KARĄ”

Vienas laikraštis ryšosi 
dyti, kad visos valdžios 
lygiai blogos — tiek totalitariŠ- 
kos, tiek demokratiškos, ir sa
ko:

“Hitleris nori išmarinti ba
du anglus, o Churchillas no
ri išmarinti badu vokiečius.”
Churchillas butų geresnis už 

Hitlerį, jeigu jisai nesistengtų 
išmarinti vokiečių (nors badas 
jiems tikrumoje ir
Kuomet ' Hitleris torpedomis, 
minomis ir oro 
skandina anglų ir neutralių ša
lių laivus, kurie veža maistą į 
Angliją, tai Churchillas turėtų 
atidaryti kelią į Vokietijos, Ho- 
landijos, Belgijos, Francuzijos, 
Danijos ir Norvegijos uostus, 
kuriuos šiandien valdo naciai, 
kad Hitleris galėtų gauti, k ek 
tik jisai nori, duonos, mėsos 
ir sviesto iš šiaurės ir Pietų 
Amerikos.

OI, tada tai Anglijos valdžia 
butų gera!

Bet mes prisibijome, kad 
aukŠčiaus paminėtojo laikraščio 
redaktorius dar ir tuomet ne
būtų patenkintas Churchillu. 
Anglai prieš Vokietiją kariau
ja. Kai nacių lėktuvai atskren
da ties Anglijos uostais ir mies
tais ir mėto bombas iš oro —• 
ką daro Churchillas? Jisai lie
pia tuos lėktuvus šaudyti iš

bombomis

Pirma negu Lenkija pasuko 
savo užsienių politiką į nacių 
pusę (kas ją galutinai pražu
dė), ji bandė prikalbinti fran- 
euzus sunaikinti Hitlerio galią 
ginkluota jėga. Velionis Pilsud
skis jautė, kad Lenkija bus su
triuškinta, jeigu bus leista Vo
kietijos militarizmui atsigrieb
ti. Todėl, kaip rhŠo savaitrašty
je “The New Leader” būv. so
vietų generolas Walter Krivit- 
sky, Lenkijos maršalas 1934 m. 
sumanė iššaukti “preventyvį 
karą” prieš nacių Trečiąjį Rei
chą. šituo tikslu jisai kreipėsi 
į Francuziją. Bet Paryžiuje ji
sai nerado pritarimo.

“Tačiau”, sako Krivitskis, 
“kuomet maršalas Pilsuds
kis, kurio armija jau buvo 
pasiruošusi eiti į Wester- 
platte ir užimti Rytprūsius, 
pasiūlė preventyvį karą prieš 
nacių Vokietiją, jo sumany
mą atmetė ne t ktai Franėu- 
zijoš politikai, bčt taip pat ir 
generalinis štabas. Proga s'u- 
stabdyti Hitlerį, kol dar hč- 
buvo vėlu, buvo praleista, 
neš Francuzijos valdžia ir 
generalinis šthbas buvo už
kerėti įsivaizdavimu, kad.na
ciai ginkluojasi su tikslu 
maršuofi prieš bolševikus.”
Bet paskui įvyko keisti daly

kai. Frahcuzij'bs generolai ir 
La valio rųšies- poliiikieriai, ku
rie norėjo, kad Hitleris pultų 
bolševikus, patys pasirašė ap
sigynimo sutartį su bolševikais. 
Pats La!yali$ šituo tikslu va
žiavo į Maskvą. O kuomet Pa
ryžius jau šusiartiho su sovie
tais ir Francuzijos* žmonės įgi
jo pasitikėjimą, kad Raudono-

ir 
daug žiauresnę kovą prieš bu
vusius savo ginklo draugus.

Artimesnis pavyzdys yra Ki
niją. Ką ten gavo proletarija- 
tas su Čian-Kai-Šeko laimėji
mu? Nieko. Dargi stalinistai 
apsigavo. Stalinistai tvirtino, 
jog kova prieš užsienio kapita
lą Kinijoje pakankama garan
tija, kad remti Čian-Kai-Šeko 
judėjimą, gi kairysis elementas 
dar tuomet sakė, jog jokio 
skirtumo tarp vienų ir kilų 
nėra, vien žmonių pasikeitimas. 
Ar ne tas gavosi? Ar nešaudė 
po savo 'laimėjimo komunistus, 
studentus, darbininkus ir vaiš

pilietinio karo, vėliau be soeia- 
lės revoliucijos, neapsieis, bet 
to neišvengs ateityje, nots ang
lai dar kelis šimtus metų Indi
ją valdytų. Taigi, anglai jokioš 
moralės teisės 
ilgiau Indiją ir 
savam likimui.

neturi valdyti 
turi palikti ją

turės

ji armija kovos Francuzijos 
pusėje prieš nacius, jeigu Hit
leris drįs eiti į kalą, tai Stali
nas staiga susitarė su Hitleriu!

Francuzijos liaudis buyo su- 
vilta ir sudemoralizuota. O 
Francužijoš armijos vadai ėmė 
dairytis, kaip Čia iš to keblumo 
išsisukus. Į karą jie ėjo ne su 
valdžia laimėti pergalę, bet su 
tikslu pasiduoti kaip galint pa
togesnėmis jiems sąlygomis.

Tuo tarpu Lenkija bandė iš
gelbėti savo kailį, gerindamas! 
naciams. Bet kai naciai pasiju
to turį pakankamai jėgų Ra
čiauti, jie Lenkiją sutrempė ir 
jos teritoriją pasidalino su Sta
linu.

Preventyvis karas 1934 me
tuose butą’ tam visam užkirtęs 
kelią. Šianaicn tai yra aišku 
visiems^ Bet prieš šešetą metų 
mažai kas tikėjo) kad hitletiz- 
mas trumpu laiku phsidafys 
toks galingas. O Francuzijos 
(ir Anglijos) valdžių priešaky
je stovėjo žmonės, kurie ir ne
norėjo prieš Hitlerį * rimta i ko
voti. - --

pergyventi tą 
patį golgotos kelią, kurį pergy
veno visi, bet juo greičiau ji 
jį pradės gyventi, juo arčiau 
tas laikas, kuomet galės atsi
kvėpti. Anglų tolimesnis valdy
mas nči kiek jai daugiau lai
mės ar menkesnės kovos atei
tyje nežada. ' ‘

Bet aišku, šie argumentai ne
veikia anglų lordus. Jie žiuri į 
Indiją ne žmoniškumo akimis, 
nesigailėdami jos busimų kan
čių nepriklausomybę įsigijus, 
bet pelno atžvilgiu. Ir todėl vi
sa darys, kad Indija ilgiau ne- 
pasiliuosuotų iš jų globos ir 
kad ilgiau tęstųsi jiems aukso 
laikai.

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Paskandinti du sub- 

marinai
KAIRAS, Egyptas, rugp. 23 

d. — Karo pranešimas saku, 
kad anglų lakūnai vakar va
kare smarkiai bombardavo ita
lų karo bazę Lybijoj, Bomba 
uoste. Lakūnų bombos patai
kė dviem italų povandeniniams 
laivams, kurie stovėjo uoste. 
Šie laivai nuskendo. Kitos bom
bos kliuvo karo laivui — nai
kintojui ir uosto dirbtuvėms. 
Padaryti dideli nuostoliai ita
lams, o britų orlaiviai laimin
gai sugrįžo į savo- bazes.

t
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S Kaitytoje Balsai

Ir mano žodis dėl 
kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę

“Naujienų** Nr. 192 drg. Vin- 
cent B. Ambrose pakele klau
simą: “Su kuriais mums pri
dera dėtis kovoj už Lietuvos 
n e pri k 1 a usomybę.’*

Lai bus leista ir man tuo 
svarbiu klausimu tarti žodį ir 
išreikšti savo skirtingą nuo
monę. Taip pat yra svarbu,

savas nuomones.
Pirmiausia mes patys turė

tume įsigilinti ką reiškia Lie
tuvai nepriklausomybė bei tie 
pamatiniai principai, kurais 
vaduojantis visi Amerikos de
mokratiškai nusiteikę lietu
viai galėtų ir turėtų bendrai 
kovoti už Lietuvos nepriklau
somybę.
Pagrindiniai principai kovoj 
ui Lietuvos nepriklausomybę.

Jei mes įsigilinsime, tai mes 
matysime, kad tie patys prin-

kad ir kiti musų draugai per 
“Naujienas”, “Keleivį” ir 
“Naująją Gadynę” išreikštų

UŽEIKITE PAS
PETE YOUNG

Narys: 271 Am. Legion Post.. 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

SCHLITZ ALUS 
82nd ir Kean Avenuc 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, 1LL.

SVEIKATOS KLINIKAS ,

SS’... _ *13.50
KS"“....*50.00
EAUDONGYSL1V. C.OE flA 
Išėmimas ir Ligom Cv.UU 
REUMATIZMAS CO Art 
Greita Pagelba .... C.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminaci ja C 4 A A
ir vaistai     I -UU
DOUGLAS PAIRK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chieago

cipai yra geri šiandien kovo
jant už Lietuvos nepriklauso
mybę, kurie buvo paskelbti 
prezidento Wlisono pirm 25 
metų ir “Naujienų” Redakto
riaus Dr. P. Grigaičio iškelti 
Amerikos lietuvių visuotinam 
suvažiavime, tai yra “Tautų 
apsisprendimo teisės” princi
pas.

Deja, tais laikais nevisi A- 
merikos lietuviai suprato 
“Tautų apsisprendimo teises” 
ir negalėjo visi bendrai susi
tarti bei dirbti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Bet Lietu
va atgavo nepriklausomybę 
vien tik vaduojantis apsispren
dimo teisės principu, ką ge
riausiai liudija Lietuvos nepri
klausomybės deklaracija, po 
kuria yra pasirašiusi tų laikų

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN 

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR 

VADINSIS:—

Universal Savings
and

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

MOKA 3te% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

NAUJO E N© S
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi saw korespondentus rh i e i e 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS !*<>••<*• “**»—*<«■ ŽMm.

NAUJI I9iS^OSE r*-4*® ueeeusuruotų žinių ii Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chieagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJI ENOMS—pinigus siųskite lino antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STR

CHICAGC, KJLJNOIS
M

Lietuvos Taryba, susidedanti 
iš socialistų, katalikų, tauti
ninkų ir liberalų.

Todėl šiandien Amerikos vi
si lietuviai pasimokinę iš pra
eities bei besivaduodami “ap
sisprendimo teisės” principu 
GALĖTŲ ir turėtų bendrai vi
si kovoti už Lietuvos nepri
klausomybę.
Vidujinė Lietuvos tvarka—tai

Lietuvos žmonių reikalas.
Draugas Ambrose rašo, kad 

socialistams ir liberalams ne
busią galima bendrai dirbti 
nei su tautininkais, nei su ka
talikais, nes nei vienų, nei 
antrų ideologija netinka mums 
nepriklausomos Lietuvos vi
dujinės tvarkos atžvilgiu. To
kių priešingų nuomonių tenka 
girdėti iŠ katalikų ir iš tauti
ninkų, kalbant apie kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.

Žinoma, tame nieko nėra 
stebėtino, kad mes vieni ir ki
ti savo pasaulėžvalgas gina
me ir norėtumėme tokios 
ir Lietuvoje.

Tačiau mes turime pažiūrėti 
tiesiai į akis tam liūdnam fak
tui, kad jau nepriklausomos 
Lietuvos nėra, Lietuvos žmo
nių apsisprendimo teise yra 
raudonarmiečių sutrempta. 
Tiesa, laisvas Lietuvos žmonių 
apsisprendimas jau buvo pa
naikintas nuo 1926 metų, 'ka
da Smetona su savo sekėjais, 
padedant klerikalams papildė 
tą prasižengimo aktą prieš 
Lietuvos žmonių valią. Bet 
jei ne bolševikų armijos oku
pacija jis ir Lietuva vis butų 
buvusi nepriklausoma, tai vis 
buvo vilties, kad anksčiau ar 
vėliau Lietuvos žmonės atgaus 
savo teises.

Šiandien ne (ik laisvos, bet 
ir nepriklausomos Lietuvos 
nėra ir pirmutine Amerikos 
lietuvių užduotis yra—bendrai 
kovoti už Lietuvos nepriklau
somybę, padedant Lietuvos- 
žmonėms atsikratyti svetimo 
maskolių jungo. Žinoma, su 
tuo supratimu, <kad atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, pa
tys Lietuvos žmonės laisvai 
galėtų demokratišku budu į- 
sisteigti tokią tvarką, kuri ati
tiks daugumos norus ir troški
mus.

Neužmirškime, kad laimėti 
kovą su Lietuvos okupantais 
reikalinga visų Amerikos lie
tuvių vienybė.

—S. Bakanas.

Popierius iš bul
vienojų

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 23 d. — Pranešama, kad 
Vokietijoj jau pradėta gamin
ti popierius iš bulvienojų. Eks
perimentai jau pradėti daryti 
38 metais. Dabar ši popieriaus 
gamyba yra jau ištobulinta ir 
vyriausybė supirkinėja iš Vo
kietijos ūkininkų bulvienojus. 
Ūkininkai privalo bulvienojus 
išdžiovinti, o vėliau už tai gau
na atlyginimą. Atlyginimas, 
žinoma, labai mažas, bet kai 
jokių kitų uždarbių nėra, tai 
ūkininkai tikisi šį tą ir bulvie
nojais uždirbti. Hitleris tuo 
budu sutaupys 675,000 tonas 
celiulozos, kurią privalėjo pirk
ti užsienyj.Garsinkite “N-mse”

ŽODIS Į NEPIUEČIUS
Imkite1 pilietybės popieras su 

noru, su džiaugsmu, o noras 
tapti šios šalies piliečiu-te pa
šalins visaš kliūtis, kurias jus 
išsivaizduojate. Įsivaizduodami 
kokias ten sunkenybes, atide- 
liojate pirmų ar antrų popierų 
aplikacijas išpildyti.,

Neklaidžiokite, eikit tiesiu 
keliu prie pilietybes, — tai yra 
šalinkitės tokių neva draugų- 
pažįstamų patarimo, kurie jus 
visokiais budais gąsdina, norė
dami įkalbėti, kaip sveikam li
gą, nebūtas sunkenybes ir tuo 
sulaikyti nuo pilietybės. Kas 
žino, gal tokie “prieteliai” yra 
penktos< kolonos atstovai, ku
riems užvis daugiau rupi Sta
linui, Hitleriui, Mussoliniui ar
ba kitam šio ' dvidešimto am
žiaus barbarui ištikimai patar
nauti.

Tiesa, žinau žmonių, kurie 
nusiskundžia turį šiokių tokių 
keblumų dėl ' pilietybės. Vieni 
jų nebeatsimena atvykimo de-
talių (laivo ir kitko), kiti šion 
šalin atvyko ne savo, bet se
sers, brolio, draugo ar kilo as
mens vardu išpirkta laivakor
te. Tikriau sakant, atvyko ne 
tas asmuo, kuriam buvo ap
mokėta kelionė, šituo ir tam 
panašiu budu atvykusieji gali 
išpildyti aplikaciją ir gauti pi
lietybę, tik, žinoma, reikia ieš
koti pilietybes tuo vardu, ku
riuo kas atvyko, kartu įrašant 
aplikacijon ir savo tikrą var
dą. Nemokėkite pinigų politi
kieriams, kurie pažada lengva
tų bei žaibo greitumu pada
ryti jus piliečiais. Jie to nepa
darys, nes pilietybė ne poli
tikierių darbas. Perkalbetojų, 
advokatų taip pat nereikia 
samdyti, — prie pilietybes iš
gavimo visit>)Jygų,s tiek bied- 
nas driskis, tiek aukštas po
nas, — ir visi tuo reikalu turi 
pilną teisę patys pasirūpinti.

Svarbiausia, — tai atsaky
mas į pilietybes liausimus, ku
riuos truputĮlpasimokinus iš pi
lietybei skirtos knygutės ar 
lankant mokyklą nesunku at
likti. Visi, norį gauti šios ša
lies pilietybę, ypač chicagiečiai, 
kreipkitės į!ięentro paštą, prie 
Van Buren ir Ganai gatvių, — 
ten gaukite sau reikalingą ap
likaciją ir parsinešę ją atidžiai 
išpildykite pagal ant aplikaci
jos paduotas informacijas. O 
jeigu to pilnai negalite pada
ryti, tai perduokite patyrusiam 
aplikacijų pildytojui, — jis iš
pildys ir Visus jums nežinomus 
trukumus prašalins. Tokį pa
tarnavimą galite gauti ir “Nau
jienose”, 1739 S. Halsted St.

Visuotina nepiliečių registra
cija jau čia pat. Kaip žinia, 
prasidės su sekančiu antradie
niu, rugpiučio 27tą ir baigsis 
gruodžio 26tą. Visi turės užsi
registruoti, nepaisant, kaip kas 
atvyko į Dėdės Šamo žemę, — 
viešai ar slaptai. Ir reikės at
sakyti į registracijos klausimus 
tik su maža išimtimi tais pa
čiais žodžiais, kaip ir dėl pi
lietybes, kurie įrašoma aplika
cijon. žinoma’ dabar išpildy
mas aplikacijų pirmom—antrom 
pilietybės popierom neapsau
gos nuo registracijos, bet vis
gi busite kandidatai į piliečius, 
ir vėliau galėsite palikti pilie
čiais. Todėl kiekvienam lietu-

tos užregistruoti, tai registran- 
tų pašto ofisuose lankysis daug 
mažiau, negu numatyta. Turint

viui .verta pasirūpinti pilietybe 
ir tuo įrodyti savo lojališkumą 
šio laisvo demokratiško krašto 
interesams. Be to, dar girdisi 
nusiskundimų ryšyj su regis
tracijos reikalu. Mat, sakoma, 
kad Chicagoje randasi 180,000 
nepiliečių, tai, girdi, tokios mi
nios žmonių užplugdys visas 
registravimosi 'vietas ir bus 
sunku prisigrūsti. Tiesa, dide
lė skaitlinė, bet pažvelgus pla
čiau galima pasakyti kaip, pa
vyzdžiui, apie tą didelį debesį, 
iš kurio krinta mažai lietaus. 
Kiekvienai registracijos virs- 
minėto laikotarpio dienai ten
ka maždaug 1,765. Chičagoj yra 
51 pašto ofisas, kurie regis
tracijos darbą praves. Propor- 
cionališkai skaitant, kiekvie
nam ofisui tektų mažiau, ne
gu 35 per dieną užregistruoti. 
O jeigu įskaityti nemažą nuo
šimtį nepiliečių sergančių įvai
riose institucijose, kurie dėl ne
galėjimo turės būti ten ant vie-

galvoje šitas skaitlines, galima 
suprasti, kad nėra pagrindo 
baugintis ir tikėtis didelio su
sigrūdimo, — bus ganėtinai 
patogaus laiko atlikti savo pa
reigą pagal valdžios reikalavi
mą. — A. J. S.

“ Extra Dollars” 
Beldžias į Jūsų Duris!

Sąskaitos atida
rytos iki 15-tos 
d. uždirba pilno

Vėliausias mėn. dividendą. 
Dividendas

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

FairfieldSavings 
and Loan Association

1729 W. Cermak Rd. Law.64M

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted 'Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. C anai 8500

JACK SWIFT-

GENERATORS 
SCREAM INTO 

FULL CAPACITY.

ITH WATER 
SPURTI NG IN 

THROUGH A 
3COPE OF TlNY 

OPENINGS 
THE EXPL0RER5 

ARE TENSE

ALL RlGHT, PROFESSORl SWITCH 
IT ONTO THE TRANSFORMERSf

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

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

TeL Boulevard 0014

i. 9 ... —
PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUSVisa Tai už s1500 

r Permodeliavimas 
L Pataisymas 

Naujas 
Pamušalas 

Valymas 
Paliavojimas 
Storage 

Apdrauda
Pasiuntinį pa^ 

šaukit telefonu I 
STATE 7626 J 

199 N,STATE ST. 
Suite 746 

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

YOUR' OW PURI’
»NEWi0

FOR ONLY

10-tas Metinis Išpardavimas 
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS 

4 kambarių namui

$212 
Pilnai 

Nereikia įmokėti
O O 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 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Tel. CICERO 5306C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-G^Hmai 

į visas miesii> Jalis.

5031 W. Roosevell Rd,
CICERO, ILL.

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Sopinę
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš Stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
mušiką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Battlefront Broadeasting
ręstNAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 

F. II. Sadauskas A. S. Vaivada

AMERICAN FIRST — LITHUANIAN ALWAYS

By Waverly Root and 
Victor Lusinchi

(EDITOR’S NOTE: The follovving 
uncensored stories of broadeasting 
in France before the surrender— 
generaUy released for the 
time—vvere told by Waverly 
and Victor Lusinchi, vvho 
WOR-MUTUAL’S reportere 
France.)

LITH PROTEST

When Wilt Thou 
Save The People?

first 
Root 
were 

in

(Continued from lašt vveek)
Need for Spiritual Leadership

Reporting a vvar is not a soft job 
in these days when the battle is 
carried behind the lines to the civi- 
lian population. During the months 
they covered the vvar in France 
for WOR-Mutual, Waverly Root and 
Victor Lusinchi had Severai close 
escapes from death. Root vvas in 
five air raids. Lusinchi was under 
fire so many times, he says, “I lošt 
count.”

it is because of the lack 
leadership. Nevvspapers 
certainly cannot do the 
There are children to

Experience that štili gives both 
commentators the shudders vvhen- 
ever they think of it vvas that grim 
night in the temporary French Ca
pital of Bordeaux. when all the 
radio reportere in tovvn vvere forced 
to take refuge in an air raid shel- 
ter in the basement belovv the stu
dios. Outside, anti-aireraft guns 
chattered and bombs ex.ploded near- 
cr and nearer. Then, one by one, 
the commentators for each netvvork, 
v/ere called upstairs—likę prisoners 
going on the lašt mile—to face the 
microphones. Root and Lusinchi 
vvere the first

Root and 
called.

him “Lucky” Lusin-

Man needs spiritual leadership. 
He cannot live likę an animal be
cause he is not one. When he tries 
that he becomes worse than the 
fiercest dfagon and destroys life 
most vvantonly as we have seen in 
this short age. Novv if so many are 
vvithout the unity which inspires 
spirituality 
of honest 
and books 
job alone.
consider and the responsibility for 
their care cannot be easily denied. 
Public schools do their part well 
enough, būt štili there is left too 
much more to be done. A child 
cannot be told once in a while vvhat 
is morality. He needs to partici- 
pate in groups devoted to a high 
purpose to develop a sense of or- 
der. Thus the job of the church 
leader becomes inereasingly im
portam and one requiring not 
little courage and steadfastness.

a

Many Opportunities

ofFrom the Lithuanian Youth 
Chieago alone there should be de- 
veloped a group of well trained 
and sincene participants of Chris- 
tianity to minister to the various 
colonies in the cities of this coun-They Called mm xjm>m-

chi. He left a hotel near the front ‘r*-. This has many ample op- 
one morning; the next day air raid- '■ .................... -.
ere blevv the šame 1.. 
After the government 
from Paris to Tours, Lusinchi de-. - .
eicfcd to try to get back to Paris hand> a most "tĮPirmg attestation 
to cover the German occupation. tp faith to v.s.t the L.thuaman Lu- 
Sixty miles from Paris, Germani“1^” Ch',rch °" Cermak ,Road 
Plancs machine-gunned him from.and see what a clean-cut and well 
the air, and he took shelter in a'«>nducted group of Lithuamans 
f u ____ _____ ___ lean do. Of course, many Lithuani-field. The vvar ręporter escapad un-' 
hit. būt a man a fevv yards aWay 
vvas vvounded. He had to give up 
the tr;.p though because the roads 
vvere jammed so vvith refugees.

• - portunities for such study and it is 
hotel "to bits most deplorable fact that so far 

vvithdrevv onIy one youn£ man is undergoing

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWSMR. AND MRS. K. AUGUST

___ _ J 
precious memory of those days 
makes both Mr. and Mrs. August 
very sad, vvondering about the des- 
tiny of thos 
pily living in a FREE Independent 
Lithuania!

Mrs. August vvas born in Virden, 
Illinois, būt has spent most of her 
life in Chieago. While štili finish- 
ing her high school education, the 
plucky young giri began part-time 
vvork in “Naujienos” office. After 
graduation she became a regular 
member of “Naujienos’ ” courteous 
office force and to the present day 
has sincerely contributed her ini- 
tiative and cooperation in every 
phase of progress and activity.

In fact she comes from a family 
vvhere all 
father’s death, 
sister,

pass, likę vveec'

bJJI.C

a sunless day; 
people.

Thy 
From vice-oppression and despair, 
God save the people.

When wilt Thoy save the people?
O God of mercy, vvhen ?
The
Not

people, Lord, the people, 
thrones and crovvns, būt men. 
save the people; Thine they 
are,

children, as Thine angels fair.

One of the most importam busi

By EBENEZER ELLIOTT 
(1781-1849)

When vvilt l’hou save the people?
O God of mercy, vvhen?
Not kings and lords, būt nėtions, 
Not thrones and crovvns, būt men. 
Flovvers of Thy heart, O God, are 

they;
Let them not 

avvay;
Their heritage
God save the

Shall crime bring crime foręver. 
Strength aiding štili the strong? 
Is it Thy vvill, O Father, 
Strehgth aiding štili the strong? 
Is it Thy vvill, O Father, 
That man shall toil for vvrong? 
“No,” say Thy mountais; “No,”

Thy skies;
Man’s clouded sun shall brightly 

rise
And songs ascend instead of sighs; 
God save the peolpe.

I VACATIONS: The Misses Aldo- 
u a, . Ina Gura and Lucy Sadauskas re-vvho vvere then hap- . .• „I cently returned from a vacation in 

Washington, D. C. and Nevv York, 
reports Frances Sadauskas, vvith 
souvenir programs containing au- 
tographs of vvell knovvn N. Y. Times 
reporters, et ai . . They enjoyed 
their sojourn in Nevv York, būt say 
there’s no place likę good old Chi
eago to live in .. Victoria Keser did 
right vvell by herself during her 
vacation at Lake Geneva, Wis... 
She vvon the honor of being second 
best mermaid in a side-stroke 
svvimming contest...

GET WELL SOON: The count-'

so active a young la- 
for only six days a 
fiance, Dr. William 

of the LUC and now

K. AUGUST.

are ambitious. After her 
Julia and her older

though both quite young, ’ įng frad no .previous intimation of 
began to help earn the bread and ber įmminent illness, they read in

---- —n the other three |be “Naujienos
---- ---- ------------ “pitehed m į į t e d į0 a serious spinal opera- 
keep the family ,cupboard tion at the Norvvegian-American 

vvell-stored. Novv that the girls areihospital were made by many> and 
all married, Mother Grinis keeps hOsital vvere made by many, and 
herself busy vvith her son,' John,Įall were infOrmed that she vvas 
managing the “Nevv Life Delicates- resting well and that her condi. 
šen” and grocery store in the Lith-Įtion is improving ... Only a fevv 
uanian colony of Bridgeport on'weeks before Mrs. 
Halsted Street.--------------------------- Į ed ber gįri voice

In spite of Miss Julia’s devotion Į cond place in the vvomen’s chorus 
to her family and vvork, Romance • COmpetitions for the Chicagoland 
managed to creep into her life. As Mus i c Festival . . They

butter 
sisterš 
in” to

and soon 1 
and one brother

•such training. It is, on the other ness meetings of the year vvas held 
Wednesday evening at the Fellovv- 
tnip House at vvhich time nomi- 
uation of officers for the coming 
yeai • took plact. It hardly • •-.ems 
possible that a vvhole year has pas- 
i.-e-.i since John Balanda an/i his

lans have joined German Lutheran, supporting officers vvere eleeted to. her adding or ‘ pfcfeting 
Į Baptist and other

Paris studios Root used 
with the WOR control 

Nevv York City in ad- 
each broadcast. After the 
the engineer 1____

denominations their various duties. For their en- 
and for this they deserve only the tire year of Service, the officers 
highest praise for their faith and have served sincerely, v hole heart- 
moral decision to pursue it vvhere edly and perservingly. Hovvever, 
they can in freedom. Būt the vast as time marches on, so the years 
majority have not and many be-' pass by and so once again the club 
cause they hold political vievvs mušt hold its annual election < 
vvhich seem eontradietory to vvhat 

K \ \ i church practice has sometimes de- vvould let1 a , r«, . 1
officers.

In the 
to check 
room in 
vance of 
checkup,
Root listen in to the W0R program 
that .preceeded him—usually Ray- 
mond Gram Svving. On Severai oc- 
casions Swing’s 1 broadeasts told 
him facts about' the situation in 
Franj?, of vvhich neither Root, nor 
any other Am. reporters in Paris, 
vvere avvare because of French cen- 
soiship. It took Svving in New York 
to tell them vvhat vvas going on in 
Paris!

generated. This, however, is not 
the time for that; the fact remains 
that as the only recourse to faith 
unity many Lithuanians have of 
necessity slovvly become definite- 
ly members of other nationalities.' 
That is not bad vvere it not for 
the leaving of the lesser fortunate 
compatriots vvho have not the 
ppportunities to join some group 
likevvise and so just shift listlessly.'

immediate days that 
surrender of France, 

on one instance, just 
Armistice, when the

Oddly enough, the censorship re- 
la.vod in the 
preceded the 
Root recalls 
before the
censors refused to pass Severai of 
his items. The Mutual broadcaster 
vvent to the censors and protested. 
They sat around a table. these 
Leaten, bilter Frenchmen, and re- 
considered Root’s material. Said 
one censor: “I think we’d better 

broadcast 
censor 

said 
he 

novv

censor: 
not let Monsieur Root 
these facts.” 
shrugged his 
vvearily “Let 
vvants. What 
vvhat anyone

The other 
shoulders and 

him say vvhat 
does it matter 
says!”

andUsually there was a check 
on American broad- 
their Scripts had to 
censor number one. 

the actual broadcast,

to prevent a 
.part-time or 
prepare him-

double check , 
casters. First, 
be passed by 
Then, during
another censor or tvvo sat at the 
microphones vvith WOR’s vvar re
portere to make sure that there vvas 
no deviation from script. When 
Daylight Saving Time went into 
effect in Nevv York Lusinchi almost 
got into a jam vvith the censors. 
He remembered the change just in 
time, rushed to the studio 
cęnsored script, būt found 
tvvo censors vvho alvvays 
vvere not 
decided to 
out them. 
broadcast,

with his 
that the 
“sat in” 
Lusinchithere. Finally, 

risk broadeasting vvith- 
In the middle of the 

they showed up, listen-
ed politely—būt 
as Lusinchi had 
Afterwards, he 
had not cracked
censors had been AWOL with their 
giri friends in a nearby village.

did not interrupt 
feared they might 
learned why they 
down on him: the

give to her credit vvould relax and 
become a little lazy ... Būt it’s not 
Ann’s nature to šit back and vvatch 
other people do things ... Her am
bitums vvere only the more in- 
creased vvhen, lašt Friday, she re- 
ceived a master of Science degree 
at the Chieago U . .. An out of town 
position is her’s to take or re- 
fuse, būt vve hope she vvill refuse, 
for it vvould be a shame if Chieago 
vvere to lose 
dy—if even 
vveek .. . Her 
Charm, late
a dentist vvith he U. S. Navy, vvas 

Į in Chieago for a fevv days tvvo 
less friends and acquaintances of weeks ago and confided that he 

received a hepes and expects to be called to 
sea duty soon .. Sea duty is re- 
quired to make one eligible for 
promotion... Attorney Borden’s son 
is also in the Service and has been 
assigned to the Marines ..

KNICKKNACKS: One of the 
cleverest advertising schemes vve 
have seen is the “Vest Pocket Jour
nal”—a four-page “nevvspaper” of 
the size implied in the title, eur- 
rently “published” by Paul Ridi-

I kas... It is issued once a month 
pupils take se- and įs sent to paups friends and 

acquaintances .... Each issue con- 
tains a fevv interesting facts, and 

competed be}ps *o remind the people that
• • Paul also has a Service to offer 

the public .. . Matt Sholomskas has x 
quit the English section of the com- 
mie daily, Vilnis, and has gone to 
Detroit, vve are told, to take oyer 
another job . . . Whether or not he

> commie movement, 
.vve don’t knovv ... He has been re- 
|placed by a Frank Kučinskas, vvho

Mrs. Alice Stephens
I great shock lašt week when, hav-

that she had sub-

Stephens vvatch-

managed to creep into her life. As
you may have already guessed it, as Alice Stephens Singers... 
vvhile vvorking together at “Naujie- Julie Rachens Allman is resting at 
nos”, Julia and “K” realized one the Municipal Tuberculosis sanita- 
day that they vvere “that vvay” and rįum> and is keeping in touch vvith 
soon after she vvas no longer Miss the activities of her friends throughl

I the nevvspapers . .. It seems Julie 
forgot she vvas a giri vvith only a ^as qUįf the 
girl’s endurance and busied herself - - - 
vvith too many organizational acti-j 
vities ... The blow is an exceptional- Į *doeiJ not" seem to be knovvn here- 
ly severe one, coming as it does abouts Ed Mankus» knOwledge of 
only tvvo months after her mar- mocjern camera art is being recog- 
i iage to LUC s Edvvard Allman ... Į nįzed įn other quarters also ... He 
Get vvell soon! ! įs very busy right novv—and vvill

AMBITIOUS LADY. You vvould be jor a jew Weeks—as a substi- 
think that Ann Skrickus, vvith a1 lute teacher of photography at the 
“fair-to-middlin’ ” j 
domestic Science teacher at Morton 
and a bachelor of philosophy de-

Julia būt Mrs. K. August.
Both vvith blue eyes, brovvn hair, 

both fond of reading, of attending 
the opera and theater, they make 
a fine couple. The library at their 
home is one of the largest that vve 

i have seen in private homes, for 
Mr. August vvould rather buy a 
book thap go to a movie any day.

The Augusts also have a beauti
ful grand piano, būt if you ask 
Mrs. August vvho plays it, she vvill 
tell you that the guests do. Hovv- 
ęver, vve happen to knovv that Mrs. 
August is very fond of the piano 
and made a study of it in her giri- ,
hood days. Novv vvhen she is “all rlan Visit To 
alone” she vvill šit dovvn and play, Į -j- • i zą ,
būt' you can catch her at it only JCW1S11 Y£U3TtCr 
by eavesdropping, and that is 
polite,—or isn’t it in 

•this?
Both Mr. and Mrs.

MRS. JULIA AUGUST 
' - ■ n

SHE is the petite ,brunette in 
Naujienos” officp ,who vvill stop 

into the
books when you come in and she 
vvill ansvver your simple questions 
vvith the šame attentiveness and 
seriousness as whep. helping you to 
fili in some complicated forms that 

otL Or, if you 
Service that is

serv- 
sug- 
such1

; the kind that inspire

Jb may be puzzling '-yoti 
of seek Information 6r $

At the close of the meeting Wed- 
nesday evening the candidates for 
the various offices vvere:

President
Edgar Firant 
John Balanda 
Charles Rusackas

' Algird Prusis.
Vice President

William Waite 
Isabelle Barr 
Anne Bennes 
Stelle Bartkus.

Secretary
Blance Stann
Charles Rusackas.

Treasurer r
Albert Drigot

Segt. at Arms
Alexander Childs 
Algird Prusis 
Charles Rusackas 
Victor Krauchunas.

It mušt not be supposed that a 
young man vvho undertakes sucht 
studies is elosing himself avvay^ 
from a more International or Ame
rican contact. There is little danger 
of that because gradually the dif- 
ferences of nationalism disappear 
and in time the mixture becomes 
thoroly American.

There is nothing 
a young man from 
light-school study to
lelf. Nor is it impossible to have 
lome educated for other profession- 
al pursuits take the additional 
training and to undertake this most 
necessary job of ministering to his 
oeople in a gradual manner to build 
tp a unity that becomes a church. 
Religion is not a matter of ritual 
and vestment. Those have their 
olace būt for .plain vvorship and 
brayer it vvould be an enlighten- 
!ng experience for Lithuanians to 
visit Moody’s Memorial Church and 
vvitness a magnificent and yet 
straight-forvvard Service vvith plen- 
ty of 
sage.

Hovvever, this is not the 
list since nominations will be 
until before the election takes 
at the September meeting.

finai 
open 
place

punch in the spiritual mes- 
—Jeronimas

Finis
lecturer was emphasizing theThe 

demoralizing effect of divorce.
“Love,” he said, “is a quest; a 

.proposal, a request; the giving of 
a daughter in marriage, a bequest; 
and marriage itself the conquest. 
Būt what is divorce?”

Voice from the audience: “The 
inquest.”

All of Julie Allman’s many 
friends vvere much surprised to 
hear of her confinement. For the 
.nast two years Julie has vvorked 
very hard for the club, helping 
vvherever she found an opportuni- 
ty to do so. During the past year 
she not only had charge of the 
secretary’s duties, būt also vvrote 
lašt year’s shovv, which in itself 
was a full time job. We. all miss 
the beautiful, smiling, Julie and 
hope that the short ręst vvill speed 
up her recovery so that she may 
soon be with us again.

—o—
Saturday, August 31, Miss Isabel- 

le Barr and Edward Daunoras vvill 
exchange vovvs at the Immaculate 
Conception Church. Sincere congra- 
tulations and wishes for a long and 
hoppy lite are the L. U. C’s greet- 
ings to this very popular couple.

Shirt-Tale

Diplomai
She—How old do you think I am ?
He—You dont look it.

not rendered in a community-; 
ing nevvspa.per office, she vvill 
gest vvhere you 
Service.

HE is the man 
in the Assistant 
sometimes reading 
sometimes ąuiekly 
various journals, vvceklies, letters, 
telegrams, etc.

Kastas August (Augustinavičius) 
has 
nos” 
fevv 
rose
Editor in 1923 (or just thereabouts) 
and has held that distinetion to the 
present day. His countless articles 
have included not only news and 
interpretations of eurrent events, 
būt also treatises on many educa- 
tional subjects of great value to 
Lithuanian readers, whose knovv- 
ledge of the English language vvas 
limited until recent years.

Mr. August vvas born in 
žiai,” so that he hails from 
tija” a part of ^įthuania 
many famous people come from. 
Upon arriving in America in 1913, 
he immediately vvas concęrned vvith 
studying English and other sub
jects. Finding odd jobs to finance 
his vvay and having learned enough 
English to help him transfer the 
learning acquired at Lithuania’s 
“gimnazija”, he vvas soon able to 
enroll at Valparaiso University. 
Somevvhat later he moved to Chi
eago and entered the Armour In
stitute of Technology, having deci
ded to major in Chemical Engineer- 
ing. He next pursued study at the 
University of Missouri 
vvas avvarded the dęgree 
lor of Science.

During the World War 
the United States in the 
partment būt foTtunately vvas not 
sent “aeross”.

It vvas in peace time, in 1935 to 
be exact, that he did go to Europe 
to visit Lithuania and the neigh- 
boring countries and to introduce 
his pretty American vvife, the for- 
mer Julia Grinis, tp his mothei^and 

Į other relatives. He vvrote a series ' • _ * • _ J _ _ A •   _ __ A • . ’l Z* ••

may find

behind the
Editor’s <

> desk 
office, 

thoroughly, 
casting aside,

been connected with “Naujie- 
since about 1916 with just a 

brief periods of separation. He 
to the position of Assistant

“Alsėd-
‘žemai-

vvhere

and there 
of Bache-

he served
Navy De-

a case
im- 
like

areAugust 
confidence 

. and probably that is why they are 
repeatedly chosen for trustvvorthy 
and responsible positions. Besides 
their regular duties. as already 

| mentioned, Mrs. August is Treasu- 
rer of Maria Jurgelonis’ Memorial 
Fund and Mr. August is Tneasurer 
of “Naujienos”, of Chieago Lithua
nian Society, of Universal Savings 
and Loan Association, and years 
ago vvas Treasurer of Birutė Chorai 
Society.

Mrs. August is also a collabora- 
tor on the Lithuanian Women’s 
Page appearing vveekly in “Naujie
nos”, vvhere she eonduets the cook- 
ing and recipes column. Having 
tasted her excellent cooking, vve 
knovv that she is highly capable of 
assisting many readers in that de- 
partment.

Būt that is putting it too narrovv- 
ly, for Julia August is capable of 
and most vvilling to assist almost 
anybody in almost any vvay. For 
such a little person, she has a 
mighty big heart.

And Mr. August found that out 
before anyone else did!—just as he 
is finding out many other good 
things and sometimes not so good 
about many other persons vvho call 
on him or 'vvho vvrite to him, būt 
about vvhom he keeps his ovvn1 
council, Even though Mr. August 
used to give numerous leetures, 
once upon a time, on various ėdu-' 
cational and sociological subjects,' 
in private he is really a man of 
fevv vvords. His favorite sport, too, 
is a quiet game of chess.

Mrs. August’s, favorite re
creation is just as feminine and lo
vely as herself: it is lookihg for a 
nevv fragrance at 
er!

good position as j^ay school.. . Stella Radin Bauer, 
novv of Detroit, announces the 
birth of a 6% pound daughter Sa- ^ 
turday .. . Robertą Lucas, vvho vvas 
Miss Columbia at the Willkie shin- 
dig at Elvvood lašt vveek, vvill again 
be queen of a Wendell Willkie ce- 
lebration, this time in St. Charles 
during the annual Fall Festival this 
Saturday... A Nevv York Lithua
nian attorney, W. J. Drake-Dragu- 
nas, i§ a candidate for congressman 
in the ninth congressional distriet 
in Nevv York . .. The shapeliness of 
Anna Zinkus of Worcester, Mass., 
has Won her a trip to Hollyvvood— 
a prize offered the vvinner of the\ 
bathing suit manufacturer spon* 
sored beauty contest . . .Anna is 
an active member of the SLA 
(vvhich is the Lithuanian Alliance 
of America, and not “So Long, A- 
merica!”) ... John Kubilius, talen- 
ted Chieago Lithuanian artist, and 
Mildred Jakubka vvere married in 
a quiet civil ceremony in Wheaton, 
III., Saturday ... It’s supposed to 
be a deep, deep secret, būt vve have 
learned that Aldona Povilaitis and 
George Shatas vvill take the fatal 
step on either the second or third 
Saturday in October .. Al Vaitis, 
vvho is a regular enough contributor 
to be put on the payroll, sends thė^x' 
follovving interesting bits: It vvas 
a boy at the Frank and Dell Ku- 
cins (Kučinskas) on August 17.. . 
Dell’s brother, Anthony “Muller” 
Jamis is at present touring Mexico 
vvith Anthony Shimkus and 
Juodis—in the latter’s 1940 
mouth . Their next stop is 
lifornia and the Frisco Fair, 
back to Chieago

Week

a perfume count-

rose, 
dew,

Jevvish Peo- 
at 8 p. m.,

28. “Stock- 
steps in

Warm as the 
Cool as the 
Lasting as the mint, 
Fresh as the rue,— 
Would that we could 
Find it for you! — 

(Personalities of Interest 
sented on the lašt Monday

Naujie-1 month. Who vvill be Nevvsy’s choice

Telegram to friend: “Wash-out 
on line, cannot come.”

Reply: “Come anyvvay, borrow a of interesting articles for 
shirt.” nos” about that trip, būt now the in September!?).

Nevvsy. 
are pre- 
of each

in Chieago
Free Chieago Tours for This

A tour to Chicago’s largest Jevv
ish community on the vvest side 
vvith a chance to visit the Jevvish 
People’s Institute and the Hebrevv 

- Theological Seminary, is featured 
by the WPA Free Chieago Tours 
for the vveek of August 25-31, 1940. 
Tours for the vveek include:

Tuesday, August 27. “Jevvish 
Arca”. Tour the Hebrevv Theologi
cal Seminary and the 
ple’s Institute. Meet 
3500 Douglas.

I Wednesday, August
yards”. See the various 
the preparation of meat as shovvn 
by one of the nation’s leading meat 
packers. Meet at 9:30 a. m. at 
Stockyards Inn, 4160 So. Halsted 
Street

Wednesday, August 28 “Negro 
Exposition”. An exhibit commemo- 
rating the 75th anniversary of the 
emancipation of the American Ne
gro. Meet at 2:30 p. m. (Reserva- 
tions necessary) Call Monroe 9674 
vveek days betvveen 9 and 3:30 p. 
m.

Thursday, August 29. “Goose Is- 
land.” Learn the history of Chica
go’s only real island. See Indus
tries typical of the area. Meet at 
2:30 ,p. m. at the Southvvest corner 
of Division and North Branch Sts. 
(1100 West). .

Thursday, August 29. “Migratory 
Workers”. Visit West*Madison St. 
See historic Desplaines St. Police 
Station, shops, “hotels”, and mis- 
sions serving the homeless men. 
Meet at 8 p. m., 120 N. Desplaines 

’ Street
Friday, August 30 “Little Lithu

ania”. St. George’s Lithuanian 
Church and Fellovvship settlement 
house. See 
Meet at 831

Saturday, 
in Garfield 
ming pool, 
courts and 
in a large vvest side park. Meet at 
2:30 p. m., 100 N. Central Park 
Avenue.

For fyrther information call Mon
roe 9674 any vveek day, except Sa
turday betvveen 9 and’ 3:30 p. m.

Lithuanian handicraft. 
W. 33rd PI., at 8 p. m 
August 31. “Recreation 
Park”. Inspect svvim- 

archery range, roque 
recreational facilities

i

Vic 
Ply- 
Ca- 

then
via the Black 

Hills ... Brighton Park’s Joe “To- 
ny” Survill either already is a fa
ther or vvill be any of these days 
... Toselea and EUa Gudeliauski of 
Collinsville vvere in Chieago for a 
vveek’s visit vvith Toselea and Stel- 
la Povilat recently ... John Kaspar
aitis, formerly a Hollyvvood pho- 
togra.pher, is 
back ailment 
•Rochester...

SURPRISE:
married to a Chieago 
giri tvvo vveeks ago!..

recuperating from a 
at the Mayo clinic in

Bunni Sovetski vvas
University

NOTICE
Because the “Naujienos” 
vvill not be published on 
Labor Day, the English 
Section w i 11 appear on 
Tuesday next vveek.
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/ Politikos Lauko GAGE PARK
KODĖL AŠ BALSUOSE UŽ ROOSEVELT|

Pažadėjo, bet neištesėjo
Praeitą šeštadienį, rugpiučio 

17 d., republikonų kandidatas 
VVendell Willkie, Elvypod, In
diana, paskelbė savo principus, 
už kuriuos jis sakėsi kariau
siąs, iki laimėsiąs. Kas girdė
jo arba skaitė spaudoje tą jo 
kalbą, tai galėjo įsitikrinti, kad 
republikonų partijos kandida
tas nieko naujo, nieko konkre
taus nežada 
šioje šalyje, 
nežada nė 
riams.

darbo žmonėms 
Nieko naujo jis 
mažiems biznie-

Iš jo kalbos taip ir dvelkia 
Hooverio ir Landono dvasia. O 
visi žinoine, ką buvęs prezi
dentas Hooveris žadėjo žmo
nėms ir ką jis davė. Jis žadė
jo* jei jį išrinks, po du karu 
kiekvieno garažiuje, keptą viš
tą kiekviename puode, žodžiu, 
pieno ir medaus gadynę. Ta
čiau, kai jį žmonės išrinko i 
prezidentus, kaip jis 
žmonių gerove? Apie 
rods, nereikėtų daug 
nes visi šalies piliečiai
rai pamena, kokius “gerus lai
kus” Hooveris davė Amerikos 
žmonėms.

rūpinosi 
tai, be
aiškinti, 
dar ge-

Sausoji” Hooverio gadynė
Viskas, kuo Hooveris iš tik

ros širdies rūpinosi, tai pada
ryti Ameriką taip sausą, kaip 
Afrikos Saharą. Ir jis taip rū
pinosi, kad tie sausumo arba 
prohibicijos įstatymai butų pil
domi, kad jau buvo pritrukę 
vietų kalėjimuose. Visose val
stijose buvo desčtkai pastaty
tų laikinų kalėjimų, kur buvo 
grudomi visi prasižengusieji 
prieš tą netikusį prohibicijos 
įstatymą. Ir kada jau buvo ir 
tie pripildyti, tai buvęs prezi
dentas Hooveris sumanė labai 

^genialįšk^ dalyką : j(į§u sumalė 
" pastatyti kiekvienoje valstijo

je milžiniškus, pastovius iš ce
mento ir plieno kalėjimus, ku
riuose galėtų tilpti bent po de
šimt ir daugiau 
kiekviename. Girdi, 
kius kalėjimus bus 
kaikurių žmonių, o
žys prohibicijos įstatymą, 
bus vietos, kur juos uždaryti.

Visas kraštas buvo tiek pa
sipiktinęs tuo Hooverio didelių 
kalėjimų sumanymu, kad net 
republikonų dienraščiai, kaip 
Chicago Tribūne ir kiti išsireiš
kė šitaip: Sakė jie: “Washing- 
tonas pasižymėjo tuo, kad lai
mėjo revoliucijos karą prieš 
Angliją; Linkolnas pasižymėjo 
tuo, kad paliuosavo vergiją 
Amerikoje; o dabar, sako, pre
zidentas Hooveris pasižymės 
tuo, kad pastatys daugiausia 
didžiausių kalėjimų.”

Aukšfi muitai

galią birželio 18 d. 1930 me
tais.

Su pagalba to muitų įstaty
mo, muitai ant įvežamų pre
kių iš kitų šalių į Jungtines 
Valstijas buvo tiek iškelti, kad 
svetimos valstybės nebegalėjo 
beveik .nieko beparduoti Ame
rikai. Pasekmė buvo ta, kad 
ir kitos valstybės nustojo pir- 
kusios prekes iš Amerikos. To
dėl laike šešių mėnesių Ame
rikos importas ir eksportas nu
krito žemiausiai. Tūkstančiai 
fabrikų turėjo užsidaryti, ir 
milijonus darbininkų paleido 
iš darbo.

Matote, republikomj kvailas 
nusistatymas, kad iškėlus auk
štai muitą ant įvežamų prekių 
iš kitur, pagerins šalies gero
vę, privedė Amerikos ekspor
to prekybą prie visiško suiri
mo. Republikonų išminčiai 
manė, kad Amerikai iškėlus 
muitus ant iš kitur įvežamų 
prekių, jie tada galės daugiau 
parduoti savų išdirbinių. O 
kitos šalys kaip pirko iš A- 
merikos, taip ir pirks. Tačiau 
pasirodė, kad šluota turi du 
galus. Kaip kitos valstybės ne
begalėjo nieko1 beparduoti A- 
merikai, taip greitai jos nu
stojo pirkusius iš Amerikos. 
Todėl tokis republikonų par
tijos ir jų prezidento nusista
tymas privedė Ameriką prie 
didžiausios depresijos, kokią 
Jungtinės Valstijos yra kada 
turėjusios.

1929
1933

lakstančių 
statant to- 
darbo dėl 
kurie Jau

tai

šalisvisa 
tuo jo su- 
ponas Hoo- 
tą savo di-

Matydamas, kad 
baisiai pasipiktino 
manymu, pagaliau, 
veri.s padėjo į šalį
dėlių kalėjimų sumanymą. Tą 
padaręs, pradėjo vajų už aukš
čiausius muitus ant importuo
jamų prekių. Jam tas sumany
mas pasisekė. Todėl buvo iš
leistas taip vadinamas Havvley- 
Smoot Tariff įstatymas. Tas 
aukštų muitų įstatymas įėjo į

L U V LI «\ I O Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YĄRD3 7303

m Gėlės Mygtiems 
Vestuvėms. Ban- 
kietams, Laidota- 
vėw. P»pųoš»-

GĖUNINKAS mams 
4180 Archer Avenue

Isri n k tas Ii o o s e veltas 
į Baltąjį Namą.

Ir taip, nuo pat rudens 
metų iki pat kovo 4 d., 
metų tęsėsi baisiausias nedar
bas ir suirutė visoje šalyje. 
Tas republikonų partijos va
das prez. Hooveris privedę vi
są šalį prie tokios betvarkės, 
kad ką tik nekilo revoliucija- 
Ir tik ačiū dabartiniam prezi
dentui Rooscvcltui Amerikos 
žmonės liko išgelbėti nuo re-> 
voliucijps ir bado.

Ką Rooseveltas padarė, sto
jęs prezidentu? Čia trumpame 
rašte butų sunku viską išvar
dyti, ką jis padarė, kad galėtų 
atgaivinti šalį, čia tik pažy-< 
mėsių keletą iš svarbiausių jo 
padarytų darbų, kurie išgeL 
bėjo žmones nuo bado ir paša
lino revoliuciją Jungtinėse 
Valstijose.

Pirmiausia prezidentu likęs, 
jis sutvarkė visos šalies finan
sus. Prie prez. Hooverio su
bankrutavo ir užsidarė dau
giau kaip 6,000 bąnkų, nuneš
dami milijardus darbininkų 
žmonių sutaupą. Įvestas tuo-i 
jau buvo N. R. A., kas atgaivL 
no pramonę ir prekybą. To
liau, išleido keletą įstatymų, 
apdraudžiančių darbininką 
žmogų nuo nedarbo (Unem- 
ploymcnt Insurance); atėjus 
senatvei, nebegalint dirbti 
(Old Age Pcn&ion).. Toliaių 
kad suvaldyti didžiąsias kor
poracijas ir lru$tn$ nuo iš- 
laudojimo darbininkų, jis iš
leido taip vadinamą įstatymą 
National Labo r Relations 
Board. Įstatymas prižiūri, kad; 
kompanijos leistų darbinin-i 
kailis organizuotis, leistų 
jiems per savo atstovus tartis 
su darbdaviais ir tt.

Sutvarkė ūkių (fąrmų) pa
dėtį, pątardaųias Kongresui iš
leisti tam tinkamus įstatymus. 
Išleido įstatymą, kuris sulaikė 
nuo forklozavimo miesto dar
bininkų žmonių namus ir ūki
ninkų farmas- Suteikė paskos 
las miesto žmonėms ant namų, 
kad išgelbėjus savo ųuosąvy^ 
bes nuo alkanų bondholderių 
komitetų ir tt.

(Bus daugiau)

Vedybos, staigmenų parė
ir išleistuves 11

Rugpiučio 17 d. bų'yo sureng
tas nepaprastas pobūvis Onos 
Kalkienės (buvusios Ožęlienės) 
namuose, 5.604 S. Mozart St. 
Tai buvo, taip sakant, “siur
prizo payė” jos dukrelei Lo
rence.

Dalykas tokis, kati įųs duk
relė buvo išvykusi ątostpgų į 
New liepos mėnesį. Ten
linksmai atostygas beleįsdama, 
ji susipažino su jaunu ir gra
žiu bearnelįų, buvusiu chięagie- 
čiu. Taį buvo, kaip priimta sa
kyti, meilė iš pirmo, pasimaty
mo. Jaunuoliai susitiko, susi
mylėjo ir netrukus apsivęįė- 
Tokiu badu dukrelę jau grįžę, 
vedusi. Grįžo ji tam, kad sa
vo ręikalus galėtų sutvarkytų 
o paskui ir vėl į tolimą kelio
nę.

Žinoma, kai dukrelė grįžo ir 
papasakojo mamytei apie tai, 
kas įvyko, tai iš pradžių ma
mytė lyg ir nusiminė. Skaudu 
jai buvo su dukrele skirtis ir 
pasilikti vėl vienui vienai. Juo. 
labiau, kad savo gyvenime jai 
teko daug smūgių pakelti: 'du 
vyru palaidoti, užauginti vai
kus ir su jais atsiskirti. Jos. 
sūnūs Jonas jau yra suaugęs 
vyras ir savo šeimą turi susi
kūręs.

Bet nieko nepadarysi, — toks 
jau žmogaus likimas. Mes at
gyvename savo ir turime pa
sitraukti ir užleisti vietą jau- 
niemsiems.

Nors Onai Katkienei ir skau
du skirtis su dukrele, bet tuo 
pačiu metu jai ir linksma, kad 
jos dukrelė susirado sau lai
mę. Lyg ir vedyboms paminė
ti buvo surengta siurprizo pa- 
rė. Sukviesti liko art’miausi 
draugai, kaip antai: p-ia Li
leikis, p-ia Eleanore Bachkis iš 
Grand Rapids, Joan Noreika, 
p-ia Noreika, p-ia Pilvelis, po
nai Kartaski, ponai Ahrndt, p- 
ia Konrad, ponai Urbonai, po
nai Osheir, ;p-lč’Ann Skrickus; 
ponai Burdųliai, p-ią Knsp.er ir 
jos dukrelė.

Sutaisyta buvo taip,. 
Florencija išvažiavo su 
brolių Jonu, 
mo, tai jau

O f' t .

leidžia Chicago ir vyksta į New 
Mexico pas sąvo vyrą. Tokiu 
Dudu šis siurprizo baliukas bu
vo kąrtu įr išleistuvės 
cijai

Iš savo pusės aš jai 
kiu laimingo ir ilgo
mo.

Floren-

irgi lin- 
gyven’-

M. K.

SLA 178 Kuopos

, GĘĘĘNWC>OD, III. — 
Vietine SĖA 178 kuopa vengią 
Šeimynišką išvaž avimą sekma
dienį, įųgsęjo 8 d., Ryąns 
Woods, prie 87th St. ir West- 
ęrn Avė. : ’

Išvažiavimas bus gražus įr 
linksmas., Ruošiama plati ir 
įdomi programą. fedgąrįs pk 
loš komediją apie tai kaip avis 
sų s#yp liukais sa
vo gyvybes apgynimui pasi
samdė vilką 'už apiekuną. Bus 
ir prakalbos temoje -— “Kodėl 
Lietuvos žmonės * netekę ba- 
kon’o taip ‘jpyli’ tuos raudo
nos grupės piliečius”.

' Be to, bus dar dainų, muzi
kos ir dovanų. Visi lietuviai 
prašomi dalyvauti.

Chicagos Draugijų, 
. Kliubų Valdybos 

J.940 Metams
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Ave.;Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5$ 11 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1H8 E. 65th St.; 
Kasįeriųs —Steponas Kaniušas, 
3516 W. 63rd Št; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S- Artesian 
Ave.;‘ Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. Čalifornią Avė., ir 
M. Miravičjenė, 2539 W. 46th PI.; 
koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek-

j.madienį kiekvieną menes, 1:30 
* vai. popiet, Hollyvyood salėj, 2417 

W. 43rd St.

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 
_____ 1^ Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo. Turi turėti rekomen
daciją. 2 paaugę vaikai. $8.00 sa
vaitei. Atskiras kambarys, šaukite 
Hollycourt 6940.

OPERATORS, PATY RUSIOS 
prie single needle mašinų, siūti 
plaunamas dreses. Malonios apysto- 
vos. Pastovus darbas. 404 South 
Racine. 2 aukštas.

REIKIA AUKLĖS, prižiūrėti 4 
metų kūdikį. Būti. $6—$7. Sunny- 
side 6550.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

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

936-46 W. Chicago Avenue.

B. W.

Ruošiasi Iš Anksto 
Medžioklėn

BRIDGEPORT. —Vietos biz
nierius Juozas M. Ažukas i)' 
jo geras draugas Bruno Masi- 
lųnas buvo išvykę apie 90 my
lių nuo Chicagos ieškoti tin
kamos vietos medžioklei, kada 
sezonas atsidarys. Jiedu apva
žinėjo Springo Vąlley, Morris ir 
Sencca apylinkės. Sako, su pa
galba vietos gyventojų surado 
tokią vietą, ^kur nė vienas tušn 
čiomis nepaH’rįš. Antys, žąsys, 
overaitčs ir zuikučiai tiek skait
lingai . kad nesinofėj o
grįsti xiaiiw>^ *

Juozas Ažukaą nori 
medžiotojų klubą vien 
tuvių sportininkų. Kas 
misi, gali ’Mi’ juo pasimatyti 
namuose, , So. Litiianica 
Avė. i k . i v. —-VBA.

įsteigti 
iš lie- 

tuo do-

te.

Garsinkitės “Natose

kad 
išvažiavo ,su sąyo 
Kaį jie grįžo pa-, 
visi buyo susirin-

nežinojo pei ką 
kai vi-

Florencija 
sakyti, nei ką manyti, 
si ėmė šaukti “siurprizas, siur
prizas!” Tik kięk atsipeikėju
sį ji suprato, koks čią reika
las. Juo labiau, kai ant stalo 
pamatė visokiausių dovanėlių. 
Turėjo gerokai padirbėti, kol 
visas dovanas išnarpliojo ir yi- 
sįęms padėkojo.

Po to visi svečiai buvo pa
prašyti prie stalo, 
visokių valgių ir 
krautas.

Svečiai smagiai
ir linkėjo Florencijai visokiais 
sius laimės bei smagios kelio
nės. Mat, rugpiučio 28 d. ji ap-

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Pareit 

girnas.

kuris buvo 
gėrimų ap-

linksminosi

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kįiubai ir viso
kios įstaigos.prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
(pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa- 
rengimąis ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
gia nemokamai.

-; ; 7 —-------------- , 
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU- i 
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME- , 
TAMS: Joe Bąlchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir- ■ 
mininko pagelb., 3347 S. Lituą- 
riica Ąve., Ą. Kauląkis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lovvę 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt,, 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška •—Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halstęd S t. į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų arnž,

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

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

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. Mąrgęvičia, — Kont?. rast., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpy
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair- 
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St, Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir l^oresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prįžiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 

. čia, 'Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
*' ga—Teisėjas; L. Jucius—Teis, 

laštininkas.
12 WARDO AMERIKOS LIETU
SIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBĄ 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

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

Rašt., 2902 W.‘ Pershing Rd.; P. 
• Montvidas— Kontrol. rašt., 4005

So. 1 Ąrtesian* ąve]; K. Šova—Kasos 
globėjas,»'4001 S. Maplėvvood ’avJ; 
Helen 1 Grąmantienė ■ Kasierius, 
4535 So. Roękwell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Ąręhe? Avenue; A. Miller—Teisė
jas,. 4258 S. Wėstern avė.; J. Je- 
siu.naę—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet, 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 

;VALDYBA 1940. METAMS: Pirm.
—Qeo. Jąkųbauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevięius, 628 W. 18th 
St. ; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 

, Jonas Statkus, 1715 So. Newber-
ry Ąve.; Kasos glob. —Juozas 

’ Kikas. 644 18th S.t., ir Ona
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 

/VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.
-,-Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.;

MERGINA 
darbui Maža šeiina. Būti 
Geri namai. Ruttenberg, 2057 Pier- 
ce, Humboldt 7191.

ABELNAM NAMŲ 
eiti.

SUSIRINKIMAI
MARQUETTE PARK LIETU

VIŲ Amerikos Piliečių Klubas lai-1 
kys mėnesinį susirinkimą trečiadie
nį, rugp. 28 d., 2:30 vai. vak., pa
rapijos svetainėj. Turime svarbių 
reikalų apkalbėti kas link musų 
apylinkės. Piliečiai, jūsų užduotis 
atsilankyti ir apsvarstyti visus rei
kalus. Nelaukime kol kas ką rei
kalingą mums patieks ir atneš. 
Darbuokimės patys ir reikalauki
me kas mums reikalinga.

—John D. Simans, K.

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

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS BLAIVUS žmo
gus ant mažos ūkės, kuris galėtų 
.pamelžti 4 karves. Geras valgis ir 
Kambarys. Peter Bernotas, Silver 
Lake, Wis. P. O. Box 77.

Napoleon

FOR RENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai- ------------ ----------------------

RENDAI, 2 FLATAI, po 5 kam
barius, šviesus kambariai, porčiai. 
Pigi renda. Moderniški įtaisymai. 
Šaukit, CANAL 2183.

b6siNĖSŠ SERVICE 
Biznio Patarnavimai

WESTERN 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.

Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rast.—V. Manikas, 17 S. 
Sprmgfield Avė,; Kasienus—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidoms ir J. M. Bruchas.; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

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

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, 111., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
•P. Kiltis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, ’656 
Wi 35tn St.; M. Z. ■ Kadziauskas-1-.

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

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

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

žFmaičių~1culturos KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimu^
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI seniai įkurta vai
stinė. Pigiai už cash dėl greito par
davimo. 1820 So. Halsted St.

REĄL ESTATĘ FOB SALĘ 
Namai-Žemė Pardavimui

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

NEPAPRASTAS BARGENAS, 4 
kambarių namas, dviejų karų gara
žas, kampinis lotas, naujoj, greitai 
augančioj apylinkėj, 2Vz mylios nu6 
Chicagos .pietvakarių ribose. $3300. 
8100 So. Nashville, Cicero 453.

STATYTOJAI IŠMAINYS . arba 
parduos naują, modernišką, 6 kam
barių rezidenciją. Vėliausio plano 
ir mados.

6206 SO. FAIRFIED 
ir 6645 SO. MAPLEWOOD. 
Pamatykit statoją, SHALON 

Hemlock 8300

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash, $25 kas 
mėnesį. Arti mokyklos, bažnyčios. 
Gera transportacija. Box T 20, 
1739 So. Halsted St.

NACMiENV-aCME TfiiAnnnm

SANTĄ MONICAj CAL. _  Baigiamas dirbti didžiausias pasaulio bombonešis, kuriuo be, sustojimo
bus galima nuskristi 6,000 mylių. Z ‘ .

•??:

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo. 
Šiaurvakary miesto ribų. Reikia tik 
$200 cash, kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais. Box F 92, 1739 South 
Halsted St.

IuK.'iHfHines armijos I
ie*k° visokių pirkinių. biz
nio orngų Uit

1 Jrign < jrit* par
duoti. mainyti. išnuomoti, 
•amęlvCis ir t t., nelaukite 
«cad Ritas pavilios Jūsų ge
roji kostumerl, bet cnj-uuMi 
ės SJANĮMĘN NAUJjreNL’

.otihi'ife -tas clidia Nau- 
iu u.*- jfc ‘C14SS

fu d kur sinjoru* daug
forų bgrgeną.

vislume rtlZNlU reikąlMOM 
'išudokitAs Naujienų aukštos 
/ertybėt, ęlassified skyriaus pa 

pada/nj arbą a|^
•Mjnnj:

i ANaĮ 8500 
••NAUJIENOS,, 

17!W 8. HALSTKD STREET 
Ctileago, m.
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RYTOJ PRASIDEDA NEPILKU REGISI
RACIJA PAŠTO RAŠTINĖSE

Kur Bus Galima Registruotis

SAUGOKITĖS NUO REGISTRAVIMO 
APGAVIKŲ

Rytoj prasideda ateivių ne- 
piliečių registrac’ja. Visi nepi- 
Jiečiai, kurie dar neturi “antrų 
popierų” turės užsiregistruoti 
bet kurioje žemiau pažymėtoj 
pašto raštinėje prieš gruodžio 
27 d. Vaika', kurie gimę ne 
Amerikoj, bet dar nestoja aht 
14 metų amžiaus, turės būti 
tėvų arba jų prižiūrėtojų re
gistruojami.

Patartina nepiliečiams pir
miau nuvykti į bet kurią že
miau paduotą raštinę, ir ten 
papraš ąs ir gavus “sample” 
registracijos blanką, parsineš
ti ją namo. Ten, su pagalba 
gerai suprantančių anslų kal
bos, galėsite tą “sample” blan-
ką išpildyti, ir vėliau grąžinti 
ją paštui. Pašto klerką nukopi
juos jūsų atsakymus ant regu
liarūs blankos.
Visi Ofisai Atdari 9 Vai. Ryto

čia seka sąrašas pašto ofi
sų, kur bus galima registruo
tis. Visi ofisai atdari nuo 9 
vai. ryto, bet ne visi tuo pat 
laiku užsidaro. Po antrašų č a 
pažymėta užsidarymo valanda.

VIDURMIESTY
Main Ofisas, 433 W. Van 

Buren Street, 9:00 v.* v.
Old Post Office Annex, U.S. 

Court Hou.se, 9:00 v. v.
NORTHSIDĖJ

Chestnut Street Ofisas, 830 
N. Clark Street, 9:00 v. v.

Cragin Ofisas, 4834 Armit- 
age Avenue, 9:00 v. v.

Dunning Ofisas, 6441 Irving 
Park Road, 9:00 v. v.

Fort Dearbom Ofisas, 676 
N. St. Clair Street, 6:00 v. v.

Irving Park Station Ofisas. 
3855 N. Cicero Avenue, 9:00 
vai. vak.

Jefferson Ofisas, 5401 Law- 
nence Avenue, 9:00 v. v.

Kedzie-Grace Ofisas, 3750 
N. Kędzie Avenue, 9:00 v. v.

Lakeview Ofisas, 1343 Ir
ving Park Road, 9:00 v. v.

Lincoln Park Ofisas, 2643 N. 
Clark Street, 9:00 v. v.

Logan Square Ofisas, 2339 
N. Califomia Avenue, 9:00 v. v.

North Town Ofisas, 2’826 
Devon Avenue, 9:00 v. v.

Norwood Park Ofisas, 6158 
North west Highway, 8:00 v. v.

Ravenswood Ofisas, 2311, 
Lawrence Avenue, 9:00 v. v.

Rogers Park Ofisas, 6929 N. 
Clark Street, 9:00 v. v.

Uptown Ofisas, 4850 Broad- 
way, 9:00 v. v.

WESTSIDĖJ
Austin Ofisas, 5446 W. Ma- 

d son Street, 9:00 v. v.
Cicero Branch Ofisas, 2430 

S. 52nd Avenue, 9:00 v. v.
Division Street Ofisas, 4950 

W. Division Street, 9:00 v. v.
Garfield Park Ofisas, 4028 

W. Harrison Street, 9:00 v. v.
Hawthorne Ofisas, 2302 S. 

Pulaski Road, 9:00 v. v.
Mid-We?t Ofisas, 2419 W. 

Monroe Street, 9:00 v. v.
Pilsen Ofisas, 1859 S. Ash

land Avenue, 9:00 v. v.
Wicker Park Of sas, 1223 N. 

Paulina Street, 9:00 v. v.

AR JIESKAI 
DARBO?

4--------------- SKAITYK KASDIEN--------------- j

.NAUJIENAS
! —IR TIMYK SKILTIS------------- *

"REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

nnsiiii la]jli|Wnii, cilcifiB, JįL

SOUTHSIDĖJ.
Auburn Park Ofisas, 7914 S. 

Racine Avenue, 9:00 v. v.
Chicago Lawn Ofisas, 3053 

W. 63rd Street, 9:00 v. v.
Clearing Ofisas, 6451 South 

Central Avenue, 8:00 v. v.
Elsdoh Ofisas, 4822 S. Ked- 

zie Avenue, 9:00 v. v.
Englewood Ofisas, 611 West 

63rd Street, 9:00 v. v.
Grand Crossing Ofisas, 7748 

Cottage Grove Avenue, 9:09 
vai. vak.

Hegewisch Ofisas, 13256 Bal- 
timore Avenue, 8:00 v. v.

Hyde Park Ofisas, 4601 Cot
tage Grove Avenue, 9:00 v. v.

Jackson Park Ofisas, 6313
Langley Avenue, 9:00 v. v.

Morgan Park Ofisas, 1805 
Monterey Avenue, 8:00 v. v.

Ogden Park Of sas, 1519 W. 
63rd Street, 9:00 v. v.

Riverdale Ofisas, 13737 Ley- 
den Avenue, 6:00 v. v.

Roseland Ofisas, 11033 So. 
State Street, 9:00 v. v.

South Chicago Ofisas, 2938 
E. 92nd Street, 9:00 v. v.

South Shore Ofisas, 2207 E. 
75th Street, 9:00 v. v.

Stock Yards Ofisas, 4101 S. 
Halsted Street, 9:00 v. v.

Twenty-Second Street Ofisas, 
2211 S. State Street, 9:00 v. v.

PASTABA: šeštadieniais vi
si ofisai ‘bus atdari iki 6 v. v. 
Sekmadieniais, visi uždaryti.

Žuvo Automobilių 
Nelaimėje

Automobilių nelaimėje žuvo 
£dward Stroczewski, 10 metų 
amžiaus berniukas (5800 Hig- 
gins Avė.). Jis stovėjo šaligat
vyje, kai vienas automobil s, 
bandydamas kolizijos išvengti, 
važiavo j jį.

Berniukas liko prie sienos 
prispaustas ir užmuštas.

Savaitgaliai Yra 
Pavojingi

Nacionalė saugumo taryba 
išleido knygą, kurioje yra su
rinkti faktai apie- nelaimingus 
atsitikimus su automobiliais. 
Pasirodo, kad daugiausia ne- 
aimių įvyksta per savaitgalį, 
cada yra labai didelis susikim
šimas. Sekmadienais tų nelai
mių yra daugiausia.

Stoja Už Tai, Kad 
Anglams Butų Tei
kiama Didesnė 
Parama

Chicagoje dabar vyksta nn- 
cionalio prekybos ir pramonės 
instituto narių metinė konven
cija. Institutui priklauso įžy
mus Amerikos prekybininkai ir 
pramonininkai. Konvencijoje 
jie jau pareiškė savo nuomo
nę, kuri susiveda prie to, kad 
reikia tuoj Anglijai pervesti 50 
senu karo laivų. '

Be to, jie stoja už ta;, kad 
Jungtinės Valstijos konfiskuo
tų turtą visų tų kraštų, ku
riuos naciai yra užkariavę.

Uždarė Du Klubus

“WE ARE STARTOS 
TO DEATH”

Kuomet Lietuva gyveno sa
vo vaikų sargyboj ir patys lie
tuviai sprendė jos gyvenimo 
problemas ir dirbo siekdami 
visiems gero, tada kiekvienas 
jos gyventojas galėjo, ką norė
jo, parašyti savo giminei A- 
merikoje esančiam ar kitame 
pasaulio kampe, kaip lygiai 
jie galėjo ir musų laisvai pa
reikštas mintis skaityti. Nere
tai Lietuvos žmogus, nesu
prasdamas amerikiečių gyve
nimo sąlygų, įsivaizdavęs, kad 
mes čia visi doleriais apšalę, 
laiškus atsiųsdavo daug liūd
nesni us, negu aš pereitą kartą 
parodžiau. Gerai pamenu, 
man gyvenant Lietuvoj, atei
davo pas mane moterys ir 
prašydavo laiškus į Ameriką 
parašyti. Kol buvau pradžios 
mokyklos mokinė, aš rašyda
vau, kaip jos man diktuoda
vo, o kuomet parašiusi skaity
davau, jos pačios verkdavo. 
Nuo pradžios iki pabaigai jos 
laiškuose skųsdavosi nepap
rastai sunkiu gyvenimu. Su
galvodavo įvairiausių nelai
mių: kad gyvuliai visi išdvėsę, 
kad ligos žmones prispaudę, 
kad niekas javų neužaugę, 
kad valdžia nepakeliamais 
mokesčiais apdėjusi ir Į. t. žo
džiu, laiškas išeidavo grynu 
melu ir tik vienu tikslu, kad 
sugraudinti amerikiečių širdis 
ir kad tie persiųstų jiems čia 
lengvai semiamų dolerių. To
kių moterų man netrukdavo 
ir vėliau, kuomet aš užaugau 
ir pradėjau įsivaizduoti, ko
kią jos gėdą daro pačiai Lie
tuvai taip neteisingai ją vaiz
duodamos. Aš irgi joms laiš
kus rašydavau, bet jau ne 
kaip jos man diktuodavo, o, 
maždaug, taip, kad laiškas 
šiek tiek teisybes turėtų. Nors, 
tiesa, ir aš tada visus ameri
kiečius laikiau labai turtin
gais, bet kartu juos laikiau 
žmonėmis su jautriomis širdi
mis ir jų gailėjau/

Dėl tokių laiškų, liūdnų ir 
vienu vargu kalbančių, tie 
žmonės, kurie neturėjo laimės 
Lietuvos aplankyti, kuomet į 
ją buvo galima parvažiuoti, 
tikro ten gyvenimo nežinojo. 
Laiškų, kokie man yra tekę 
rašyti, manau, ateidavo iki 
paskutiniųjų laiku, kol Lietu
va buvo laisva. Tokių laiškų 
autorių nenorėjau perdaug 
kaltinti. Dalis tos kaltės norė
tųsi primesti ir tiems ameri
kiečiams, kurie dėl. kaž kokių 
priežasčių kartais mėgo per
daug Čionykščiu gyvenimu pa
sigirti.

Gerai pamenu, kuomet vie
na mano pažįstamą gavo iš A- 
merikoj gyvenančios pusese- 
res siuntinėlį. Jame buvo foto
grafija ir laiškutis- Paveiksle 
ji ajrode nutukusi, vaikai dai
liai parėdyti, vyras su cigaru 
dantyse/Laiške rašė, kad pa
manę jų giminės norį pama

Policija uždarė Subway (84 
W. Madison) ir “Yes Yes” nak
tinius klubus. Abi įstaigos yra 
kaltinamos tuo, jog jų samdo
mos merginos buvo raginamos 
gerti, kad tuo budu butų ga
lima daugiau biznio padaryti. 
Mat, įsismaginę kostumeriai 
daugiau fundija. Be to, toms 
įstaigoms yra prikišamas ir 
gembleriavimas. .

Netekus ’os leidimo gėrimus 
pardavinėti, žinoma, tos įstai
gos negalės biznį varyti.

, • . NAUJIENŲ-ACME Teleph0M>
DENVER, COLO- — Tyrinėjamą bonionešio avarija, kurioje žuvo septyni

žmonės.

tyti, kaip jie atrodo, ir įsisėdę 
automobiliuj nuvažiavę nusi- 
fatigrafuoti. Pasidžiaugė dar, 
kad nebemokėtų riei verpti, 
nei austi, nes Amerikoj visiš
kai suponėję: visi clėvį tik ge
lumbę ir šilką. O jų aplankyti 
nenorį tik dėl to, nes kur gi 
ten, Lietuvoj, jie žmoniškai 
gautų pavalgyti ar pergulėti!

Perplėšo ta mano pažįstama 
tą laišką ir to ir piktai mur
mėjo:

—Giriasi ir matosi, kad po
niškai gyvena. Kodėl gi nega
lėjo kartu atsiųsti bent kelių 
dešimtų dolerių? Onute (jos 
duktė) seniai prašo šilkų suk
nelės. Visos kaime jau turi. Be 
širdies ten jie palieka...

O aš, atvažiavusi Amerikon, 
radau tą jos pusseserę su šei
ma gyvenančia juodukų sekci
joj, nemačiau jos vaikų šilkais 
parėdytų nei jos * vyro cigarą 
rūkantį. Be klausimo man bu
vo aišku, kad tik vargas ir tik 
vargas yra kaltas dėl jų neap- 
lankvni'3 Lietuvos. Jie čia 
daug labiau skurdo Už Lietu
voj turimas giminbs, bet vieni 
apie kitus nieko tikro nežino
jo-

Rašė iš čia ir iš ten kaip 
kas norėjo1. Tik dabar, rodos, 
nebegalėsime gauti liūdnų lai
škų. Ašarų laiškuose tikrai 
nebematysime, nes jau ir da
bar mus tik džiaugsmo tele
gramomis vaišina, koks rajus 
Lietuvoj atsiveriąs. Koki ten 
visi esą laimingi, kaip visa 
gražiai augą, bujoję, kaip ten 
visi gyventojai Dekanozovui 
po kojomis rožes kloją, o Sta
lino ir Molotovo paveikslai 
milžiniškuose džiaugsmo mi
tinguose paroduoją- žodžiu, 
bandoma mums įkalbėti, kad 
buk patys Lietuvos gyventojai 
butų norėję, kad juos rusas 
nuogu kardu suramstytų, kad 
geriausi uosius jų žmones ka
lėjimuose ’ sukištų, galvas 
jiems nukapotų. Deja, tokios 
jų atsiunčiamos žinios dar la
biau skausmu musu širdis su
rakina ir priverčia pajudinti 
smegenų ląsteles.

Čia, mano miestely, viena 
moteris gavo laišką iš vokie
čių okupuotos Francijos da
lies. Visas laiškas smagus. Vi
si sveiki, linksmi, soti, ap
sirėdę. Tik kelius kartus kar
toja, kad siunčiant laiškus 
reikia pašto ženklelius ant jų 
klijuoti.. Tai sukėlė laiško ga
vėjai įtarimą ir ji atsargiai 
nuplėšė nuo laiško “štampą”. 
Ant jos buvo1 parašyta: “We 
are starving to Meath”. Taigi 
kaip dabar Lietuvoj mu$ų ar
timieji gyvena^ tegalimč gau
dyti žinias ne tiesioginiais ke
liais.

—Pr. Lapienė.
• ____ ...____

LIEPOS IR RUGPIUČIO M£N.'
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 
r BUS UŽDARYTA.

Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro.

Ė^feštadieniais nuo 8 ryto I 
iki 6 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.

II..—............................I,/

Mano Sukolektuoti
25 Milijonus Dolerių

Iki rugsėjo 1 d. chicagiečiai 
turi sumokėti antrą mokestį 
ant savo nejudomo turto. Jei 
to nepadarys, tai turės baus
mę mokėti.

Manoma, jog iki tos dienos 
Chicagiečiai nuosavybių mokes
čiais sumokės apie 2’5 milijo
nus dolerių.

Vaikų Paralyžas
z Nemažas skaičius chicagic.- 

čių važ uoja atostogų į šiau
rines Wisconsino ir Michigano 
dalis.

Tačiau šia vasara tos vietos v *
nėra labai saugios. Surinktos 
duomenys rodo, kad ten pra
dėjo siausti vaikų paralyžas. 
Iki šiol jau 1 ko užrekorduola 
100 susirgimų. Mirę du žmo
nės.

Suėmė “Mirties 
Bučkių” Merginą

Detektyvai, kurie 'veda kovą 
su narkotikų platintojais, su
ėmė du vyrus ir vieną mergi
ną adresu 500 W. Fullerton 
Avė. Pas juos liko surasta 18 
uncijų heroino (narkotiko).

Iš pradžių mergina pas sakė, 
kad ji esanti Marion Rogers. 
Tačiau vėliau paaiškėjo, jog ji 
yra niekas daugiau, kaip tik 
Mary Margaret Collins, kuri 
prohibicijos laika's buvo žino
ma kaipo “mirties bučkių” mer
gina. .Tuo vardu ji buvo pra
minta* todėl, kad jos kavalie
riai paprastai būdavo suranda
mi lavoninėje. Vadinasi, j e pa
tys buvo gengsteriai ir kitų 
gengsterių buvo galabijami.

Californiioįe Žuvo 
Chicagietė

Redlands, Cak, prie geležin
kelio bėgių liko surastas p-ios 
E. Von Hermann kūnas. Ji yra 
žmona aptiekoriaus Edward 
Von Hėrmann, kur s vidurmie- 
styje turi didelę aptiekę.

Geležinkelio administracija 
yra linkusi manyti, jog tai sa- 
vižudystė. Tačiau vyras ir ki
ti žuvusios gim nės užginčija 
savižudystę.

Nauji Automobilių 
Modeliai

Vakar prasidėjo rodymas 
naujų Hudson automobilių, at
seit, 1941 m. modelių. Nauj: 
autombbiliai yra žymiai page
rintu Jie yra truputį ilgesni, 
žemesni ir erdvesni. Mechaniš
ku atžvilgiu irgi šis tas page
rinta.

Medihis trobesys adresu 651 
W. North Avė. liko ugnies su
naikintas. Iš to trobesio dar 
tik pereitą savaitę išs kraustė 
L. Fish baldų kompanija. Ap
skaičiuojama, kad gaisras pa
darė nuostolių už $5,000.

WASHINGTON. — Earl G. 
Harrison, Teisingumo Depar
tamento Ateivių Registravimo 
Direktorius liepia ateiviams 
saugotis nuo “registravimo 
racketierių” (kitais žodžiais — 
sukčių), kurie sako, jog jie ga
li viską “sufiksyti” taip, kad 
nepiliečiai neturės registruotis. 
Harrison’as sako, kad nepi’ie- 
tis, kuris seka tokį patarimą, 
dvejopai nukentės. Pirma, jis 
mokės sukčiui už patarnavimą, 
kokį jokiu budu jis negalės 
teikti, ir antra, jis bus bau
džiamas piniginiška bausme ir 
kalėjimu, ar abiem, jeigu tik 
stengsis išsisukti nuo registra
vimo. VISI ATEIVIAI PRIVA
LO REGISTRUOTIS.

“Kiekvienas ateivis turi re
gistruotis ir pasiduoti pirštų 
antspaudavimui, už ji nieks ki
tas negali tą atlikti”, p. Har
rison sako. Įstatymas reikalau
ja,. jog kiekvienas ateivis turi 
asmeniškai nuvykti į paštą tar
pe rugpiučio 27 d. ir gruodžio 
26 d., ten pašto darbininkas 
jį registruos ir paims pirštų 
antspaudą. Lai ateiviai saugo
jas! nuo tų asmenų, kurie siū
lo už pinigus ateivi registruo
ti ar padaryti jų pirštų nuo
spauda. Nereik mokėti pinigų 
už joki patarnavimą nei už ko
kias ten popieras sąryšy su re
gistravimu. Jeigu ateiviai rei
kalauja kokios nors pagalbos 
ar patarimų, paštas ar atsa
koma socialės gerovės organi
zacija maloniai suteiks tą pa
galbą.

“Teikti ateiviams pilniausią 
pagalbą Pašto Departamentas 

ATEIVIŲ REGISTRAVIMO 15 KLAUSIMŲ
1. (a) Mano vardas vra .................................................................................... •

(pirm, arba krikštvardis) (Vid. vardas) (Pavardė)
(b) Aš atvykau į Jung. Valstijas po vardu ...........................................
(c) Aš taipgi buvau žinomas sekančiais vardais .......................................

(paduok varda po tėvais jeigu ištekėjusi moteris, 
profesionališkos vardus, pramanytus vardus, ir 
kitokius vardus): .........................................................................—......

2. (a) Aš pvvphii ......................................................... .....................................■•••..................
(gatvė* adr. ar kaimo kelias) (miestas) (apskritis) (valst.)

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

3. (a) Aš gimiau .........................................................................................................
(Mėtęsis) (Diena) (Metai)

(b) Aš gimiau (arba neto1’’'' ............................................................................
(Miestas) (Apskritis) (Šalis)

4. Esu pilietis ar veiksnis ................................................................................
(Šalis)

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

Vvriškos Moteriškos P^rienis (ė> ...... Vedes (u*i).......
....... Cb'mties ........... Našįvs ...........  Persiskvre* (usi) .......

(c) Mano rasė ^ra (pažymėk vi^na): Balta ............ Juoda ...............
Japoniška ........... Cbini^ka ...........  Kita ...........

6 Esu .......  pėdu .......  eol u ūgio, svorio ....... svarų, turiu ...............
(spalva) 

plaukus, ir ....................... akis.
(spalva'*

7. (a) Paskutinj sykį atvykau j Jung. Valst.............................................. ..
(uostės ar (mėn.. di*»- 

itao^^br^irrrfvrvn įvaž. vieta) na ir metai
(b) Aš atvykau ant ............................................................................................

(Vardas laivo, T.aivo Komnsnjios ar kitą 
transpnrtacnns būdą)

(c) Aš atvykau kain (npžymė1- v^r^v Keleivis ....... Lriyn įgulos
r»arvs ... . ^asi^lĄuėlis pnf laivo ....... K'tas .......

(cp a? ptv»rV3u j .Tnnrr Valstij0* kain (pažymėk v»*»na): Pastovus 
G„,,^v>fojas .. c^nčias ... St”^*»rfas ....... Sutarties nirklvs:..-.....

Jnr^iv’s ...... Svetimos saldžios oficialas .......  Svetimos valdžios ofi-
ciplo darbininkai .......  K’tas ........

(e) Aš pirma sykį atykau į J. V.......................................................................
fMėn.) (Diena) (Metai)

8. (a) T* v'so išgyveni” .Turcr. Va’itijose ............................................ metų.
(b) Aš ketinu pasilikti Jung. Vai................................................................ ....

(pastoviam ansir»wpnimui ar kaip 
ilgai ketini būti)

(a) Mano nanra^toa pžai^mimas yra .................. .........................................
(b) Mano d°bart'nis užai^mimas vra ............................................................
(c) Manr> dabartinis darbdavys yra ............................................................

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

ir kurio biznis yra ................................................................................
10. Esu užsiėmus! ar nėr nactaruo<-ins penkis mėtus užsiėmiau, ar ke

tinu užsiimt’ s^kanč’a veikla:
Anart kitu informacijų, paduok narystes ar veiklą kliubuose, 
organizacijose, arba draugystėse .......................................................

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

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

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

Pirmos pilietybės popieros gauto* ...... .................................................
(laikas) (num.) (miest.) (valst.) 

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

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

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

nrasikaltimą (arba prasikaltimus). Tie prasikaltimai buvo: 
nebuvau ..........

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

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

' • nebuvau (have not been)
oficialas jų, ar darbininkas už) organizacijas, atsidavusias pilnai ar 
iš dalies savo jtekme pastūmėti ąr remti svetimos valdžios politišką 

veiklą, viešus santykius, ar viešą nusistatymą (policy) ...........................
AR 2-^Questions to be Asked in Alien Ėegistration

prie didesnių miestų paštų tu
rės vertėjus. Ateiviai, kurie no
ri atsivesti savo vertėjus, gali 
taip daryti, bet jiems pataria
ma atsivesti šeimos narį ar 
draugą”.

Direktorius Harrison’as ra
portuoja, kad jam jau praneš
ta, jog atsirado apgavikų, ku
rie už pinigus apsiima viską 
atlikti. Ir p. Harrison’as sako 
“negaliu per stipriai raginti 
kiekvieną Amerikos pilietį, kaip 
ir tūkstančius ateivių, kuriuos 
negalima suklaidinti, prisidėti 
prie sulaikymo tokių apgavys
čių. Musų tyrinėtojai jau ap
sidirba su mums praneštais at- 
sitikmais”.

Registravimo Direktorius 
praneša, “jog kaikurie žmonės 
lanko nepiliečių namus kai ku
riuose miestuose rinkdami in
formacijas apie jų pilietybės 
stovį Jungt. Valstijose. Teisin
gumo Departamentas neturi 
nieko bendro su tokiu darbu ir, 
gal būt, tai yra koks žingsnis 
išnaudoti ateivius”.

Ateivių Registravimo pro
gramą pildys Jungt. Valstijų 
Teisingumo Departamentas ir 
Pašto Departamentas. Dabar 
galima gauti iš kiekvieno pa
što kopiją klausimų lentelės 
(specimen forms), tuos klau
simus ateiviai turės atsakyti, 
kai jie nueis registruotis. Pa
tariama kiekvienam ateiviui 
gauti kopiją tų klausimų, na
mie ar kitur užsirašyti atsa
kymus, su pagalba draugų ar 
šeimos narių, ir su savim neš

kis tą blanką, kuomet eina į 
paštą registruotis.




