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No. 204

ANGLAI PRIEŠAMS DARO DIDELIUS
' NUOSTOLIUS

Vokietijos Ir Italijos pramonės centrai 
bombarduojami be sustojimo

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Vokiečiai be sustojimo bom
barduoja Anglijo^* pakraščius 
ir jeigu gali, tai prasiveržia 
prie krašto viduje esančių pra
monės centrų. Dažnai anglų 
aviacija sulaiko vokiečius prie 
Anglijos pakraščių ir lakūnams 
neleidžia įskristi į krašto vidų. 
Dalį orlaivių numuša, o kitus 
priverčia bėgti.

Vakar anglams pavyko at
mušti atgal 60 orlaivių eska
drilę, kurios tikslas buvo bom
barduoti Londoną. Nei vienas 
vokiškas orlaivis nepasiekė 
Londono. 12 orlaivių buvo nu
mušta, o kiti, išmetę savo bom
bas į vandenį, buvo priversti 
skubėti atgal Vokietijon.

Anglų aviacija ne tiktai sėk
mingai ginasi nuo daug skait
lingesnio priešo, bet daro už
puolimus, kuriais stebėtis ten
ka. Anglų orlaiviai pasiekia 
Berlyną ir pačius tolimiausius 
Vokietijos centrustr Kai kuriuo
se pramonės centruose vokie
čių gyventojai yra tiek įgąz- 
dinti, kad juos tiesiog panika 
apima, kai užgirsta sirenos bal
są, kuri skelbia anglų orlaivių 
atvykimą.

Bet patys drąsiausi anglų 
aviacijos žygiai daromi Itali
jos pramonės centrams pasiek

Londono nuostoliai 
nedideli

LONDONAS, Anglija, rugp. 
27 d. — Pagarsėjęs Amerikos 
laikraštininkas Knickerbocker, 
kuris dabar randasi Londone, 
skelbia, kad Hitlerio aviacijos 
puolimai Londonui padarė daug 
mažiau nuostolių, negu Hitleris 
tikėjosi. Laikraštininkas tvir
tina, kad Hitleris daugiau pi
nigų išleido benzinui, negu Lon
dono sugriautų namų atstaty
mui bus reikalinga. Jis rašo, 
kad padaryta nuostolių papras
tiems gyventojams, bet jų ba
kūžes atstatyti galima su ne
didelėmis sumomis. Smerkia 
vokiečių lakūnus, kurie bom
bas mėto iš labai didelės auk
štumos.

Smalsuoliai priva
lo mokėti

LONDONAS, Anglija, rugp. 
27 d. — Kai atskrenda vokie
čių lakūnai, visi piliečiai pri
valo eiti į slėptuves. Toks yra 
vyriausybės įsakymas. Viena
me didžiausių Londono futbolo 
stadiumų yra įtaisytos labai 
geros slėptuvės ir ten gali pa
sislėpti tūkstančiai žmonių. 
Kai atskrenda lėktuvai, sargai 
įsako visiems eiti į pogrindžius. 
Tačiau ne visi nori eiti. Atsi
randa tokių smalsuolių, kurie 
nežiūri į pavojų, bet pasilieka 
viršuj ir seka orlaivių kovą. 
Dabar savivaldybė privertė to
kius smalsuolius mokėti po 
sikspensą už kiekvieną orlaivių 
kautynių seansą.

ti. Paskutinių dviejų savaičių 
laikotarpyj anglai penkis kar
tus bombardavo italų aviacijos 
fabrikus. Italijai pasiekti an
glų lakūnai privalo perskristi 
dalį vokiečių užimtos Belgijos, 
Francuziją ir Šveicariją. Švei
carija yra kalnuota šalis ir la
kūnams tenka skristi labai di
delėj aukštumoj, kad perskri
stų Alpių kalnus.

Vakar trys anglų eskadrilės 
bombardavo Turiną, Milaną ir 
Cuneo. Grįžęs anglų lakūnas 
pasakoja, kad bombardavimas 
buvo vykęs, nes naktis buvo 
labai šviesi ir jis galėjo gerai 
pataikyti. Pirma bombų grupė, 
sako, sukėlė 4 gaisrus, o kai 
išmetėm kitas bombas, tai gais
rai matėsi 14 skirtingų vietų. 
Gaisro sukelti durnai buvo kel
rodžiu kitoms eskadrilėms. Nau
jai išmestos bombos sukėlė dar 
didesnių gaisrų, kurie matėsi 
iš tolo.

šiandieninis italų karo pra
nešimas sako, kad britų orlai
viai smarkiai bombardavo ir 
padegė Fiat orlaivių fabriką 
Turine. Milane anglų padaryti 
nuostoliai yra mažesni. Jeigu 
jau patys italai tai pripažįsta, 
tai galima spėti, jog britų avia
cijos smūgis buvo labai dide
lis.

Nauja orlaivių 
taktika

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 27 d. — Vokiečiai pra
neša, kad jų nauji Dornier or
laiviai padarė labai sėkmingus 
bombardavimus Anglijoj šian
dien. Nauji orlaiviai kartais 
skrido tiek žemai, kad vos že
mės nesiekė. Vielomis jie skri
do šešių pėdų aukštumoje. Taip 
elgiamasi, kad išvengtų prieš
lėktuvinių patrankų. Be to, la
kūnas gali labai gerai įžiūrėti 
taikini. Vokiečiai sako, kad jų 
orlaiviams šiandien pavyko su
naikinti 7 anglų hangarus ir 
lakūnų kareivines netoli Lon
dono. Iš aukšto jie negali įžiū
rėti gerai kamufliuotų karei
vinių ir hangarų.

Pataikė į nacių 
lizdą

P ERNAS, Šveicarija, rugp. 
27 d. — Pranešama, kad anglų 
orlaiviai, kurie praeitą naktį 
bombardavo Berlyną, pataikė į 
kelis valstybės įstaigų namus. 
Orlaiviai pasirinko Wilhelm- 
stra&se, kur yra patys svar
biausieji vokiečių valdžios na- 
mai. Ten yra ir didelis nacių 
centras. Anglų orlaiviai, nežiū
rint į didelę priešlėktuvinę ug
nį, sugebėjo pasirinkti miesto 
centrą, pakankamai nusileisti 
ir pataikyti keliems namams. 
Vokiečiai tuoj atitvėrė aplinki
nių kvartalų gatves ir karei
viams neleido prie pataikytų 
namų priartėti.

naUJT'ENŲ-ACMB Telepnoto 
Anglų lakūnai bombarduoja nacių užimtus uostus Francuzijoje.

Vokietija rengiasi 
įsimaišyti

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 27 d. — Gerai informuo
tuose sluoksniuose kalbama, 
kad Vokietija mano įsimaišyti 
į rumunų vengrų ginčą ir pa
dėti jį išspręsti. Tl-Kimdsi, kad 
italai padės vokiečiams šiame 
dalyke. Ašies diplomatai pra
dėjo jau nervuotis dėl nesu
tarimų Transilvanijos rei
kale. Pranešama, kad Viena 
bus paskirta arbitražo susirin
kimui ir Ribbentropas bus ar
bitražo Komisijos pirmininkas. 
Ten netrukus bus. pakviesti ru
munų ir vengrų atstovai, kur 
jiems bus pasiūlyta be karo 
išspręsti ginčyjamos proble
mos.

Naciai išvyjo 
vyskupą

LYON, Francuzija, rugp. 27 
d. — Meco apylinkės vysku
pas P. Heintz vokiečių okupa
cinės valdžios buvo išvytas iš 
savo krašto. Vokiečiai vysku
pui davė tiktai dvi valandas 
aiko pasiruošti ir savo namus 
apleisti. Vokiečių valdžios at
stovai vyskupą palydėjo ligi 
okupuotos Francuzijos rube- 
žiaus ir pasiuntė neokupuoton 
dalin. Ligi šiam metui vokie
čiai dar nepaskelbė Meco Vy
skupo išvyjimo priežasčių. Ne
žiūrint į popiežiaus dedamas 
pastangas susitaikyti su Hitle
riu, pastarasis visai nerespek
tuoja Romos katalikų dvasiš
ki jos.

Maršalas Graziani 
traukiasi

--- - j„
KAIRAS, Egyptas, rugp. 27 

d. — Britų karo laivynas pa
darė labai didelių nuostolių' ita
lų įguloms Lybijoj. Karo laivų 
ugnis buvo labai taikli, išgrio
vė tvirtovę ir kareivines. Italų 
maršalas Graziani, kuris ko
manduoja visas italų karo jė
gas Afrikoje, leido britams įva
žiuoti j Bardijos uostą ir šau
dyti. Jis įsakė nesipriešinti 
britų laivkms. Graziani nori at
statyti Capuzzo tvirtovę, bet 
vargu ar jis turės pakankamai 
laiko ir jėgų.

Rusai provokuoja 
rumunus

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 27 d. — Visa Rumunija 
šiandien kalba apie smarkų ka
ro jėgų susidūrimą, kuris pra
sidėjo sekmadienio rytą ir tik
tai vakar vakare aprimo. Ru- 

įmunų vyriausybė nettori ner
vinti savo krašto gyventojų 
nauja nelaime, nes- jos reika
lai su Bulgarija ir Vengrija 
dar neišspręsti. Neaiški Rumu
nijos padėtis buvo priežastimi 
taip suvėluoto pranešimo apie 
sudurimą su rusais.

Rusai perėjo Rumunijos sie
ną netoli Dorogoje miestelio. 
Dvi dienas ^tęsėsi kovos, kol 
rusai vėl buvo priversti pasi
traukti į Savo senas pozicijas. 
Rusų orlaiviai skraidė per Ru
munijos teritoriją. Kai rumunų 
orlaiviai pakilo ir rusams įsa
kė pasitraukti, tai rusai numu
šė du rumunų lengvus orlai
vius.

Kova su vengrais 
neišvengiama

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rugp. 27 d. — Vengrų užsie
nių reikalų ministerija prane
ša, kad kariškas rumunų or
laivis šiandien užpuolė vengrų 
orlaivį. Rumunų orlaivis at
skrido 18 mylių Vengrijos teri- 
torijon ir pradėjo šaudyti' iš 
kulkosvaidžio į vengrų orlaivį. 
Vienas vengrų lakūnas tapo 
sunkiai sužeistas. Vengrų or
laivis buvo priverstas nusilei
sti Debrecen aerodrome. Ven
grai aiškiausiai matė rumunų 
karo orlaivių ženklus. Po ap
šaudymo orlaivis nuskrido 
Transilvanijos link. Vengrijoj 
didžiausias pasipiktinimas šiuo 
rumunų elgesiu ir vyriausybė 
daro reikalingus žingsnius da
lykams galutinai išaiškinti.

Italų leidžiamas 
gandas

ROMA, Italija, rugp. 27 d 
— Italų radijas šiandien pa
skelbė, kad jis gavęs tikrų ži
nių iš Šveicarijos, jog anglų 
vyriausybė rengia Azorų ir 
Kanarijos salų okupaciją. Azo
rų salos priklauso Portugalijai 
ir randasi pakelyj į Ameriką.

Amerikos pagalba 
anglams

WASHINGTON, D. C., rug
pjūčio 27 d. — Pirmaisiais šių 
metų mėnesiais Anglijon buvo 
išvežta orlaivių ir įvairiaus’.ų 
orlaiviams reikalingų dalių už 
12,796,885 dolerių. O vien tik
tai liepos mėnesį buvo išvežta 
už 9,497,123 dolerių. Per vie
ną mėnesį išvežta maždaug 
tiek kiek per visą pusę metų. 
Ligi liepos pradžios anglai iš 
viso gavo leidimus orlaiviams 
ir aviacijos dalims už 71,766,- 
613 dolerių. O liepos gale suma 
leidimams pakilo ligi 103,697,- 
065 dolerių. Vien liktai šie skai
čiai pakankamai sako kokios 
svarbos turi Amerikos ginklų 
gamyba Anglijai. Tuo ir tega
lima išaiškinti, kodėl anglai taip 
smarkiai atsikerta vokiečiams 
ir stipriau jaučiasi.

Graikai gavo turkų 
pasižadėjimą

11. IBIUI ■ l ■ ■■

ATĖNAI, Graikija, rugp. 27 
d. — Graikų ministeris pirmi
ninkas gen. Metaksas grįžo iš 
kelionės į Turkiją, kur jis bu
vo nuskridęs tartis galimo 
graikų-italų karo reikalais. An
karoj fMctaksas taip pat pasi
matė su rusų ambasadorium ir 
kalbėjbsi apie rusų paramą ga
limame kare. Graikų Vyriausy
be. daro reikalingus pasiruoši
mus priešui atmušti. Uždrau
dė graikams klausyti Italijos 
radi j aus pranešimus graikų 
kalba.

Šanchajui teroras 
tebesitęsia

ŠANCHAJUS, Kinija, rugp. 
27 d., — šeši kiniečiai teroris
tai buvo pasiruošę nušauti fran- 
cuzų policijos viršininką Blan- 
chet. Pastarajam pavyko iš
vengti mirtie,? vien tik dėlto, 
kad ja adjutantas laiku susku
bo iššokti iš automobilio ir pa
leisti visus savo revolverio šū
vius į šaudančius kiniečius. Po
licijos viršininkas sužeistas į 
rąnką ir į petį, bet tikimasi, 
jog jis išgys. Pasakojama, kad 
pasikėsinimas padarytas sąry- 
šyj su naujai daromu valymu 
negeistinų elementų užsienio 
koncesijose.

— Vokiečių lėktuvai bombarduoja Londoną, o anglų lėk
tuvai bombarduoja Berlyną.

— Chad, Francuzų kolonija Afrikoje, atsisakė klausyti Pe- 
tain vyriausybės ir paskelbė, kad ji kariausianti kartu su bri
tais. Chad gubernatorius pripažįsta gen. de Gaulle savo tiesio
giniu viršininku.

— Japonai nutarė sujungti visas tikybines sektas į vieną 
ir pavesti jų kontrolę karaliaus ištikimiems žmonėms.

-r— Italai turi paruošę viską Egyptui pulti. Laukia Musso- 
lini nurodymų.

— Argentinos kabinetas atsistatydino.
— Vokiečiai pradėjo antrą nakties bombardavimą. Dienos 

meto bombardavimai jiems labai nuostolingi.
— Rooseveltas pranešė, kad jau yra užsakyta 6,300 orlai

vių. Kitiems užsakymams vedamos derybos.
r— Pirmą kartą dėl bombardavimo sustojo Anglijos siun

čiamos radijaus stotys.
— Anglai paskelbė, jog praeitą savaitę nuskandinta 13 

laivų.
— Šveicarijoj paskelbtas aliarmas. Britų orlaiviai vėl skren

da Italijon.

Belaisvius verčia 
badauti

ŽENEVA, Šveicarija, rugp. 
27 d. — čia atvyko 4 ameri
kiečiai, kurie vokiečių buvo pa
imti nelaisvėn. Amerikiečiai 
pasakoja, kad jie buvo laikomi 
belaisvių stovykloj Montcomet, 
šiaurės Francuzijoj. Toj sto
vykloj vokiečiai laiko 18,000 
belaisvių. Jų tarpe yra dauge
lis francuzų, lenkų ir belgų. 
Stovyklai trūksta vandens. 
Dažnai troškulys mus kankino, 
— pasakoja amerikietis, — 
bet badą tai visą laiką ken- 
tėm. Duodavo labai mažai duo
nos, truputį sriubos ir po vie
ną bulvę. Vokiečiai leido fran
cuzų karininkams mokyti no
rinčius šviestis kareivius. Fran
cuzų mokytojai-karininkai ga
lėjo dėstyti .savo specialybes 
dalykus, jeigu atsirasdavo klau
sytojų. Daugelis mokėsi anglų 
kalbos.

Tūkstančiai rumu
nų bėga

SILISTRA, Rumunija, rugp. 
27 d. — Visi keliai, kurie eina 
nuo pietų Dobrudžės, pilni nau
jų pabėgėlių. Tai daugumoj ru
munai, kurie ilgus metus išgy
veno Dobrudžėj. Sužinoję, jog 
rumunų vyriausybė netrukus 
perleis šias žemes Bulgarijai, 
bėga iš anksto, kad paskui ne
reikėtų bėgli paskubomis. Ru
munams pabėgėliams leista pa
siimti ką tiktai jie pajėgia. 
Gali vestis savo gyvulius, ja
vus ir drabužius. Rumunai ne
nori,pasilikti bulgarų valdžio
je. Rumunijoj jie neturi že
mės ir nežino iš ko pradės gy
venti. Tai nauja Europos dik
tatorių įvesta tvarka.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
27 d. — Šveicarijos vyriausy
bė, norėdama parodyti, jog iš- 
tikrųjų yra neutrali, davė įsa
kymą savo kariuomenės dalims 
šaudyti prieš britų orlaivius, 
kurie kartais perskrenda jų te
ritoriją kai vyksta Italijos fa
šistų bombarduoti. Vakar švei
carai paskelbė aliarmo stovį ir 
priešlėktuvinės patrankęs šau
dė į britų orlaivius, kai pasta
rieji skrido Italijon ir grįžo 
atgal. Laimė, joks Ivritų lakū
nas Šveicarijoj nebuvo numuš
tas. Tokiais savo veiksmais 
šveicarai padeda diktatoriams 

tir šaudo į lakūnus, kurie švei- 
Icarijos nepriklausomybę gina.

Stalinas taikosi 
su japonais

TOKIO, Japonija, rugp. 27 
d. — Diplomatų sluoksniuose 
priduodama labai didelės reikš
mės naujai paskelbtam paktui, 
kuris buvo padarytas tarp so
vietų valdžios atstovų ir Man- 
džiuko karo sluoksnių. Japo
nai pripažįsta, kad tuo yra iš
rištas sienų klausimas, kuris 
sukėlė labai daug neramumų. 
Japonai neneigia, kad jie pa
darė gana dideles koncesijas 
sovietams. Jie yra pasiryžę dar 
daugiau nusileisti, kad tiktai 
jiems butų paliktos laisvos ran
kos dabar vesti karą pietuose 
dėl olandų, francuzų ir anglų 
kolonijų. Jie tikisi susitarti su 
Stalinu šiuo reikalu.

TOKIO, Japonija, rugp. 27 
d. — Amerikos-Kanados savi
saugos paktas sukėlė labai daug 
komentarų japonų politikos 
sluoksniuose, čia kalbama, kad 
Amerika jau veda derybas su 
Australijos vyriausybe ir nori 
sudaryti panašų paktą, kaip 
sudarė su Kanada. Kai kurie 
tvirtina, kad tokio pakto tik
slas butų pirmon eilėn bendro
mis jėgomis sutrukdyti japo
nų ekspansiją į pietus. Laik
raščiai pažymi, kad Japonija 
bus priversta imtis griežtų prie
monių, jeigu Amerika ir to
liau tęs puolamą politiką.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
27 d. — šveicarų vyriausybė 
šiandien įteikė anglams dar 
vieną notą, kurioje protestuo
ja prieš jų teritorijos peržen
gimą ir reikalauja įsakyti la
kūnams neskristi per Šveicari
jos kalnus. Praeitą naktį pada
rytus skridimus šveicarai lai
ko sąmoningu teritorijos per
žengimu ir sąmoningu tarptau- 
Itinės teisės laužymu. Vakar 
(šveicarai paskelbė aliarmo sto
vį nuo 11 valandos vakaro ligi 
puse trijų ryto. Įvairiose vie
tose šaudė‘ šveicarų kanuolės.

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

Debesuotas, bus lietaus ir 
griaus perkūnas.

Saulė teka 6:10 v. r., leid
žiasi 7:32 v. v.
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ISPANŲ LAISVES KOVA
ĮB MARTIN GUDELL f||

(Tęsinys)
KOVOS VĄLENCIJOJ 1

Visuomenė sudaro Apsaugos 
komitetą.

Kadangi Valencijos fašistą! 
jau ąnksčiau buvo paėmę siun
čiamąją radijo stotį ir iš jos 
pradėję skelbti visokius prasi
manymus, tai Valencijos kai
rieji elementai labai akyliai bū
tie j o. Kai tiktai buvo gautos 
pirmosios žinios apie Maroko ir 
Andalūzijos įvykius, iš įvairių 
visuomeninių grupių susidarė 
Revoliucinis komitetas, kurio 
tikslas buvo suburti jėgas pa
stoti kelią fašistiniam pervers
mui.

Kariuomenė užsidaro 
kareivinėse.

Valensijos kariškiai, matyda
mi miesto daugumos nuotaiką 
ir darbininkų pasiryžimą kovai, 
užsidarė kareivinėse ir ten tū
nojo. Įgulos vįršininkas genero
las Monche sąkęsi, jog jis yra 
respublikai ištikimas' ir prašė 
nutraukti streiką, kąd jis galė
tų atimti ginklą ir tiems kari
ninkams, kurie prijaučiu suki
lėliams. Streikuojantieji nesuti
ko su šitokiomis generolo sąly
gomis ir reikalavo areštuoti be 
jokių sąlygų visus sukilėliams 
prijaučiančius karininkus. Mon
che nesutiko su šitokiu pasiūly
mu ir kartu su visa įgula už
sidarė kareivinėse.

*
Drąsus liaudies žygiai.

Po šių pasikalbėjimų CNT 
atstovai Revoliuciniame Komi
tete Jose Pros, Domingo Tor-

tu. Ji taip pat suėjo į kontak
tą su Vajencijos įgulomis. Mar- 
tinez Bąrrios dar norėjo išgelj- 
beti valstybingumo pradą bent 
vienoj provincijoj, jeigu jau 
viskas niekais nuėję visęj Ispa
nijoj. Nors jjs kabineto ip ne
pajėgė sudaryti, bet jis vis dėl
to dar nepametė pačios pagrip- 
dinės savo politikos idėjos: su
sitarti su sukilusiais karininkais 
įr neduoti ginklų liaudžiai Į 
rankas.

Licpos 19, kai kitose provin
cijose kilo kariuomenė, Valen
sijoj CNT ir UGT darbininkai 
paskelbė visuotinį streiką. Ne 
tiktai buvo paskelbtas streikas, 
bet padaryti visi kiti reikalin
gi praktiški darbai, kurie fašis
tams užkirto galimybę be krau
jo praliejimo pagriebti miestą 
savo žinion.

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontų
3409 So. Halsted -

Jei. Yards 2151

jau užimti radio stotį, telegrafų 
ir telefonų centralę, mobilizuo
ti visas antifašistų ginkluota^ 
jėgas, apsupti kareivines ir pa
reikalauti karius atiduoti liau
džiai ginklus. Jeigu pastarieji 
atsisakytų tai padaryti, — pra
dėti kareivinių puolimą. CNT 
pasiūlymai buvo priimti ir tuoj 
imtasi realizuoti. Visa Valenci- 
ja tuoj atsidūrė tikrųjų antifa
šistu rankose. Tuoj buvo likvi
duoti visi Vąlencjjos fašistiniai 
centrai, o tie vienuolynai, ku
riuose buvo susispietę fašistai, 
užruko durnais.

Kariuomenė vis nedrįso į gąt- 
vę išeiti, bet jau buvo aišku, 
kad ji smarkiai simpatizuoją 
fašistams ir laukia tiktai gero 
momento parodyti savo misi?

Vienu momentu Junta Dele- 
gadą drįso net pareikšti, kad ji 
nepripažįstanti Revoliucinio Ko
miteto, kad ji paleidžianti pa
starąjį ir nesilaikysianti jokių 
gubernatoriaus duotų žodžių. 
Reikalavo tuojau nutraukti 
streiką. CNT atstovai atsisakė 
nutraukti streiką, kol jiems bus 
neaiški Vąlencijoj esančios ka
riuomenės pozicija. Pats Marti- 
nez Barrios, pasitaręs su įgulos 
karininkais, pranešė, kad Va
lencijos kariuomenė neduosian
ti ginklų, bet taip pat nepalai
kysianti sukilėlių. Trumpai, Va
lencijos įgula pasiskelbsianti ne
utrali.

Kariuomenė negali būti neutrali

Šitokia kariuomenės laikyse
na nepatenkino nei CNT nei 
UGT. Neutraliu negali pasilikti 
jokia kariška jėga, kada užsie
niams parsidavusieji generolai 
sukyla prieš nustatytą režimą 
ir pagrindinius valstybės nuo
status. Be to, negalima po neu
tralumo skraiste laikyti Valen
cijos sandėliuose ginklus, kada

che buvo ištikimas respublikai, 
bet jo pulkininkai ir kapitonai 
simpatizavo sukilėliam^ ir bu
tų visai nedvejoję Atsikratyti 
Mopche pirma pasitaikiusia pro
ga. Darbininkai norėjo tuojau

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1730 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UI.

Girai vyriausybę sugalvojo kaž
kokią Junta Delegada, kurios 
pirmininku paskyrė žinomą res
publikoną Mąrtinez Bąprips ir 
kuriai pavedė valdžios vardų 
daryti sprendimus visais reika
lais Valencijos provincijoj.

Nevykusi vyr ausybės junta.
Junta Delegada tuoj pradėjo 

tartis su Revoliuciniu Komite-

kai ginti, beginkliams kovoto
jams ginkluoti. Visi antifašistai 
buvo įsitikinę, jog neiutralumas 
tai buvo silpnumo pažymys, vi
si žinojo, jog neutralieji kari
ninkai tuojau pradės puolimą 
kai tiktai turės bent kiek šan
sų laimėli.

Keliąs dienas Vąlencijoj padė
tis buvo labai neaiški. Miestas 
buvo antifašistųnurąnkose, bet 
kareivinės, tarytum smarkiai į- 
strįgusi ašaka, visus nervino. 
Viduj esančios jėgos į gatvę ne
drįso eiti, bet jos taip pat ne
leido Valencijos gyventojapis 
skubėti pagalbon tosna vietos- 
na, kur fašistai įsigalėjo ir kur 
jų pągąlha buvo labai reikalin-

. Pągąliau sprendimas 
pačių kareivinių.

Kareiviai susipranta.
Daugiau kaip savaitę nuo 

žmonių atskirtieji kareiviai pa
mažu pradėjo aiškintis koks 
reikalas. Už kareivinių sienos

1S

ČRANE l'OĄb (O.MJ ANY 
5332 Sg. Long Ayenue 
fel.iuiįas PpąTfiMOU'i'H į)|*^ 

POCAHONTAS tyl’ne įfeiiąųsių mąmu.
daug dulkių išimta Perkąąt $7.35 
5 tonus ar daugiau .............................. ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $"7.00 
ant 50 tonų daugiau tįktai ......... r

PETROLEUM CARBON COKE
Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas

” COPR. t9»o, HSęDĮ-ECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED ACČESSORIES PATTERN 2631

2631 — Papuošimai kūdikio vežimėliui.

B

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
[ 17?9 So. Halsted St, Chicągų, UI.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

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

No. 2631

Adresas......

Miestas ir , valstija

k
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Jesse Jonės, R. F. C. vir
šininkas, kuris užimsiąs 

, Jungtinių Valstijų prekybos 
sekretoriaus vietą.

a

M

tuoj pradėjo pulti fašistinio nu
sistatymo karininkus. Fabra 
pats, savo kareivio būrio lydi
mas, priėjo prie kareivinių var
tų ir juos atidarė. Lauke stovė
jusios darbininkų sąrgybos ma
ne, jog kareiviai buvo besiruo
šią eiti užimti miestą, bet už- 
gjrdę kareivinių kieme besitę-

FAŠISTAMS PERVERS
MAS NEPAVYKO

Fašistai Įajmi tiktai Afrikoje
Liepos 20 ir 21 dieną jau aiš

kiai buvo matyti, jog fašistams 
perversmas nepavyko. Nežiū
rint į tai, kad respublikoniška 
valdžia galima sakyti ir pirštu 
neprisidėjo sukilimui sustabdy
ti ir jį malšinti, fašistai pajėgė 
įsistiprinti tiktai Maroke. Ir 
Maroke jiems pavyko todėl, kad 
darbininkai buvo užklupti labui 
iŠ netyčių ir kad kariuomenės' 
jėgos buvo labai didelės. Prieš 
kiekvieną beginklį darbininką 
buvo penki kareiviai ir puska
rininkis.

Pačioj gb Ispanijoj sukilėliai 
be didelių nuostolių laimėjo 
Navaros provincijoj. Generolas 
Molą turėjo savo žinioj ne tik
tai visas įgulas, bet jis faktiš
kai komandavo ir visą provin
cijos jaunimą, kurį bažnyčių 
tklebonai jam paruošė, žinant 
tradicinį navariečių fanatišku
mą, butų tekę stebėtis jęigu toj 
provincijoj butų laimėję kas ki
tas, o ne jie.

Laimėjimai apgaule huvo 
netikri.

Sukilėliai laimėjo Sąlaman- 
koj, Valiadolide ir Saragosoj,

Sevilijoj, bet tas jo laimėjimas 
buvo labai mažos vertės. Ištisą 
savaitę jis iš karo komąndąn- 
turos tegalėjo nuvykti tik į ra- 
dio stotį. Bet ir į ten turėdavo 
važiuoti smarkios sargybos ly- 
dimąs, nes pakeliui į jį butų 
šaudpma. Apie išvažiavimą iš 
miesto nė kalbos negalėjo būti. 
Visi keliai jam būdavo užkirs
ti.

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

• vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

(Bus daugiau) '
*

taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulfcą,— 
paskolą ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

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.
ŽUBRICK’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

pakviesti metėsi į kareivines ir
patiems kareiviams padėjo Lk- . s .
viduoti mirtin juos norėjusius ^el šiuose pąskutįmuose mies- 
vesti karininkus.

Sandėliuose esančiais gink- * kareivių ir nuo visuomenės tik
tais buvo apginkluoti savanorių ruosius savo tikslus. Paaiškėjus 
būriai, kurie tuoj išvyko iš Va-' pastariesiems, galima buvo 
lencijos į tas vietas, kųp buvo | laukti smarkios reakcijos jų 
bepradedą liberalinių elementų nenaudai.
skerdynes. I Keipo de Liano

tuose ėjo smarkios kovos. Jie 
laimėjo apgaule, slėpdami nuo

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MID1VIFE 
6630 S. Westem av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

KITI LIETUVIAI pAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: T iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Streęt

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

AKIŲ SPECIALISTAI

Klausykite musų radi* programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 vai. ryto Ii W. H. I. P. stotie* <1480 K.) 

. . , ra POVILU 8ALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
■' DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI

8

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Pąrk 3395

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

Valandos 1—4 p6 pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis įr subatomis.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI - 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

___ Draugijos^Nariai________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DK. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

jų ausį. Didelė kareivių daugu
ma jokiu budu nenorėjo būtį 
fašistinio režimo įgyvendinimo 
bendrininkai^. Tam priešinosį 
ne tik tą i kareiviai, bet ir žymi 
puskarininkių c|ąlis. Fašizmas 
jięms nebuvo abejingu dalykų, 
ir jie buvo pasiryžę priešintis.

^pręątlžiąmąs puskąriąipko 
Fabra veiksmas.

Karininkai, kurie Monche lu
pomis skelbėsi neutraliais, ne
buvo toki jau neutralus. Ne 
tiktai savp tarpę jie tarėsi apie 
Valenęijos pavergimą, bet pra
dėjo šiam reikalui kviesti ir 
puskarininkius. Tokiai! karinin* 
kų pasitariman buvo pakviestas 
ir puskarininkis Fabra. Jis at* 
vyko kartu su dviem kitais sa
vo draugais pųskapiuinkais; 
Jiems komandantas aiškiai pa- 
Stąte klapsimą: bęndradarbįau- 
jąt nuoširdžiai su mumis arba 
mes busime priversti jus areš
tuoti. Susirinkusiems karinim 
kams ilgai nętekp ląukti Fabrą 
atsakymo. Jis išsitraukė savų 
automatišką revolverį ir vienų 
akijnirkąnip paklojo visus ąš? 
tųojiis .kąr|niųkus> vyriąusius 
sukilimo orgąpizątorjųs. Jąip 
padėjo ir kiti du jį atlydė
jusieji drąugai. ,

• ’ . • • > * ■« f

Valencijos kareivines atidarytos
Po šių įvykių jąh pegalėjo 

hpti Raibos apie nęutrąlųmą. 
Kareiviai su pusįkąrhūnkab

Laidotuvių Direktoriai

Phone CANAL 6122
DK. S. B1EŽIS 

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

KITATAUČIAI
T>lOERZMAm<

iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18 th 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

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—^:30 vai. vąkaro 
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 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. F. Pųlsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas $EELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
(GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E, SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

Telefonas YARDS ,0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P, GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniąis ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
ROom 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Npmų teL*rHyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
—ĄDVORĄTAS—

134 N. LA SALLE ST.
'-j Room 2014
. ; Stote 7572 .

3149 SO. HĄLSTĘIJ £T.
Victory 2679
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Pirkite tose Jkrauiuvėse, ku
rios garsinūsi “NAUJIENOSE”, t
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Pittsbufgh'ū Naujienos
I-

PITISBl'RGHIETIŠKOiTPASTABOS

jisai būdamas raudonosios ar
mijos tvėrėju ir kamisaru yra 
pakankamai išžudęs be jokio 
pasigailėjimo daug nekaltų 
atikų.

Tačiau nieko stebėtino ne
bus, jei už kiek laiko ir pats 
Stalinas susilauks Trockio li
kimo pabaigos.

į^WAIRĘNYB£S=]

Dėlei Trockio nuiudymo.

WILDWOOD, rugpiučio 21 
d. — šiandien besikepinant 
saulėje gražiose smiltyse, besi
klausant Atlantiko vandenyno 
ošimo, laikraščius pardavinė
ju vaikai šūkauja: “Paper, 
paper,” Trockis miršta; pasi
kėsinimas nužudyti Trockį.’*

Netoli nuo musų sėdinti mo
teris padaro pastabą šukavu
siems vaikams apie Trockio 
mirtį: “I hope he will die 
soon”.

Nežinau kokios tautybės nė 
kokių politinių įsitikinimų ta 
moteris buvo. Žmonės perka 
laikraščius ir skaito apie pa
sikėsinimą nužudyti Trockį. 
Norim ir mes nusipirkti laik
raštį, bei patenkinti savo 
smalsumą,—koks tas pasikė
sinimas buvo prieš Trockio

UŽEIKITE PAS 
PETE YOUNG 

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

SCIILITZ ALUS 
82nd ir Kean Avenuc 

'prieš Tautišku kapinių vartus) 
WILL0W SPRINGS, ILL. *

I gyvastį. Tačiau, ant nelaimės, 
mes su savim neturėjome ma
žesnių pinigų, kaip dolerį, 

i Laikraščius pardavinėją vai
kai neturėjo pakankamai grą
žos ir mes negalėjome nusi
pirkti laikraštį; turėjome lau
kti, kol vakare grįžom į vieš
butį.

Grįžę vakare į viešbutį, nu
sipirkome New Yorko “He- 
rald Tribūne“. Skaitome apie 
pasikėsinimą ant Trockio gy
vasties- Sužinome, kad tas di
dysis bolševikiško rojaus bu- 
davotojas yra jau ant mirties 
patalo.

Žuvo nuo bolševikiško rojaus 
valdytojo rankos.

Ir kokia ironija! Kokio Įt
ikimo susilaukė tasai bolševi- 
'kiško rojaus tvėrėjas, kad ir 
! už daugelio tūkstančių mylių 
įgyvendamas nuo savo tėvynės 
ir būdamas priežiūroje bud
rios savo sargybos. Ir ten jis 
negalėjo išsisaugoti nuo kerš
tingos, toli siekiančios Stalino 
žiaurios rankos! Del Trockio 
likimo vargiai kas iš protau
jančių žmonių lies ašaras, nes

Nepaprasta tyla.

Ant rytojaus, rugp. 22, jau 
laikraščiai skelbia, kad Troc
kis yra miręs. Einant gatve, 
kur yra pardavinėjami viso
kie Ne\v Yorko laikraščiai, 
matosi ir Stalincų organas 
“The Daily Worker”. Tuojau 
nusiperku komunistų laikraš
tį, norėdamas sužinoti, ką 
stalincų organas rašo apie tą 
sensacingą Trockio nužudy
mą. Juk tai nepaprastas įvy
kis, nes visi laikraščiai ne tik 
plačiai rašo apie Trockio nu
žudymą, bet rašo ir apie Troc
kio nuveiktus darbus; rašo 
editorialus.

Gali-

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

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
♦sargus fondas virš $370,000.00

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

LOAN ASSOClATlONof Chicago CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

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

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginla 1141

Naujienų Spulka

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

JACK SWIFT

Kaip norime, taip kalbėki
me, bet Trockis buvo pasaulio 
garsenybė, kuris per daugelį 
metų tų pačių komunistų bu
vo rišamas su darbininkų ju
dėjimu. Tikri .stebuklai! Iš
varčiau visą “Daily Workerį“ 
ir neradau jokias žinios, jokio 
komentaro apie Trockio nu
žudymą. Tikrai nepaprasta 
tvla. v

Matyti, stalincų organas dar 
nėra sulaukęs j >kių instrukci
jų iš Maskvos, kaip rašyti apie 
Trockio nužudymą. Nieko ne
galiu pasakyti apie lietuviškų 
stalincų organus, ar jie savo 
skaitytojus informavo apie 
Trockio nužudymą, ar ne, nes 
jų spaudos neteko matyti pas
kutinėmis dienomis. Greičiau
siai bus, kad ir mūsiškiai ko- 
munaciai laukė iš aukščiau 
padavimo ir jų “muzikai to
no“ 'dėl Trockio nužudymo, 
kad neiškryptų iš tiesios lini
jos. - '

Ne pirma'tokia tyla.

Tai ne pirmas kartas, kad 
pasauliniuose įvykiuose komu
nistų spauda praranda “kva
pą“ ir turi laukti iš Maskvos 
įkvėpimo.

Tur būt, dar nesam pamir
šę, kaip apie metai atgal įvy
ko tas garsusis Stalino-Hitlerio 
pasibučiavimas ir didysis visų 
komunistų ragožium apsiverti
mas. Tada irgi visa komunistų 
spauda tylėjo1 iki sulaukė iš 
Maskvos instrukcijų, kaip 
jiems pradėti ragožium vers
tis, Tai ir su Trockio nužudys 
mu yra panaši istorija. Visi 
gerai žino, kad tas žudymo 
darbas buvo atliktas pagal 
Stalino žvalgybos direktyvą,

Nėra mažiausios abejonės, 
kad išeis į aikštę visas tas Star 
lino slaptosios organizacijos 
veikimas šioje šalyje ir Mek
sikoje, kur buvo atliktas Troc
kio nužudymas.

—S. Bakanas.

STEBl hLl A.MZH S
Nesistebime, jei kas mums trukumo akį, kuri□s lensa (vy- 

primena, kad žmonija dabar 
gyvena stebuklų amžių. Gyve
nimas taip įvairėja, žmogus 
taip greitai prisitaiko prie nau
jų gyvenimo sąlygų, kad nė 
nepastebime, jog 20—30 metų 
laiko tarpe beveik visas gyve
nimo tempas pasikeičia,
mas daiktas, kad ir šių dienų 
pasiruošimai karui bus kaip 
tiktai svarbiausias žingsnis į tą 
ateitį, kurioje jau nebebus ka
rų.

Vienas anglų laikraštis labai 
gražiai pastebi, kad didžiausius 
žmogaus išradimų ir proto ste
buklus mes jau pergyvename 
šiais metais! Štai, rusų lakūnai 
perskrido per pasaulio stogą, 
per šiaurės ašigalį, iš Maskvos 
į Kaliforniją be sustojimo! Ke
lionėje jie pergyveno visokius 
pavojus, kokius tiktai gali sau 
lakūnai įsivaizduoti, net jų 
benzino bakas pradėjo varvėti, 
kas gręsė jiems ekspliozija 
(spiegimu) ir ugnim. Bet jie 
pasiekė savo tikslą. Jau kalba
ma, kad už metų—-antrų galės 
būti tiesioginis ir nuolatinis 
Europos susisiekimas su Ame
rika per šiaurės ašigalį. Kas ga
li sakyti, kad tai nėra stebuk
las?

zdis) dar veikia, ir įdiegti ją 
į kito žmogaus akies vietą. 
Prieš tris šimtus metų be abe
jojimo butum sudegintas ant 
laužo, jei butum pasigyręs ga
lįs matyti, kas atsitinka už ke
lių kilometrų — vadinasi, jei 
matytum nesinaudodamas te
leskopu. šiandien, kai jau te
levizijos išradimai kas dieną 
darosi tobulesni, nebetoli tas 
laikas, kada sakys, kad tiktai 
nekultūringi žmonės nesinau
doja televizija. Jau šiandien 
visiems aišku, kad, televizijos 
priemonėms tobulėjant, neuž
ilgo televizija naudosimės.'

Ar tamsta galėtum įsivaiz
duoti, kad nieko apie tuos da
lykus nežinai, nieko nesi gir
dėjęs, kad, sakysime, prieš 15 
metų užmigai ir tiktai dabar 
kažkas tamstą prikėlė. Pabudai, 
tamstos bičiuliai ir sako, kad 
gydytojas gali duoti tamstai 

,mechanišką balsą, jei tamstos 
paties balsas per tą 15 metų 
miego sugedo; sako, kad gydy
tojai gali duoti tamsiai ir dirb
tinius metalinius plaučius kvė
puoti. Sako, kad yra vaistų, 
kurie priverčia žmogų sakyti 
teisybę, nors nežinia kaip jis 
norėtų meluoti!

Ar netektų tokiam iš ilgo 
miego pabudusiam žmogui ste
bėtis, jei jam butų pasakyta, 
kad laivo kapitonas šiandien 
gali matyti per tirščiausią mig
lą, kuri dar neseniai buvo pra
gaištinga ir pavojinga kelio
nėse? Jis stebėtųsi, sužinojęs, 
kad aeroplanas gali skristi 
pats, be lakūno, — tokį aero
planą valdo tam tikras apa
ratas ant žemės. Gali sėdėti 
savo kambaryje, pasiėmęs te
lefono ragutį ir kalbėtis su sa
vo bičiuliu, ar su verslo atsto
vu, kurs gyvena Pietų Afriko
je, ar Argentinoje, ar Australi
joje. Reiktų tokiam žmogui 
stebėtis, sužinojus, kad jis ga
li pusryčiaut Londone, priešpie
čiauti Paryžiuje ir pietauti Ber
lyne tą pat dieną.

Pats .tamsta nebesistebi — 
apsipratęs, nuolatos girdėda
mas ir skaitydamas apie tuos 
stebuklus. O kaip įdomu bus 
pažiūrėti į gyvenimą sakysime 
po 25 metų, 1963 metais! Bet 
apie tai—kada nors kitą kar
tą •.. “J.”

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ

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

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

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

$13.50
$50.00

RAUDONGYSLIŲ HA
Išėmimas ir Ligon. fcw«UU
REUMATIZMAS ( 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 

ir vaistai ....

$2.00
$1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Tiktai praskambėjo ta žinia, 
štai antra taip pat ypatingai 
svarbi: anglų imperijos aviaci
jos komercinis lėktuvas “Kale
donija“ perskrido Atlantiką, 
nustatydamas rekordą: 12 va
landų ir 7 minutes!

Trečias iš eilės atžymėtinas 
dalykas — Rusijoje perkastas 
Volgos kanalas, kurs jungia 
penkias juras: Baltijos, Juodą
sias, Baltąsias, Kaspijos ir Azo
vo. Tas kanalas, be abejojimo, 
turės pakeisti Rusijos gyveni
mą: tolimi ligšiol nuo vandens 
susisiekimo kelių kampai šian
dien jau gali lengvai susisiekti 
su juromis. To kanalo perkasi
mu i prireikė dirbti 5 metus.

Rusija ruošiasi didelei miško 
prekybai šiaurėje — to siekda
ma ji vysto navigaciją šiaurės 
pajūryje, kur milžiniški ledlau
žiai valo pakraštį, siekdami to
lyn j jurą, padedami aeropla
nų. Čia, šiaurėje, Rusija tikisi 
rasti po ledais nikelio, vario, 
žibalo, platinos ir anglių. Gal 
net surasti ir aukso.

Tai yra stebuklai toli nuo 
musų kasdieninio gyvenimo. 
Bet yra stebuklų ir arčiau mu
sų, čia pat, apčiuopiamai ir 
ranka pasiekiamai, štai, vieno
je Londono ligoninėje buvo 
žmogus dviem giliom žaizdom, 
padarytom peiliu į pačią širdį. 
Gydytojai Gissane ir Schulc- 
bergas ėjo rungtynių su gam
ta, kai to žmogaus širdis mu
šė vis silpniau ir silpniau. Gy
dytojai nusprendė išimti iš kru
tinės širdį, susinti žaizdas ir at
gal įdėti ją į vietą. Taip jie, ir 
padarė. Vienas gydytojas laikė 
rankoje pulsuojančią žmogaus 
širdį, o antrasis skubinai už- 
siuvinėjo žaizdas... Tas žmogus 
pasveiko. Ar tai ne stebuklas?

Gydytojai šiandien gali jums 
duoti naujas akis — jie gali 
išimti kito žmogaus jam ne
bereikalingą dėl kokio nors

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

— h — V

■^Talp, Juh gaunat iki $50 per
kant bet furkauta pa* Marke. 
Miline reikia eenų ekurų pa
taikymo darbams. Jueų eenae 
furkautae vertae pinigų, ne
žiūrint etovlo.
Atnoflkt Jueų Furkautų Šiandien 

&. HaltUd su 
8. Ashland Ava. 
W. 20th S t reti 

W Cerrnak Raad
KARKS =
8119 Llneeln Av«nu« 6306 _
1654 W. Chleapo Avė 32 W. Wa*hlnoton 8t.

Open TuHday. Thursday & Saturday Niekta

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPYKIT TARPININKO 

PELNĄ
Mes esame dirbėjai matracų, 
box springs ir, studio couches

Mes atnaujiname senus matracus — 
vienos dienos patarnavimas.

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

MONTI Sludios— tiesiogiai 
Sutaupinkit 40% 
IMlrbčjai puikių por
tretų monumentam,— 

Padaryti U. 8. A. 
Įkūrėjai 

“MONTIGRAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
VIEKAI) - NENYK

STANČIO 
ORO NEĮVEIKIAMO 
Jin negali_ nukristi

7008 SOUTH 
PAULINA ST. 

PROnpect 1260

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

Atsiuskit šį Kuponą""* p Ą D D 11^ A 
ŠIS KUPONAS YRA JI ZiUlVAI.VjTTL
VERTAS $1.00 ANT | T

KIEKVIENO $PJKKINIO j s HALSTED ST.
---------------------------- 1 Tel. MONROE 0377-0378

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 

'KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Ganai 8500

4523—Namie dėvėti suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L



NAUJIENOJ
The Llthuanian Daily New»

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outsįde of Chicago
$3.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act oi 
March 3rd 1879.

|8.p0 
4.00 
2.00

13
75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujįe^ 
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, IJ1. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kalnai
Chięagoje—paštu

Metams —_____________________
Pusei metų ............. —
Trims mėnesiams ------------
Dviem mėnesiams----------
Vienam mėnesiui ----------

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ----- -----------
Savaitei _______________________
Mėnesiui ___________________

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

Metams ______ ...------------------ |5.00
Pusei metų --------------- 2.75
Trims mėnesiams -----  1.5P
Dviem mėnesiams------ ----- 1.00
Vienam mėnesiui ------------ ----- .75

cr "F i
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------- $8.00
ęusei metų --------------------- 4.Q0

rims mėnesiams ____   $.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu su užsakymu.

Neįsileisti karo į Ameriką
Tie žmonės, kurie priešinasi Amerikos valdžios pa

stangoms suteikti pagalbą Anglijai jos kovoje prieš na
cius, paprastai sako, kad tas pagalbos teikimas įvelsiąs 
Jungtines Valstijas į Europos karą. Bet kokiu budu tai 
gali atsitikti?

Kol Anglija nėra sumušta, jos laivynas kontroliuo
ja Atlantiko vandenyną, ir naciai nieku budu negali, 
kad ir norėtų, pulti Jungtines Valstijas. Paskelbti Jung
tinėms Valstijoms karą Hitleris galėtų, tiktai laimėjęs 
pergalę ant Anglijos. Taigi tikriausias būdas apsisau
goti nuo Hitlerio tai — daryti kas galima, kad tos per
galės jisai nelaimėtų.

Bet kai kurie mano, jogei Hitleris, kad ir sumušęs 
anglus, Amerikos vistiek nekliudys, jeigu tiktai ji jo 
“nesupykins”. Kuo jie tokią savo nuomonę remia? Tuo, 
kad nacių “fiureris” vienoje savo kalboje yra pasakęs, 
jogei jisai “nė nesapnuoja” pulti Ameriką. Tačiau visi 
gerai žino, ko yra verti Hitlerio pareiškimai. Jisai sakė, 
kad jisai nenori turėti Trečiajame Reiche “nė vieno če
ko” o betgi čekų žemę jisai pagrobė. Jisai buvo už
tikrinęs Norvegiją, Daniją, Holandiją ir Belgiją nelau
žyti jų nepriklausomybės; tačiau kiekvieną jų jisai už
puolė ir okupavo.

Vienintelis rimtas pagrindas tikėti, kad naciai po 
šio karo nepuls Amerikos, gali būti tiktai tas, kad jie 
neturės jėgų ją pulti Bet jeigu taip, tai yra aišku, 
Amerika turi daryti: ji turi stengtis padėti Anglijai, 
kad pastaroji nacius kaip galint labiau paalsintų — ar
ba, jei galima, kad ji juos visiškai parblokštų!

Amerikai gręsia ne įsivėlimas į Europos karą, bet 
karo atėjimas j Ameriką. Jo reikia neįsileisti. Geriau
sias būdas karo neįsileisti į Ameriką tai — daryti taip, 
kad jisai pasibaigtų tenai, kur jisai kilo. Karas pasi
baigs Europoje, nepersimetęs į Ameriką, tiktai tuo
met, kuomet jį pralaimės tas, kuris jį pradėjo, t. y. Hit
leris;

Taigi, nežiūrint iš kurios pusės mes pažvelgsime į 
klausimą, Amerikos interesai reikalauja, kad ji duotų 
kaip galint daugiau pagalbos Hitlerio priešams. Tiktai 
tokiu budu gali būti užtikrinta taika šiai šaliai ir šiam 
kontinentui.

Komunistiška “laimė”

NAUJIENOS, Chicago, UI.

LSS IŠLEIDO ATSI
ŠAUKIMĄLietuvių Socialistų Sąjungos ir Lietuvių Darbininkų Draugijos centrai išleido atsišaukimą: 

“Kovokim, už nepriklausomą ir laisvą Lietuvą!” ir atspausdino jį lapeliuose, kurie tapo išsiuntinėti tų dviejų organizacijų kuopoms,Atsišaukimas ragina Amerikos lietuvius dąrbinįnkus “pudelį Lietuvos žmonėms jų kovoje už savo laisvę, už nepriklausomą gyvenimą. Ęe to, ragina kovoti prieš melagingą komunistų propagandą. Suko;“Lietuva yra pavergta, žiaurieji okupantai persekioja jos sūnūs ir dukteris. Mes todėl sakome: nutraukite ryšius su tais, kurie pardavė nepriklausomą Lietuvą, ir tais, kurie džiaugiasi jos nelaime — komunistais. Komunistai nebuvo ir nėra Lietuvos draugai. Jie atėjo ųe socializmą vykinti, bet pavergti ir apiplėšti Lietuvą!”

Bet tie Lie-
vien

“PRAŠO PRIIMTI Į SSSR”Peržiurėjus Lietuvos laikraščių numerius, kuriuose buvo aprašyta “liaudies seimo” rinkimų kampanija, kandidatų nominacijos ir galutiniai balsavimai, niekur nerandi pasisakymo už tai, kad Lietuva privalo būti prijungta prie Sovietų Sąjungos. Apie prijungi- mą nė vienu žodžiu nebuvo užsiminta nei misteriškos “Darbo Lietuvos Sąjungos” platformoje, nei valdžios pareiškimuose, nei kandidatų kalbose.Bet štai “rinkimai” praėjo (liepos 14 ir 15 d. d.), atstovų vardai tapo paskelbti ir “prezidentas” Paleckis liepos 19 d. pranešė spaudoje, kad pirmas “seimo” posėdis, prasidės liepos 21 d. kaip 12 valandą. Tuomet staiga pasipylė rezoliucijos, “prašančios” Sovietų Sąjungą priimti Lietuvą į SSSR!

St. Miščikas-žiemys.

Indija siekia nepriklausomybės
šį kląusi- plačiau ar

Trečiadienis, rugp. 28, 1940

už trijų dienų po to, kąi Lie-

Dar Lietuvos peprijungus prie Sovietų Sąjungos, 
bolševikų diriguojamoji Paleckio “vyriausybė” jau bu
vo panaikinusi spaudos laisvę, susirinkimų ir viešų eise
nų laisvę, judėjimo it kilnojimosi laisvę ir asmens nelie
čiamybę. Tai ji atliko dekretu, kurį liepos 19 d. išleido 
“prezidentas” Paleckis
tuvos žmones 99 nuošimčiais balsų išrinko “liaudies sei- 
rnį”. (Žiur. šįos dienos Apžvalgą “Naujienose”.)

Devyniasdešimt-devyni nuošimčiai balsavo už val
džią (visi minjsteriąi buvo kandidatai), bet ta valdžia 
rado reikalinga tuojau atimti savo balsuotojams visas 
teises!

Ne gana to, kad ji panaikino pilietines žmonių tei
ses — sakytum, kovai su “buržuazija”. Bet ji taip pat 
atėmė darbininkams teisę streikuoti — ir net teisę “kur
styti” prie streikų!

Ir igleidusi šituos drakoniškus laisvės suvaržymus, 
ta “liaudie^ vyriausybė” padarė patvarkymą, kad už 
“kiršįnimą vięnos gyventojų dalies prieš kitą” žmones 
gali teisti karo teismas, ir jisai gali juos bausti MIR
TIM.

Ką reiškia “kiršinimas vienos gyventojų dalies 
prieš kitą”? Šitoks nusidėjimas gali apimti bet kokios 
rųšies politinę agitacijų. “Liaudies vyriausybė” už tękį 
neapribotą nusikaltimą dekretavo mirtiesbausmę!

Maskvos komunizmas, vadinasi, atnešė Lietuvos 
darbininkams streikų uždraudimų, o plačiajai Lietuvos 
liaudžiai — visų civilinių teisių atėmimų ir mirties baus
mes.

Jeigu šitokią “laimę” Lietuvos žmonės gavo, pirma 
negu Lietuva buvo susovietinta ir prijungta prie Stali
no imperijos, tai galima įsivaizduoti, kokiame ‘“rojuje” 
jis gyvena dabar!

labai garsiai triubijo apie laisvę, kurią ji buk suteikė Lietuvos žinonėms. Paleckis ir kili Maskvos pastumdėliai šaukė, kaip už liežuvio pakarti, mitinguose, per radio ir laikraščiuose, kad “priespaudoj metai pa- sįpaįgė”, Lietuvos liaudžiai “grąžintos pilietinės ir politines teisės”, žiaurus Smetonos režL mas “sugriuvo”, ir t. t. žiūrėkite, kokią “laisvę” lįaudies vaduotojai suteikė ttivąi liepos 19 d.“Prezidentas” Paleckis,tiktai savo valia (net nepasiklausęs “seimo”, kuris jau buvo šaukiamą^ už dviejų dienų susirinkti į posėdį!) paskelbė spaudoje “naują nepaprastojo meto įstatymą”, kuriuo suteikiama Vidaus Reikalų mirifstoriui ir Krašto Apsaugos minis- teriui šios “teisės”:“1) nustatyti, kurie dalykai draudžiami spausdinti arba kitaip kaip skelbti;“2) konfiskuoti spąusdinį;“3) įsakyti tikrinti naudojimąsi . radijo siųstuvais ir priimtuvais ir uždrausti jais naudotis tiems, kurie naudodamiesi gali sudaryti pavojaus valstybės saugumui ar viešajai tvarkai;“4)'drausti dėvėti, nešioti,

ėmė laikraščių redakcijų bei administracijų darbininkų ir tarnautojų susirinkimas Kaune. Reikia čia pastebėti, kad visų laikraščių redaktoriais ir administratoriais jau buvo paskirti komunistai arba jų aiškus pakalikai, To susirinkimo (liepos 21 d.) rezoliucijoje sakoma:“Mes norime, kad Liaudies Atstovybė išklausytų liaudies reikalavimų (kurių iki tol niekas nebuvo girdėjęs! — “N.” Red.) ir prašytų Sovietų Sąjungos aukščiausią Tarybą priimti Lietuvą į Didžiausiąją Sovietų Sąjungą tuo dar labiau sustiprinant ryšius tarp Lietuvos darbo liaudies ir Sovietų Sąjungos.“Mes norime, kad Lietyvor je butų įvesta Stalino konstitucija...”Apie staliniškos konstitucijos įvedimą nei per “rinkinius”, nei per “rinkimų kampaniją” irgi nebuvo kalbama. Reiškia, Lietuvos žmonėms ne tiktai nebuvo duota proga pasisakyti, ar jie nori sovietinės tyarkos ir prijungimo prie sovietų Rusijos, bet šitie bolševikų tikslai buvo sąmoningai nuo žmonių slepiami.Tokiu budu Lietuvos liaudis buvo keleriopai apgauta: sovie^ tų komisarai sufalsifikavo jos valią hųmbugiškais “rinkimais”, o paskui tų komisarų pravesti į “seimą” atstovai Lietuvą, “liaudies vardu”, pardavė Maskvai I
VISOS LAISVES 
PANAIKINTOS

pą-gorpjsąro Dekanozovo į §kįrtpji Lietuvai “vyriąųsyįc
v’?.

(Tęsinys)IIIJei jau palietėme mą, pąnągrįnėkimeIndijos judėjimas gali suteikti kokios nors nąudos vokiečiams ir rusėips jų kovoje prieš anglus? 'Nei vokiečiai, nei rusai neturi jbkių sinųiatįjų Indijoje, nes tai vis doktrinos priešingos jų nusistatymui, ir niejtb jiems hegąli žądėŪ geriau, negu turi. Maža fo, Vokiečiai jiems nieku negali padėti, gi rusų veržimasis Indijon ir simpatizavimas tam veržimuįsi gali tik padidinti anglų pavojų, nes tuomet

jau vyktų kova ne už nepriklausomybę, bet grynai prieš anglus, kas naudos nesuteiktų indams, tuo labiau, kuomet ta pagelba labai menkP, lies rusai kariniu atžvilgiu visgi silpni.Anglai, kraštutinumo imdamiesi ir matydami, jog kitos išeities riėra, gali suteikti nepriklausomybę ne tik Indijai, bet ir kUsms savo kolonijoms, sudąrydama iš jų visų federa- tyvę imperiją, kas patenkintų dabar indus. Tokiu budu, tiesioginio pavojaus dar nėra ir nepasinaudos šia kova anglų ir viso pasaulio priešai — vokiečiai ir rusai.(GALAS)
t—

•< KONG-FUTSE 
IŠMINTIS prieš

tęsti savovis tiktai Medicinos

toti, arba laikyti, arba platinti vėliavas, uniforminius apdarus ir pažymimuosius ženklus;“5) pavojingą valstybės saugumui, visuomenės rimčiai, viešajai tvarkai ar kitiems valstybės reikalams;“a) asmenį atiduoti policijos priežiūrai, arba atiduoti į priverčiamojo darbo įstaigą ligi vien erių melų (be teismo!—“įv.“, Red.}, arba įsakyti jam nesišalinti iš gyvenamosios vietos ar įsakyti jam gyventi paskirtoje vietoje arba laikyti jį suimtą ligi trijų mėnesių;“b) teisinį asmenį (t. y. bendrovę) ar jo padalinį uždaryti arba jo veiklą sustabdyti ar suvaržyti;“6) suvaržyti arba uždaryti eisenas ir kitus žmonių susi telkimus beimus;“7) sustabdyti s Ii judėjimą;“8) tikrinti ir ventojų kilnojimąsi;“9) imtis priemoniųdrausti veikimui- tų įstaigų ir įmonių, kurios atlieką viešąją tarnybą;“10) varžyti susižinojimą telefonu, telegrafu ir paštu (vadinasi, cenzūruoti privatinius laiškus!—“A.” Red.);

Kinų žemėje 551 m. Kristų gipiė Konfucijus, gęs religiją, kuri šiandien turi per 35 milijonus pasekėjų. Jaunas būdamas, Konfucijus buvo valstybės tarnyboje. Motinai mirus, buvo kurį laiką užsidaręs pats vienas, gedėdamas, kaip to reikalavo kiniečių papročiai. Tuomet jis išgalvojo tam tikras poelgių ir, bendrai, gyvenimo taisykles, Kurios stebino jo laiko žmones išmintim ir dideliu nuoseklumu. Bet daugmnas Konfucijaus taisyklių savo išmintimi nepaseno ligi šių laikų- čia patiekiame keliąs to filosofo1 mintis.—Kaip gali žmogus tinkamai dirbti savo darbą, jei čia prie pat jo šono yra kitąs, darąs pastangas įsirioglinti į jo vietą?—Tikčaš bailumas neatlikti dalyko, žinant, kad jis yra teisingas ir geras.—Nesisielok, jei nesį pagarsėjęs. Stenkis nusipelnyti gar-

susirinki-ar uždrau-
gy-ap-

“14) imtis priemonių su- drąusti streikams, lokautams bei kurstymui juos daryti...”• Kaip matote čia panaikin
tos visos žmonių laisvės i spaudos laisvė, asmens laisvė, demonstracijų ir eisenų laisvė, judėjimo laisvė, teisė kilnotis iš vietos į vielą, teisė vartoti telefoną ir paštą, teisė streikuoti arba agituoti už streiką. Net aršiausiais Smetbnos-Vol- demaro viešpatavimo, laikais Lietuvos žmonių laisvė nebuvo taip griežtai suvaržyta,

turėtum kalbėli.—Daugiausiai klausyk. Tylėk, kai abejoji, šitaip elgdamasis, retai kada lesuklysi,—Niekados nesiskubink. Netobulas yra paskubom atliktas darbas.—Mėsininko kirvis nevartojamas viščiukui piauti.—Jei neturi 'ką veikti, lošk šachmatais, nes ir tai yrą geriau, negu visiškas neveikimas.
X '—Man niekados nepavyks ipatyti tikrai šventą žmogų; bet vis tiktai norėčiau kada nors piatyti džentelmeną.—Džentelmenui nėra kito vardo! jis visada yra džentel- piepas.—Tikrai verta yra susipažinti su tokiu žmogum, kurį myli geri kaimynai ir kurio nekenčia pikti. *—Protingas žmogus visados gali kalbėti, tačiau ne visi, kas mėgsta kalbėti, yra protingi žmones. *—Džentelmenas visada daro tai, kas yra tikra ir teisinga.

Ne džentelmenai yra tie, kas atsiklausia: ar man apsimokės, jei aš taip padarysiu?—Gali prigauti sąžiningą žmogų, tačiau •nesukvailinsi jo.—Žmonės daugiausiai geidžia turtų ir garbės, bet jie neprivalo įsigyti ir išlaikyti tuos dalykus neteisingomis priemonėmis.—Reikia gerbti jaunimą. Niekas nežino, ką atneš ryto^- jaus diena. Vyras, sulaukęs 50 metų amžiaus, ir neatžymėjęs dar savo vardo, gali jau padėti į šalį savo įnagius.—Koks yra mano gyvenimo vyriausias tikslas? Rūpintis, kad seni žmones butų laimingi, kad aš pats bučiau teisingas savo draugams, kad mano širdis visada butų atdara jaunimui.—Mokytojo svarbiausia pareigą—daboti senojo mokslo liepsną, vis pridedant prie jos naujo kuro.—Kultūringas žmogus nori mokytis ir mokosi, jis net nesigėdi mokytis iš žemesnių už jį patį'.—Aš myliu praeitį, tačiau visada abejoju, jeigu ji yra taip pat gera, kaip ir ateitis.—Valdžia privalo laikytis to, kas yra tikra ir teisinga, o ne to, kas yra našu ir pelninga.—.Jei tik per 100 metų pasaulį valdytų geri ir teisingi žmonės, išnyktų neteisybe ir karai.—Jei mes galėtume būti mandagus ir švelnus tiktai per , vieną dieną, tai žmonijos neapykanta virstų meile.—Gimimo metu visi žmonės panėši vieni kiliems. Juos išskiria ir išskirsto jų gyveninio būdas.—Daugelis žmonių tik ir gąlvoja apie maistą, retai te- gąlvodami apie ką nors kitą.—Žmogus privalo saugotis trijų dalykų: jaunas būdamas jis privalo saugotis gobšumo; suaugęs, privalo saugotis kovos už viršenybę; pasenęs, privalo saugotis šykštumo.—Dar nesutikau tokio žmogaus, kurs gėrį mylėtų labiau, negu moterį.

labai seniai prie visų bėdų jo skilvys atsisakė klausyti jo, fakiras nebegalėdavo atsiirpti tų daiktų, kuriuos rydavo, rodydamas, savo triukus — teko eiti pas gydytoją, o šis, padaręs rentgeno nuotrauką, pasiuntė tą vargšą pas chirurgą. Po operacijos, išsinešęs iš ligoninės 12 siūlų ant savo odos, fakiras ketina ir vėl įdomų amatą.Žmogaus skilvys keistas aparatas,praktikoje yra ir mėgėjų, ryjančių visokius daiktus: tas malonumas nėra išimtinas fa- kirų ir “inągikų” monopolis. Vienoje New Yorko universalinėje krautuvėje pardavinėja panelė Mabel Wolf buvo prarijusi 1,203 metalinius daiktus. Sako, kai jausdavosi nusiminusi; ar nusibodėjusi, prarydavo kokį nors daiktelį ir štai jai pasidarydavo ir linksmiau ir geriau ant širdies... Pagaliau, besimaitindama geležiniais ir plieniniais daiktais, ji pasijuto nesveika, skilvyje atsirado skausmai. Teko eiti į ligoninę, kur jai buvo padaryta operacija, daiktai iš skilvio išimti ir sudėti i muziejų medicinos studentams ir gydytojams stebėtis.

Žmonės, kurie ryja 
daiktus

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kanadiečiai geri 

lakūnaiLONDONAS, Anglija, rugp. 26 d. — Vakar pirmą kartą kare prieš vokiečius dalyvavo kanadiečių eskadrilė. Pirmą kovos dieną jie parodė didelį sugebėjimą: kanadiečiai ne tiktai Visi sugrįžo laimingai į savo bazes, bet jų eskadrile numušė du vokiečių bombane- šius. Kanadiečiai kovoje Kanadoj gamintais lėktuvais ir buvo komanduojami Kanados la- kunų-karininkų. Ligi šiam metui kanadiečiai dalyvavo kare kaip atskiri asmenys ir buvo priskiriami prie britų eskadrilių, bet dabar jau sudaryta ir jų kovos vienetai. Kovoje dalyvavo pirmoji karo mokyklos laida.
Išmėtytos Napoleo

no relikvijosPARYŽIUS, Francuzija, rugpjūčio 27 d. — Francuzai, besitraukdami nuo vokiečių, sukrovė Nappleono įvairiausius palaikus ir išvežė iš Paryžiaus. Pakeliuj, matyt, vežikus užklupo panika, tai jie viską paliko ir pabėgo. Vokiečių karininkas, suradęs pakelyj pamestus daiktus, pasikvietė vietos gydytoją ir liepė surinkti Napoleono garbintojams labai svarbius Ii* kučius. (lydytojas pradžioj viską sukrovė pas save ligoninėj, o vėliau viską vėl atidavė saugoti. Ten Napoleono kaspinai ženklai.
buvo pamesti visi medaliai, kryžiai, ir kitoki pagarbos

Galimos didelės

KARIUOMENĖS TEISMAI 
IR MIRTIES BAUSMĖO dabar paklausykite, kaip ta Pąlcckįo “vyrįąusybė” Ryžosi nepaklusnius ŽĮnonęs suvaldyti. Ji patvarkė, kad vidaus reįkąlų ministeris galį perduoti tąjn tikrų ryšių įgyląs Kariuomenės teismui ir šis už gįųkluptą sukilimą arba tokio sukilimo rengimą, už “priešvalstybinį” kariuomenės arba visųomėpė^ kurstymą ar

kiršini mą vienos gyventojų 
dalies prieš kitą”, už susisiekimo įmonių gadinimą ir t-t. —gali skirti tokias bausmes:“1) vietoje paprastojo kalėjimo— 3tmkiųjy darbų Kar Įėjimą ligi laiboj“2) vietoje grasos įr sunkiųjų darbų kalėjimo ligi laiko—sunkiųjų darbų kalė

jimą Ugi gyiw.s galvos arba 
mirties bausmę;“3) vietoje sunkiųjų darbų kalėjimo—mirties baus
mę”Tąi ve kokią kruviną “laisvę” gavo Lietuvos žmonės iš Stalino klapčiukų, pagriebusių su Rąųdoųpsips armijęs pagalba valdžią į sąvę yapkas.

Indijoje vienas chirurgas, gyvenąs Bombėjaus mieste, id- peruodamas indusą, labai nustebo, radęs ligonio skrandy, sakytum, visą sandėlį įvairių metalinių daiktų. Jis rado: 18 peiliukų, 2 raktus nuo durų, 5 plokščius plieno peiliukus, 4 plieno kabliukus,' 2 plieno kilpeles, ^-jų peiliukų briauneles ir keletą geležinių vinių.Ligonis buvo “magikas”, rodydamas savo triukus turtingiems Indijos radžoms ir na- bobams. Vienas iš jo triukų buvo ryti peiliuką—vėliau jis išvemdąvo jį. Pasitaikydavo vienok, kad nevykdavo atsipalaiduoti nuo geležinio bagažo įr nurytį daiktai pasilikdavo ^štukariaus” skilvyje... Ne-

muštynėsKAIRAS, Egyptas, rugp. 27 d. — Vyriausybę yrą smarkiai susirūpinusi galimomis krau- jingomis muštynėmis, kurios kils tarp" Egypte gyvenančių graikų ir italų, jeigu Italija užpuls Graikiją. Dabar santykiai yra labai įtempti ir policija kelis kartus turėjo įsimaišyti besipešančioms dalims perskirti. Egypte gyvena apie 100,000 graikų ir apie 65,000 italų. 5 italų % jau uždaryti koncentracijos stovyklosna. Do- dekaneso salose gyvenančių graikų neapykanta prieš italus yra labai didelė. Jeigu prasidės karas, ten irgi gali kilti didelės skerdynės.
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ILLINOIS VALSTIJOS ŪKIO PARODA
———

šiomis dienomis Illinois '*al- gėrimus. Visi buvo labai paten- 
stijos sostinėje, Springfielde, kinti tąja kelione ir džiaugės
įvyko metinė Ūkio Paroda ar
ba, kaip paprastai vadina ją, 
Fair. Rugpiučio S2 dieną buvo 
paskirta dėl Illinois guberna
toriaus, vadinama “Govemor’s 
Day”. J tą dieną buvo suva
žiavę iŠ visos Illinois valstijos 
apie 15,000 demokratų veikė
jų, preęinktų kapitonų ir šiaip 
svečių.

Apie 2 valandą po pietų pra
sidėjo programas parodos sta- 
dijone. Jame dalyvavo visi įžy
miausi Illmoia valstijos demo
kratų vadai. Illinois senatorius 
Scott W. Lucas, kandidatas j

turėję progos pamatyti puikią 
Illinois Ūkio parodą.

Čia negalima praleisti nepa
minėjus, kad laike programo 
kaip tik suminėdavo preziden
to Roosevelto vardas, tai pasi
girsdavo milžiniškas rankų plo
jimas ir kildavo tiesiog ova
cijas už Rooseveltą. Kaip man 
ątrodė, tai demokratų partijos 
vądo ir kandidato Roosevelto 
vardas tebėra tiek pat popu
liarus, kaip jis buvo praeitais 
rinkimais 1930 metais. Visur, 
kur tik nepasisuksi, su kuo ne- 
stišneksi, visi stoja už Roo.se-

gubernatorius Harry B. Her- veltą, visi piliečiai nori, kad
shey; Indiana valstijos guber
natorius M. C. Townsend; Chi- 
cagos majoras Edward J. 
Kelly; Louie E. Lewis, valsti-

Rooseveltas butų vėl išrinktas 
už prezidentą. Ir reikia many
ti, kad šios šalies darbininkai 
žmonės, nemainys Roosevelto į

Vienas iš pirmutinių 1941 m. Buickų. Pradžioje rugsėjo mėnesio nauji Buickai 
jau bus rodomi pas įvairius pardavėjus Chicagoje.

jos iždininkas, ir keletas ki
tų.

Kandidatas į Illinois guber
natorius Harry B. Hershey pa
sakė principalę kalbą. Jis pa
reiškė: “Aš norėčiau girdėti 
opozicijos partiją (republikonų 
partiją) arba jų kandidatus pa
žadant atšaukti visus tuos so
cialius ir ekonominius Įstaty
mus, kuriuos demokratų parti
jos administracijos kaip valsti
jos, taip ir visos tautos buvo 
pravedę nuo 1933 metų prad
žios; jie nebando to daryti dėl 
to, kad jie bijo nustoti balsuo
tojų palankumo.”

“Per septynis metus, jis sa
kė, republikonų partijos kon- 
gresmanai ir senatoriai nieko 
daugiau nedarė, kaip tik kri
tikavo ir peikė demokratų pro
gramos įstatymus, pravedamus 
Kongrese. Tačiau, nežiūrint ji 
Visas republikonų PbstrUkcijafc, 
užmetinėjimus ir trukdymus, 
demokratų administracija ėjo 
pirmyn. Pravedė daugybę nau
dingų darbininkams įstatymų, 
atgaivino prekybą ir pramonę 
ir apsaugojo šalį nuo įsivėlimo 
į Europos karą.”

Taip pat labai gražią kalbą 
pasakė ir Indiana valstijos gu
bernatorius, M. C. Townsend. 
Senatorius S. W. Lucas buvo 
programo vedėjas, 

f

Bridgeportas buvo skaitlingai 
atstovaujamas

11-tąs wardas arba Bridge- 
portas buvo skaitjingai atsto
vautas. 11-to wardo aldermanas 
Hugh B, Conpelly dalyvavo su 
savu darbuotojais ir kapito
nais. Viso dalyvių buvo per 
šimtą, Iš dalyvavusių reikia 
pažymėti, kad buvo toje gru
pėje aldermano sekretorius 
Russell O’Brien, kapitonas 57 
precinkto Antanas Gudaitis, P. 
Naujokas, C, Naujokas, Dr. V. 
Norkus, inžinierius Antanas 
Stasiulis, panelė Helen Damash- 
ka, Peter Jonaitis, Antanas 
Paulus, State policijos seržan
tas, Jonas Balseviče ir V., M. 
Stulpinas.

Nuvažiavus į Springfieldą 
musų aldermanas Hugh R. 
Connelly užfundino visiems da
lyviams gardžius užkandžius ir
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didžiųjų korporacijų šalininką 
ir kapitalistų pataikūną Will- 
kįe.

Čia reikia prisiminti, kad re
publikonų vadai tuoj po Didžio
jo pasaulinio karo paskandino 
kelias dešimtis Amerikos Jung
tinių Valstijų kariškų laivų, o 
dabar, kada Rooseveltas jau 
keli metai kaip persergėjo Ame
riką, kad reikia sustiprinti savo 
apsiginklavimą, tai republiko- 
nai rėkia, kad Rooseveltas ir 
demokratų partija nori Ame
riką įvelti į karą, šiandie, ka
da Rooseveltas ragina šalies 
Kongresą, jog reikia pramoky
ti keletą šimtų tūkstančių vy
rų, kaip vartoti ginklą dėl ap
sigynimo, tai republikonai rė
kia, kad Rooseveltas nori įvel
ti šąli į karą. Suprantama, tas 
visas riksmas yra tik repub
likonų priešrinkiminis politika
vimas, nežiūrint, kad visa ša
lis yra pastatoma į didelį pa
vojų iš pusės diktatorių, kurie 
gali tuoj Ameriką užpulti, kaip 
tik sumuš Angliją. O tas yra 
aiški tiesa. Nes jau Vokietijos 
naciai parodė, ką jie gali pa
daryti, — kaip jie greit sumu- 
šo Holandiją, Belgiją ir Fran- 
ciją-

Lietuviai turime balsuoti 
už Rooseveltą

Mes lietuviai turime visi kaip 
vienas balsuoti už Rooseveltą, 
nes jis atsisakė pripažinti Lie
tuvos pavergimą, kurį padarė 

Į Rusijos bolševikai. Jis taip pat 
atsisakė atiduoti Lietuvos auk
so atsargą Kaukazo gengste- 
riui Stalinui. Nėra nė mažiau
sios abejones, kad jei prezi
dentas Rooseveltas bus vėl iš
rinktas į prezidentus, tai jis 
užsistos yž Pabaltijo respubli
kas Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
kad P° šio pasaulinio karo joms 
laisvė vėl butų grąžinta.

Reikia žinoti, kad užsibaigus 
šiam pasauliniam karui, Jung
tinės Valstybės loš daug dides
nę rolę nustatyme Europos tai
kos ir atgaivinime pavergtų 
Europos diktatorių tautų, negu 
ji lošė po praeito karo. Todėl 
mums lietuviams yra svarbu 
turėti žmogų ^prezidento krė
sle, kurs yra didelis humani
taras, didelis šalininkas lais
vės, lygybes ir brolybės. O to
kiu yra demokratų partijos va

ldas prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas. Todėl mes visi no
rėdami, kad ta gerovė butų 
palaikoma toliau, kad visi tie 

. išganingi ir naudingi darbinin
kams žmonėms įstatymai ne
būtų republikonų atšaukti ir 
panaikinti, turime balsuoti už 
Rooseveltą. Turime mes lietu
viai balsuoti už Rooseveltą ir 
dėl to, kad mes tik iš jo ga
lime susilaukti užtarimo, at
gaivinimo musų senai tėvynei 
Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės, išlaisvinimo jos iš 
kraUgeringo Stalino ir jo pa
kalikų vergijos.

— V. M. Stulpinas.

KAS-REIKIA PILIEČIAMS IR NEPIUE 
ČIAMS ŽINOTI

ving about unrestrained, būt 
such libertyt or eonduet, choice 
and action as the law gives 
and proteets.

“Political liberty may be 
' defined as consisting in an 
|effectual participation of peo- 
ple in the making of ląws.”

Taigi pati konstitucija ra
gina aktingai dalyvauti politi
koje- Amerikos lietuviams jau 
metas rimčiau politika susido
mėti. Kongrese yra mažai at
stovų, kurie butų ne Ameriko
je gimę. Kiek žinomai, kongres- 
manas A. .1. Sabath ir dar 
vienas iš New Yorko. Kada 
ten tautines grupės taip silp
nai yra atstovaujamos, tai ir 
jų reikalais mažai kas tesirū
pina.

Amerikos ateitis priklausys 
nuo musų jaunosios kartos ir 
nuo to, kaip ji sugebės įvai
rius painius klausimus iš
spręsti. O apie senąją kartą, 
kuri yra atvykusi iš despotiš
kų kraštų, galima tik tiek pa
sakyti, jog ji įvertina šios ša

BRIDGEPORT ROOFING AND
SHEET METAL CO.

IstedSt. VICtory 49658216 S
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

TeL Boulevard 0014

. YOUR OLD IURS

FOR ONLY

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUS Visa Tai už J15.00 

Permodeliavimas 
i Pataisymas 
Įį Naujas 
m Pamušalas 

Valymas 
Paliavojimai 
Storage 

Apdrauda
Pasiuntinį pa-1 
šaukit telefonu I 

I STATE 7626 ) 
j 1H N, STATE ST. 

te MMttmS -J Suite 746 
State-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

Negus
te NMUUBftS J

tų kariauti (o lokio pavojaus 
bent šiuo tarpu nesimato), tai 
čia gyveną lietuviai atliks sa
vo pareigą, kaip jie atliko 
prieš dvidešimt su viršum 
metų. Tiesa, šį kartą tą parei- 

, . n gą atliktų vaikai tų 15,000entry, shall . .(lietuvių, kurie pirmojo pasau- 
.... linio kąra melu buvo pašauk- sing or carrying in violation . . v . , !.Ii kovoti uz demokratiją.

shools or is designed to shooL Nors musų tauta yra maža, 
v ė-1 automatically, or scmiairloma-1 bet ji yra daug prisidėjusi prie 
tų t’ically morc llian one shot šios šalies gyvenimo. Bendrai 

malinai reloading, by imant, lietuviai yra lojalus 
Amerikai. Jie turi teise naudo- 

commonly lis laisve, kaip ir visi kili A- 
merikos žmonės. O štai ką 

mes nusako konstitucija apie lais-

Kongreso išleisti įstatymai

Prieš kiek laiko Kongresas any time 
išleido įstatymus, kurie yra ži- have been con.vicled of posses 
pomi kaipo “Public No. 
76th Congrcss, Chapter

670—
439—

lį. 5138.” 
paduoti, 
svarbesnes 

įstatymų ištraukas. Juo 
biau, kad tie įstatymai 
susiję ne vien lik su nepilie- 
čių registravimu, bet taip pat 
ir su “Subversivc Activities”. 
Vadinasi, su tokia veikla, ku
ri sickiasi pažeisti šios šalies 
santvarką.

TITLE I, SECTION 1.
(a) It shall be unlawful for 

any person, wilh inlcnt to in
terjere. wiRu. įnipaii;, >or iiiflu- 
cnce the loyally, morale ,or

Čia bandysiu o

navai force of • the United 
States—

(1) to- advise, counscl, urge, 
or in any nianner cause in- 
subordinalion, disloyalty, mu
tiny, or refusal of dūly by any 
member of lhc niilitary or na
vai force of tlic United States; 
or

(2) to distribute any writ- 
ten or printed niattcr which 
advises, counsels, or urges in- 
subordinatioip disloyalty, mu
tiny, or refusal of dūly by any 
member of the military or na
vai forccs of U. S.

—Adu. Charles P. Kai.

of any law any weapon which 
a . • 1 • w '

witliout i 
a single funetion of Lhc trig- 
ger, or a weapon 
callcd a sąwcd-off shotgun.”

Iš paduotų ištraukų 
matome, jog tie įstatymai ypa
čiai paliečia ncpiliečius. Pir
miau nepiliečiai galėdavo tu
rėti įvairius šautuvus, bet da
bar jiems tai bus draudžiama. 
Nelipietis negalės turėti nuo
savybėje šautuvą, kuriuo be
užtaisymo /Vclbading) gali
ma daugiau nė vieną kartą 
šauti. Tokie įstatymai Penn- 
sylvanijos valstijoje liko pri
imti prieš kelis melus. Ten ne- 
piliečiams draudžiama šauki

turini g o
reikalus”.

“Personai liberty is meant 
not merely freedom from mo-

i.

2.

4.

(b)

(b)

(b)

ra

VlKkaH už tik 
$9.00. Naujau Pa- 
tnufialas, Sk.vlŲtčB, 
Guzlkai, Mažus 
piyfi., skyles, Iš- 
valyin., Glar.ing. 
(MOKAT T(K 2Bc

MARES
8119 Lincoln Avcnue
MM w- Chicago Ava. __ ____________

Open Tuesday, Thurcday &. Saturday Nlghtt

oft m GOKI

0409 8. Halsted Street 
4730 8. Ashland Avenu* 
83(50 W. 20th Street 
0300 W. Cermak Road 
32 W. Washlhaton 8t.

10-tas Metinis Išpardavimas 
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS 

4 kambarių namui

$212
Pilnai

Nereikia įmokėti 
O O Mėnesiai

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY CO.
1300 W. LAKE STREET 

Monroe <812-3-4

GERB. Naujieną t kai tyk
ios ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kuries 
skelbiasi Naujienose.

• FOTOGRAFAS

ATEIVIŲ REGISTRAVIMO 15 KLAUSIMŲ
Mano vardas yra ................... .....................................................................

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

(paduok vardą po tėvais jeigu ištekėjusi moteris, 
profesionališkus vardus, pramanytus vardus, ir 
kitokius vardus): ...................................................................................

Aš gyvenu .........  -.......................
(gatvės adr. ar kaimo kelias),i (miestas) (apskritis) (valst.) 

Mano .pašto adresas yra ............................................................................

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

Aš

Esu

gimiau ........................................
(Mėnesis) 

gimiau (arba netoli) ..........
(Miestas)

pilietis ar veiksnis ..............

(Paštas) (Valstija)

(Diena) (Metai)

(Apskritis) (Šalis)

SECTION 2.
(a) It shall be unlavvful for 

any person—
(1) to knowingly or will- 

fully advocate, abet, advise, or 
teach lhc dūly, nccessily, de- 
sirability, or propriety of 
ovcrthrowing or by destroying 
any government i n the U. S. 
by force oi’ violcnce, or by as- 
sassination of any officer of 
any such government;

(2) with the intept to cause 
the overthrow or destruction 
of any gjvernment in the U. 
S., to print, publish, edit, is- 
sue, circulate, ąell, distribute, 
or publiely display any writ- 
ten or printed niatter advoca- 
ting, ądvlsing, or teaching 
the duty, necessity, dcsirabili- 
ty, o r proprjety of overthrow- 
ing qr destroying any, govern
ment' in the U. S. by force or 
violence;

(3) to arganize br help to 
organine any ąociety, group, 
or asąembly of persons who 
teach, advocate, or encourage 
the overthrow or destruction 
of any government in the U. 
S. by force or vioįęnce; or to 
be or beconie a meinber of, af- 
filiatfe with, any such society, 
group, or assęmbly of persons, 
knovving the purpose thereof ”

TITLE II, SECTION 20.
(b) (3) Any alien, who, at

liko išleisti
“apsigynimo 

galimas daik- 
atšąukti, kaip

tik pasaulis apsiramins ir ka
ras pasibaigs.

Šiandien kiekvieno Ameri
kos gyventojo yra pareiga ko
operuoti su valdžia ir pildyti 
įstatymus. Lietuviai, kurie gy
vena Amerikoje, turėtų dar la
binau subrusti ir veikti kultū
ros srityje. Jie ypač turėtų 
stoti už tuos demokratinius 
principus, kurie yra šioje ša
lyje praktikuojami, šiandien 
Euro])ojc siaučia diktatoriai. 
Tačiau visai galimas daiktas, 
kad po dabar siaučiančios au
dros diktatoriai bus nušluoti 
ir Europoje prasidės demo
kratijos a įsisteigi mas. Tokiu 
budu laisvė, kuri dabar yra 
paniekinta Europoje, vėl bus 
grąžinta. Istorija mums nusa
ko, kad visiškai sunaikinti

• Kiek teko patirti, kai ku
riose vietose “šimtaprocenti
niai” patriotai nuėjo tiek toli, 
kad pataria organizuoti savo 
rųšies saugumo organus, ku
rie sektų tautinių grupių vei
klą.

Tokia propaganda yra ža-

ijeapykąnlą. VadhiąmiejS 
“jankiai” tąsyk gali tiesiog 
persekioti tautines grupes. 
Viskas, kas iš pepjlieČių luri 
būti reikalaujama, tai pildy
mas šaRes įstatymų ir lojalu
mas šiai šaliai. 4

Pravartu atsiminti, kad Ne-- 
piliečių Registravimo Aktas 
nebus naudojamas lyg kokią 
lazdą. įregistravimo daviniai 
pasiliks justicijos departamen
to žinioje ir jais negalės nau
dotis tie, kurie yra labai ne
palankiai prieš ateivius nusi
statę. Jeigu šiam kraštui tek-

5.

6.

7.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
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.
Saukit Tel. VICTORY 0066

(a) Esu (pažymėk vieną):

Vyriškos Moteriškos
Gimties .......  Gimties ...........
(c)

(šalis)
(b) Mano ženybinis stovis yra 

(pažymėk vieną):
Pavienis (ė) ......  Vedęs jusi)......

Našlys (ė) ...........  Persiskyręs (usi) .......
Mano rasė yra (pažymėk vieną): Balta ...............  Juoda ...............

Japoniška ...........  Chiniška ...........  Kita ...........
Esu .......  pėdų .......  colių ūgio, svorio .......  svarų, turiu ...............

(spalva)

Tel. CICERO 5306

C. &M. PAUGA
DISTRIBUTOKS

Parduodam geriamų ir 
stipriausi

F0X IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miest<- dalis.

5031 W. Roosevcll Rd,
CICERO, ILL.

plaukus, ir ........................akis.
(spalva)

Paskutinį sykį atvykau į Jung. Valst...................................................
(.uostas ar (mėn., die- 

įvaž. vieta) na ir metaij taoinshrdlcmf wy p 
atvykau(b)

(d)

8.

9.

Aš

Aš atvykau

atvykauAš
Gyventojas

Jūreivis ......

ant ................................................................ ............................
(Vardas ląivo, Laivo Kompanijos ar kitą 

transportacijos būdą)
kaip (pažymėk vieną): Keleivis ....... Laivo įgulos

narys .......  Pasislėpėlis ant laivo .......  Kitas .......
į Jung. Valstijas kaip (.pažymėk vieną): Pastovus
... Svečias .......  Studentas .......  Sutarties pirklys.......

Svetimos valdžios oficialas .......  Svetimos valdžios ofi-
ciąlo darbininkas

(e)

(a)
(b)

Kitas ........
Aš pirmą sykį atykau į J. V.............................................................................

(Mėn.) (Diena) (Metai)
Iš viso išgyvenau Jung. Valstijose ............................................ metų.
Aš ketinu pasilikti Jung. Vai....................................................................

(pastoviam apsigyvenimui ar kaip
ilgai ketini būti)

Mano paprastas užsiėmimas
Mano dabartinis užsiėmimas
Maųo cĮąbar|įnįs darbdavys

Kurio adresąs yra ....
(gat. adr. ar kaimo kelias) (miest.) (valst.)

ir kurio biznis yra ..... ................................................................
10. Esu užsiėmęs, ar per pastaruosius penkis metus užsiėmiau, ar ke

tinu užsiimti sekančia veikla:
Apart kitų informacijų, paduok narystes ar veiklą kliubuose, 
organizacijose, arba draugystėse

(b)
yra 
yra 
yra

11.
(šalis)

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

Ąš prašiau ......  (have) ......  pirmų pilietybės popįerų Jung. Valst.
neprašiau ....... (hąve not) ...... Aplikacijos laikas ......

Pirmos pilietybės popieros gautu? .............. .........................................
(laikąs) (ntun) fmiest.) (valst.)

Padaviau prašymą dėl natūralizacijos ..... ............ ..............................
(laika?) (miest.) (valst.)

13. Aš turiu sekančias pažymėtą? gimines gyvenąnt Jung. Valstijose:
Tėvą (us) ............... . Vyrą ar Žmoną ..............   Vaikus........ ..........

- (nei vieną, vieną ar abu) (Taip ar ne) (skaitlių)
14. Aš buvau .......... suareštuotas ar apskųstas ar nubau^as už kokį

prasikaltimą (arba prasikaltimus). Tie prasikaltimai buvo:

Kaip dalyk, baig.

12.

15.

\ nebuvau ..........
Už ką Suarešt. Diena Suarešt. Vieta

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai)

Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

ieMano kariška ar jūreiviška tarnystė buvo

arcus
RYTINE RĄDIO 

VALANDA

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

nebuvau (havę not been)
oficialas jų, ar darbininkas už) organizacijas, atsidavusips pilnai ar 
iš dalies sdvo įtekme pastūmėti ar remti svetimos valdžios politišką

veiklą, viešus santykius, ar viešą nusistatymą (policy) 

AR 2—Questions to be Asked in Alien Registration

— 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 (domius 

prausimus.
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KANADOS LIETUVIŲ"ŽINIOS
TRUMPAI APIE VISKĄ

Kanados lietuviai kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę
Pavergus lietuvių tautų ir 

prijungus prie koinunacių Ru
sijos, Lietuva neteko ne tik po
litines nepriklausomybes, — 
Lietuva neteko visko: laisves, 
teisių ir turto. Lietuvos pilie
čiai padaryti vergais, turi neš
ti stalinišką komunacių vergi
jos jungą. Vakar 95% “balsa
vo” už komunacišką seimą, 
šiandien tie Lietuvos piliečiai 
“sabotažninkai”. Vakar Lietu
vos piliečiui žadėjo f viską, o 
šiandien jam paliko vienintelę 
progą gyventi kalėjime. Kai 
Lietuvos pilietis kalėjime ar 
laisvėje pakėlė balsą, kad jis 
savo šalyje nori gyventi laisvu 
piliečio gyvenimu, tai palecki- 
ninkų agentai užčiaupia Lietu
vos piliečiui burną. Toks tai 
komunacių “socializmas”. Poli
tiniai kaliniai paleisti, kuriuos 
pūdė Smetonos režimas, šian
dien jų vietoje tūkstančiai grū
dami naujiį politinių kalinių, 
rytoj visi paleistieji bus kalėji
me arba sušaudyti. Paleckį 
laukia kaipo pasiutusio šunies 
teismas. Jis gaus tą, ką gavo 
bolševizmo kūrėjai Kamenevas, 
Zinovjevas, Bucharinas ir tūks
tančiai kitų. Judošiaus Palec
kio, pardavusio savo kraštą ir 
žmones, Lietuvos liaudis ne
verks. Grieščiausia cenzūra, bet 
šiurpios širdį spaudžiančius ži
nios ateina iš miesto, ir ateina 
aplinkiniais keliais. Judcš/ą 
paieckimnkų valdžia mi.ins už
jūrio lietuviams tokių žinių ne
siunčia. Mes gauname oficialius 
Paleckio (parsidavėlio) j rar.e- 
š mus, kad žmonės rožėmis ke
lią klojo, bolševikų komisa
rams ir raudonajai armijai, 
kad 95% Lietuvos piliečių bal
savo už judošišką seimą, kad 
Lietuvos piliečiai iš džiaugsmo 
ant gatvės šokius šoko ir eiles 
kitų judošiškų pagirų. Tiesa, 
gavome Eltos pranešimą, kad 
L’ctuvoje sabotažas masiniai 
pradėjęs vykti visuose kam
puose.

Nesunku suprasti, kas deda
si Lietuvoj, kai vieną dieną 
95% “e.na” už komunacius, ki
tą dieną masiniai sabotažuojl. 
Kas dedasi kaime, žinių mes 
Amerikos Lėtu via i neturime. 
Sabotažas galimas tiktai kaime. 
Lietuvos valstietis, tur būt, gi
na savo nuosavybę — žemės 
sklypelį. Jis čia tampa sabo- 
lažninkas, jį čia įsako vietoje 
šaudyti. Tai štai koks yra sta- 
liniškas komunizmas, žmoniš
kumas ir kultūra. Už savaitės 
kitos gal pasieks mus žinios iš 
kaimo apie kaimiečio ir darbi
ninko golgotos kelius, bizūnu 
varančius nešti naujos komu- 
naciškos vergijos jungą. Užsie
niuose gyvenantiems tautie
čiams pakanka jau to, kas 

smaugusiais Lietuvos nepri
klausomybę tenai ir čionai. A- 
merikoj vėl tveriasi \ komitetai 
Lietuvos nepriklausomybei at- 
steigti. Tie komitetai kovos vi
somis teisėtomis ir leistinomis 
priemonėmis. Keliolika dides
niuose miestuose tokių komite
tų buvo sušaukta masiniai mi
tingai. Dešimtys tūkstantinės 
minios susirinkdamos išneša 
protesto rezoliucijas, skelbia ir 
prašo visų demokratiją ir lais
vę branginančių žmonių pagal
bos atstatymui nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos respub
likos.

Įsteigtas Komitetas Lietu
vos Nepriklausomybei

Atsteigti
Vargu ir rūpesčiu turtin

gos musų gyvenimo dienos bė
ga kaip vanduo sraunioje upė
je. Kiekviena bėganti diena, 
kiekvienas laikraščio numeris 
atneša vis naujų žinių apie 
vykstantį terorą Lietuvoje. A- 
merikos lietuviai šaukia masi
nius mitingus ir tariasi kaip 
pagelbėti Lietuvos žmonėms 
nusikratyti komunistiškos ver
gijos. Tačiau pas mus Kanadoje 
iki šiol nebuvo daroma nieko, 
nors čia Kanadoje tūkstančiai 
randasi lietuvių, kurie biaurisi 
komunaciais. ir jų okupacija 
silpnųjų tautų. Stambesnės lie
tuvių kolonijos netarė žod/'io, 
nejudino piršto. Bet komuna
cių Maskvos agentai žodžiu ir 
raštu populianzuoja ir giria 
okupantus ir smurtą. Jie viso
kiausiais budais stengiasi ap
temdyti lietuvio iše.vio sąmo
nę, kad tuo budu atitrauktų jį 
nuo kovos, už kurią jis kovos 
gavęs ašaringą nusiskund.iną iš 
savo giminaičių. Toronto lietu
viai aktyvistai, matydami tai, 
negalėjo rankas sunėrę sėdėti 
u* laukti Dievo valios. Ėmėsi 
darbo. Suorgan.zavo iniciatorių 
komitetą. Pastarasis gerai ap- 
sisvarstęs išdirbo planą kviesti 
organizacijų atstovų komitetą. 
Buvo pakviestos visos organi
zacijos (išskiriant kdmunistų 
organizacijas), kurios turi tiks
lą ir nori, kad Lietuva butų 
nepriklausoma. Visos penkios 
organizacijos pakvietimą mie
lai priėmė, išrinko ir atsiuntė 
atstovus. Komitetą Lietuvos ne
priklausomybei atsteigti atsto
vauja sekančios organizacijos 
ir jų atstovai: 1) Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje 236 
kuopa atsiuntė šiuos delegatas, 
— Joną Jokubyną ir Joną No- 
vogrodskį; 2) Toronto Lietuvių 
Socialdemokratų kuopa -— Au
gustą Frenzelį ir Viktorą Dagi
lį; 3) “Aušros” choras —- Joną 
Samulevičių ir p. Kundrotą; 4) 
Tėvynės Mylėtojų Draugija — 
p. K. Bure ir Augutį, ir 5) šv.

vyksta šiandien Lietuvoje. Lie
tuviai svetimoje žemėje nepa
miršo savo krašto, tėvų, brolių, 
seserų ir draugų. Užjūrio lie
tuviai kančias nešantį caro žan
darų jungą ryžosi savo tautie
čiui padėti sudaužyti jį. Bend
rai kovodami už Lietuvos ne
priklausomybę 1918 m. vasa
rio 16 d. sudaužė jį. Dabar mu
sų tautiečiai ir vėl po 22 metų 
pavergti tos pačios Rusijos, tik 
kito caro. Lietuvis nebūtų lie
tuviu, jei jis ramiai žiūrėtų į 
pavergtą ir kančias nešantį tau
tietį. Amerikos lietuvių išeivi
ja judošium savam kraštui, sa
vo tautai nebuvo ir nebus. 
Kiekviena tauta turi išdavikų. 
Kaip matome, jų yra ir Lietu
voje, turime jų ir mes čionai.

Kas yra išdavikas-judošius? 
Tai staliniško tipo save vadinąs 
komunistas. Amerikos lietuviai 
ir vėl po 22 metų ryžtasi ir 
ruošiasi į kovą su judošiais, pa- 

Jono pašalpinė draugija p. S. 
Balčiūną ir Pr. LekŠį.

Rugpiučio 15 d. tas komite
tas susirinko pirmam posėdžiui. 
Išsirinko vykdomąjį komitetą. 
Padaryta daug nutarimų Lietu
vos nepriklausomybės atsteigi- 
mo reikalu. Vykdomas komite
tas įpareigotas tuos nutarimus 
pasiųsti atatinkamoms įstai
goms ir spaudai. Nutarta iš
leisti vienkartinį biuletinį, iš 
kurio bus aišku, ką tas komi
tetas veiks ir raginti kitas Ka
nados lietuvių kolonijas steigti 
skyrius. Artimiausioj ateity nu
tarta šaukti masinį mitingą, 
kviečiant kalbėtoją, kUris yra 
gerai informuotas dabartine 
Lietuvos gyevntojų padėtimi. 
Nutarta kovoti komunacių me
lus, kuriuos komunaciai, būda
mi Maskvos agentais, sužiniai 
skelbia ir platina. Neturėti nie
ko bendro su tais komunaciais, 
kurie garbina Lietuvos liaudies 
pavergėjus ir tuos judošius, 
kurie padėjo Lietuvos liaudį 
pavergti.

Torontas manoma padaryti 
kovos centru už Lietuvos ne
priklausomybę. Tam yra prie
žasčių: viena, Torontas yra ak- 
tingesnė kolonija; antra, tas 
komitetas atstovauja įvairioms 
srovėms, išskyrus komunacius. 
Kaip tik bus išdirbtas planas, 
taip greitai bus painformuoti 
Kanados lietuviai, kaip reikia 
kovoti su Lietuvos naujais pa
vergėjais. Suprantama, musų 
komunaciai bliaus prieš tą ko
mitetą kaip avelė įkirpta, bet 
mes neturime to bliovimo pai
syti. Tvirtinu, kad tas komite
tas nekovos už Smetonos reži
mo grąžinimą. Jis kovos, kad 
Lietuva butų demokratinė ir 
nepriklausoma valstybė. Kada 
Lietuva bus laisva ir demokra
tine valstybė, liaudis laisvuose 
rinkimuose pasisakys, kokios 
politines santvarkos ji nori, — 
tautinės, socialistinės ar paga
liau komunistinės. Prieš tą ko
mitetą stovi dideli uždaviniai. 
Yra vilties, kad tas komitetas 
tuos uždavinius atliks, jei tik 
Kanados lietuviai kooperuos ir 
rems to komiteto darbus. Kaip 
kam, 'ypatingai musų komuna 
ciams, musų darbas atrodys tik 
tuščiomis svajonėmis. Taip te
gul jie save ramina. Buvo to
kių, kurie Vilniaus Didįjį Sei
mą laikė svajonėmis, buvo to
kių, kurie 1905 m. Rusijos- 
Lietuvos revoliuciją laikė sva
jonėmis, buvo dar ir tokių, ku
rie 1918 m. Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aktą skai
tė svajonėmis. Bet buvo tokių, 
kurie šventai tikėjo ir kovojo 
už Lietuvos nepriklausomybę 
ir ją turėjo. Jei kovosime, tai 
ir laimėsime. Kovodami už Lie
tuvos nepriklausomybę, turime 
kovoti ir už demokratinės san
tvarkos valdžią ne tik Lietuvo-
je, bet Anglijoje ir Kanadoje ir išbrauktas, “L. B.” nei vienas
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kitur, nes tie kraštai paskelbė 
karą fašistiniam brudui. Mes 
Kanados lietuviai turime veik
ti ta kryptimi, kad Didžioji 
Britanija laimėtų karą, sunai
kintų visokį diktatorišką bra
dą, pavergusį mažąsias tautas. 
Britanijos laimėjimas karo yra 
pagrindas Lietuvai būti laisvai, 
nepriklausomai, demokratinei 
respublikai. Tad darban, tau
tiečiai. Vienybėje galybė.

Miraes deklaracija
“Naujienų” Kanados Lietu

vių Žinių skyriuje daug ir iš 
visur buvo- rašyta, kad “Liau
dies Balso” gazičta mirs. Ge
riausi mirties pranašai buvo 
winnipegiečiai. Kada mes taip 
sakėme, tai komunaciškomis 
bacilomis apsikrėtęs “Liaudies 
Balsas” mumis biauriai kolio- 
jo. “L. B.” butų nebaisus, p. 
Yla ne Yla, jei mumis už tei
sybę nekoliotų. “L; B.” redak
torius iš to gyveno, todėl kitaip 
ir negalėjo būti.

Nieko nėra amžino. Ylos-Ja- 
nausko šmeižtai, melai ir ke
lionės atgyveno savo dienas ir 
ruošiasi žengti į amžiną gyve
nimą, iš kurio niekas negrįž
ta. Kanados lietuviams naujie- 
niečiams, be abejonės, bus įdo
mu pacituoti “Liaudies Balso” 
“gudrių vyrų” mirties deklara
ciją. ** (Žiūrėk ją “L. B.” 459 
Nr. rugpiučio >13 d. vedamąjį 
straipsnį 2-rain puslapy). Ji 
prasideda šiais žodžiais:

“Su šiuo numeriu Liaudies 
Balsas pradeda eiti 4 puslapių. 
Nuo rugsėjo pradžios pradės 
eiti vieną kartą į savaitę (ėjo 
2 kartu į savaitę). Tai labai ne
malonus dalykas. Iki šiol žen
gėm vis pirmyn ir pirmyn, o 
dabar tenka , sumažinti musų 
žmgsnius (Įklimpęs į komunis
tišką klampynę^ vargu p. Yla 
ir JanaUskas nuo Denison gat
ves ar galės toliau pažengti). 
Bet tai ne musų ir ne skaityto
jų ar rėmėjų kaltė, o susida
riusių sąlygų, kurios apsunkino 
musų padėtį ir visų Liaud.es 
Balso draugų darbą.”

Taigi, p. Paleckininkas J. 
Yla rašo “L. B,” mirties testa- 
mentą ir vistis be melų neap
sieina. Mat, ta gazietelė gimė, 
kad meluoti, taigi ir mirdama 
meluoja, kada ji sako, kad ne 
jų, ne skaitytojų ir ne rėmėjų 
kaltė. Tai kieno gi kaltė? Ar 
ne “L. B.” redaktorių kaltė ap- 
sikrėsti komunaciškomis baci
lomis, ar ne skaitytojų kaltė, 
kad jie nenori būti komuna
ciais, ar ne rėmėjų kaltė, kad 
jie nenori daugiau remti komu
nacių? Jei ne jūsų, skaitytojų 
ir rėmėjų, tai kieno gi kaltė? 
“L. B.” sako: o susidariusių
sąlygų, kurios apsunkina jų 
darbą. Bet kokios tos susidarė 
sąlygos, — “L. B.” nesako. 
Cenzūros nė vienas sakinys ne-

numeris nebuvo konfiskuotas. 
Valdžia neįsakė mažinti ir re
tinti laikraščio išleidimą. Tai 
kokios tos susidariusios sąly
gos? Jei “L. B.” nepasako, tai 
lai būna leista man pasakyti, 
susidariusias są’ygas reikia 
skaityti Kanados lietuvių susi
pratimą. Bravo, Kanados lietu
viai! Skaityti ir remti komuna- 
ciškų išdavikų laikraštį šian
dien yra gėda padoriam lietu
viui. štai kodėl Kanados l.’et.i- 
viai šalinasi nuo “L. Balso”. 
Tai tikroji susidariusi sąlyga 
mažinti laikraštį.

Mandriai nukalbėjo
Mandrą galvą turįs editoria- 

lo pisorius bando būti demo
kratu, blevyzgoja fašizmą, štai 
tos blevyzgos: “Savo laiku Vo
kietija buvo garsi pažanga ir 
mokslu. Bet kur ji šiandien? 
Šiandien Vokietija yra reakci
jos ir tamsos centras visame 
pasaulyje. Hitlerizmas sudegi
no pažangos ir mokslo knygas, 
išvaikė arba į kalėjimą ir kon
centracijos kempes sukišo 
mokslininkus ir užkure pasau
lyje kruviniausias žudynes.”

Kas tiesa, tai tiesa, kad hit
lerinė Vokietija šiandien yra 
reakcijos centru ir užkure kru
viniausias žudynes. Bet kodėl 
tas gudrusis “L. Balsas” nepa
sako, kad Maskva ir “L. B.” 
yra dalininkais tų baisių žudy
nių? Kai Vokietija buvo garsi 
savo pažanga, tai ką tas “L. 
B.” kalbėjo apie tuometinę Vo
kietiją? Jis kaip šunelis lojo 
ant tos garsios pažangos. Jis 
tada jos nematė. Jam tada Vo
kietija buvo biauriausia iš visų 
kraštų. Jis gvoltu šaukė, — te
gul įsigali Hitleris, o po Hitle
rio įneš valdysime Vokietiją. 
Ramią demokratinę Vokietiją 
Yla su savo gizeliais biaurojo 
kiek jo durna galvelė išmanė. 
Dabar jis jos pasigenda, — tas 
biaurus veidmainys. Ar tiesa, 
j<ad p. Yla blevyzgoja prieš hit- 
lerizmą? Ar jis jam taip biau
rus? Mums taip. Bet p. Yla su 
savo balsu šiandieninę Vokieti
ją myli daugiau nei pirmą kar
tą mylįs bernelis mergelę. Kai 
Hitleris su Stalinu praeitą ru
denį prisirašė visokių draugin
gų paktų, — nepuolimo paktą, 
karo ir prekybos sutartį, tai 
“L. Balsas” tiems Stalino išda
vikiškiems veiksmams himnus 
giedojo. Kai Hitleris paskelbė 
karą, tai “komunizmo” šalis 
padėjo plėšti tam banditui ma
žesnes tautas. Kai prisiplėšė, 
tai “L. Balsas” reikalauja tai
kos Hitlerio sąlygomis. Kai de
mokratinė Anglija nusitarė ne
silaikyti su žmogžudžiais, iki 
nebus išliuosuotos pavergtos 
mažos tautos, tai Maskvos ko
munaciai, ir L. B. su Yla remia 
Hitlerį, kad sutriuškintų de
mokratinę Angliją ir jos pažan
gą. (Bus daugiau)

IŠ KANADOS FARMERIU GYVENIMO
Kaip atrodo derlius. — Atlyginimas lauko darbinin

kams. — Darbo sąlygos. — Pas winnipegiečius. — 
Ką lietuviai mano apie Smetonos pabėgimą.

ROLAND, MAN. — Per kai 
kurį laiką aš dirbau miškuo
se. Bet štai gaunu iš Rolando 
telegramą. Pažįstamas f arinė
ms kviečia, kad tuoj , atva
žiuočiau dirbti. Mat, pas jį bu
vau dirbęs kelias vasaras, tad 
jis mane ir vėl pakvietė.

Kadangi miškuose vasarą 
nėra “rojus” (visokie vabalai 
ramybės neduoda), lai nusi
tariau nieko nelaukdamas pa
kvietimą priimti.

Netrukus aš jau buvau pas 
savo pažįstamą farmerį. Jau 
pirmą vakarą pradėjau tei
rautis. kiek šiemet lauko dar
bininkams moka. Atsakė, jog 
nustatytos Rainos nėra: už 
kiek sulygsta, tiek ir moka- 
Kadangi dabar pats darbyme
tis, tai pradėjo pasireikšti net 
darbininkų trukumas. Tuo 
tarpu kitais metais farmeriai 
galėdavo lengvai darbininkus 
pasirinkti: jų būdavo pilnas 
miestelis.

Dėl darbininkų trukumo ir 
atlyginimas yra didesnis. Prie 
javų valymo pirmos ’ rųšies 
darbininkas gauna $2.50. O 
pirmos rųšies darbininkas yra 
tas, kuris farmeriui padeda 
ryto metą susitvarkyti, o va
kare visą darbą baigti. Kūli
mo metu darbininkams moka
ma iki $3.00 per dieną.

Žinoma, darbas nėra leng- ir Jonas Jokubynas; Aušros 
vas. O be to, ir valandos la-, choras—Pranas Kondrota ir
bai ilgos. Keltis tenka apie 5 Jonas Samulevičius; Coo-pera* 
vai. ryto, o darbas baigiamas tive Commonwealth Federa- 
7 vai. vak. Kai prasideda ku- tion Lietuvių Skyrius (CCF— 
limas, tai keltis reikia 4 vai. socialistų) 
ryto.

Roland apylinkės farmeriai Jono Krikštytojo Pašalpinė 
šiemet gali derliu pasigirti. Ir Draugija — Stasys Balčiūnas; 
visai prastos žemės akeris ir Tėvynės Mylėtojų Draugija 
duoda apie 25 bušelius kvie-!—Alfonsas Augulis ir Karolis
čių. O kur žemė geresnė, tai 
iš akerio gaunama iki 40 bu
šelių kviečių. Farmerių bėda 
yra tik ta, kad nėra kur kvie
čiai padėti. Elevatoriai dar 
duo pereitų metų pilni, — pri
ima tik po penkis bušelius nuo 
akro. Todėl farmeriai stengia
si susidaryti vietos grūdams 
laikyti. Jei kurie negali suvež
ti po pastoge, tai sudarą spe
cialias būdas grūdams supilti. 
Apdcda tas būdas šiaudais 
kad grudai nesugestų.

Šiemet javų valymas prasi
dėjo rugpiučio 1 dieną. Vadi
nasi, apie 10 dienų vėliau, ne 
gu paprastai. Taip atsitiko dė
lei šalto pavasario. Dar net ir 
dabar vietomis javai žaliuoja, 
t. y. nėra prinokę.

Pastaruoju laiku atsirado 
nepaprastai daug žiogų. Far- 
meniai džiaugiasi, kad jie at
sirado tik dabar, o ne anks
čiau, kada jie butų galėję pa
daryti labai daug žalos.

Važiuodamas į Rolandą, bu
vau sustojęs Winnipege, kur 
pasimačiau su savo draugu 
Beniušiu- Pas jį yra lyg ir sa
vo rųšies užeiga, kur susiren
ka naujieniečiai ir keleivie- 
čiai pasitarti visokiais reika 
lais. šį kartą didžiausias suju
dimas pasireiškė dėl įvykių 
Lietuvoje. Winnipegiečiai ap
gailestauja, kad Smetona iš
dūmė į Vokietiją neatsiskai- 
tęs su Lietuvos liaudimi. Sa
ko, jis būtinai turėjo būti pas
tatytas “ant karpeto” už 1926 
metų įvykdytą pučą.

Pasinaudodamas proga, - už
sukau ir į samdos biurą pasi
teirauti, kiek moka lauko dar
bininkams. / Patyriau, kad 
jiems mokama nuo 30 iki 35 
dolerių per mėnesį. O javų 
valymo metu dar po dolerį ek
stra per dieną prideda.

Kiek man žinoma, nemažas

skaičius lietuvių dirba farmo- 
se. Butų gerai, kad ir jie at
silieptų bei praneštų, kaip 
jiems sekasi ir kiek atlygini
mo gauna. Tai bus įdomu ži
noti tiems, kurie planuoja į 
farmas vykti.

—J. M arti no nis.

Kanados Lietuvių 
Komitetas Atsteigti 
Lietuvos Nepri
klausomybei
Box 53, 324 Queen St., W., 
Toronto, Ont., Canada.

1940 m- rugpiučio 17 d.
Šiuomi turime garbės pra

nešti, kad Toronte, Ont. Cana
da, šių metų 15-tą dieną rug
piučio susikūrė iš 5-kių įvai
rių srovių komitetas išvysty
mui plačios kovos už atsteigi- 
mą Nepriklausomos Lietuvos 
ir kartu remti Kanados vy
riausybę jos karo žygiuose.

Komitetai! įėjo socialistai, 
katalikai, valstiečiai, liaudi
ninkai ir tautininkai arba ki
taip žinomi kaip vidurio sro
ves žmonės. Komiteto sudėtis 
ir valdyba sekanti: Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
kuopa—Jonas Novojgrpdskas

— Augustas Fren- 
zelis ir Viktoras Dagilis; Šv. 

Krikštytoja

Kazys Bure. Komiteto prezi
diumas ir sekretorijatas: Au
gustas Frcnzelis—pirmininkas 
ir Stasys Balčiūnas — vice
pirmininkas: Karolis Ka
zys Bure—sekretorius ir Pra
nas Kundrotą—vice sekreto
rius; ir Jonas Jokubynas —iž
dininkas.

Komitetas nutarė laikyti da
bartinę Lietuvos Atstovybę A- 
merikoje priešaky p. Povilo 
Žadcikio, Lietuvos ministro 
įgalioto Washingtone, D. C., 
kaipo vienintelę ir teisėtą Lie
tuvos ir jos liaudies atstovybę 
ir kooperuoti su ja visais Ne
priklausomos Laisvos Lietu
vos atstatymo reikalais.

Nutarė ruošti kuogreičiau- 
siai masinius mitingus Toron
te ir Montreale kviečiant kal
bėtojais vieną kurį iš Lietuvos 
atstovybės. Kadangi Komite
tas dar nesuspėjo sudaryti rei
kalingą iždą, tad mes pagei
daujame, kad atstovybė nors 
dalinai prisidėtų prie kalbėto
jo keliones išlaidų.

Suminėtas komitetas ryžta
si plėsti savo darbą visoj Ka
nadoj, vedant griežtą kovą su 
visokiais Lietuvių mulkinto
jais Kanados ir Lietuvos išda
vikais. Jam teks šiuo reikalu 
užmegsti ryšius su visomis 
Kanados Lietuvių kolonijomis 
ir steigti jos skyrius. Mes net 
numatome ateity šaukti visos 
Kanados Lietuvių Kongresą, 
kuris ryžtųsi suburti visas tik
rų lietuvių pajėgas kovai už 
atsteigimą Lietuvos nepriklau
somybės.

Su aukšta pagarba, 
(pasirašo) A5 Rure, 

KLALN sekr.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Liaud.es
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Mikas Šileikis

Atostogos Ant Ratų
NĄUJIEHQS, CMęago, UI.

(Tęsinys)
Paskutinis popietis 

Neu>. Yorke;
Papietavę vienoje susikim

šusios Rroadvvay’čs valgyklo
je, išsiskyrėme. Aš nuvykau į 
“Tėvynės” rcdąkciją nors ant 
greitųjų pažįstamiems pasa
kyti “alio-”, o žmona nuėjo 
“šapinti” Fifth Avenue prie 
43rd gat.

Redakcijoje radau Pr. Bajo
rą bedirbantį prie rašomosios 
mašinėlės. “Tėvynės” redakto
rius Kl- Jurgelionis buvo ato
stogų išėjęs. Trumpai pasikal
bėję, atsisveikinome su p. Ba-, 
joru. Eidamas žemyn, susiti
kau su p. M. Viniku, SLA.

mane i raštinę, kur radau ir 
p. S. Vitaitį. Aatsjnaujinęs pa- 

visuomenes 
ppsikalbė- 

dalykus,

žintis su senais 
veikėjais, tęsėiųę- 
jimą apie įvairink

sako, kad yra planuojama su
ruošti lietuvių dailės parodą 
bent vienai savaitei- Esą jau 
yra bandoma susitarti su vie- 
tės lietuviais dailininkais, tuo 
rekalu yra šis tas veikiama, 
bet norima sukivesti visus A- 
merikos lietuvius menininkus 
parodoje dalyvauti. Ši idėja 
ir sumanymas man patiko, ta
čiau aš paabejojau, kad tokia 
paroda butų galima turėti dėl 
sekamų priežasčių: 1) stoka 
laiko prisiruošti; 2) reikia fi
nansinių pajėgų nusamdyti 
Pas. Parodos patalpose kon- 
cesijinį pavilioną parodai. Ži
nant šituos keblumus, paro
da, kokia manyta turėti, iriai 
rodos, nėra galima. P-n u i Vi
nile u i palinkėjau sėkmingai 
šiuo reikalu dirbti ir, jeigu 
bus galima ką nors atsiekti, 
tai rengimo komitetas pakvies 
ir chicagiškius dailininkus pa-

dą. /)r. M. Vinikas palietė 
įdomų klausimą, būtent tą, 
kad rugsėjo 8 d. Pasaulinėje 
Parodoje įvyks Lietuvių Die
na—dainų ir meno šventė. Jis

Po trumpo pasikalbėjimo, 
atsisveikinome su p. p. Viniku 
ir Vitaičiu. Skubėjau atgal, 
mat, bijojau, kad žmona viena

Arčiau prie jo einant, atrodo, 
kad eitum prie milžiniško 'kal
no. Iš arti žiūrint, atrodo net 
baugu, kai trobesio liemuo, 
rodos, užgula ant galvės, o 
viršūnė, kuri nakties metu ap
šviesta įvairiomis spalvomis, 
įstringą į debesis...

Kitas įdomus Npw Yorke 
centras, tai Radio City arba 
Rockcfellcr Center. čia, gali
ma sakyti, yra pastatytas mie
stas po žeme. Viskas moder
niškai įrengta. Groja milžiniš
kas orkestras. Scena automa
tiškai mainosi. Užsimokėjęs 
vieną dolerį gali čia daug ko 
pamatyti. Net užkelia į viršų 
aukšto trobesio, iš kur matosi 
visas Nevy Yorko miestas.

Dar vieną dalyką New Yor
ke pastebėjau tai, tą, kad čia 
laikraščiai keičia savo forma
tą- Iš didlapių virsta į tabloyd 
formatą. Vadinasi, mažesnio 
formato laikraštis yra daug 
parankesnis skaityti; nereikia 
didelius puslakščius -skėsnoti 
kur traukinyje arba gatvėka- 
ryje, kai būna keleivių kam
šatis, ir kai į darbą važiuoją 
žmones daugiausia skaito lai
kraščius. Išskyrus New York 

ir dar kelis, 'kiti laik
raščiai yra tabloyd formato.
Times

(r r ažiaus i a s pastatas.
Tur būt, jau visam pasauliui 

yra žinomas aukščiausias Ncw 
Yorke trobesys, tai Emnire

Fiflli Avc.

bloką, bet 
rodo, kaip

Jis randasi prie 
ir, rodos, 34th St. 
užima ketvirtainį 
iš tolo žiūrint, at- 
koks monumentas, 
graži architektūra,

statybos inžinerijos pažiba.Antaną Barsteigą, 
giminių, draugų ir

Lietuvoj — brolį' 
seserį Julijoną ir

linksminimo”, žaismių ir pa- 
sivažinėjiipų bei sorkių įstai
gų. Matyt, didžiuipoje, jeigu, 
ne išimtinai, yra žydų biznis. 
Tiesa, čia galjma gerai i$si- 
rnąudyti, pasilsėti prie atviros 
juros kranto, bet ' daugiau, 
kaip žmona saku: “niekų eks
trą” ir nėra. Matomai, Šventa
dieniais čia suvažiuoja daug 
žmonių- Panašų “Cpney Is- 
land’’ turi bostoniečiai pįvera 
Bpach arba Nantasket paplu-

Į Bostoną.
Po pustrečios dienos buvimo 

New Yorke, kaip 1:30 vai. tre
čiadienio rytą, vėl sėdome į 
Greyhound busą. Lijo lietus, 
paktis laivo tamsį, bet musų 
“pilkasis šunelis” savais ke
liais traukė nustatytu greitų- 
nui, kad prieš dešimtą valan
dą ryto nuvežtų mus į Bosto
ną. Pirmas sustojimas buvo 
Bridgeport, Conn. Busas susto
jo ne ,pačiame mieste, bet jį 
pravažiavęs, labai gražioje vi
loje. Čia radome ir daugiau 
busų iš įvairių Amerikos kraš
tų sustojusių pailsini. Lietus 
palengva dulkino. Naktis buvo 
ūkanota, šilta.

Conetj Island—“nieko ekstra“
Pagaliau, pavakaryje, nuta

rėme nuvykti ir į pagarsėjusį 
Coney Island. Pasitaikė trau
kinyje didelis sąjūdis. Mat, 
tuo melu žmonės važiavo iš 
darbo, o kiti, be abejo,'—į Co
ncy Island, nes tas traukinys 
ėjo tiesiai į tą vietą. Dušnu- 
mas ir šiluma stačiai troškino. 
Venteliacija, reikia pasakyti, 
nelabai stipri. “Fenukai” trau
kinio vagone -sukasi palubėje

labai sukeliojasi. Ne
pradėjo 
valstijos 
visu kuo

aušti diena, 
miestelių iš
skiriąs! nuo 

valstijų nau-

A SHOWER

ANTANAS ŽILINSKAS 
gyveno 72 E 102 Place.

Persiskyrė sU šiuo pasauliu 
rugpiučio 24 dieną 6:15 vai. 
ryto 1940 m., sulaukęs .pusės 
amž., gimęs Telšių apskr., 
Lieplaukės parap., Brazdeikių 
kaime. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
pusbrolį 
daug kitų 
pažįstamų. 
Pranciškų, 
gimines.

Laidotuvėmis rūpinasi An
tanas Nakroshis, Pullman 5446 

Priklausė prie Golden Star 
KĮ ir Pasaulinio Karo Vete
ranų.

»•*' Kūnas pašarvotas ko.pl, 
.10834 . So., Michįgapt-Ąvie. fjLai-' 
dotuvės įvyks Seredoj, Rug
piučio 28 d., 2:00 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Žilinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą ir

Nubudę lieka:
ir Gimines.
J. F Eudeikis,

Pusbrolis
Laid. Direkt.

Tel YARDS 1741.

labai palengva. Ddžiaugėmės 
išlindę iš tunelio į šviesą.

Coney įsi and yra juros pa
krašty, dideli paplūdimiai. 
Pajūrin ilga eilė įvairių “pasi-

^AD^KĄVpNĖ

Marijoną 
pusbrolį 
švogerį 

ir kitas

I rili in31UIlciam ueie_ ! H V F hf I X Telegramų į 
L V Y Ll 111V Visas Pasaulio 

Dalis 
KYIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

■■■■■MBnHKEBVr
* Siunčiam Gėles

8 1 A Gėlės Mylintiems i i M U fi Vestuvėms, Ban- Įj j } OMkietams, Laidotų- v ■ a vb ■ vgms Papuąši- 
GĖLININKAS ma,ns 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

PETRAS RIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 25 d., 9:40 vai. vak., 
19^0 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr, Lauku
vos- parap., Tautvilų kaime.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nubudime 

3 dukteris: Elsie ir žentą 
Arthur Buckley, Victoriją ir 
žentą Juozapą Mackus, ir Sta
nislavą; 2 sūnūs: Steponą ir 
Feliksą, 4 anukus, brolį Ka
zimierą ir brolienę Lesčiaus- 
kus, 3 pusseseres: Amelia Da- 
gis ir šeimyną, Barborą Gela
žienę ir šeimyną, 
Kelier ir šeimyną, 
Joną Vaičekauską, 
Pranciškų Norbutą
gimines Amerikoj, Lietuvoj— 
seserį Barborą Norbutienę ir 
šeimyną

Kūnas pašarvotas 3243 So. • 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtadienį, Rugp. 29 d., 8 
vai. ryto iš namų į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Petro Rimkaus 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Dukterys, žentai, Anūkai, 
Brolis, Brolienė, Pusseserės, 
Pusbrolis, švogeris ir Gim.

Laid. Direkt. A. M. Phillips, 
Tel YARDS 4908.

ONA KONCHUS
kuri mirė rugpiučio 22 d., 
1940 m. ir palaidota liko rug
piučio 26, 1940, o dabar ilsis 
Lietuvių Tautiškose kapinėse 
amžinai nutilus ir negalėda
ma atsidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame gibau- 
'sią padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir sutei
kusiems vainikus draugams.

Dėkojame graboriui Lay- 
den, kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkoja
me grabnešiams ir giminėms, 
ir pagaliau dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų mylima 
motinėle, sakome: ilsėkis šal
toj žemelėje.
Duktė, Sūnūs, žentas, Pamo
tė, Broliai, Anūkai ir kitos 
Giminės.

keliai 
trukus 
Conn. 
vaižda
vidur-vakarinių 
jesnės “mados” miestelių. Ry
tuose trobesiai turi senoviškas 
angliško stiliaus ypatybes. 
Įvažiavus į Rhodes Island 
valstiją, ątsirandą kulneliu- 
Keliai dar kreiyesni, vadinasi, 
vingiuoti, l^aip vėliau mums 
teko matyti, tai R. L, Mass., N. 
II., Verniont, ūkių kaip ir nė
ra. Žeiųė akmenuota, apaugu
si grąžiais miškais, daugumo
je pušimis, beržais, alksniais, 
etc., — tiktai kaip Lietuvos 
girios. Labai graži gamta! Kai 
pasiekėme ''Providence, R. L 
miestą, ganytos išvaizda trupu
tį pasikeitė1/ Providence mies
tas yra valstijos kapitoliaus 
miestas, gana didelis ir gra
žus. Stovi ^kalnuotoje vietoje. 
Matomai, kibai senas, nes be 
dviejų isphniško-maurų sti
liaus bažnyčių, matėsi ir dau
giau tos rūšies stiliaus pasta-

VCIUJ.

Pamatėme keistą mieste vai
zdą. Manėme, kad čia jau tik
rai ruduo, nes medžiai rudi 
kaip vėlybame rudenyje. Pa
sirodo, |<ad -skirpsnų (Elnį) 
medžius naikina parazitai. Vė
liau pamatėme, kad visoj 
Mass. valstijoj šitų medžių la
pai liko nuėsti arba dalinai 
sugadinti vabalų.

Pagaliau busas per Nor- 
woodą, įrieda į Bostoną. Sus
toja 60 Park Square ir Boyl- 
stone gatvių. Mes vykome pas 
gimines į Stoughtoną, atseit, 
pas švogerį Povilą Jatulevičių.. 
Bostonas atrodė kaip sapne.

ANTANAS BUKENTĄS

CLASSIFIED ADS
BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

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

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui Maža Šeima. Būti — eiti. 
Geri namai. Ruttenberg, 2057 Pier- 
ce, Humboldt 7191.

VVHOLESALE FURN1TURE 
Rąkandaiir įtaisai Parto
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

and preparing it all,
Joseph Barsevsky, 

mother, who contri- 
much to our enjoy-

REIKALINGA MOTERŲ skudu
rų sortavimui džonkšapy. Tik paty
rusių. Pastovus darbas ir gera 
mokestis. Berger Bros., 2248 West 
Lake St.

OPERATORS, patyrusios, prie 
bliuzų ir sejonų. Elkins Manufac- 
turing Co., 306 W. Jackson blvd. 
4-tas aukštas.

ELZBIETA DUBULSKIENĖ
(PĖ TĖVAIS PETRAUSKAITĖ)

Gyveno adresu 4517 So. Rockwell St., Yards 1138
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 27 d 

piet. 1940 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus " 
Šilavės payap., Jųcaičių kaime.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Antaną, 
Zack, ir žentą Stanislovą, Agniešką Mažeiką ir žentą Stanislo
vą, 2 anukus: Genevipvė ir Eleanor, pusseserę Amiliją Vaite- 
kunienę ir šeimyną, pusbrolį VVilliam šerpatauskį, 5 švogerius: 
Juozapą Dabulskį Ir šeimyną, Stanislovą, Kazimierą, Kastantą 
ir Juozapą Dabulskius ir daug kitų giminių. Lietuvoje seserį 
Oną Gečienę, brolį Simoną Petrauską ir jų šeimynas ir kitas 
gimines.

Kūnas bus pašarvotas pas žentą koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avė., trečiadienį apie 6 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyks subatoj. rugp. 31 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. parapijos bažnyčią, ku 
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. I£azimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Dabulskienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

z* -Nuliūdę liekame,
• Vyras, Dukterys, žentai, Anūkės ir Giminės.

L, 2:15 vai. po- 
Tauragės apskr.,

2 dukteris: Oną

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
rugpiučio 26 d. 5:15 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje. ,

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną/ dukterį Oną, 1 
2 sunu: Mykolą ir Bladisld- 
vą, Irrolį Mykolą, daug kitų 
giminių, draugų ir .pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 561Q So. 
Marshfield Avė. Laidotuvės 
įvyks Penktadienį, Rugp. 30 
d., 9:00 vai. ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. •

Visi a. a. Antano Bukento 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį .patarnavimą- 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę liftr^ 
ka: Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

" Musų Įnisas nevažiavo pro 
" Stoughtoną, tokiu budu vėliau 
Itekp Įraukiniu iš Bostono ten 

vyj<ti. Turpjomc laiko kol 
traukinys įšpis, tat nutarėme 
pasį^ukįpėti po miestą. South 
Bostoną palikome kitam kar
tui pasimatyti, kur gyvena 
įąug musų draugų ir pąžįsta- 
jnųr

j?o dvidešimties su viršum 
metų, kadaise atrodęs roman- 
tįškąs Bostonas, atrodė kaip ir 
svetimas, visiškai nepažįsta* 
ipąs miestas. Tenka pasakyti, 
mįpstas atrodo nusenęs ir jau 
ųębp toks “gražus” kaip pir
miau, prieš dvidešimt metų, 
atrodė. Naujų dangoraižių 
veik nebėra. Yra pora didesnių 
naujų pastatų, tačiau senoji 
Costuin Hoųse savo aukštumu 
vis tėbeturi pirmenybę. Gat
vės vingiuotos ir klaidžios, pa
klysti bet kas gali. Architektū
ra senovišką angliška. VJskas 

I čia panašu anglų tradicijdnis. 
I Net gatvės pavadintos labai 
| “gražiais” angliškais/ vardais, 

būtent: Milk St., Copley Sq., 
I Essex St., Dd^čhester avė., etc.

The coming nuptials of Miss 
Įsabelle Barsevsky and Mr. 
Edward Daunoras are being 
anticipated by as many as three 
hundred guests. Our invitation 
reads that the vvedding will 
take place Saturday, August 
31, at 5 P. M. ąt Immaculate 
Conception Church and the re- 
ception at Darius-Gire»pas Hali 
at 7 o’clock.

It is certain the vvečtding 
festivities will be sumptuous 
and magnificient, as they mušt, 
of course, exceed the bridal 
shqwer held at the Barsevsky 
home on August 10. This was 
in the nature of a heavy storm 
and not a $hower, as the young 
couple were showered with 
gifts /o the tune Severai 
hundred dollars by the guests 
of whom approximately one 
hundred were present

The lunch served about mid- 
nite was truly a wedding feąst. 
“Dinner”, and a good Lithua- 
nian home-cooked dinner is thp 
more appropriate term. Sincę 
the shovver was more likę a 
wedding, what the wedding wil 
be likę far exceeds our imagin- 
ation. Hostesses were Miss Al
dona Barsevsky, sister of įsa
belle and Mrs. Helen Dauno
ras, Edvvard’s mother. Būt su- 
pervising 
was Mrs. 
Isabelle’s 
buted so
ment of the evening.

The guest lis t contained re- 
presentatives from all parts of 
Chicago, and even from out- 
of-town, with Mr. M. Puidokas 
from Kansas City. Among those 
present were Mrs. A. Faiza 
from the Northwest. Side,' Mr. 
and Mrs. Justin Mackiewicz 
from Riverjide, Mr. and Mrs. 
A. Miliauskas from Cicero, Mr. 
and Mrs. B. Zajewski from 
\Vest Pullman,, Mr. and Mrs. 
ancį- Miss Rarsheaki from Rose- 
land, from Marųuelte Park, 
Mrs. Leokadija Kriksčiunas, 
and her son Dr. Edvvard and 
his fiancee, Miss Pearl Sahs, 
Mrs. Poczulp and son, the Mrs. 
Jagmin, Propotnik, Rakauskas, 
Joselenas, Rūta, Finslow, Bal- 
zekas and Bertba Pužauskas 
whose gift was so artistically 
and attractively arranged.

Present, also, werc Mrs. Ją- 
cob,s from Brighton Park and 
her daughter Lucille who is to 
begin her pre-pharmacy work 
in the Fall, Mrs. Gaudas, wife 
of attorney Peter Gaudas, Miss 
Harriet Pacinsky, Mr. and Mrs. 
Baranauskas, Mastcr Richard 
Daunoras who so skillfully 
looked after the guests, Mr. 
Carl Janus and your corres- 
pondent from Auburn Park, 
and many others whose narnės 
we are sorry not to have ob- 
tained.

įsabelle is the daughter of 
M r. and Mrs. Joseph Barse v
sky (Baršauskas), owners of 
the Electric Steel Casting 
Foundry in Cicero. Edward is 
the son of Mr. and Mr.s. An
thony Daunoras. Mr. Daunoras 
is a well-known business man 
of Marųuette Park and his wife 
Helen is an expert cake-baker 
and ‘an accomplished hostess.

We extend our best wįshes 
to the young couple who are 
active members of the L.U.C. 
and who it is hoped will con- 
tinue to be active in Lithua- 
niai^ affairs.

Louise Narmonta 
(L. Narmontaitė).

SUSIRINKIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIS

VAMANIŲ Etinės Kultūros Drau
gijos No. 1 Kuopos susirinkimų 
diena liko pakeista iš antro antra
dienio į 4-tą trečiadienį. Taigi, se
kantis kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugp. (Aug.) 28 d., 7:30 
vai. Darbininkų svetainėje, 10413 
So. Mįchigan avė. Nariai, malonė
kite dalyvauti; turime daug svar
bių reikalų 'aptarimui.

Sekr. P. J. Kučinskas,
45 E. 98th St, Chicago.

MARQUETTĘ PARK LIETU
VIŲ Amerikos Piliečių Klubas lai
kys mėnesinį susirinkimą trečiadie
nį, rugp. 28 d. 7:30 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.
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ susirikimas įvyks rugpiu
čio 29 dieną, 7:30 vai. vakaro, Da
riaus-Girėno svet., 4418 So. West- 
ern Avė.—A. G. sekr.

Diena Iš Dienos
Jaunas Lietuvis 
Daktaras

REIKIA MERGINOS namų dar
bui; 3^ kambarių flatas. 2 šeima, 
ir kūdikis. Gyvenimas vietoj. Es- 
terbrook 0377. 4652 Jackson Blvd.

REIKIA MERGAITĖS pagelbėti 
prižiūrėti invalidą ir prie namų 
padėti dirbti. Gyvenimas namie. 
Reikalingas liudijimas.

553 Melrose St.

REIKIA PATYRUSIOS millinery 
rimmer. Clare-Ann Hat Co., 153 

North Wabash. Kambarys 207.

FINISHERS prie moterų fur- 
trimmed kautų. Tik patyrę dirbtu
vėse. 847 East 55th St.

PATYRUSIOS OPERATORS, 
single needle mašinos, siūti sportui 
sejonus ir džeketus. Hara Manufac- 
turing Co., 434 So. Wabash Avė.

Viešėjęs menesį su virštim 
laiko Chicagoj pas savo tėvus: 
Povilą ir Leokadiją Krikščiū
nus, gyv. Marųuette Parke, 
6601 S. Richmond Aye., jau
nas daktaras Eduardas Krikš
čiūnas, šiomis dienomis sugrį
žo atgal į rytines valstijas, 
kur jis baigė dentisterijos mok
slus įr išlaikė “orai surgery” 
egzaminus New Yorke, su auk
ščiausiais pažymėjimais.

Savo profesijos ofisą minė
tas daktaras atidaro Hartford, 
Conn. Čia yra nemaža lietuvių 
kolonija; be to, dar ji.s čia ei
na žymias pareigas vienoj iš 
garsiųjų Conn. valstijos ligo
ninių.

Prieš išvyksiant iš Chicagos, 
skaitlingas jo giminių ir drau
gų būrys atėjo jam palinkėti 
laimingos kloties. Išleistuvėse 
dalyvavo: jo dėde ir teta Nau- 
siedai, sėkmingi Nortsaidės biz
nieriai, jo pusseserė Amelija 
Rasmanskąitė, p. ir p-nia C. 
Janušauskai, p. F. Jurgevich 
ir kiti.

Pažymėtina, kad p. Krikščiū
nų šeima yra tikrai pavyzdin
ga lietuvių tarpe: jie išaugino 
vieną sūnų daktaru, kitas jų 
sunūs, vardu Povilas, studijuo
ja inžineriją, o jų mažoji duk
relė Dolores irgi žada eiti aukš- 
tupsius mokslus.

Kolega.

Svarbioji Washington gatve 
atrodė taip siaurutė, kad, ro
dos, su žmogum galėtum pasi
sveikinti antroje gatvės pusėje. 
Gal būt, Bostone yra vanduo 
perbrangus, kad parkuose ir 
parkeliuose jžolėi iišidžiuvusi, 
vietomis atrodo lyg butų sau
sas šienas arba šiaudai- Tik 
vienas didysis Bostonov parkas 
(Common Park) gražus.

(BUS DAUGIAU)

Išslėpė LejJipus
Vedyboms

(Chięagoj)
Adam Talarek, 27, su Cathe-

rine Urban, 25
Charles Kachinsky,

Aldona Gailevich, 24
Gerard Urbanus, 28,

tha Mertens, 28
Anthony Gadvilus,

Theresa Skoda, 20
John Jacius, 24,

Krupa, 19
Paul Kuchuris, 23,

Bageones, 21
James Farrell, 27,

Andrellis, 27

26, su

SU Aga-

20, su

su

su

su

Irene

Bessie

Helen

HELP VVANTED—MALĖ 
D^ 

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

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

936-46 W. Chicago Avenue.

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

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

REIKIA pusės amžiaus vyro 
dirbt farmoje. Nereikia patyrimo. 
326 W. 108th St.

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.

BRONZE IR ALUMINUM Fit- 
ters. Turi mokėti skaityti Bluc 
Prints. E. M. Weymer Co., 2820 
West Grand Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TURIU TUOJAUS parduoti bar- 
ber-šąpį neperbrangiai. 1803 West 
45th St. Šaukit Hyde Park 0336, 
vakarais.

PARDAVIMUI GERA BUČERNĖ 
ir grosernė; su namu ar be namo. 
Svarbi .priežastis. Box 2409, 1739 
So. Halsted Street.

PARSIDUODA ARBA mainysiu 
Grosernę-bučernę su namu ir vi
sais įrengimais. Dėl informacijos 
šaukit Englewood 9134.

STATYTOJAI IŠMAINYS 
parduos naują, modernišką, 6 
barių rezidenciją. Vėliausio 
ir

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

arba 
kam- 
plano

mados.
6206 SO. FAIRFIED 

ir 6645 SO. MĄPLEWOOD. 
Pamatykit statoją, SHALON 

Hemlock 8300

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

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.

AR TURI 3 šimtus, dolerių? Kam 
mokėt rendą? Pirk naują namą, 
lengvais išmokėjimais. Ant savo lo
to statyk naują namą. Nereikia pi
nigų. Turiu visokių bargenų, dide
lių ir mažų. Irgi išmainoms. Sku
binkite!

C.
6921

P. SUROMSKJS.
So. Western Avenue 
Repubhc 3713.
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ATVYKO CHICA 
GON PETRAS 
VILEIŠIS

Chicagoje lankosi, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos, Petras Vi
leišis, buvusiojo Lietuvos pa
siuntinio Washingtone, Jono 
Vileišio, sūnūs. Iš Lietuvos ji
sai išvažiavo birželio 20 d., už 
penkių dienų po to, kai sovietų 
Raudonoji armija buvo okupa
vusi kraštą ir buvo susidariu
si Paleckio “vyriausybė”. Pet
ro tėvas, Jonas Vileišis, yra 
bolševikų suimtas ir laikomas 
kalėjime.

Atsilankęs “Naujienų” redak
cijoje, svečias papasakojo įdo
mių dalykų apie savo ilgą ke
lionę iš Kauno į Ameriką. Jisai 
buvo dirbęs diplomatinėje tar
nyboje ir moka daug kalbų, 
laisvai kalba ir angliškai. Tai 
jam buvo didelė pagalba, ke
liaujant į šią šalį su sergan
čia žmona. Jo žmona tuo tar
pu apsistojo Naujojoje 
joje.

Angli-

Bausmė Už 
Nemokėjimą Taksų 
Rūgs. 1 Dieną

John

ge- 
vis- 
dalį 
bus

nu- 
grą-

Apskričio iždininkas, 
Toman, persergsti taksų mokė
tojams, kad tie, kurie mokėjo 
pirmą dalį 1939 m. taksų 
gūžio mėnesį su protestais, 
gi turės užsimokėti antrą 
rūgs. 1 d. Pasivėlavusiems 
uždėta bausmė.

Jei teismai taip vėliau 
tars, užmokėti pinigai bus 
žinami.

Daugelis taksų mokėtojų, sa
ko Toman, neatskiria ratos 
protestus nuo protestus 1939 
m. prisiųstoms biloms. Tie, ku
rie protestavo 1939 m. bilų di
dumui ir prašė ir gavo numa
žinimą nuo Board of Tax Ap- 
peals, gaus pataisytas bilas. 
Tokiems nebus bausmės už ne
mokėjimą taksų rūgs. 1 d., jei 
jie dar negavo pataisytas bi
las. Jas reikia užmokėti, bet
gi, bėgyje 10 dienų po jų ga
vimo. Jas pradės siųsti šią sa
vaitę.

Norwegian-

buvo) vaišino 
J. Balakas vi- 
prie stalų ne-

ir, kad lan- 
jos įleidžia-

Taip per dieną uliavoja po 
agentai atvjj.u dangUm jr žaliuojančiais 
bravorą ąžuolynais. Baigę paskutinį ža- 

Stanciko garaže, kuris randasi garie£jų pikniką, išsiskirstėme 
užpakalyj jo taverno, 205 E.| _  Gruzdieti^

Steponavičienė 
Sveiksta; Lankyto 
jai Įleidžiami

Gauta linksma žinia, kad p. 
Anelė S. Steponavičienė sveik
sta po operacijos 
kytojai jau prie 
mi.

Ligonė randasi
American ligoninėje, kur ji bu
vo nugabenta rugp. 19 d., grei
tai operacijai. Operaciją darė 
Dr. Snyder, specialistas, ir ją 
dabar prižiūri Dr. M. T. Stri- 
kol.

Tikime, kad ne tik jos ar
timi draugai, bet visi chicagie- 
čiai džiaugsis šia žinia ir lin
kės pasižymėjusiai dainininkei 
ir balso mokytojai kuogrei- 
čiausiai pasveikti ir grįžti prie 
savo mylimo muzikas bei kul
tūros darbo. BRM

Stancikas Nekaltas 
Už Bravoro Buvimą 
Jo Garaže

ROSELANDAS.—Jonas Stan
cikas, 30 metų amžiaus, gali 
laisvai kvėpuoti. Vakar S. V. 
Komisionierius Edwin K. Walk-|taipgi traukė sutartinę. Vyrai 
er panaikino bylą, kuri buvo dar užtraukė “Namo broleliai 
prieš jį užvesta už užlaikymą | namo”, 
bravoro savo garaže.

Federalės valdžios 
pereitą savaitę rado

ŽlURfiKITE RYTOJ

užpakalyj jo taverno, 
115 st. Stancikas teisinasi, kad 
jis buvo išrendavęs garažą tū
lam vyrui, kuris jam žinomas 
tik vardu “Eddie”.

Jis sakė, kad jis tuojau pra
nešė policijai, kada jis sužino
jo, kad ten randasi bravoras.

NAUJIENOS, Chlcago, UI

MITINGAS SPORTO HALĖJE,, surengtas birželio 29 d., išlaisvintiems politiniams kaliniams pagerbti

Lietuvis Susižeidė 
Darbe; Mirė

Antanas Bukentas, 55 metų 
amžiaus, 5610 South Marsh- 
field avė., buvo juodo darbo 
darbininkas Armour kompani
joje, stokyarduose. Užvakar jis 
parpuolė darbe, sunkiai sužeis
damas galvą. Jis buvo nuga
bentas į Mercy ligoninę, kur 
ir mirė.

Velionis paliko moterį, Ma
rijoną, dukterį Oną, ir du su- 
nu, Mykolą ir Bladislovą. Bus 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse penktadienį.

Kitas Mirė Prie Darbo
Užvakar ir kitas darbininkas 

mirė prie darbo. Jis yra Jo
seph Wisowaty, 42 metų am
žiaus, 3140 North Central Park. 
Jis dirbo National Mineral kom
panijoje, 2638 North Pulaski 
Road.

Žagarečiy Piknikas
Žaga riečių Klubo piknikas 

buvo nei mažas, nei didelis.
Į žagariečių išvažiavimą, ku

ris įvyko 
J. Spaičio 
sėtinai ir 
pat ir jų 

praeitą sekmadienį, 
darže, suvažiavo pu- 
Jų parapijonų, taip 
kaimynų joniškiečiu,

gruzdiečių. Buvo ir kėdainiš
kių bei jurbarkiečių ir kitų 
parapijų žmonių. Kaip į pas
kutinius jų atlaidus reikėjo 
daugiau atsilankyti. Matyti, kai 
kurie pabijojo, nes iš ryto ly
nojo ir buvo apsiniaukęs oras.

Judėjimas didelis, prie baro 
Keturakis, Ramašauskienė, Bu
tvilas, Užkuraitis ir Povilaitis 
turėjo suktis. Prie saldainių 
Niprikas, Keturakienė tik spė
jo poromis ar ličnai skaityti. 
Prie valgymų — šiltų ir šaltų 
— Urbonienė ir Paulauskienė 
(ji ir komisijoj 
svečius. Veiteris 
są dieną sušilęs
šiojo bravarską. Buvo ir dova- i 
nų, kurias paaukojo P. Arlau
skas ir p-ia Urbonienė. Tikie- 
tus platino Rudytė ir Maka- 
veckienė. Laimėtojai buvo jau- 

I nuolė Gasper ir Milinauskienė 
ir dar vienas, kurio pavardės 
nežinau, šiame piknike buvo ir 
kurjožiškų dalykų. Du žagarie- 
čiai užsimanė lipti į kalną., Kuo
met vienas žagarietis pailso 
belipdamas, tai antras žagarie
tis mėgina nešti ir abu puola 
ant žemės ir išsitiesia, kaip 
blynai. Laimingi, kad nesusi- 
žeidė. Sako, Žagarės čigonkelė, 
kuri buvo atvykus į pikniką, 
tiem dviem žagariečiams išba
rus gerą laimę. Bet apie vaka
rą visi buvo laimingi ir links
mi. Vieni smagiai šoko, kiti 
Juozo Kauno vedamą dainą į 
ratą sustoję dainavo. Moterys, 
nenorėdamos pasiduoti vyrams,

KUR

Skelbimai Naniienosp 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Milžiniškas Ir Sėk 
mingas Paul Šalti- 
miero Piknikas

Praeitą nedėldienį, rugpiučio 
25-tą d., Oaks Darže, prie 
tos ir Archer Avė., įvyko 
žiniškas ir sėkmingas Paul 
timiero Piknikas.

119- 
mil- 
šal-

kadBešališkai reikia žymėti, 
šis piknikas buvo vienai iš di
džiausių kokį man savo gyve
nime teko matyti.

Kadangi aš neturiu įgalioji
mo ir autoriteto smulkmeniš
kai aprašyti šio pikniko eigą 
ir įvykius, tad pakaks šio trum
po pranešimo iš mano pusės.

— Steponas.

“Bičiulis” Kirviu
Perskėlė Galvą

Ti- 
susi-

Prieš kiek laiko Alex 
chon, 45 metų amžiaus, 
draugavo su vyruku, kuris jam 
žinomas tik kaipo “Stanley”, 
ir dažnai atsivesdavo į savo
namus, 456 North Halsted st., atsilankymo, o jie yta prisi- 
pasis’večiauti. Vakar “bičiuliai” | rengę visus gerai palinksmin- 
susiginčijo, ir “Stanley” kirviu ^i ir gardžiai pavaišinti, 
perskėlė Tichono galvą. — Frank Krasauskas.

Jaunuoliai Kviečia

Grove, buvusio
Farm, Willow

Dariaus Girėno Posto jau
nuoliai, Druni ir Bugle 
Corps, rengiksį savo me
tiniam piknikui
Sekmadjenį, rugsėjo ?8tą die

ną, Liberty 
Dambr&uskis
Springs, III., įvyks nepaprastai 
įdomus piknikas, kurį rengia 
Dariaus-Girėno Posto 271 the 
American Legion jaunuoliai 
Drum ir Bugle Corps, su dova
nomis, įvairiais žaidimais, ris-, 
tynėms ir šokiais.

Manau, kad Dariaus-Girėno 
Posto Drum ir Bugle Corps 
jau visuomenei yra gerai žino
mas ir matytas, nes jie jau 
nekartą yra. pasirodę gan di
deliuose ir svarbiuose lietuvių 
parengimuose ir išpildę muzi- 
kale-s programas.

•y B? >.
Todėl jie tikisi susilaukti 

gausingos visuomeninės para
mos rugsėjo 8tą d. Valdyba ir 
rengiamo pikniko komitetas 
lauks gausingo visų lietuvių

DIDELIS
NAUJIENŲ 
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Finalas “Field Day” 'f*0- !od51 ,ams1ta, \tams,os zlrnncfni npnrn IpkLiIp cine

Dėl geresnio pasilinksmini
mo, piknike gros geras Jur- 

plačiai garsintas1 gio Steponavičiaus orkestras, 
vadinamas Galės kiekvienas, — senas ar 

jaunas smagiai pasišokti ir ge
rus laikus turėti-

Pikniko. Rugsėjo 
1 Dieną

Tur būt, visiems yra žino
ma, kad 
piknikų-piknikas, 
“Field-Dąy” su geru progra- 
Uiu ir didelėmis dovanomis 
turėjo įvykti rugp. 18 d. Bet 
blogas lietingas oras pikniką 
sutrukdė 'ir liko rengėjų nu
tarta atidėti pikniką sekma
dieniui. rugsėjo 1 d., tam pat 
darže Liberty Grove, vadina
moj Dambrausko farmoje.

Piknikas rengiamas ne kie
no nors asmeniniais bizniš- 
kais sumetimais ir pasinaudo
jimui, bet grynaii kultūriniais, 
—musų laikraščio “Naujosios 
Gadynės” paramai. Piknike 
bus duodamas gražus progra
mas, kurį išpildys “Nauj ?s 
Gadynės’’ choras, Birutės cho
ras ir ChicaigDS Lietuvių Vy
rų choras. Bus pasakytos įdo
mios prakalbos apie dabarti
nius pasaulio įvykius. Kalbės 
Dr. P. Grigaitis ir kiti kalbėto
jai.

Šalia to viso bus dovanos.
Didžiausia dovana $50. Šitokių j Valley Wine kompanijoje, 6470 
gerų progų nevisuomet pasi-tW. North avė.

draugai nepraleiskite šios pro
gos, atvykti į Piknikų Pik-

Pikniką rengia Lietuvių 
Darb. Draugijas 4-ta kuopa ir 
prašo visus kuo skaitlingiau
siai atvykti rugsėjo 1 d., į 
Field-Day piknikų pikniką.

—LDD. 4 Kuopos Narys.

Naujas Rekordas
Naujas rekordas buvo pada

rytas County name, leidimų ve
dyboms departamente. Užva
kar, viena diena, 214 porų ga
vo leidimus vedyboms, tuomi 
pakeldami šio mėnesio skaičių 
iki 4,796 išduotų leidimų. Bu
vęs rugpiučio mėnesio rekordas 
buvo 4,664 — 1936 metais.

• Trys vagys atėmė $40 
nuo Joseph Gianatasio, jam ei
nant užveizdo pareigas Golden

Trečiadienis, rugp. 28, 1940

VAKAR CH1CAG0JE
• Labai nervuotas jaunas 

vagis atėmė $22 nuo Henry Ne- 
rimow vakar, pastarojo gėrimų 
sandelyj, 4131 Broadway. “Aš 
daugiau nervuotas už tave”, 
banditas pareiškė Nerimowui.

• Mrs. Blossom Weiss, 454 
Boslyn place, buvo apvogta sa
vo krautuvėje vakar, adr. 58 
West Division st. Piktadaris 
gavo $85.
- • Senovės 
tomobiliai vis 
vėmis! Vakar 
76 metų amžiaus, vairavo tokį 
automobilį, kada jis iš
sprūdo iš jos kontrolės ir net 
užvažiavo ant porčių namo adr. 
425 
Mrs. 
avė.,

elektrikiniai au- 
dar bėgioja gat- 
Mrs. Mary Wait,

Hamilton st. “Jaunoji” 
Wait gyvena 1020 Fcrest 
Evanstone.

• Už neteisėtą ir apgaulin
gą ėmimą bedarbės apdraudos 
išmokėjimų John Borowski, 30 
metų amžiaus, buvo nuteistas 
kalėti 30 dienų. Jis gavo $156 
bedarbės apdraudos tuo metu, 
kuomet jis dirbo. Paaiškėjo by
loje, kad Borovvski buvo išsi
ėmęs antrą socialės apdraudos 
kortą kita pavarde, ir ją pa
vartojo gavimui apdraudos mo
kėjimų.

• Du daktarai, Dr. Jacob 
Edlin, Dr. Nathan Hoffenbc*g 
ir p-ia Anita Edlin, važiavo Ir- 
ving Park bulvaru, kada jų au
tomobilį trys banditai sustabdė 
prie 6200 South. Iš jų atimta 
$.281. Daktarai yra Chicago 
State ligoninės štabo nariai.

• Aldermanas James R. 
Quinn vakar pranešė, kad ne
bus galimybės paduoti susisie
kimo priemonių įstatymą bal
suotojų išsprendimui prieš 
gruodžio mėn.

• Penki negrai sunkiai su
mušė Joseph Griecco, 65 metų 
amžiaus, 2650 Washington, ir 
nuo jo atėmė $50. Griecco pa
sakė policijai, kad negrai jį 
užpuolė jam einant iš savo ta
verno, 2652 W. Lake, ir pra
dėjo mušti, nors jis jiems ne
pasipriešino.

• Policija šiandien ieško 
“caddy” (golfo maišo nešioto
jo), kuris pasivogė džeketą, 
kuriame buvo $120. Džeketas 
prigulėjo tūlam Richard Mac 
Neish, 22 metų amžiaus, 607 
Ingleside. Vaikinas jam patar
navo Jackson Parko golfo lau
ke, kada jis staiga prapuolė.

• Penkiems banditams va
kar pasisekė pavogti 
Metropolitan Life 
kompanijos raštinės, 
Madison st. Vagystė
to metą, kada raštinėje buvo 
apie 25 kostumieriai. Kostu- 
mieriams ir darbininkams bu-

t

vo įsakyta atsigulti ant grin
dų, ką visi, labai įbauginti, ir 
padarė. Nors vagys nebuvo 
maskuoti, niekas negalėjo pasa
kyti policijai, kaip jie atrodė. 
Vagystė buvo taip greitai at
likta. \

• John Petras, 30 metų am
žiaus, 2817 S. Kildare avė., bu
vo nuteistas užsimokėti $25 už 
neatsargų vairavimą. Jo vaira
vimo laisnis buvo suspenduo
tas 30 dienų.

$3,600 iš 
Insurance 
5944 W. 

įvyko ry-

Prasidėjo
Registracija

Vakar jau prasidėjo regis
travimas 3,500,000 ateivių ne
paliečių Suvienytose Valstijose.

Chicagoje 450 daugiau kler
kų buvo pašaukti į darbą — 
rūpintis vien registravimu.

Visi nepiliečiai turintys 14 
metų ar daugiau turi regis
truotis. Už išvengimą registra
cijos, įstatymas skiria bausmę: 
užsimokėti $1,000, kalėti 6 mė
nesius, arba ir abi bausmes.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




