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No. 206

VOKIETIJOS GYVENTOJAI PRADEDA SU
PRASTI NACIU LYDERIU APGAULI

Anglijos ir Vokietijos miestai griaunami 
be pasigailėjimo

Paskutinėmis dienomis orlai
vių bombardavimai nesustoja 
nei dieną, nei naktį. Vokiečiai 
be sustojimo bombarduoja An
glijos miestus, o anglai sten
giasi tuo pačiu atsimokėti vo
kiečiams.

Vakar labai smarkiai nuken
tėjo daugelis Anglijos miestų. 
Ypatingai daug nuostolių pada
ryta Liverpoolyj ir Portsmou- 
the. Londonas bombarduotas 
7 valandų laikotarpyj. Sukelta 
labai daug gaisrų ir užmušta 
didelis skaičius gyventojų, nes 
vokiečiai vartoja labai stiprias 
bombas.

Anglai vakar bombardavo 
Berlyną. Bombardavimas vyko 
tuo pačiu metu, kai vokiečių 
orlaiviai skraidė virš Londono. 
Patys vokiečiai pripažįsta, kad 
vakar buvo padarytas pats di
džiausias sostinės bombardavi
mas.

Anglų numestos bombos su
griovė kelis namus svarbes
niuose miesto kvartaluose. Vo
kiečiai skelbia, kad buvo už
mušta 10 asmeny irJ 30* sun
kiai sužeista. Anglų lakūnai 
kelis kartus perskrido virš Ber
lyno. Bombos nukrito netoli 
Hitlerio kanceliarijos.

Keturias valandas Berlyno 
gyventojai praleido požemiuo

Bombos su laik
rodžiu

LONDONAS, Anglija, rugp. 
29 d. — Kai kurios praeitą 
naktį vokiečių Londone išmes
tos bombos nesprogo. Jos pra
gulėjo ligi ryto ir tiktai apie 
sėstą valandą sprogo. Tokios 
bombos yra užtaisomos su sa
votišku laikrodžiu, kuris bom
bą sprogdina kelioms valan
doms praėjus. Gyventojai, ma
nydami, kad bomba jau nepa
vojinga, susirenka aplinkui ir 
žiūrinėja. Ta bomba sprogsta, 
kai niekas to sprogimo jau ne
laukia. Apie 60 asmenų jau 
buvo ištraukta iš sugriautų na
mų. Vokiečiai Londoną bom
bardavo 7 valandas ir 10 mi
nučių.

Anglai neprašo 
maisto

LONDONAS, Anglija, rugp. 
29 d. — Teko patirti, kad at- 
sakomingi britų vyriausybės 
sluoksniai perspėjo Amerikos 
Raudonąjį Kryžių nesiųsti An- 
glijon maisto. Britai bus la
bai patenkinti gauti sanitari
nes ambulancijas, medicinos 
įrankius, kraują, X-s-pindu!ių 
prietaisus ir kitus gydymui 
reikalingus dalykus. Anglai tu
ri pakankamai maisto, kad ga
lėtų aptarnauti visus savo kra
što gyventojus. Anglams labiau 
reikalinga karo medžiaga negu 
maistas. Manoma, jog šitokį 
nutarimą anglai padarė dėlto, 
kad niekas jiems negalėtų pri
mesti nedžentelmeniškumo: vo
kiečių okupuotoms šalims drau
džia įvežti maistą, o patys jo 
reikalauja.

se. Visi yra labai nustebę an
glų drąsa. Jau ketvirta naktis, 
kai anglai berlyniečiams neduo
da miegoti.

Visi Berlyno gyventojai smar
kiai komentuoja nacių lyderių 
duotus pažadus. Goeringas sa
vo laiku garantavo, kad prie
šo lėktuvai Berlyno jokiu bil
du nepasieks.

Jo apsauga yra tokia geni, 
kad orlaivis bus numuštas so
stinės nepasiekęs. Prieš porą 
savaičių Hitleris padarė spau
dai pareiškimą, kuriame tvir
tino, kad vokiečių aviacija kon
troliuoja Lamanšo kanalą. Jis 
papasakojo, kaip vokiečių lakū
nai lengvai įveikia angliškuo
sius. Pastarieji dažnai bėga 
vien tiktai pamatę vokiečių es
kadriles.

Pasirodo, kad vokiečiai visai 
nekontroliuoja kanalo ir neįvei
kė anglų. Anglų lakūnai at
skrido į Berlyną, padegė kelis 
ginklų fabrikus Berlyno apy
linkėse ir išmetė bombas be
veik miesto centre, Kottbusser 
gatvėj. Vokiečiai pasiskaitė ir 
anglų išmestų atsišaukimų, ku
riuose tvirtinama, kad karas 
bus tęsiamas prieš vokiečius, 
kol juos valdys Hitleris.

Vokiečiai jau nebetiki nacių 
lyderių pareiškimais.

Bombarduotos visos 
Anglijos dalys

LONDONAS, Anglija, rugp. 
2*9 d. — Pranešama, kad pra
eitą naktį vokiečiai labai smar
kiai bombardavo labai dauge
lį Anglijos miestų ir mieste
lių, išmėtytų po visą salą. Bu
vo užmušta daugelis civilinių 
gyventojų. Viename Londono 
priemiesty nukrito daugiau ne

Vokiečiai įveikė 1 
uodus

BERLYNAS, Voketija, rug- 
piučio 29 d. — Vokiečių audi
mo fabrikai šiandien paskelbė, 
kad jiems pasisekė išausti toks 
audinys, per kurį uoda.s (mos- 
quito) negali. įgelti. Fabrikai 
aprengė š’mtą jaunų merginų, 
kurios nuvyko praleisti laiką j 
Wansee. Tai tokia vieta visai 
netoli Berlyno, kur vokiečiai 
vasaros metu jokiu budu nega
lėdavo nuo uodų atsiginti. Vie
ta labai žema, turi daug balų 
ir negilių ežerėlių. Nei vienas 
uodas merginų neįkando. Vie
na mergina tyčia užsidėjo se
ną kojinę, tai parėjo namo uo
dų sukirsta. Sukirsta tiktai 
vienoje kojoje. Vok'ečiai di
džiuojasi, kad ir karo metu jų 
mokslininkams pavyksta nau
jų dalykų surasti.

Vokiečių-turkų san
tykiai negerėja

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 29 d. — Pranešama, 
kad Berlyne senai gyvenąs ke
lių didelių turkų laikraščių ko
respondentas Nerim Guen yra 
areštuotas ir laikomas kalėji
me. Prieš jį asmen'škų apkal
tinimų nėra, bet jis laikomas 
todėl, kad turkų vyriausybe 
nesenai Istambule areštavo vie
ną vokiečių laikraščių ir kny
gų pardavėją. Berlyne areš
tuoti ir kiti trys turkų preky
bininkai. Tiesioginių apkaltini
mų nėra. Turkai areštuoti re- 
presalijoms prieš Turkijoj areš-1 
tuotus vokiečius.

Patenkinti minis- 
terio kalba

TOKIO, Japonija, rugp. 29 
d. — Visi laikraščiai yra įa- 
tenkinti minister o pirmininko 
pasakyta kalba, kur jis kriti
kavo Europos totalitarizmą. 
Tuo pačiu metu laikraščiai už- 
giria princo Konoje posakius, 
kur jis reikalauja tok os pat 
valstybės kontrolės visose vie
šo gyvenimo srityse, kaip ir ki
tose diktatūrinėse šalyse. Ne 
dyvas, nes visi japonų laikraš
čiai yra valdžios kontroliuoja
mi. '

gu 60 gaisrą keliančių bombų. 
Reikėjo 1,800 darbininkų gais
rams gesinti. Tuo pačiu metu 
numestos didelio stiprumo bom
bos, kurios sugriovė daugelį 
namų dviejose gatvėse, šiaurės 
rytų stoties traukiniai sustab
dyti. Gyventojai vežami į už
miestį autobusais. Viena bom
ba buvo tokia smarki, kad ji 
perėjo per visą namą ir spro
go požemy j, kur buvo susirin
kę gyventojai. Visi ten buvu
sieji užmušti.

Padegta benzino 
atsarga

LONDONAS, Anglija, rugp. 
29 d. — Pranešama, kad bri
tų orlaiviai padarė didelių nuo
stolių benzino ir aliejaus at
sargai Norvegijoj. Padegti du 
dideli benzino atsargos sandė
liai, pakraščius saugojąs laivas 
ir dvi bombas užmestos ant 
laivo, kuris vežė Norvegijon 
kariuomenei reikalingą medžia
gą. Visi anglų lakūnai sugrįžo 
sveiki atgal. Visi stebisi, kaip 
anglai galėjo lokalizuoti ben
zinus sandėlius. Vokiečiai viso
je apylinkėje nieko neprileido 
prie sandėlių ir skaitė, jog vis
kas labai gerai paslėpta. Dau
gelis norvegų nežinojo, kad ten 
buvo vokiečių karo atsarga.

rvAUJIKNU-ACME Tpl^nhoto
P-ia J. B. Harriman, Jungtinių Valstijų pasiuntinys Norvegijai, reiškia pa

dėką E. B. Torning (po kairei), laivo American Legion kapitonui. ,

Atmušė 200 lėktuvu
LONDONAS, Anglija, rugp. 

29 d. — Du šimtai vokiškų lėk
tuvų šiandien vakare leidosi 
Londono link.- Jų tikslas buvo 
bombarduoti britų sostinę. An
glai taip šiltai pasitiko vokie
čius, kad nei vienas vokiečių 
lėktuvas Tiėtfąsiekė Londono* 
Dauguma vokiečių sugrįžo at
gal, išmesdami savo bombas 
juroje. Kiti žuvo kovoje su 
kasdien vis stiprėjančia anglų 
aviacija. Nelaisvėn paimtas vo
kiečių lakūnas pareiškė, kad vo
kiečiai niekad nemanė, jog an
glai bus toki stiprus ir pajėgs 
sustabdyti 200 orlaivių eskad
rą.

Petain nustojo 
kolonijų

LONDONAS, Anglija, rugp. 
29 d. — Vakar pranešėme, kad 
centralinėj Afrikoje esanti čad 
kolonija atsisakė klausyti Pe
tain vyriausybės ir nutarė pa
dėti britams tęsti karą, šian
dien sukilo prieš Petain vy
riausybę franeuzų Kamerūnas 
ir Kongo-. Visa ekvatorinė fran
euzų Afrika perėjo į britų pu
sę. Gen. de Gaulle džiaugiasi 
ir pranašauja, kad netrukus ir 
kitos franeuzų kolonijos atsi
sakys klausyti Hitleriui parsi
davusių generolų. Britams iao 
sudaryta labai didelė parama, 
nes bus daug lengviau ginti 
Sudaną ir kitas britų koloni
jas.

Olandai priešinasi 
vokiečiams

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 29 d. — Vokiečių vy
riausybė kelis kartus perspėjo 
olandus, kad klausytų vokie
čių pastatytų viršininkų įsaky
mų ir nustotų vartoję sabota
žą; Vokiečių karo teismai jau 
nubaudė kelis olandiečius. Bet 
Olandijoj sabotažo aktai nema
žėja. Vokiečių karininkai vakar 
privertė Roterdamo merą dar 
kartą perspėti vietos gyvento
jus, kad susiprastų ir nustotų 
sabotavę vokiečius. Meras iš
leido tuo reikalu specialų atsi
šaukimą ir per radiją vakar 
kelis kartus pakartojo perspė
jimą. Netikima, kad olandai iš
sigąs okupantų perspėjimų.

Prancūzai pertvar
ko kariuomenę

VICHY, Francuzija, rugp. 
29 d. — Vokiečiai leido fran- 
euzams laikyti tiktai 100,000 
kariuomenės. Į šį skaičių 'skai
to 20,000 respublikoniškos 
gvardijos kareivių, kurie, jeigu 
yra reikalas, eina ir policijos 
pareigas. Petain kariuomenėje 
nutarė laikyti gerus vyrus ir 
šian skaiciun įskaityti vien tik
tai tikruosius karius. Visus ki
tus armijos kadrus, kaip gy
dytojų, vaistininkų, teismo etc., 
nutarė paleisti atsargom Ligi 
šiam metui jie skaitėsi kariuo
menės pridėčkais, bet dabar 
franeuzų kariuomene susidės 
grynai iš tikrųjų karių. Visi 
kiti patarnavimai bus skaito
mi civiliniais.

Petain šalina guber
natorius

VICHY, Francuzija, rugp. 
29 d. — Petain vyriausybė, bi
jodama, kad ir kitos kolonijos 
neprisidėtų prie de Gaulle ir 
persimestų pas britus, atstatė 
tris gubernatorius Indokinijoj. 
Indokinijos gubernatorius ad
mirolas Coux laikinai perėmė 
atstatytųjų gubernatorių parei
gas. Atstato visus tuos guber
natorius, kurie turėjo simpati
jų britams ir' nepasmerkė 
Churchill valdžios veiksmų. Pe
tain labai nepatenkintas pulk. 
Larminat veiksmais, kuris va
žinėja po kolonijas ir kelia .su
kilimus. Larminat buvo Wey- 
gand vyriausio štabo viršinin
kas, kartu su juo bendradar
biavo, bet dabar yra dideb 
priešai.

Šaukia daugiau 
kariuomenės

ATĖNAI, Graikija, rugp. 29 
d. — Karo ministerija prane
ša, kad trys jaunuolių grupės 
pašauktos kariuomenėn. Pa
šauktos specialinės dalys, pir- 
mon eilėn artilerija ir karo la
kūnai. Kitas pranešimas sako, 
kad netoli Ch os ir Nikarija 
salų, graikų vandenyse, įvyko 
susirėmimas tarp italų ir bri
tų karo laivų. Ten plaukė keli 
ir turkų prekybiniai laivai. Ko
vos rezultatai dar nežinomi.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Anglai bombardavo vokiečių aerodromus netoli Berlyno.
— Vienos derybose dar neprieita prie jokių konkrečių re

zultatų. Ligi šio meto nepavyko sukviesti bendras visų suva
žiavusių posėdis. Tikimasi, kad rytoj pavyks susitarti.

— Naciai uždraudė olandiečiams minėti karalienės gimimo 
sukaktuves.

— Rumunų karalius paskelbė naują amnestiją politiniams 
nusikaltėliams. Amnestuoti geležinės gvardijos nariai.

— Luksemburgo kunigaikštytė Charlotte skrenda Londo
nan, kur tikisi sudaryti vyriausybę ir vesti karą prieš vokie
čius. K

— Rusai pareikalavo iš rumunų vyriausybės greičiau pa
skirti komisiją rusų-rumunų sienoms nustatyti.

Rumunai vengia 
provokacijų

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 29 d. — Neatsižvelgiant 
į paliaubas, padarytas su ru
sais, rumunai traukia nuo sie
nos visus kariuomenės ir mai
sto sandėlius. Vyriausybė pra
nešė, kad visi pagelbiniai ka
riuomenės vienetai traukiami 
krašto vidun, kad nebūtų ne
tikėtai užpulti. Vyriausybė įsa
kė atitraukti nuo sienų Visus 
archyvus ir kitus brangius do
kumentus bei turtus. Kai ku
rie dalykai jau atvežti Buka
reštan.

Vyko smarkios 
kovos

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 29 d. — Tiktai dabar pa
aiškėja, kad rumunų teritori
joj, bet rusų pasienyj, vyko 
tikrieji karo lauko mūšiai. Nė
ra tikrų žinių kokios rusų ka
riuomenės dalyvavo, bet iš ru
munų pusės tris dienas kovėsi 
du rumunų armijos pulkai. Ru
sai vartojo daug orlaivių ir nu
leido didelį kiekį parašiutinin
kų, lygiai kaip tai darė Besara
bijoj. Rusai buvo priversti pa
sitraukti, bet abiejose pusėse 
buvo po kelis šimtus užmuštų 
ir sužeistų. Rusai sako, kad 
incidentas įvyko dėl neaiškios 
rusų-rumunų sienos. Bet sie
noms aiškiai nubrėžti rusai ne
skuba, jie vis atidėlioja.

Vengrai neper
kalbami

VIENA, Vokietija, rugp. 29 
d. — Vengrų atstovas Vienoje 
kalba ne vien apie tuos reika
lavimus, kuriuos Vengrija pa
statė Turnu-Sever'no konferen
cijoj, bet turi dar didesnius. 
Pirmiausia kaltina Rumuniją 
karo veiksmais ir teritorijos 
peržengimu. Be to, dabar jau 
reikalauja ne trečdalio Transil- 
vanijos, bet penkias šeštąsias 
josios dalis. Dabar vengrai rei
kalauja, kad jiems sugrąžintų 
viską, ko jie nustojo po didžio
jo karo.

Apie gyventojų pasikeitimus 
vengrai nei kalbėti nenori.

TOKIO, Japonija, rugp. 29 
d. — La'krašČiai praneša, kad 
japonų Salvation Army panai
kinta ir paversta į Salvation 
Corps. Visa tai daroma sąryšyj 
su nauja fašistine vyriausybės 
politika, kuri nenori nieko už- 
sieniško. Pakeičiant armijos 
vardą buvo panaikinta anglų 
įtaka į ją. Taip skelbia laik
raščiai.

Vokiečiai šaudo 
norvegus

OSLO, Norvegija, rugp. 29 
d. — Vokečiu karo teismas 
nagrinėjo bylą trijų norvegų, 
kurie buvo kaltinami teikę pa- 
gelbą anglams. Visiems buvo 
pritaikyti vokiečių kariuome
nės įstatymai ir nuteisti mir
ti. Nuteisti yra pulkininkas 
Ole Lund, 67 metų amžiaus; 
gydytojas Solem, 67 metų am
žiaus ir prekybininkas Rene- 
dall, kuris yra visai jaunas. 
Visi nuteistieji gyveno Berge
ne, kur dabar yra įtaisytos pa
čios svarbiausios vokiečių ba
zės prieš Angliją.

Prasidėjo derybos 
Balkanų taikai

VIENA, Vokietija, rugp. 29 
d. — Vokiečių ministeris Rib- 
bentrop ir italų ministeris Cia
no pradėjo pasikalbėjimus dėl 
rumunų-vengrų santykių. Pir
miausia jie pasikvietė vengrų 
ministerį Csaky. Su juo tarė
si ir derėjosi. O vėliau pasi
kvietė rumunų mini.sterį Ma- 
noilescu, kuris tiktai šį rytą 
atvyko Vienon. Vokiečiai ir 
italai pareiškė, kad jie nėra 
arbitrais, bet stengsis padary
ti tinkamus pasiūlymus taikai. 
Jie pavartos savo valstybių au
toritetą taikai palaikyti Balka
nuose. Jokio spaudimo jie ne
darys.

Italai bejėgiai
VALETTA, Maltos sala, rug- 

piučio 29 d. — Kai italai pa
skelbė anglams karą, tuoj pra
dėjo Maltos salos bombardavi
mą. Pradžioje atlėkdavo dide
liais orlaivių būriais, vėliau ma
žesniais, o paskutiniu metu vi
sai nepasirodo. Maltos sala 
randasi visai netoli Italijos, 
stovi pakelyj i italų Afrikos 
kolon jas, kliudo italams plau
kioti. Italai rėkė, kad Maltu 
bus užimta pirmon eilėn, bet 
Malta ligi šiai dienai ne ita
lų. Nuo karo pradžios italai 
prarado Maltos saloje 27 or
laivius. Iš viso j e numuši tik
tai du anglų orlaivius. Jie pa
tys įsitikino, kad Maltos jiems 
taip lengvai nepaimti, todėl ir 
nustojo ją bombarduoti.

&ORRSfl
Chicagai ir apylinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas, ryto metą bus 
lietaus^ vėsiau.

Saulė teka 6:12 v. r., leid
žiasi 7:29 v. v.
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ISPANŲ LAISVES KOVA
JIIIIĮI MARTIN GUDELL

(Tęsinys)
Liaudis ryžtasi tvarkyti savo 

reikalus.
Liaudis, nepasitikėdama nei 

vyriausybe nei jokiais valsty
bės organais ir matydama mir
ties pavojų, nieko nebodama 
pati griebėsi visų jai prieinamų 
gynimosi priemonių. Jai nebu
vo duodama ginklų — ji juos 
įsigijo aukodama drąsiausius 
savo sūnūs ir besimesdama į 
didžiausius pavojus. Jai buvo 
reikalingi nauji bendravimosi 
organai, ji juos surado sindi
katuose, kurie rūpinosi pač.ais 
reikalingiausiais gyvenimo da- 
lyakis. Sindikatais ji pasitikė
jo, nes ten visi jai buvo pažįs
tami, ten visi per eilį metų ben
drą darbą dirbo. Kovai nesusto
jus reikalingi buvo nauji ko
vos vadai, na tai rinkosi tuos, 
kurie kovon metėsi pirmutinie- 
ji, kurie parodė daugiausia drą
sos ir sumanumo.

visuomeniniame gyvenime iš- 
sistumė darbininkai. Jų buvo 
dauguma, jiems teko visur prie
šui krutinę statyti, todėl jie ir 
ifėjo pirmon vieton.

Respublikoniškieji krašto ele
mentai tuoj buvo nustumti į 
tą vietą, kuri jiems tikrenybė
je visuomeniniame gyvenime ir 
privalėjo priklausyti. Jų buvo 
mažuma, ir daugelis jų nežino
jo, kurioj kovos linijų pusėj 
jiems buvo didesnis išskaitlia- 
vimas. Jų eilėse buvo keletas ir 
nuoširdžiai antifašistiškų ele-

prisitaikinti prie naujai arenon 
išėjusių sluoksnių.

Prezidentas vėlai paleidžia 
kariuomenę.

Vaistininkas Girai ne tiek ko
vos su fašizmu žiurėjo, kiek

Darbininkai užima pirmas - 
vietas

šis visuomeninio gyvenimo 
persi tvarkymas įvyko per 48 va
landas. Pirmon vieton* viešame

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

BUDR1K
FURNITURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frbntu

3409 So. Halsted
Tel. Yards 2151

s į valstybės aparatą. Valstybės 
aparatui atstatyti jis ir naudo
josi išmestaisiais iš visuomeni
nio gyvenimo elementais. Dar
bas jam labai sunkiai ėjosi.

Kai jau buvo aišku, jog ir 
Madrido kariuomenė sukilsian
ti, Asania pasirašė dekretą, ku
riuo leido atsargon kariuomenę. 
Tatai daug pagelbėjo, nes vie
tomis sukilę karininkai pasili
ko be kareivių ir buvo bejėgiais 
vykdyti savo planus. Jeigu tai 
butų padaryta trimis dienomis 
anksčiau, kaip tai siūlė CNT at
stovai, sukilimas iš viso 
išvengtas.

Antifašistai nesutinka 
Asania.

SU*

šio 
vėl 
pa-

Praėjus porai -dienų po 
(iekreto paskelbimo, Asania 
kvietė kariuomenėn tuos 
čius kareivius. (Sakome Asania,
nes tikrumoj Girai , savarankiš
kai nieko nedarė, bet pildė A-

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

prižadėjo duoti naujus viršinin
kus. šiam naujam dekretui pa
sipriešino socialistai ir anar
chistai. Savo žmones jie turėjo 
hontuose. Jiems nebuvo reika
linga jokia mobilizacija, jie vi
si ėjo savanoriais. Asania sava
norių neturėjo, nes jo partija 
neturėjo plačiij liaudies sluoks
nių, todėl jam ir rūpėjo kiek 
galima greičiau pravesti niobi- 
uzaciją, kad jam ištikimieji ka
rininkai galėtų sudaryti jėgą,

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mirte Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ............................. ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
.ant 50 tonų ar daugiau tiktai ......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $Q.25 

Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas O

COPR. IWO, NS6OL6CRAFT SGRVIC6, INC.

FLOWER PRINTS PATTERN 2619
2619 — Paveiksliukai.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
Į 1739 So. Halsted St, Chicago. I1L

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..

No. 2619.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

kurią vėliau ir valstybės orga-hcų pažadais, todėl jiems tekda-'tus ir kariškius. Aš, žinodamas 
nai galėtų savai administraci- vo smūgiai nę tiktai iš inonar- kas jus toki esate ir kaip jus 
jai panaudoti.

Asania norėjo respublikai iš
tikimuosius ar nespėjusius su
kilti karininkus vėl pastatyti 
pryšaky kariuomenės, tuo tar
pu frontuose bekovojautieji nie
ko apie tai nenorėjo žinoti, nes 
nepasitikėjo jų respublikoniš- 
kumu. Asania ministeriai juk 
ligi paskutinio momento tvirti
no, kad kariuomenė yra respu
blikai ištikima, kad nėra jokio 
pavojaus, tuo tarpu sukilo be
veik visos įgulos. Bene galima 
buvo pasitikėti respublikonai, 
po tokios didelės trumparegys
tės ?

jūsų galioje. Jeigu aš jums ne
arta nenorite

Pasitikėjimas įsigyjamas fronte jau(įin^s jr tarė' jos adresu la- 
Jeigu tie ištikimeiji kariniu- bai reikšmingus žodžius. Mano-

chistų, bet ir iš respublikonų, viską vertinate, negaliu su ju- 
Respublikonų valdymo metu mis kitaip kalbėti, kaip pareikŠ- 
Gąrcija Oliver sėdėjo kalėjime damas didžiausią nuoširdumą, 
lygiai taip, kaip ir Primo de Jus laimėjote, todėl viskas yra 
Riverai diktatoriaujant.

Dabar viskas pasikeitė, tas su reikalingas 
pats Garcija Oliver, ginkluotas kad aš bučiau prezidentu, šaky- 
ir ginkluotų vyrų lydimas, bu-^ kitę man dabar, čia pat, ir aš 
vo kviečiamas paties preziden- tapsiu paprastu kareiviu kovoje 
to. Luis Kompans, būdamas prieš fašizmą. Bet jeigu jus ma- 
prezidentu, persekiojo CNT ko-1 nytumėt, kad aš šioje vietoje, 
votojus, nežiūrint į tai, kad jis,* kurią bučiau užleidęs tiktai 
pradėdamas advokatišką savo 
karjerą, buvo aktyviu CNT na
riu ir teismuose labai nuošir
džiai gynė neteisingai persekio
jamus jos narius, šį kartą pri
ėmė CNT delegaciją labai susi-

kai iš tikrųjų yra respublikonai 
ir nusimano karo dalykuose, te
gu ateina į pirmas fronto lini
jas ir veiksmais bei patarimais 
tatai įrodo. Taip galvojo dide
le kovotojų dauguma. Kai ku
rie armijos karininkai kaip 
Mangada, pulkininkai Rojo, Ri- 
stori, Kasado ir kt. taip ir pa
sielgė. Namie palikę savo kari- 
ninkiškus mundierius, nes tai 
buvo išdaviko drabužis, įsivilko 
į taip vadinamą mono (mėly
nos ar žalsvos spalvos mecha
niko kombinaciją) ir pasiėmę 
paprastą šautuvą į rankas iš
ėjo į mūšio linijas. Praktiškais 
patarimais ir drąsa įrodė kovo
jantiems savo gabumus ir šie 
nė kiek neabejojo juos laikyti 
savais viršininkais. Pulkininkas 
Rocho iš paprasto milicininko 
lapo net vyriausiuoju štabo vir
šininku.

Sindikatai rūpinasi apsauga
Taip stovėjo reikalai kariuo

menėj, panašiai viskas ėjo ir 
kituose valstybės organuose. 
Valstybė nustojo buvusi visuo-' 
meninių jogų arbitru ir minis-' 
teriai visose srityse pasijuto be
jėgiais. Pirmą vietą užėmė sin
dikatai ir jų nąųjaį..sukurtieji 
organai. Pavojingiausiomis Ma- 
dridui dienomis ne krašto ap
saugos ministerija rūpinosi ka
ro dalykais, bet sindikatų su
kurtas Apsaugos Komitetas. 
Maisto pristatymu rūpinosi ne 
kas kitas, kaip žemdirbių ir 
skirstytojų sindikatas. Karo 
pramone rūpinosi ne ministeri
ja, bet nielaiurgistų sindika
tas ir 1.1.

vyko ne tiktai Madride, Valen- 
cijoj, bet ir kitose provincijo
se. Ypatingai budingai viskas 
vystėsi Katalunijoj, kur daugu
mą sudarė anarchistai.

Pertvarkymas Katalunijoj.
Liepos 20 d. po pietų, kai tik

tai buvo paimta paskutinė Bar
selonos kareivinė, kai fašizmas 
mieste buvo galutinai nugalėtas, 
Katalunijos Generalidado prezi
dentas Luis Kompons (Coinpa- 
nys) pasikvietė pas save Kata
kinuos CNT delegaciją. Tai bu
vo pirmas atsitikimas kada ofi
cialus valdžios organai kvietėsi 
oficialiai CNT. Ligi tam metui 
iš oficialių įstaigų vien teišeida
vo įsakymai tą organizaciją 
persekioti, bet jokiu budu ne 
tartis su ja.

Delegacijos pryšaky ėjo anar
chistas Garcija Oliver. Jį lydėjo 
dar du delegatai ir keli palydo
vai. Visi ėjo smarkiai ginkluo
ji, buvo aiškiai matyti, jog bu
vo išvargę, kelias naktis nemi
gę. . Atėjo tiesiai nuo barikadų, 
apsivilkę mono, išrūkę parako

Delegacija pas prezidentu.
Kai tiktai peržengė preziden* 

turos vartus, prezidento gvardi
jos viršininkas kariškai pasvei
kino atvykusią delegaciją ir 
tuojau ją nuvedė į prezidento 
rumus. Niekad nė Garcija Oii- 
ver, nė jo draugai nebuvo įžen
gę į oficialius valdžios namus. 
Nebent jeigu Juos areštuodavo 
ir atvesdavo surakintus. Jie juk 
buvo anarchistai, kovojo prieš 
valstybingumą, netikėjo politi-

me, kad tiktai drąsus ir nuošir
dus ispaniškas liberalas gali pa
reikšti tokias mintis, todėl čia 
trumpai ir paminėsime kai ku
rias svarbesnes jo pareiškimo 
vietas. >.

ir žinojo, jog jie galėjo visą 
valdžią perimti į savo rankas. 
Katalunijoj nebuvo jokios jė
gos, kuri butų galėjusi bent 
mažiausią pasipriešinimą pada
ryti prieš CNT norus. Tai buvo 
kulminacinis revoliucinių pasie
kimų momentas, CNT galėjo la
bai lengvai primesti ki.icms 
sluoksniams savo valią, bet 
to nepadare.

(Bus daugiau)

ji

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

vak. Nedalioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

mirdamas prieš laimėjusį fašiz
mą, galiu savo prestižu būti 
naudingas kovoje, kuri šiandien 
pasibaigė mieste,'bet kuri neži
nia kada pasibaigs visoj Ispa
nijoj, tai galite pasitikėti ma
no ištikimybe. Esu politikas, 
kuris yra įsitikinęs, jog niekšy
bių pilna praeitis turi niekad 
negrįžti ir kuris nuoširdžiai no
ri, kad Katakmija eitų sociali
nėj srity j pažangiausių kraštų 
pryšakyj.

CNT atstovai kalbėjosi su 
Kompans ir kitais svarbiais mo
mento reikalai. Baigė kalbą 
pareiškė .prezidentui, kad jie in
formuos savo organizaciją apie 
pasikalbėjimą, o jos nutarimus 
taip pat jam praneš.

CNT nutaria bendradarbiauti 
su kitais.

Liepos 20 d. įvyko pirmas 
CNT atstovų plenumo posėdis. 
Atstovai atvyko išvargę, nemi
gę, bet pasiryžimas pas juos 
buvo neapsakomas. Jie nemanė 
nei ginklų iš savo rankų leisti, 
nei priešui grąžinti bent vieną 
iškovotą poziciją. CNT atstovai

i nugalėtojais

Reikšminga prezidento kalba.
Pirmiausia privalau jums pa

sakyti, — tarė delegacijai Koni- 
pans, — jog nė CNT, nė F AI, 
niekad nebuvo traktuojamos 
pagal savo visuomeninį svorį. 
Visą laiką jus buvote labai žiau
riai persekiojami. Aš pats, ne
žiūrint į tai, kad kitais laikais 
buvau kartu su jumis, politinių 
aplinkybių stumiamas buvau 
priverstas jus persekioti, nors 
kartais man tas ir buvo skaudu. 
Bet gyvenimiška tikrovė yra ta, 
kad jus, nežiūrint į tai, kad li
gi vakar dienos visų buvote 
pėrsekiojami, nugalėjote fašis-1 Katalunijoj buvo

I ’ t *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
nr. j

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
‘ DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas UAFAYETTE 9727

7—7 _ _» koplyčios visose
JI—J 1/ JESL cl 1 Chicagos dalyse

■Musykite inusų radis programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 1S:M vai. ryte H W. H. L P. stoties (1486 K.) 

su POVILU IALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

LONDONAS, Anglija, rugp.
Montreal Star laik-28 d.

raščio savininkas MacConnell 
davė an$lų vyriausybei milijo
ną dolerių orlaiviams pirkti. 
Piniguočius pareikalavo, kad 
už nupirktus pinigus butų su
daryta oro eskadrilė, kur tu
rės vadintis MacConnell eska
drilė. Churchill apsidžiaugė to
kia dovana ir pats asmeniškai 
jam parašė padėkos laišką. Re
tas atsitikimas, kad turtuolis 
tokią sumą paaukotų.
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YARds 1419

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

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

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
33T9 Lituanica Avenue * YARds 1139

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

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

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

T*

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAJĮ DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street
valandos: • nuo

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso nuo

Ofiso 
Namų Tel.

AK1Į SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

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 Park 3395

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DK. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Medei, pagal sutari. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI 
"llR^HERŽMAN

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. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERnY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 6818

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namų

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų tel—Hyde Park 3395

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3850

____

VYTAUTAS TARUTIS .
—ADVOKATAS—

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014
State 7572

3149 SO. HALSTED ST.
Victory 2679

r

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE”

M



Penktadienis, rugp. 30, 1940 NAUJIENOS, Chicago, Iii. 3remdamiesi mes ieškome per mintis ar valią suderinti tikrovę. Tarp šių dviejų kraštutinumų yra tarpininkas—technika. Tad pats didžiausias pa-
PLATONO DABARTIS vojus, kuris grasina žmoniškumo sąžinei ir visai civilizacijai, kaip ir Platono amžiuje,Pasistatę klausimą, koks yra laidoti, bet ne pavergti; dėl taip ir dabar, lieka technika,šių laikų filosofijos pagrindinis uždavinys, galėtume atsakyti, kad jis yra susijęs' su problema, kuri sunkina musų mąstymą dėl šių laikų įvairių rūpesčių- Protas, kada jis nėra įtemptas ir ramiu laiku pats klausinėjasi apie realybės kilmę, stengiasi išaiškinti jo paslaptis. Musų laikų filosofija realybės apmąstymą pakeičia vertybės apmąstymu.Santykis tarp esybės ir vertybės visuomet sudarė esmę kiekvienos tikros filosofijos todėl, kad vertybė yra visatos buvimo priežastis ir reikšmė pasaulio tokio, koks jis yra. Tad, čia ir gludi platonizmo centras, ką be atvangos jaučia Platono skaitlingeiji skaitytojai, kuriuos Platonas surado kiekviename šimtmetyje, nežiūrint visų jo kalbos tarmių jautrumų ir sunkumų.Kaip gi prieita prie to, kad žmogaus protas, kurio reikšmė yra pažinti pasaulį ir nugalėti mokslą, mato galų gale patį mokslą apgaunant ir nukreipiant prieš jo pačių esmingiau siu veiksmų jėgą? Platono veikaluose yra moderniojo mokslo supratimas, kurio jis, kaip visi šių laikų išmokslintieji, pasiskolino pavyzdį ir priemonę iš matematikos. Tačiau. Platonas mums parodo, kad šis mokslas • negali pats save patenkinti; A. Comte pasiūlė, kad reikėtų jį apibrėžti iki tam tikrų ribų arba ieškoti priežasčių jį pažeminti ir nuvertinti, kaip tai padarė tie, kurie kalbėjo apie mokslo krizę. Be! nereikia jame sulaikyti galvojimo, kuris* neturėtų* jokios reikšmės ir jokio išsprendimo, jei mokslas netaptų sąlyga paveikti realybę, kuri turi būti mąstoma kaipo teisi, kad vėliau galėtų tapti ir gera.Įsakymas, kurį protas suranda dalykuose, turi jį atpa-
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Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. Č io n a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.
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NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

to reikalinga nepasiduoti egoizmui, kuris tiek kartų jau mus mokė peržengti ribas, kuris mums įsakinėja kreipti dėmesį į kiekvieną musų veiksmą, ne vien dėl musų pačių reikalo, bet dėl visumos reikalų. Tokia yra platoniško' i- dealizmo prasmė, kuri pirmiausia pasirodo kaipo pažinimo idealizmas, kadangi protas mums suteikęs permatomą realybę, mums parodo, kad nėra kitos realybės, kaip idėjos realybe.Platono didybė yra: stengimasis sujungti realybės pasaulį su vertybės pasauliu, ši matomą pasaulį su musų vidiniu pasauliu, kuris atitinka musų slapčiausias sąžinės paslaptis, bet 'kuris mums butų bejėgė svajonė, jei mums nepasisektų per niintis ir valią įrodyti. Argi buvo kada nors filosofui ar net paprasčiausiam žmogui pradedančiam tik mąstyti kokia kita problema?—o—Atrodo, kad visa Platono doktrina priklauso nuo šio dvigubo patvirtinimo, kad tikroji .realybė esti ne dalyke. bet idėjoje, būtent: minties veiksme, ir kad iš visų idėjų, kurios galėtų suteikti protui absoliutinį pasitenkinimą, yra vienintelė gerybės idėja. Šios dvi tezės mums gan aiškiai parodo, kad priklauso protui, o ne- daiktams, kad ją galima pasiekti ir joje įsikurdinti tik per proto veiksmą, kad, visur, kur jis įvyksta,—vaizdas pranyksta; visur, kur jis siūbuoja, — vaizdas vėl užsimezga ir mus nori pavergti.’ Taip ir aiškinama Platono supratimas, kilęs vienkart ir iš pažinimo ir iš pasielgimo1, iš jų skiriančių priešingumo ir iš jų sujungiančiu santykio- Pažinimo tobulybė yra ne kur kitur realizuojama, kaip ten, kur protas pats padaro atvaizdavimo dalyką pagal tam tikrą taisyklę, surandamą tik matematikoje. Taigi pačius kilniausius pasitenkinimus protas gali rasti matematikoje ir moralėje: ten kaip ir čia teisybė ir gerybė priklauso' nuo jo veiksmų. Iš vienos ir iš kitos pusės jis diktuoja tikrovei įsakymą. Todėl galima pasakyti, jei matematikos esmė yra duoti pasauliui išmierą, tai moralės esmė vra suteikti musų sielai teisingą matą.Bet kaip realizuojasi ši pe- reinamybė tarp matematikos ir moralės? Negalime pasitenkinti sakydami, kad matematinė idėja ir moralinis idealas yra pavyzdžiai, kuriais

kuri galėdama pakankamai visko suteikti, stengiasi praryti ir pačią moralę. Toks buvo priimtas senovėje nusistatymas sofistų, kurių rolė yra tiek apgaulinga ir prieš kuriuos sokratizmas nenustojo kovojęs. Bet šiandien nuostabus mokslo ir jo pritaikimų išsivystymas, sugavęs visas inteligencijos jėgas, mums parodo jį triumfuojant. Be vargo suprantama, kodėl taip yra, kadangi pasinaudojimas technika suteikia matomą pasisekimą, kuris nustelbia visų žvilgsnius tuo laiku, kai šio vartojimo vertybė yra paslaptingesnis dalykas, jokios technikos pagelba neatrandamas. Taigi, technika gali būti visuomet pavesta egoizmui ir prievartai, kaip sofistų laikuose, ir sąžinė negali niekuomet išleisti iš akių nei pačio mokslo, nei moralės.Savaime aišku, mes nenorime čia neigti nei sumažinti technikų vertybes, kurios, galima pasakyti, mums leidžia tapti tikrovės viešpačiais.Tai, kas mus stelbia, vartojant techniką, tai jų daugumas, kurių kiekviena mums leidžia pasiekti atskirą tikslą be jokio' rūpesčio dėl kito. Taigi mes matome, kaip vystosi šie specialus veiksmai, kuriu kiekvienas turi savo rūšies vertę, bet kurie,—jei jie užviešpatauja visur, —tampa sąmišio principai- Nėra jokios atskiros technikos, kuri turėtų teisę žiūrėti į pabaigą, kaipo į absoliutinę, tinkamą mus patenkinti. Ji pati yra ųe kas kita, kaip būdas pasiekti aukščiausią pabaigą, kuri ją pateisina ir kuri nustato tikrąjį matą. Bet ši tikrojo jnato idėja iš technikos mus perkelia į moralę.Jokia idėja mums nesuteikia jėgos daugiau, negu turi daiktai. ši jėga, kurią ji mums duoda , vienkart ir kuria ir naikina, kaip pav., vaisai, kuriuos galime prilyginti prie nuodų, arba žodžiai, kurie vienodai įtikina ir tiesą ir klaidą. Taigi kiekvienas techniškas veiksmas turi būti įgyvendinamas, turint omenyje kit§ dalyką, kuris turi savyje savo paties vertybę. Šis dalykas, kurio valia galėtų absoliučiai pageidauti.Čia iškyla esminis kontrastas tarp matematinės idėjos ir gerybės idėjos. Viena ir antra mums gali suteikti realybės ir veiksmo amžiną pavyzdį. Tačiau, gerybės idėja santykyje su matematine idėja turi privilegiją. Pralenkęs visus mo-

Iš Apačios Anglių 
šėrimas Atpigino 
Automatišką ŠilumąNužeminti garui išlaidas didžiulės jėgos pramonės jau daugelis metų kai vartoja “iš apačios” anglių šėrimo principą. Dabar tas “iš apačios” principas buvo pritaikintas suteikimui automatiškos šilumos gyvenimo namams, mažesnėmis kurui išlaidomis negu būna vartojant rankoms šėrimo metodą.Link-Belt “Chalienger” save- šerintis automatiškas stokeris dėl gyvenimo namų vartoj a “stebuklingos liepsnos” principą, kuris duoda liepsną, kuri yra kombinacija koksų ir ga- zo. Ji laikoma ideališka šilumos tikslams. Anglys yra ne- šiamos tiesiai iš anglių aruodo, po degančių žarijų, ir kyla į viršų per ugnį. Joms kylant, anglys yra prieš laiką įkaitintos,, išgariuojantis anglių elementas (kuris sudaro apie 40 nuošimtį virų smalingų anglių) tada kyla kaipo gazas ir dega be durnų. Išgariavus guzams, lieka koksai, kurie veikia kaipo ugnies palaikytojai ir neduoda grindims ir sienoms atvėsti, tuo tarpu, kada stokeris ne operuoja. Toks veikimas duoda daugiau lygią šilumą negu stokeriai, kuriuose ugnis visiškai .nedega kūrenimo tarp- laikiuo.se.Link-Belt automatiškas ste- koris kūrena ekonomiško didumo stokeriams anglis, kurio.4 yra perėjusios dulkių prašali- nimo procesą. Anglių valymo mašinos yra irgi gaminamos Link-Belt kompanijos, kuri randasi Chicagdj^“Chalienger” stokeriai parsiduoda už $179.50 ir daugiau (be patalpinimo)?1 prigulint nuo reikalaujamo tipo ir dydžio. Visu.s modelius galima matyti tos kompanijos parodymo salėje ir išdirbystėjje, prie 17-tos ir Western gatvių. Juos galima matyti ir^vpirių Chica- gos ir apylinkės agentūrų languose. (Skelb.)

Jūsų Anglims Špatas
Čia Yra Vertas $5

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

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

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

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

dėl vardo artimiausio pardavėjo.
LINK-BELT COMPANY 

Stoker Division
17th and Western Avė., Chicago 8244

lenger

LINK- B E LT Automatic STO KE RS
Dėl .inžinierystės pliano ir kainos apskaitliavimo dykai, 

šaukite REPUBLIC 6350

LINK-BELT STOKERIAI
YRA RODOMI PAS

MANOR Radio and Appliances
6322 SOUTH WESTERN AVENUE

Skersai Highway Teatro

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

luitas virš -- - - - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš - - $370,000.00Dabar Mokame 3^% Už Padėtus Pinigus. Duodam Paskolas Ant Namų 1 iki 20 r**.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

Universal Savings 
and 

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

MOKA 3%% UŽ VISUS INDfiLIUS. Kreipkitės,

-1739 SOUTH HALSTED STREET

dėmius supratimus, Platonas įsakmiai pastebi, kad, nežiūrint, kaip toli atsidurtume matematinėje analizėje, pasiekia? ma hipotezė, kurios reikšme priklauso nuo daugelio išvadų. Priešingai, gerybė mums padeda išeiti iš hipotezės ribų, kadangi ji yra tai, ko aš geidžiu visomis mano jėgomis ir ko aš negaliu nenorėti, žinoma, jei mano valia išlaisvinta iš instinkto. Taigi tik joje aš užčiuopiu amžiną egzistenciją, tik joje vaizdas pranyksta, tik joje erdvė išnyksta tarp to, kas yra, ir to, ko1 aš noriu- Iš to sakoma, kad yra teisė tarti, kad mes esame čia, dalyvaujant pačios švelniausios formos idealizmui. Matematikoje niekas negali pažeisti lygybės idėjos, nors ji niekuo- inet ir nebūtų pilnai įvykdoma tarp lygių daiktų. Moralėje teisi idėja nei jokiu budu negalėtų būti sumažinama nei esmėje, nei jos reikšmės požiūriu. Tačiau matematinėje

lygybėje eina reikalas apie hipotetinį patvirtinimą, o gerybė yra reikalas tikrojo patvirtinimo, Joks žmogus negali jos neigti, ir tik šiuo keliu tikrai įžengiame į egzistenciją. Ir liktai jai reikia pavesti įvairias technikas, kurios yra vaisiai musų veiksmų ir visus esamus pasaulyje daiktus 'paverčia įrankiais ir vienkart daleidžia tikrąjį matą, kurį joms patiekia matematika. Ji vienu laiku jungia visas išvidinio ir visas sočia-, lio gyvenimo funkcijas. Taigi tikrasai mokslo . tikslas: tapti įrankiu moralinio' veiksmo, bet jei technika lieka suvereninė, tai užuot ją užvaldžius, protas savo paties veiksme pranyksta. —o—Reališkumas yra ten, fkur veikia proto veikla. Jis turi buveinę pačiose idėjose, kilusiose iš gerybės, kurią Platonas prilygina prie saulės ir kuri apšviečia inteligenciją ir pagyvina pačią valią. Ji pati mums pasireiškia tik sielos apmąstyme. Siela gali būti pažinta tik iš gerybės formos ir norint save pažinti, reikia, kad ji sutiktų realizuotis; o tatai yra galima tik valios pagelba. Pats save pažįsta tas, 
kuris žinodamas, kuo jis nori 
tapti, juo tampa. Tie, kurie prašo gerybės išaiškinimo, ją pakeičia objektu. Tai ęyra tai, ką “gerybė viršija realybę savo kilnumu ir savo sėkmingumu.” Tikrumoje yra tik gerybė, kuri riša ir remia visa, pasaulyje kas yra- Be jos mokslas nustoja savo šviesos ir technika savo žmoniškumo, ir kiekviena jėga—neprisilaikant jos pagrindo—gtįųva. “L. A.”
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Mes pristatome bet kur mieste. Nuoširdžiai 
kviečiame jus atlankyti musų įmonę.

Mes 
box

Atsineškit šį Kuponą L A T A
1 SIS KUPONAS YRA ' A lY/'Y
■ VERTAS $1.00 ANT | *
, k,ekTirš0 s'To kini° 11936-38 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 StreO 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
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SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
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-?kzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
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52.00
51.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingus.

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
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Bendra kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės

Nuo to laiko, kai Rusijos imperialistai pagrobė Lie
tuvą, musų spaudoje daug kartų buvo keliamas klausi
mas apie bendrą srovių veikimą. Išskiriant komunistus, 
visos musų srovės stoja už Lietuvos nepriklausomybę, 
todėl jos galėtų bent šitame klausime susitarti ir veikti 
išvien.

Bendras veikimas, žinoma, butų našesnis, negu 
kiekvienai srovei dirbant paskirai. Jau nekalbant apie 
didelių demonstracijų rengimą, informacinės literatūros 
apie Lietuvą leidimą ir t. t. — bendrai veikiant visoms 
srovėms, kurios stoja už nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą, butų galima sudaryti tam tikrą centralinę įstaigą 
ryšiams palaikyti tarpe Lietuvos žmonių ir Lietuvos iš
eivijos.

Lietuvą reprezentuoja užsieniuose jos pasiuntiniai' 
ir konsulai demokratinėse šalyse, bet kuomet Lietuvos 
valdžia tapo sunaikinta, jų pajėgos yra menkos. Jeigu 
išeivija jų neparems, jie gali neišsilaikyti. Tuomet Lie
tuva savo reprezentacijos užsieniuose netektų, kas 
reikštų skaudų smūgi Lietuvos atstatymo reikalui.

Centralinė visų srovių palaikoma ištaiga turėtų, be 
to, ginti Lietuvos nepriklausomybės idėją nuo jos prie
šų visur, kur tiktai tie priešai pasirodo. Deja, jų yra ne
mažai. Maskvos imperializmas turi gerai apmokamų 
agentų visose šalyse; turi jų didoką skaičių ir tarpe lie
tuvių. Jie dirba už atlyginimą, gaudami instrukcijas iš 
tam tikro centro. Jų propagandai sėkmingai atremti 
reikia, kad kas nors nuolatos stovėtų Lietuvos reikalų 
sargyboje ir juos gintų.

Pagaliau, jau yra, ir toliaus bus dar daugiau, bol
ševizmo aukų, kurioms reikės teikti pagalbą.

Šitiems ir kitiems čia nepaminėtiems reikalams bu
tų pageidaujama turėti kokį nors visų srėvių remiamą 
bendrą komitetą arba biurą. Jam prižiūrėti turėtų būt 
iš visų srovių sudaryta atstovybė — taryba, ar kaip ki
taip ji bus pavadinta. , r

Ar srovės gali susitarti?
Prieš pradėsiant veikti bendrai srovės turėtų suras

ti bendrą pagrindą arba, taip sakant, platformą. Vienas 
punktas toje platformoje yra pats savaime supranta
mas, tai — Lietuvos nepriklausomybės atstatymas. Šiek 
tiek ginčų yra kilę spaudoje apie tai, ar verta i tą “plat
formą” dėti ir kokius nors reikalavimus, liečiančius bu
simos Lietuvos vidaus santvarką.

Kiek galima numanyti, dauguma žmonių musų vi
suomenėje mano, kad nepakanka kalbėti tiktai apie ne
priklausomą Lietuvą, bet reikia taip pat pabrėžti, kad 
mums rupi ir demokratijos atgaivinimas Lietuvoje. Už 
demokratinę santvarką busimoje nepriklausomoje Lie
tuvoje jau pasisakė R. Katalikų Federacija. Rodos, tu
rėtų ne mažiau už ją dėti svarbos demokratijos princi
pui ir sandariečiai, jau nekalbant apie socialistus, ku
rie demokratijos obalsio niekuomet nesiliovė skelbę.

Abejonė šitame klausime gali būti tiktai apie tauti
ninkus, kurie pirmiaus visomis keturiomis rėmė Sme
tonos diktatūrą. Gal būt, jie ir šiandien dar svajoja apie 
“tautos vado” grįžimą Lietuvon.- Plačiojoje Amerikos 
lietuvių visuomenėje toks nusistatymas nerastų pritari
mo, ir jisai vargiai butų suderinamas su tomis idėjomis; 
kurių vardu šiandien Amerika veda kovą prieš totalita
rines diktatūras. Kam nerupi demokratija, tas vargiai 
gali būti ir nuoširdus tautos nepriklausomybės šalinin
kas. Pavyzdys — komunistai.

Mes žinome, kad ir po demokratijos skraiste daž
nai slepiasi visai nedemokratiški dalykai. , Krikščionys 
demokratai, sakysime, Lietuvoje visą laiką reikalavo 
privilegijų katalikų bažnyčiai, neduodami net elementa
rinių teisių laisvamaniams. Bet reikia manyti, kad da
bartinė pasaulio katastrofa juos paskatins tas savo pa- 
žvalgas pakeisti. Todėl dėl to šiandien ginčytis nėra rei- 
kalo. ■

žodžiu, kovoje dėl atstatymo nepriklausomos ir de
mokratinės Lietuvos respublikos musų visos konstruk- 
tyvės jėgos galėtų būti suvienytos.

Užsakymą kaina;
Chicagoje—paštu

Metams......................... , $8.00
Pusei metų ...... .................  4.00
Trims mėnesiams ................  2.00
Dviem mėnesiams -----1.5
Vienam mėnesiui     .75

Chicagoj per iŠsiuntinėtojus:
Viena kopija      3 
Savaitei .....18 
Mėnesiui _____ .____  75

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

Metams ...... ...........~« $5.00
Pusei metų ____   2.75
Trims mėnesiams_______ 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams   • « • • • • $8.00
Pusei metų ._ 4,00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Dr. Alberttas G-tis

Kaip tai įvyko
•I _ __

PAGAL MASKVOS 
PLAN4

Kai tik Lietuvoje buvo “iš* 
rinktas” “liaudies” seimas” ir 
dar buvo tebeskaitomi balsai 
(jeigu juos tikrai kas nors 
skaitė), tuojau prasidėjo “so
vietų” rinkimai. Niekur prieš 
tai apie sovietus Lietuvoje ne
buvo kalbėta — tik staiga Kati
no laikraščiuose pasipylė pra
nešimai, kad visame krašte 
darbininkai masėmis eina į mi
tingus ir renka “tarybas”!

Liepos 17 d. “Lietuvos ži
nios” (jau subolševikintos) ra
šo: ♦

“Vakar Kauno pramonės 
įmonės pradėjo sovietų-tary- 
bų rinkimus, kurie musų 
darbininkams turi istorinės 
reikšmės. Tarybos bus pir
mieji darbininkų valdžios 
organai. Tarybų rinkimo rei
kalų darbininkai kėlė kiek
viename savo gausesniame 
suisrinkime ir entuziastingai 
ruošėsi rinkimams. Vakar 
tie rinkimai pradėti,”
Kas, žinoma, yra grynas me

las. Tarybų rinkimo klausimas 
iki tol niekur nebuvo kelia
mas. Jį iškėlė ne darbininkai, 
bet sovietų valdžios komisarai 
ir agentai. Jie paliepė darbinin- 
,kams eiti į mitingus ir “rinkti” 
sovietus panašiu budu, kaip bu
vo “renkamas” seimas; kandi- 
datus siūlė komunistai, o “bal
suoto jai” turėjo teisę tiktai 
juos “užgirti”, plodami del
nais.

Suprantama, kad jokių dis
kusijų apie kandidatus į tary
bas nebuvo. “Išrinkti” buvo tie, 
kuriuos iš anksto buvo pasky
rusi valdančioji klika.< . L/

Pėr trej^įį (Jiehų “ tarybų 
“rinkimai” pasibaigė. Tuomet 
valdžios kontroliuojama spau
da ėmė rėkti, kad “liaudis pra
šo, kad Lietuva butų priimta į 
Sovietų Sąjungų”. Ir vėl pasi
pylė, kaip iš gausybės rago, 
“skaitlingų mitingų rezoliuci
jos”, kurios taip “paveikė” 
“liaudies seimų”, kad jisai, su
sirinkęs į posėdį liepos 21 cL, 
nutarė Lietuvos “liaudies pra
šymų” įteikti Maskvai. Rugpjū
čio men. pradžioje Lietuva pa
liovė gyventi, kaipo nepriklau
soma valstybė.

KOKIA TVARKA MASK
VA DAVĖ LIETUVAI?
Iš Kauno pranešama, kad 

prijungtoje prie SSSR Lietu
voje jau veikia “nauja konsti
tucija”. Jų priėmė tasai “liau
dies seimas”, kuris buvo “ren
kamas” liepos 14 ir 15 d. d. Bet 
tas “seimas” nebuvo įgaliotas 
rašyti naujų konstitucijų. Tai
gi jisai uzurpavo galių, kurios 
žmonės nebuvo jam suteikę. 

Kokia gi yra ta konstitucija? 
Ji pagaminta pagal pavyzdžius 
konstitucijų, veikiančių kitose 
“sovietinėse respublikose”. Bet 
ji ne visai tokia, kaip anos 
konstitucijos, kadangi Lietuva 
dar nesanti: “pribrendusi socia
listinei tvarkai”. Pranešime iš 
Kauno sakoma:

“Dabartinė Lietuvos kon
stitucija turi šiokių tokių 
skirtumų: ji leidžia atski
riems valstiečiams turėti pri
vačius ukius; leidžia žmo
nėms privačiai užsiimti ama
tais ir pripažįsta teisę turėti 

•smulkias privačias pramones 
ir prekybos Įmones tokiose 
ribose, kokiai nustato įsta
tymai,”
Reiškia, stambiosios įmonės 

yra paimtos į valdžios rankas, 
o smulkiosios dar kol kas yra 
paliktos privačiose rankose. 
Tokiu budu smulkiąsias įmo
nes ves privatiniai biznieriai, o 
stambiąsias — valdžios paskir
ti komisarai. Valdžios komisa
rai užims privatinių kapitalis
tų vietų. Ar tai bus naudinga 
kraštui irivdarbo žmonėms?

Labai abejotina. Komunistų 
valdžia yra totalitarinė. Ji pri
pažįsta teises tiktai savo parti
jos žmonėrrTs. Todėl, ir skirda
ma komisarus pramonės įmo
nėms tvarkyti, ji skirs savo iš
tikimus klapčiukus, o ne tuos 
žmones, kurie yra kompeten- 
tiški, šitokie pramonės vedėjai 
gali jų tiktaf nugyvendinti.

O kai dėl darbininkų, tai jų 
būklė pasidarys blogesnė. Pir- 
miaus, jeigu bosas su darbinin
ku elgėsi blogai, tai darbinin
kas galėjo pasiieškoti darbo ki
toje vietoje. O dabar kur dar
bininkas eitų, jisai visur ras 
tuos pačius bosus. Be to, kuo
met valdžia kontroliuoja pra
monę, tai ji tuojaus suvaržo 
darbininkų teises, štai Paleckio 
“vyriausybe” jau liepos mėne
sį buvo išleidusi dekretų, drau
džiantį streikuoti ir “kurstyti” 
prie streikų!

Prieš bolševikų įsiveržimų 
Lietuvoje stambias įmones ku
re kooperacijos. Tai buvo daug 
demokratiškesne sistema, negu 
pramonės paėmimas į valdžios 
biurokratijos rankas.

Tai yra ekonominė klausi
mo pusė. • O kaip su politine 
santvarka ?

TAIP PAT PADARYTA 
SU LATVIJA IR 

ESTIJA
Nuostabiausias dalykas yra 

tas, kad tokie pat “liaudies 
troškimai” atsirado tuo pačiu 
laiku visose trijose Baltijos val
stybėse, Latvijoje ir Estijoje— 
lygiai, kaip ir Lietuvoje, “liau
dies seimo rinkimai” įvyko lie
pos 14 ir 15 d. d. Taip pat, kaip 
ir Lietuvoje, Latvijos ir Esti
jos “liaudis” padavė 99% bal
sų už valdžios komisarų pasiū
lytus kandidatus.

Taip pat, kaip ir Lietuvoje, 
Latvijos ir Estijos “darbinin
kų masės”, po “seimo rinki
mų”, ėmė reikalauti “Stalino 
konstitucijos” ir rinkti sovie
tus. Taip pat, kaip ir Lietuvo
je, Latvijos ir Estijos “liaudis” 
subruzdo rašyti rezoliucijas, 
“prašydama”, kad tos šalys bu
tų priimtos į Sovietų Sųjungų. 
Taip pat, kaip ir Lietuvoje, 
Latvijos ir Estijos “liaudies sei
mai” siuntė delegacijas į Ma- 
skvų — ir Maskva jų “prašy
mus” patenkino.

Tik aklas gali nematyti,’kac 
Visa tai buvo atlikta pagal pla
nų, pagamintų Maskvos Krem
liuje.

Tas sovietų imperializmo 
planas buvo pravestas, pasire
miant Raudonosios armijos 
garnizonais, pastatytais Balti
jos šalyse, o ne Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmonių, valia.

(Tęsinys)
Kaip perkūnija giedrių dienų 

trenkė sovietų telegramų agen
tūros gegužės pabaigoje pa
skelbtasis komunikatas, pagal 
kurį Lietuvoje įsikūrusiose rau
donosios armijos dalyse dmgę 
keli rusų kareiviai. Lietuvos 
įstaigos buvo apkaltintos, kad 
jos tyčia pagrobusios rusų ka
reivius, juos kankinusios, no
rėdamos išgauti iš jų karinių 
paslapčių ir t. t.

Reikia turėti bolševikiškos 
propagandos sumtdkinlus sme
genis, kad patikėtum šiems la
bai nevykusiai sugalvotiems 
prasimanymams. Tačiau Krem- 
lio valdovams visos, nors ir 
kvailiausios, priemones yra ge
ros. Lietuvos vyriausybė ir lie
tuvių visuomenė pajuto, kad 
raudonasis caras — Stalinas iš- 
tiese savo kruvinus nagus Lie
tuvos nepriklausomybei pa
smaugti. Tačiau dar nenustota 
paskutines vilties geruoju išsi
aiškinti dėl mestų kaltinimų. 
Todėl Lietuvos įstaigos pradėjo 
stropų tardymų dėl tariamų so
vietų kareivių dingimų. Tas 
darbas nebuvo baigtas, nes to
lesni Įvykiai rutuliojosi tokiu 
greitumu, jog tardymų teko 
nutraukti.

Tačiau ir tai, kas pavyko iš
aiškinti, pirštu prikišamai ro
do, kokių nešvarių priemonių 
ėmėsi Maskva, norėdama ap
kaltinti Lietuvos vyriausybę. 
Pav., aiškiai nustatyta, kad vie
nas rusų kareivis (Šmovginec) 
praleido kelias naktis, būdamas 
mirtinai girtas, su lengvo elge
sio moterimi, kuriai net pali
ko su parašu savo fotografijų. 
Šitų įvykį rusų komisarai pa
naudojo, kaip “Įrodymų”, kad 
anas kareivjs buvęs Lietuvos 
įstaigų “pavogtas ir kankintas”. 
Kitas neva dingęs rusų karei
vis buvo matytas girtas auto
mobilyje su kitais girtais rusų 
karininkais, štai kokiais nusi
gėrusiais tipais naudojosi Ma
skva, norėdama primesti kaltę 
Lietuvos valdžiai!

Matydama Kremlio viešpačių 
provokacijų, Lietuvos vyriau
sybe pasiuntė Maskvon minis- 
terį pirmininkų p. Merkį, prie 
kurio vėliau prisijungė užsie
nių reikalų rninisterfs p. Urb
šys. Tačiau Sovietų vyriausybė, 
su Stalinu priešakyje, nenorėjo 
girdėti jokių pasiaiškinimų. P. 
Merkiui iš Maskvos išvažiavus 
Sovietų vyriausybe pastatė jau 
formalų ultimatumų, kad at
sistatydintų teisėta Lietuvos 
vyriausybė, kad naujoji vyriau- 
sjrbe butų sudaryta pagal Ma
skvos nurodymus, kad butų 
atiduoti teismui vidaus reikalų 
minis teris gen. Skučas ir sau
gumo departamento direkto
rius Povilaitis. Tuo pat metu 
buvo duotas įsakymas Raudo
najai armijai užimti visų Lie
tu vų.

Tokių niekuo nepamatuotų ir 
žiaurių reikalavimų akivaizdo
je p. A. Merkio vyriausybė 
Beikė Respublikos Prezidentui 
atsistatydinimo pareiškimų. Dar 
buvo bandyta suformuoti nau
jų vyriausybę, kurios priešaky
je turėjo atsistoti gen. Raštikis. 
Bet sovietų viešpačių jau nie
kas nebegalėjo patenkinti. Jie 
gen. Raštikio kandidatūrų at
metė, pareikšdami, kad sudary
siu sau priimtinų žmonių vy
riausybę. Sovietams terūpėjo 
vienas dalykas — smurtu okiP 
puoti Lietuvų.

Raudonosios armijos gau-

joms jau pradėjus žygiuoti Lie
tuvon, Respublikos Prezidentas 
A. Smetona nusistatė iš Lietu
vos pasišalinti. Birželio 15 d. 
vakare, kartu su savo šeimos 
nariais ir keliais karininkais, 
A. Smetona automobiliu išvy
ko iš Kauno ir laimingai pasie
kė Vokietijos sienų. Vokiečių 
pusėje visi perbėgėliai buvo in
ternuoti. A. Smetona dabar gy
vena Rytprūsiuose, kur jis yra 
vokiečių apsaugoje. Galima 
įvairiai vertinti A. Smetonos 
pasišalinimų. Bet kas gali Res
publikos Prezidento išvykimų 
smerkti, jeigu Lietuva jau tik
rovėje buvo raudonojoj okupa
cijoj? Gaila, kad paskutinė lais
vosios Lietuvos vyriausybė dar 
turėjo pasitikėjimų Maskvos 
niekšais ir laiku nedavė ženk
lo, kad daugiau žmonių iš kraš
to pasišalintų. Tuomet šimtai 
užsitarnavusių Lietuvos veikė
jų nebūtų atsidūrę GPU kalėji
muose.

Pasišalinus Respublikos Pre
zidentui A. Smetonai, kuris iš 
savo pareigų neatsistatydino, 
valdžiai vadovavo p. A. Mer
kys, nors jis ir buvo atsistaty
dinęs. Bet tikrovėje jo žodis 
jau nieko nebereiške. Visa val
džia faktinai perėjo į sovietų 
pasiuntinybės Kaune rankas. 
Sovietų pasiuntinys buvo jau
nas vyriokas Pozdniakovas, ku
rio pati Maskva, matyti, ne
laikė pakankamai prityrusiu 
Lietuvos egzekucijai įvykdyti. 
Todėl dar birželio 15 d. Į Kau
nu specialiu lėktuvu atvyko 
specialiais įgaliotinis Dekano
zovas. Kas tai per vienas? Jis 
neseniai buvo paskirtas SSSR 
užsienių reikalų komisaro pa
vaduotoju. Bet tikrasis jo ama
tas — čekistas. Ilgus metus sis 
armėnas dirbo kruvinojoj če
ką, dabar vadinama GPU, kur 
paskutiniuoju laiku buvo vy
riausiojo viršininko, irgi kau
kaziečio, Berijus padėjėjas. Tad 
šitas budelis buvo atsiųstas 
Lietuvai pribaigti...

Birželio 16 d. pradėta ieško
ti kandidato naujajai Lietuvos 
vyriausybei sudaryti. Birželio 
17 d. minėtas sovietų pasiunti
nys Pozdniakovas atvyko su 
gatavu vyriausybes sąrašu. Val
džios priešakiu sovietai pastate 
jau* šiame straipsnyje minėtąjį 
Justą Paleckį.

Musų išeiviams šio vyro pa
vardė, be abejojimo, nieko ne
sako. Kas gi yra tas Paleckis, 
kuris apsiėmė Lietuvos nepri
klausomybės duobkasio parei
gų? Jį galima apibudinti vie
nu žodžiu: nenusisekėlis. Už
augęs Rygoj, kur buvo baigęs 
kelias gimnazijos klases, Palec
kis ir butų likęs niekam neži
nomas žmogelis, jeigu nebūtų 
atsiradusi nepriklausomoji Lie
tuva, kurią jis po 29 metų pats 
padėjo pasmaugti. Kai Rygoje 
įsisteigė Lietuvos pasiuntinybė, 
J. Paleckis, kaip šiek tiek pra
sitrynęs vaikinas, buvo priim
tas į pasiuntinybės tarnybą, 
kur pradžioje dirbo raštininku 
pas Lietuvos • karo atstovą. Vė
liau, pradėjus steigti prie pa
siuntinybės Rygoje spaudos 
skyrių,* Paleckis buvo perimtas 
tam darbui, nes paaiškėjo, kac 
jis turi tam tikrą žurnalistin 
talentų. Tuo metu buvęs Rygo
je pasiuntinys, dabar jau a. a. 
Dr. Zaunius, prikalbino Palec
kį tęsti toliau mokslų. Tuo bu
du, Paleckis, gaudamas iš Lie
tuvos pasiuntinybės algą, va
karais mokėsi suaugusiųjų 
gimnazijoje. Rygos lietuvių ko
lonijoje Paleckis buvo gana ak
tingas veikėjas. Turėdamas ne
blogą balsų, jis dainavo chore, 
veikė pažangiojo lietuvių jau
nimo draugijoje “Rūta”. Po 
kelių metų Paleckis iš pasiun
tinybės darbo pasitraukė, per
eidamas mokytojauti Rygos 
lietuvių pradžios mokykloje, 
prieš tai baigęs mokytojų kur

FAŠIZMAS POLITIKOJE
Politikoje sovietų komisarai 

įsteigė Lietuvoje fašistiškų san
tvarkų.

Jie uždarė visas politines par
tijas ir paliko tik vienų teisėtų 
partijų — valdžios partijų.

Jie uždare visų kitų srovių 
spaudų ir paliko tiktai valdžios 
leidžiamus laikraščius.

Jie neva suteikė žmonėms 
visuotino balsavimo teisę, bet 
kandidatus stato tiktai valdžios 
partija. Balsuodami, piliečiai 
neturi jokio pasirinkimo; jie 
gali tiktai “pritarti” tiems kan
didatams, kuriuos valdančioji 
partija paskyrė. Balsuotojas ne
galį net balsuoti prieš, todėl jo 
teisė, kaipo rinkiko, yra suvar
žyta labiau net, nęgu hitleriš
koje Vokietijoje.

Sovietų komisarai, pagaliau, 
panaikino Lietuvoje streikų 
laisvę ir įvedė mirties bausmę 
už “kirsinimų. vienos gyvento
jų dalies prieš kitų”.

Tai grynas fašizmas, kaip 
Italijoje arba Vokietijoje.

Kitusyk bandė įvesti fašizmų 
Lietuvoje Augustinas Voldema
ras, Bet jam nepasisekė. . Pa
leckis ir kiti Stalino klapčiukai 
yra sėkmingesni, nes už jų nu
garos stovi Raudonoji armija 
ir sovietų žvalgyba.

sus. Vėliau Paleckis baigė ir 
suaugusiųjų gimnaziją.

Paleckis tais laikais savo pa
žiūromis buvo artimas liaudi
ninkams. Jis bendradarbiavo 
“Lietuvos Žiniose”, paskum, 
dar Rygoje, pradėjo leisti ilius
truotą žurnalą “Naujas Žodis”, 
kuris vėliau subankrutavo. Kai 
1926 m. susidarė Lietuvoje M. 
Sleževičiaus kairioji vyriausy
bė, Paleckis buvo pakviestas į 
Kauną Lietuvos Telegramų A- 
gcntuios “Eltos” vedėju. Nuo 
to laiko Paleckis jau persi-' 
kraustė gyventi Lietuvon. Jau 
tais laikais daug kas stebėjosi 
J. Paleckio drąsa pasiimti “El
tos” vedėjo pareigas. Nemokė
damas nei vienos dalesnės sve
timos kalbos, išskyrus latvių ir 
rusų, Paleckis aiškiai tam dar
bui netiko. Bet jis visada rėš- 
kė vieną budo ypatybę: jis 
troško garbės, jis norėjo vai
dinti vaidmenį, būti pirmuoju. 
Ta ypatybė pas jį visada pasi
liko. Kai po gruodžio 17 d. per
versmo Paleckis iš “Eltos” ve
dėjo pareigų buvo atleistas, jis 
pasijuto, kad jo karjera pasi
baigė. Jis liko niekur neprita
pęs, nes ir prie liaudininkų jis 
kažkaip neprigijo. Pasilikęs be 
vietos, Paleckis pasidarė Rygos 
latvių bulvarinio laikraščio 
“Jaunukas Žinąs” koresponden
tu Kaune. Jis bandė studijuo
ti Lietuvos universitete, bet 
iš studijų nieko neišėjo.

Nebematydamas galimumo 
normaliai gyvenime prasimušti, 
Paleckis ėmė viską kritikuoti. 
Visi jį laikė kažkokiu origina
lu, kuris mėgdavo švaistytis 
frazėmis, bet niekas su juo rim
tai nesiskaitė. Jis bendradar
biavo keliuose Kauno laikraš
čiuose, skaitydavo paskaitas 
ladiofone. Bet jis taip ir liko 
nepritapėlis. Pavažinėjęs po So
vietų Rusiją, jis apie 1933 m. 
parašė kelionės įspūdžių kny
gelę — “SSSR — musų aki
mis”. Jau ši antrašte rodo, kad 
J. Paleckis nebuvę komunistas. 
Jis į SSSR žiurėjo lietuvio aki
mis, Visi žinojo, kad Paleckis 
yra “kairus”, kad jis mėgsta 
kavinėje papolitikuoti, kad jis 
nori į save atkreipti dėmesį, to
dėl švaistosi frazėmis. Bet ko
munistu niekas jo nelaikė. Tik 
paskutiniaisiais metais, ypač 
po ;jo išsišokimo prie Preziden
tūros, pradėta įtarinėti, ar tik 
Paleckis nebus parsidavęs ko
munistams. Paskutiniuoju lai
ku jis buvo pradėjęs .plačiai 
gyventi, ėmė girtauti, nesiskai
tydamas su išlaidomis.

štai šitą žmogų, kuris pats 
atsistojo ant kojų nepriklauso
mos Lietuvos dėka, kuris visą 
amžių išbuvo niekur nepritapu
siu, kuris nuolat nepasėkmin- 
gai veržėsi į priekį, nenusise
kęs literatas, Įraudęs rašinėti 
nevykusius eilėraščius, — Ma
skvos budeliai parinko Lietu
vos valstybės nepriklausomy
bės duobkasiu.

Šiaip ar taip, būdamas susi
pratęs lietuvis, J. Paleckis sa
vo aukštose Respublikos Prezi
dento ir ministro pirmininko 
pareigose greit pasijuto, kad jis 
tėra marijonete Maskvos bude
lių rankose. Nebegalėdamas su
stabdyti Lietuvos nepriklauso
mybes naikinimo, J. Paleckis 
ėmė reikšti nenormalumo žy
mių. Po kelių dienų, ministerių 
kabineto posėdžio metu, Pa
leckis ėmė kliedėti, kitų .žmo
nių akiviazdoje šaukdamas, kad 
jis visur matąs kraują, kad jis 
savo amžiuje nesąs nužudys 
viščiuko. Einant posėdžiui, Pa
leckis sugriebė ant stalo sto
vėjusią bonką ir ją metė į sie
ną. Matyti, nabago nervai ne
beišlaikė... Po to jis buvo pa
imtas į gydytojų priežiūrą, o 
visos jo tolesnės kalbos, kurias 
jis viešai skaitė, buvo kilų 
žmonių parašytos. Tai]) sovie
tai savo budeliškam darbui 
naudojosi žmogum, kuris jau 
nebebuvo nei sveiko proto. Bet 
tai ir nenuostabu: joks norma
lus lietuvis nebūtų pasiėmęs Lie
tuvos nepriklausomybės duob
kasio pareigų! (Bus daugiau)
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Apie tai, kas yra tikėjimas

PETRAS — Labą vakarą, Jo
kūbai.

JOKŪBAS. — lAibą vakarą, 
mano mieli draugai. Na, o su 
kokiu klausimu šį vakarą atvy
kote?

PETRAS. — O, šį vakarą, tai 
labai svarbiu. Noriva sužinoti, 
kas tai yra tikėjimas?

JOKŪBAS. — Tai rš tikrųjų 
labai rimtas ir svarbus klausi
mas. Mielu noru sutinku pa
svarstyti ir savo nuomonę pa
reikšti. Bet pirmiausia pasa
kykite, kaip jttffts tas klausi
mas kilo?

PETRAS. — Žinoma, kad be
skaitant Romos kataliką laik
raštį, Bostono “Darbininke* 
užtikova straipsnį tą klausimą 
gvildenantį.

JOKŪBAS. — Išklausykime, 
ką tas laikraštis apie tikėjimą 
paraše.

PETRAS. — Jonai, tu pasa
kyk.

JONAS. Mai ‘•Darbinin
kas” iš spalio 13, 1939 m. čia 
gvildenama apie stovį Romos 
katalikų tikėjimo Amerikoje. 
Va kaip parašyta: “Ar tai tikė
jimas, jei sekmadieniais prisi-

paveikslėlių ir vieni kiliems ro
do, kalbąsi, net “funny pic- 
tures” atsineša ir taip dalina
si. Ir tai baigusieji parapijines 
ar net aukštesnes mokyklas.’y

Tai va, Jokūbai, kas mudvie
jų dėmesį patraukė. Ką manai, 
Jokūbai, apie tai?

JOKŪBAS. — Kaip matome, 
čia yra savikritika, čia jau ne
sigiriamą apie katalikybes stip
rumą ir katalikiškų mokyklų 
gerumą. žinoma, kad tai dar 
ne tikėjimas, jei prisipildo baž
nyčios. Dar nebūtų tikėjimas, 
jei minėti jaunuoliai prideran-

viškai kalbant, ir toliau gali
ma sakyti, kad ne tikėjimas, 
kai Romos katalikų kunigai 
rengia piknikus ir ba žaras su 
girtavimais ir gemblefiavimais. 
Dar ne tikėjimas, kai Romos 
katalikų kunigai reikalauja, o 
žmonės riebiai moka už mišias, 
krikštus, šlidbus ir laidotuves. 
Dar ne tikėjimas, kai Romos 
katalikų kunigai, prisikrovė 
turtų, perka sau brangius auto
mobilius, važinėja po tolimus 
kraštus. Dar ne tikėjimas, kai 
kunigai suvažiavę į atlaidus 
kaziruoja ir šnapsuoja. Dar ne 
tikėjimas, kai Romos katalikiš
kuose kraštuose pristatoma

uis tikro tikėjimo reikalavimas 
yra — lai pirmoje vietoje vy
kinti gyvenime tą, ką Kristus 
per daug sykių yra kartojęs: 
Nekraukime turtų čia ant že
mės, neturėkite godumo, neda
rykite kitiems to, ko nenorite, 

j kad kiti jums darytų, iš to jus 
žmonės pažins, kad esate mano 
mokiniai, jei mylėsite viens ki
tą. Tai va Kristaus svarbiau
sieji pamokymai. Ir jie visiems 
suprantami. Kaš apie šituos da
lykus užmiršta, o prasimano 
visokius pasninkus, celibatus;, 
stovylų ir paveikslų garbinimą, 
atlaidus, tas atsitolina nuo 
Kristaus- ir nuo tikro tikėjimo1.

PETRAS. — Jokūbai, tavo 
kalba išrodo tikrai heretiška, 
bet kartu prisieina sutikti su 
tavo teisingais išvedžiojimais. 
Iš tikrųjų, tiesiog nesupranta
ma, kaip tai galėjo atsitikti, 
kad musų dvasios vadai pamir
šo aiškius Kristaus pamoky
mus, o pradėjo prasimanyti vi
sokius niekus ir juos teikti 
mums kaipo tikėjimą.

JONAS. — Ir man dabar da
lykas ima aiškėti. Jei Kristus 
sakė, kad mes neturime krauti 

čia ant žemės, o apašta- 
reiškia, ir jų įpėdiniams

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Nuo mirties 
nepabėgo

gesni.
Jie vaizdavosi, jog patys 

smarkiausi bombardavimai bus 
Londone. Tačiau vienas šito 
kiais sumetimais iš Londono 
išvežtas vaikas Vokiečių bom
bos buvo užmuštas provinci
joj. Bomba krito arti namo, 
kuriame buvo vaikas. Užmušė 
jį ir dar vieną 19 metų mer
gaitę. Tėvai gailisi išvežę vai
ką į provinciją.

• Septyniolika negrų vakar 
buvo federalės grand džiurės 
apkaltinti sulaužymu narkotiką 
įstatymų. Jų (arpe yra Nathafi 
Banks, jo žmona, Emma, ir duk
tė, Mrs. Rosalie Bowman, 349 
East 49 st.
Banks užlaikė 
je, kur visas 
davo.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

$216 S. Halsted St. VlCtory 4965 
Stogus, finas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

daro? Vieni susėdę žiopso ar 
snaudžia visą laiką, net vienos 
sverkamarijos nesukalba. Jau
nieji susėda, atsineša įvairių

’ajsnA Savo

šiama slovylomis, paveikslais, 
kryžiais. Dar ne tikėjimas, kai 
tikintieji pristato laukuose kry
žių, koplytėlių, kai apsikabinė- 
ja rąžančiais, škaplieriais, me- 
dalikėliais, juostelėmis. Ne, tas 
viskas tai dar ne tikėjimas. Tas 
viskas reiškia ne tikėjimą, o 
nutolimą nuo tikrojo tikėjimo. 
Visų minėtų dalykų Kristus

lams, 
kunigams dargi liepė neturėti 
nei aukso, nei sidabro, tai aiš
ku, kad tie paliepimai yra daug 
daug svarbesni, negu prasima
nytas celibatas, pasninkai, sto- 
vylos ir paveikslų garbinimas, 
rąžančių ir škaplierių nešioji
mas. Vienok Romos katalikų

neturi pinigų, kreipileigu
kis į Naujienų spulką, 
gausi paskolą srd Ilgų 
metų.

nereikalavo ir neįsakė jų pil
dyti, Apie tuos dalykus nieko 
neužrašyta cvangelijosc ir to
dėl su tikru tikėjimu jie nie
ko bendro neturi.

1739 So, Halsted St
CHICAGO, ILL.

Tikras tikėjimas yra tada 
tik, kada žmonės gyvena taip, 
kaip Kristus mokino. Pamati-

MADOS

krauti flirtus, o įsako nevesti 
pačių. Arba va, Kristus niekur 
niekada nieko nesakė apie sto*- 
vylų garbinimą, bet liepė apašu 
tafams, reiškia, ir jų įpėdi
niams kunigams, dykai dalyti 
žmonėms visus sakramentus. 
Vienok kunigai prasimanė stou 
vylų garbinimą, o apie dykai 
dalinimą Kristaus paliktų sa
kramentų užmiršo ir iš žmonių 
reikalauja mokesčių. Reiškia, 
Romos katalikui kunigai Kris
taus dovanas pavertė į prekes 
ir iš to krauja sau turtus.

JOKŪBAS. — Jonai, matau, 
kad supranti dalykus.

PETRAS. — Taigi" tikėjimo 
ir šiuo 
vakaro

HElGlNfcS SUKNELĖS.
4397—Sukirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40, 42, 
46 ir 18.
4473«—Sukirptus mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48. 1

Norfcrt gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-. 
kūtę arba priduoti pavyzdžio' 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę h* adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mo. Laišku# reikia adresuoti:

44,

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., ChicagO, Ilk 

čia įdedu 15 centų ir praiau

atsiųsti man pavyzdį No..............«

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

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

So. Halsted St., Chicago, III. (Miestas ir valstijai

Joku-

klausimas apsvarstytas
galime baigti savo šio 
pasikalbėjimą.

Jonas. — ačiū tau,
bai, už gerų išaiškinimą. Eisi
va namo.

JOKŪBAS. — Eikita sveiki, 
mano draugai. Nepamirškita 
užeiti kitą šeštadienį.

Cicero Jokūbas.

Pranešimas Iš 
Boston Shoe 
Krautuvės

BRIDGEPORT.—Boston Shoe 
krautuvės savininkas, p. Harry 
Poticha, asmeniškai manęs pa
prašė parašyti jums ir visiems 
krautuvės kostumieriams šį 
svarbų pranešimų. Būtent, pra
dedant 18 metus musų rūpes
tingo patarnavimo dėl jūsų, 
mes ypač dabar jumis kviečia
me atsilankyti ir pasinaudoti 
musų žemesniomis kainomis 
pirmiaus negu musų perviršio 
stakas bus išdalintas.

Nepamirškit, kad mokyklos 
jau greitai atsidarys ir, kad 
jūsų vaikučiai turės būti ap
rūpinti su naujais bateliais.

Mes jumis patenkinančiai 
aptarnavome per 17 metų ir 
.taip pat jums patarnausime ir 
lateityj. Būtinai pastebėki! mu
są skelbimą, kuris telpa “Nau
jienose" šiandien, ir kitą, ku- 

• ris tilps šeštadienio laidoje.
Mano prisirengimas jums 

patarnauti yra jūsų pačių nau
dai, nes jus pasinaudojate iš 
mano ilgų 
sugebėjimo 
fabrikuose 
rities jąs 
su mano paties gvarancija.

Boston Shoe Store, 
3435 S. Halsted St. 
HARRY POTICHA, Sav.

rugp. Kaltinama, kad 
klubą 33 gatvė- 
btirys susirink-

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

NathAn Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — W h oi e sale
4707 S. Halsted St

Tek Boulevard 0014

LONDONAS, Anglija,
28 d. — Daugelis Anglijos vai
kų buvo išsiųsti iš Londono j 
provincijas. Tėvai manė, kad 
tuo budu vaikai bus daug sau

$OQU&\
U MIRtlMS j

• FOTOGRAFAS

Pančiakų ĮVAIRUMAS MADŲ

Pasirinkimas
Visokios 
Rųšics

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.
Šaukit Tel. VICTORY 006G

;YOUR OLD FURS

Į reNEWeo
FOR ONLY

Pasiuntinį pa- * 
šaukit telefonu I 

STATE 7626 )
LH N, STATE ST.

U. HIRRIKRS J Suite 746 
btate-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUSVisa Tai už s15-00 

— • Permodeliavimas 
Pataisymas 
Naujas 

Pamušalas 
Valymas 
Paliavojimas 
S to rage 

Apdrauda

10 tas Metinis Išpardavimas
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS
APŠILDYMAS

4 kambarių namui

įmokėti 
Mėnesiai

v V išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY C0.
1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4

CONRAD |
FOTOGRAFAS i

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

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

RUDENS
BALTI ... WINE .... MĖLYNI.... TAN

Simfonija Spalvų

Nauji Suedcs 
Alligators 
ElaslicizecJ 
Pamatykit Juos

aukšč.

RED
Nauji!!

1VEDGIES
OXFORDS
PUMPS
STRAPS

Visokio Didumo
Visokio Platumo

CROSS Čeverykai 
Visi

čeverykų
Prisimieruok da
bar. Mes padė
sim jūsų didžio 
čeveryk. į šalį, 
išvengimui nesu
sipratimui

Nauji Čevery- 
kai . . . Naujos 
Spalvos... Nau
jas Materiolas 
nepalyginama

VYRAI!!
PUIKIAUSI ČE- 

RYKAI GERIAUSIU 
STILIŲ. ILGAI DEVE- 

SIT PO

$098
Amerikos 
verte

ankšč.

Pastebėki!
Musų 
Languose

Pilna Eilė Naujos Rūšies FLORSHEIM’S Čeve- 
rykų Vyrams Po *8 95 *9.95 ir Augščiau.

...........“........... — . —............. .... - ....... - - — '

metų patylimo ir 
pigiaus nupirkti 

tuos batelius, kū
pąs mane gaunate

Boston Shoe Store
ATDARA NE

DALIOMIS 
IKI 2:00 P. P.

3435 SOUTH HALSTED STREET
ATDARA J(E- 

DftLIOMIft 
IKI 2:00 F. F.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAIIGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus) tf 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieria i-Gėrimai 

j visas miesn talis.

5031 W. Rooseveit Rd.
CICERO, ILL.

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

ie r.

arcus
RYTINE RA 1)10 

VALANDA
— iš stoties —

Kasdien nuo 8:45 v. ryto
• / iki 9:15 vai. ryto.
Šubatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Edward Mason apleido 
Detroitą

Šiomis dienomis apleido Det
roitą Edward Mason, kuris bu
vo plačiai žinomas lietuvių tar
pe. Tai labai gabus jaunuolis, 
kuris ypač su dideliu atsidavi
mu dirbo meno srityje. Jis pri
klauso Dailės chorui, kur pasi
žymėjo savo darbštumu. Jis ns 
tik gražiai dainuodavo, bet ir 
vaidyboje pasireiškė.

Išleistuvės Masonui buvo su
rengtos rugpiučio 21 d. Daly
vavo choro nariai ir beisboli- 
ninkai. Merginos pagamino už
kandžių ir kavos. Į išleistuves

DETROITO LIETUVIAI- 
PILIEČIAI 

Balsuokite už
. Demokratą

GEORGE G. 
SADOWSKI

Nominuoti jį į 
KONGRESMANO VIETĄ

GEORGE G. SADOWSKI yra ga
bus, veiklus ir teisingas vyras: I 
jis yra en-ergingas kovotojas už | 
teises ir gerbūvį darbininkų ir 
bicdnesriosios klasės žmonių; 
naudai tų žmonių jis daug pasi
darbavo pirmiau būdamas kon- 
grr- rnanu per šešis metus. Apie 
nuveiktus jo darbus geriausia 
liudija Kongreso rekordai. Jis 
yra baigęs universiteto mokslą; 
dalyvauja progresyvėse organi- 
za< ijose ir gerai žino visuomenės 
reikalus, todėl jis turi pilnas 
kvalifikacijas dėl užėmimo Kon- 
gresmano vietos, kuriai jis vėl 
kandidatuoja.

Primary Election atsibus 
Detroite

Rugsėjo-Sept. 10 d.
Visi Pirmo Distrikto lietuviai 

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

susirinko nemažas būrys suau
gusių ir jaunuolių ir visi buvo 
maloniai pavaišinti.

Dailės choro pirmininkas 
George Copp vedė tvarką. Jis 
pakvietė visus iš eilės pratarti 
po kelis žodžius ir atsisveikin
ti su išvažiuojančiu draugu ir 
bendradarbiu. Vėliau pirminin
kas pakvietė ir Ed. Masono 
mamytę pratarti kelis žodžius. 
Ji susirinkusiems tarė ačiū už 
pareiškimą simpatijos jos sū
nui. ‘

Paskutinis kalbėjo pats Ed. 
Masonas. Jis pasakė trumpą, 
bet gražią kalbą karštai dėko
damas visiems susirinkusiems. 
Po jo kalbos pirmininkas 
George Copp nuo visų susirin
kusiųjų įteikė jaunuoliui valy- 
zą (“siutkeisį”) su laišku.

Išleistuvės buvo labai pavyz 
dingos ir gražios. Smagu buvo 
pažiūrėti, kaip Dailės choro na
riai puikiai sugyvena. Tai lyg 
viena šeima.

Beje, jaunasis Masonas išvy
ko į VVashingtoną, D. C., kur 
jis gavo tarnybą fedcralės val
džios įstaigoje.

Eeisbob komandos 
piknikas

Detroito lietuvių beisbolo ko
manda rugp. 17 d. turėjo pik- 
n ką, kuris labai gerai nusise
kė. Publikos dalyvavo daug, — 
buvo nemažai profesionalų, 
biznierių ir šiaip piliečių. Bu
vo kviestas atvažiuoti lietuvis 
Barney McCoskey, kuris lošia 
su Detroit Tigers komanda.

Ir jis nepasididžiavo atva
žiuoti. Atvažiavo su savo senu 
tėveliu ir kitais giminėmis. Jo 
atvykimas padarė didelį įspūdi 
usirinkusiems.

B. McCoskey yra 26 metų 
mžiaus. Jis turi brolį, seserį 
r seną t“ve į. Ma’onu, kad jis 

su lietuviais ryšių nėra nutrau
kęs.

Komu.’acių prakalbos
Detroito lietuviški komuna- 

ciai rugsėjo 15 d. rengia pra
kalbas. Galima iš anksto pasa
kyti, jog tose prakalbose bus 
bandoma nuba’tinti Justo Pa
leckio judošiški darbai bei gar
binama kruvina Stalino dikta
tūra.

Įdomu, kad tas prakalbas

rengia jau mirusio ir palaido
to “Kongreso” skyrius, ku
riam tik keli komunaciai be
priklauso. >

Savo vardu tie šarlatanai bi
josi rengti, tad bando pasislėp 
ti už nugaros tokios organiza 
cijos, kuri jau faktiškai liko 
likviduota.

Dailės cho/o pikn kas
Dailės choro piknikas įvyks 

rugsėjo 8 d. Capitol parke 
Pradžia 12 vai. dienos.

Choras kiekvienais metai-; 
rengia didelį metinį pikniką 
kuriame yra renkama gražuo 
lė. Trims pirmosioms gražuo
lėms yra skiriamos piniginė, 
dovanos. Vadinasi, trys mergi
nos, kurios lieka išrinktos kai
po gražiausios, gauna tas do
vanas.

Choro piknikas turėjo įvykti 
rugpiučio 25 d., bet dėl nepa
lankaus oro jis liko nukeltas.

Taigi įsitėmykite, kad choro 
piknikas ir gražuolių kontestas 
įvyks rugsėjo 8 d. —Rep.

“Field Day” Pikniko 
Darbininkai

Šie- draugai ir draugės pa
tarnaus “Field Day” piknike š 
sekmadienį, rugsėjo 1 d., Li
berty Grove darže, Willow 
Springs, III.

A. Narbutas
W. V. Mankus 
K. Liutkus \ 
A. Bulis 
F. Rubašius 
W.. Ambrozas 
A. Misevičius 
A. Kazlauskas 
P. Artišauskas 
J. Puniška 
Geo. Sharkiūnas 
P. Povilonis 
P. Burba 
J. Jasinskas 
A. Kondrotas 
J. Kondroška 
J. Mankus 
A. Dainis
Musų gaspadinės:

P. Misevičienė
A. Ambrozienė
B. Rubašienė 
M. Jasinskiene 
D. Mankienė

Visi darbininkai prašomi s’.i-

Specialia Šventėms 
Išpardavimas

Ir vėl sulaukiame to laiko, 
kada šventė išpuola pirmadie
nį. Tai reiškia, kad daugelis 
šeimynų planuoja kur nors iš
važiuoti — taip sau pasivaži
nėti1 arba aplankyti gimines.

Kaip ten nebūtų, maistas lo
šia svarbią rolę per šventes. 
Padėti šeimynoms pirkime ir 
naruošime valgio, Midwest 
krautuvių savininkai suplana
vo specialį išpardavimą. Tas 
išpardavimas yra pilnai apra
šytas Midwest krautuvių pagar
sinime, kuris telpa šiame laik
raštyje šiandien. Jeigu jį per
žiūrėsite, rasite visą eilę pui
kių bargenų.

kurį jums suteikia šie patyrę’ 
groserninkai. |

Taigi, planuojant maisto, 
pirkimą šventėms, jeigu kur 
išvažiuosite arba lauksite atsi
lankančių draugų ar giminių, 
padarykite savo maisto pirki
nius Midwest krautuvėse, čia 
jums užtikrintas pasitenkini
mas ir tikriausi bargenai.

(Skelb.)

Visados atminkite, kad per
kant Midvvest krautuvėse, jus 
pelnijate. Pirmiausia, jums už
tikrinta geriausia kokybė. An
tra, jus sutaupysite daugiau 
pinigų, nes kainos visados že
miausios Midwest krautuvėse. 
Irgi, jums patiks patarnavimas

Menininkų Domei
PRANEŠIMAS CHORAMS

Dėl pasitarimo yra kviečia
mi žemiau pažymėtų Chorų 
Valdybų arba šiaip paskirti na
riai, taipgi ir Chorų Vedėjai. 
Štai tie chorai: Pirmyn, Biru
tė, K. J. Ratelio, Naujos Gady
nės, Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras.

Susirinkimas įvyks antradie
ni, rugsėjo 3 dieną, 7:30 vak - 
ro, Neffo svetainėje, 2-135 S 
Leavitt St.

X. Shaikus.

TAUPYK PINIGUS
KORESPONDENCIJA

Harvey, III.
Harvey Lieiuvių KuKuros 

Draugijos draugiškas iš
važiavimas

Nariai, kurie norite tame iš- 
ažiavime dalyvauti, kreipkitės 

į rengimo komisijos narius — 
J. Yzbicką ir A. L. Skirmontą 
arba į draugijos valdybos na
rius. Iš jų gausite visas infor
macijas.

Nuo narių bus imama 75 
centai, o nenariai, kurie norės 
tame šeimyniškame išvažiavi
me dalyvauti, turės užsimokėti 
$1.00.

sirinkti 10 vai. ryto, Liberty 
Grove darže.

Field Day Komisija.

Garfieldparkiečių 
Ūabor Day Piknikas

Garfield Park Lietuvių vyrų 
ir moterų Pašalpinis Klubas 
rengia Labor Day pikniką, Li
berty Darže (buv. Dambrau
sko farmoj). Bus “baseball” 
lošimas tarp^ Red Rose ir West 
Side Boosters komandų. Muzi
ka Paul Eitmontd ir jo orkes
tro. Bus ir žaismių ir dovanu.

(Sk.)

GAUKITE GERESNĮ MAISTĄ
PIRKITE “MIDWEST STORES”

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS! PF.TN. IR SUB., RUGP. 3» ir 31

“Midvvest” Puikiausios Kokybės, Tyros Smetonos

SVIESTAS Sv 29c
“Midwest” Puikiausi Golden Santos

KAVA 1 sv. maiš. 13c 3 sv- maiš. 39*
Pure Večetable Shortening

CRISCO 1 sv. ken. 16c. 3 sv. ken. 435*
Tikri Tmnortuoti “EUROPA”

KUMPIAI 10-12 sv. blėk. Tik visas Sv. 49^

PEČIŲ DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

2- 3 kambarių Oil Burneriai
verti $40, po ....... $29.50
3- 4 kambarių Oil Bumeriai,
verti $69, pj ....... $49.50
1-5 kambarių Oil Burneriai, 
po .................. $59 ir $69
Vainų sumažinimas anl vi
sokių pečių: anglinių, gasi- 
nių, gaso ir anglimis koin- 
bindeija.

DETROITO LIETUVIAI—PILIEČIAI 
15-to Kongrekionalio Distrikto, Balsuokite už 

Demokratą —, Lietuvį— 
FRANK MARKAVICH

dėl KONGRESMANO VIETOS
FRANK MARKAVICH yra jaunas, 
n'dingas ir veiklus vyras, baigęs 

Aukštąja mokyklą. Jis yra didelis Te
mpias Demokratiškų principų ir per 
ilgus meUis darbuojasi Demokratų 
partijai. Priklauso prie Michigan Val
kti jos Mokytojų Sąjungos; Detroito 
LUtuvių Demokratinės Sąjungos ir 
nrie daugelio kitokių progresyvių or- 
7?n:'ac’jų ir jose vadovauja. Jis ga
ilis 'mlbėtoj^s ir tvirtas ginėjas visuo
menės reikalų. Jo mokslas, patyrimas 
r ve’kmė daro jį .minai tinkamu dėl 
Koneresmano vietos, dėl kurios jis 
kandidatuoja. Frank Markavich yra 
o:rmas Detroito lietuvis, siekiantis 
aukštesnės vietos valdžioje. Todėl visi 
lietuviai 15-to Distrikto yra kviečiami 
naremt’ jo kandidatūrą, kaipo savo 
tautieč/•, ir nominuoti jį savo Kon
gresmanu. Primary Election dienoje, 
10 RUGSĖJO-SEPTEMBER.
V. B., LITHUANIAN DEMOCRATIC ASSN. CORRESPONDENT.

JACKySWIFT»

Komisijai bus didelis paleng
vinimas, jeigu ji iš anksto ži
nos, kiek žmonių tame išvažia
vime dalyvaus. Tai svarbu tam, 
kad butų galima tinkamai vis
ką paruošti. Todėl malonėkite 
visi, kurie norite išvažiavime 
dalyvauti, iš anksto užsiregist
ruoti. —A. L. Skirmont,

Komisijos narys.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Graikai ruošiasi 

karui
BERLYNAS, Vokietija, rug

piučio 28 d. — Iš Alenų gau
ta žinių, kad graikų vyriausy
bė įvedė griežčiausią benzinos 
kontrolę. Visa benzinos atsarga 
yra vyriausybės kontrolėje ir 
niekas neturi teisės benziną 
prekiauti. Vyriausybė daro at
sargas karo reikalams. Turima 
žinių, kad dabar Graikijoj esan
čios benzinos pakaks tiktai ke
turioms savaitėms. Jeigu pra
sidėtų karo operacijos, tai jos 
tuojau pritruktų. Todėl vyriau
sybė ir nori pirma garantuoti 
reikalingą benzinos kiekį karo 
reikalams.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

b.,.——.......... i.įH L . . i.n<
o 1

Kazys Surado
Petrą

BRIDGEPORT. — Vietos biz
nierius p. Kazys Dankevičia 
užlaiko valgomų prekių krau
tuvę adresu 1125 W. 31st St. 
Jisai gerai žinojo, kad brolis 
Petras gyvena Somcrville, 
Mass., 9 Adelaide Rd., bet per 
eilę metų negavo jokios žinios 
nuo jo. Kiek laiko atgal Kazys 
pamatė “Naujienose” žinutę, 
kad Dėdės Pasakoriaus sūnūs 
yra atvykęs iš Bostono, tai ir 
pasileido surasti Dėdę Pasako
rių. Tas buvo labai lengvas da
lykas, nes reikėjo ateiti į p. 
Budriko krautuvę ir jau pasa
koriaus adresą turi. Na, ir taip 
greit, kai laiškais apsimainė su 
Bostonu, taip greitai ir brolis 
Petras buvo surastas, — svei
kas ir gyvas.

Magaryčioms dar pridėta, 
kad Petras Dankevičia taipgi 
asmeniškai pažįsta ir Dėdę Pa
sakorių. Reikalas baigtas.

—VBA.

LUX FLAKES Maži 9<į Dideli pak. 22 
“RINSO” 2 maži 17$ Dideli pak. 19$ 
ARGO GLOSS STARCH (Krakmolas) 1 sv. pak. 2 už 15c 
“KING KOLE” RŪKYTI CALAS KUMPIAI S v. 19^c

"RED CROSS” ŠPAGETAI ar Makaronai - sv pak. 2 už 17c
Cali^T’nijoc

PYČES No. 1 aukšti kenai 2 19*

“SALA D A” JUODA ARBATA Maži pak. 9c. 14 sv. pak. 19c

“FRENCH’S” PRIRENGTA MUSTARDA 2 džiarai 17c

“LIBBY’S” CORNED BEEF 12 unc. ken. 23$

“TASTE1VELL” Rūgščios Vyšnios No. 2 kenai 2 už 23c 
“TASTEWELL” Balti LIMA BEANS No. 2 kenai 2 už 19c 

“CRACKER JA CK” 3 pak. 1Q*
“DOUBLE'COLA’’ 12 uncijų boirkutės 6 už 25c
P”’kus rpVInmiinš Val-onoiq
GRANDŽIAI 288 dydžio 2 tuz- 35*
PUIKUS CALIF. ICEBERG SALOTAI Didelės galvos 5c

RAUDONAI PRINOKUSIOS TOMATĖS 3 sv. 13£ 
“GOLD DUST” 2 maži 9c Did. pak. f 
LIFEBUOY MUILAS 3"Vž~17<
LUX MUILAS 3 už 17£

“BUYING BRAND” MINCE HAM Sv. 22c

“NORTHERN”
ruliai 19*KITCHEN PAPER TOWELS ..............

Pirkite tose krautuvėse, k u 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

mortdifrm tor et PAPER 4 roliai 22c
MES- PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNA^”ŠTAMPAS

— *****  ■ ■■ ■> ————•

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

Naujos 1911 metų radios. 
Perkant DABAK, duodama 
didelė nuolaida už seną ra
ino ant ZENITU, UNIVER- 

SAL radio su baterėmis ir 
elektra. Tikra kaina $29.95.

Nuolaida $10, už tik
519.95

Kitos elektrikines ir paneša
mos radios už

$8.95
ir aukščiau.

Jos.F.Budrik
FURNITURE 

HOUSE
3409-11 S. Halsted St.
3417-21 S. Halsted St.

Tek YABDS 3088.

WCFL Radio Programas 
nedėlios vakare, 9 valandą

■HE AURORA 
15 NEARING 
THE SURFACE 

AFTER IT5 
FEARFUL 

EXPERI ENCE

QUICK, JIMMY! grab a solt 
PROJECTORl THI5 FELLOW 15 BIG

ENOUGH TO WRECK U5 IF HE CHARGE5
THE CONTROL ROOM.

DEPTHS.



Penktadienis, rugp. 30, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.
Mikas Šileikis

Atostogos Ant Ratų
(Tęsinys)

Stoughtonas turi seniadsią 
inuzikalę draugiją, suorgani
zuotą 1783 metais. Sakyta or
ganizacija savo repeticijas jau 
laike 1762 metais. Taigi drau
gija sulaukė 178 metų amž.

C. Vermauskas—dailininkas.

Šis miestas be kitų profesio
nalų, turi ir lietuvį dailininką, 
gal būt, jis yra vienintelis ši
tame mieste dailininkas. Jo 
vardas yra Charles Vermaus- 
kas. Gyvena adresu 40 Green 
st. Vieną vakarą turėjau pro
gos atsilankyti pas kolegą stu
dijoje. Jis gyvena Stoughtono 
priemiestyje, kur aplink jo na
mą ir studiją auga gražios gė
lės ir žaliuoja akies plotu už
matomi laukai. Jo studija pui
kiai įrengta, turi žiemių švie
są. Antrame aukšte turi antrą 
studiją.

P-as Vermauskas yra dar 
jaunas žmogus. Amerikoje gi
męs, aukšto išsilavinimo kaip 
mene, taip išsimokslinime. Il
gą laiką studijavęs pas garsų 
dailininką vardu Lamb. Jis tu
ri daug gerų ir įdomių kuri
nių. Jo mėgiamiausia plasti
kiniame mene sritis, yra vieto
vaizdžiai ir stiljefai. Piešia 
daugiausia Naujosios Anglijos 
vietovaizdžius, kurių gamta 
čia nepašykštėjo, ypačiai kai 
ruduo ateina. Visi jo rudens 
peizažai labai patrauklus. Jis 
taip pat dirba savo pasteles 
dažus. Sako, esą geresni ir 
saugesni. Man geriau patiko 
jo pastelės kuriniai kaip alie
jaus dažų.

P-ui Vermauskui priminiau 
dalyvauti lietuvių dailės paro
doje Chicagoje, kai tokia pa
roda bus rengiama. Beje, jo 
du kuriniai yra patalpinti 
Slou^lMmb’ vie^ąjaWe knygy
ne- Kitas kūrinys — Lietuvių 
salėje.

Filatelistas ir numizmatikas.

Povilas Jatulevičius yra fi
latelistas ir numizmatikas. Jis 
turi surinkęs visokiausių retų 
daiktų: pinigų, medalionų, re
likvijų ir 11. Turi labai gražų 
krasaženklių rinkinį. Be to, ir

literatūra domisi. Turi surin
kęs apie 10,000 lietuviškos po
ezijos; kai kurios eilės labai 
senos. Turi visus lietuvių laik
raščius ir žurnalus surinkęs 
po vieną kopiją Amerikoje ir 
Lietuvoje leidžiamus bei pir
miau išleistuosius.

Jo knygyno lentynos lūžta 
nuo knygų. Mat, provizorius 
Jatulevičius kolektuoja lietu
vių knygas. Jo noras yra turėti 
kiekvieną lietuvišką knygą, 
nežiūrint to, ar ji išleista A- 
merikoje, ar Lietuvoje. Lietu
viškąją Enciklopediją jis la
bai mėgsta- Apdaryta gražiuo
se paauksuotuose apdaruose, 
kurią laiko po ranka kone 
kasdien dulkes nušluosto, kad 
žibėtų. Gal jis turi priežasties 
šią knygą prižiūrėti, nes Enci
klopedijoje aprašo jo darbuo
tę Amerikoje kaipo vaistinin- 
ko-botaniko.

Bežiūri nėjant p. Jatulevi- 
čiaus biblioteką ir kitas įdo
mybes, atvyko Dr. Jonas Rep
šys iš Cambridge, Mass. su 
naujutėliu Packard automobi
liu. Truputį vėliau, atvyko ir 
Dr. J. Pašakarnis iš Bostono 
su žmona. Dr. Repšį pažinojau 
nuo senų laikų, kuomet mu
dviem kartu teko “Keleivyje” 
darbuotis, bet su Dr. Pašakar- 
niu teko pirmą kartą susipa
žinti, nors iš jo darbuotės vi
suomenėje, jo vardas mums 
buvo gerai žinomas.

Besikalbant apie meną, Dr. 
Pašakarnis prisiminė apie Pet
ro Rimšos “Artoją”, kuris da
bar yra Boston Museuni of 
Fine Arts- Sako, jog kūrinys 
dar nėra baigtas išmokėti 
skulptoriui už atliejimą, ’ ta
čiau su laiku busią galima tai 
padaryti.

Dr. Pašakarnis daug dirbo 
tuo liksiu, kad Bostono lietu
viai įamžintų lietuvių, po 
draug ir Lietuvos vardą me
no muziejuje. Turiu pasakyti, 
kad buvo atliktas labai vertin- 
tingas darbas. P. Rimšos “Ar
tojas” dabar stovi didokame 
muziejaus kambaryje prie di
džiųjų durų nuo Fenvvay gat
vės pusės. Kiekvienas gali ma
tyli, nes netoli tos vietos yra 
vandens fontanas.

Z

MAGDALENA YAKŠTIENĖ,
po tėvais Simonaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 29 d., 9:30 valandą 
ryto, 1940 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Vilkaviškio aps
krity, Alvito parap., Geikarių 
kaime. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juolapą, dukterį Annet- 
te, ir žentą Joną Yuknius, 
anūką Joną, du brolius: Anta
ną ir Kazimierą Simonaičius 
ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks pirmad., rugsė
jo 2 d., 2 vai popiet. Iš ko.pl. 
bus nulydėta į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Magdalenos Yakš- 
tienes giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Duktė, žentas, Anū

kas, Broliai ir Giminės.
• Laid. Direkt. J. F. Eudei- 

kis, Tel. YARDS 1741

Pas draugus So. Bostone.

Nuvykome į South Bostoną 
aplankyti senus draugus ir 
pažįstamus. Man rūpėjo ap
lankyti draugus keleiviečius, 
kur prieš 21 metus ten dirbau. 
Žmona irgi buvusi bostonietė, 
kurį prieš 17 metų apleido. 
Rodos, tai smulkmena, bet ge
rų draugų niekuomet negali 
pamiršti. Pirmiausia užėjome 
į “Keleivio” redakciją. Rado
me drg. Michelsoną ir drg. 
Jurgį Gegužį. Vėliau atėjo ir 
drg- Krukonis. Drg. Gegužis 
ilgai žiurėjo, kol pažino savo 
“Mykalioką”, lą mažytį binzo- 
ką, kadaise “K.” prie linotypo 
ir raštinėje dirbusį.

(BUS DAUGIAU)

PRAKALBOS!

NACJ.JlENŲ-aCME Teinnnorn
Gen. George C. Marshall (po kairei), J. V. armijos štabo viršininkas įstebi ka

ro manevrus. *

Diena Iš Dienos
Rytoj Vestuvės
I. Barsevskiutės
Su Ed. Daunoru

Rytoj, rugp. 31 d.', pp.
ir Juozapas Barsevsky (Bar
šauskai), 4156 Archer Avė., iš
leidžia savo mylimą ir gabią 
dukrelę, Izabelą, persimainyti 
amžinais prižadais su mar- 
ųuetteparkiečių biznierių sūnu
mi, Edvardu Daunoriu.

Labai įdomios dvejos pra
kalbos įvyks Biblijos Tyrinė
tojų Konvencijoj, sekmadienį, 
rugsėjo 1 d., 1910 m., Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Lygiai 3 yaL 
popiet. Kalbės brolis J. R. Mu
zikantas iš Brooklyn, N. Y., 
temoje “Busiančioji- Žemės 
Garbė”. Kita paskaita lygiai 
nuo 4:30 popiet. Kalbės S. Be- 
neckas, temoje “Kodėl Dabar 
Pasaulis Dega Ugnyje”. Šios 
įdomios temos bus įrodytos iš 
šventraščio ir jos yra skiria
mos specialiai dėl publikos.

Todėl kviečiame dalyvauti 
ir girdėti tuos stebėtinus daly
kus.

Bukite užtikrinti, kad busit 
smagus.

Įžanga veltui. Rinkliavos nN- 
bus-

Ieva

CLASSIFIED ADS

Apsivedė 
A. Povilonytė

joje, 3133 S. Halsted St.
Konvencija atsidarys 

dienį, 2 vai. po pietų.
šešta

Kalbė:

vio- 
ženy-

Pereitą penkiadienį dar 
na jauna pora suėjo i 
binį gyvenimą, — tai Anloi- 
nette Povilonytė ir Frank Vait
kus. Paėmė civi’į šliubą ir jo
kios puotos neturėjo — tikrai 
proletariškai.

Jaunavedžiai laikinai apsigy
veno pas jaunosios brolį Brigh
ton Parko kolonijoj.

Kaip Antanina, laip ir Pra
nas priklauso prie L.J.K. Ra
telio ir kitų lietuviškų drau
gijų.

Linkiu jaunajai porelei- daug 
laimės ir ilgo laimingo vedybi
nio gyvenimo.

gas iš Pittsburgh, Pa., ir Bro 
lis J. R. ‘Muzikantas iš Brook 
lyn, N. Y. Kitas 2 dienas atsi 
darys nuo 9 ryto ir tęsis iki ( 
vai. vakaro. Visi be skirtume 
esate kviečiami dalyvauti m i 
notoje konvencijoje. Įžangi 
veltui. Rinkliavos nebus. (Sk/

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1940 Metams

Ratelietė.

Grįžo Iš 
Pittsburgho

BRIDGEPORT.—Ponai Alice 
ir Johas Daučiunai buvo išvy
kę į Pittstyįirgh, Pa. atlankyti 
savo senų draugų ir pažįstamų. 
Atsargiai rVažiuodami, jie grįžo 
į 11 valandų^ Sako, buvo labai 
Vaišingai priimti pas vietos 
draugus Mickumis, Petrulius, 
Ambrozus—Frank ir Vincenla. 
Atostogos buvo lik vieną sa
vaitę, bet labai smagios.

P-ai Daučiunai užlaiko taver
ną prie 3300 S. Union Avė.

—VBA.

ROSELANDO LIETUVIŲ MO 
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 I 
TAMS: Matildą Slančauskienė 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut.
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So. State 
St.; Paulina Stasiulis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenuę.i ,

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIOS millinery 
trimmer. Clare-Ann Hat Co., 153 
North Wabash. Kambarys 207. nIi

k
PATYRUSIOS OPERATORS, 

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

MERGINA, ABELNAM NAMŲ 
darbui, kuri myli vaikus Nereikia č 
virti. Gyvenimas vietoj. Tel. INDe- p 
pendence 5152. r

v
OPERATORS, DIRBTI dienomis Jį 

ar naktimis, patyrusios .prie single u 
needle kalnierių mašinų. Mes ga- c 
rantuojame jūsų užmokestį. Econo- - 
my Products Corp., 512 So. Peo
ria, 2 aukštas.

MERGINA, BŪTI. Biskį virti, at- . 
likti namų darbą. Maža šeima. $8 į 
iki $10. MIDway 1790.

REIKIA PUSAMŽIĖS MOTE
RIES prie namų darbo. metų
kūdikis. Gyvenimas vietoj. 3800 S. ( 
Emerald, YARds 6508. •1

■ MERGINA-MOTERIS abelnam
namų darbui. Gyvenimas vietoje. 
$7.00. CRAwford 8408. ?

HELP WANTED—MALĖ r
" Darbininkų Reikia
; REIKALINGAS sėlsmanas par- 
) duoti aliejų. Geros pajamos. Gali 
. dirbti pilną laiką arba dalį.

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

1
) BRONZE IR ALUMINUM Fit- 

ters. Turi mokėti skaityti Blue 
Prints. E. M. Weymer Co., 2820 
West Grand Avenue.

FURNISHED d00MS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

GRAŽUS, ŠVARUS kambarys 
rendai. Su ar be valgio. Mrs. Pau- 

i- zer, 3508 So. Maplcvvood.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

WESTERN BEDDING QUILTS 
Pūkų patalai su jūsų plunksno- 
is. Patarnavimas viena diena. Mes 
vežame tr atvežame. Siuvam ir 
ildras. Tel. PROspect 1931. 5216 
o. VVestern Avenue.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan- 
is, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
istatome bile kur. Pašaukite ar 
išykite dėl daugiau informacijų, 
ien tik nacionaliai žinomi daiktai 
indasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
linus, 6343 S. Western Avė., Chi- 
igo. III. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI GERA BUČERNĖ 
grosernė; su namu ar be namo, 

/arbi .priežastis. Box 2409, 1739 
j. Halsted Street.

PARSIDUOŲA ARBA mainysiu 
rosernę-bučerrię su namu ir vi- 
is įrengimais. Dėl informacijos 
ukit Englewood 9134.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
storanas. Randasi tarpe dirbtu- 
ų. Illinois Tavern, 6818 South 
licago Avenue.

TAVERNAS IR NAMAS Parda- 
mui. Seniai įsteigtas. Pigiai. 1926 
analport Avenue.

PARDAVIMUI pilnai įrengtas ta
vernas. Parsiduoda už labai neper- 
didelę kainą. 2131 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

rast. RENDON GRAŽUS fornišiuotas 
kambarys .prie mažos šeimynos. Ge
ra transportacija. 1810 So. Peoria 
Street.

STATYTOJAI IŠMAINYS arba 
parduos naują, modernišką, 6 kam- 

I barių rezidenciją. Vėliausio plano 
| ir mados.

ANT RENDOS KAMBARYS, mo
derniškas, šviesus, gera transporta
cija, pavieniui ar vedusiai porai. 
3938 W. 63rd Place. Tel. HEMlock 
6180. A

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

Hemlock 8300

Prasidėjim.o P. š. bažny- 
kaip 5 vai. vak. Po prie- 
ir žiedelių sumainymo, 

7 vai. vak. Dariaus-Girč-

Jonas Kareiva, 
Svečias Iš 
Newark, N. J.

naują gyvenimą Izabelą su ledu
ku įvyks Brighton Parko Ne
kalto 
čioje, 
saikų 
kaip
no salėje, 4414 So. W ėstom 
Avė., įvyks iškilmingas vestu
vių pokylis, kuriame dalyvaus 
daugelis pp. Barsauskų bei pp. 
Daunorų užkviestų asmenų.

Pereitą antradienį, rugpiu
čio 27 dieną, atvažiavo Jonas 
Kareiva pas savo 
Kareivą, 4644 S. 
Chicago. Žinomą 
tuvių darbuotoją

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

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

SUSIRINKIMAI
Pagelb

SLA 238 KUOPOS Brighton 
Parke susirinkimas įvyks antradie
nį, rugsėjo (Sept.) 3 d., K. Gra- 
monto svetainėje, 4535 So. Rock-

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

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo.

Ed. Daunoras

Jaunosios tėvai yra savinin
kai Electro Cast Steel Foundry 
Kompanijos, 4701 West 15th 
place, Ciceroje. O jaunojo tė
vas yra lietuviams žinomas 
alaus distributorius.

Abu jaunieji 
nariai Lietuvių
Klubo ir dalyvauja plačiame 
lietuvių visuomenės veikime.
♦ Linkime porelei daug laimės 
ir pįisėkmingo g^enimo.

Drg.

yra veiklus 
Universiteto

brolį Wm. J.
Paulina St., 

Chicagos lie- 
ir biznierių.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

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

Union 
rast., 
Mali- 
South

well St., kaip 8 vai. vakaro. Visų' šiaurvakary miesto ribų. Reikia tik 
narių užduotis atsilankyti ir aptar
ti naujų narių pagerbimui rengia
mą vakarą, kuris įvyks rugsėjo 23 
d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

F. T. Puteikis, sekr.
4629 So Washtenaw Avė.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PA
ŠALPOS KLUBO mėn. susirinki
mas įvyks rugsėjo 1 d., Hollywood 
svet., 2417 West 43rd St., 12 
dieną. Mėnesinės duoklės bus 
imamos nuo 11 vai.

—Helen Chapas,
DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 

ŠIRDIES VIEŠPATIES JĖZAUS 
laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, rugsėjo 1 d., 1 vai. popiet, 
Chicagos Lietuvių (jAudijlorijoje, 
3133 So. Halsted St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes randa 
daug svarbių dalykų aptarti.

—Nut. rašt. Frank Bakutis.
SIMANO DAUKANTO DRAUGI

JOS mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 1 d., 12 vai. 
dienos Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėje, 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas svarbus, todėl kiek
vienas narys .privalo būti. Taipgi, 
kurie nariai esate pasilikę su mo- 
kestimi pasirūpinkite apsimokėti.

—P. K. sekr.

$200 cash, kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais. Box F 92, 1739 South 
Halsted St. •

vai. 
pri-

rast.

keletą dienų ir 
čionai randasi 

ir profesionalų, 
ir pečius trau- 
rytinėse valsti- 

tolo nega-

Jonas Kareiva dar yra neve
dęs. Newarke turi gerą ir at- 
sakomingą vietą, yra užveizda 
gražios ir garsios pasilinksmi
nimo vielos. Ji.s pabuvęs Chi- 
cagoj vos tik 
pamatęs kiek 
lietuvių biznių 
tiesiog nustebo 
kė. Sako, kad
jose lietuviai nei iš
Ii susilyginti su Chicagos lie
tuviais. Pats Chicagos miestas 
jam irgi labai patikęs.

Jonas Kareiva, smagiai ir 
maloniai praleidęs laiką pas bro
lį ir pažįstamus, šiandien, rug
piučio 30 dieną, grįžta atgal j 
Newark, pilnai patenkintas ir 
prisirinkęs daug gražių įspūd
žių iš Chicagos ir chicagiečių.

Biblijos Tyrinėtojų 
Konvencija

Generalinė 3 dienų konven
cija atsibus šeštadienį, sekma
dienį ir pirmadienį, rugpiučio 
(August) 31. rugsėjo 1, 2, 1940 
m. Chicagos Lietuvių Auditori-

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAlS. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank JakaviČia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J.
- Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 

Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Žli
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashlahd Aye.

L. žagąri«čių kliubo Val- 
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Clevelaad

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

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

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankaųskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—-Peter Viršila, 8435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
'Kikas. 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

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. SUROMSKIS, 
So. Western Avenue 
Republic 3713.

3 KAMBARIŲ MEDINIS Cotta- 
ge. Lotas 100x125. Randasi 2627 
North Moody. $2800. Savininkas, 
6952 West Oakdale Avė.

NEPAPRASTI
BARGENAI

2 fialų, 5-4 kambarių, nauji 
mūriniai namai, įrengti su vė
liausiais pagerinimais, randa
si prie Marąuelte Parko. Labai 
prieinama kaina, cash $1500 
ar daugiau, šie namai randasi 
7235-7239 So. California.

turiu gerą hargeną 
namai ant vieno lo

to, 5-6 kamb.
kamb. užpakly.
$3900, įmokėti
gi a u. Rcndų neša $74.00 į me
nesį. 1529 So. 49111 Ct., Cicero-

Taipgi 
Cicero, 2

fronte, ir 5-4 
Kaina tiktai 

$500 ar dau-

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė

Tel. Grovehill 0306.

PARDAVIMUI DVIEJŲ pragyve
nimų namas su maudynėmis. Par
duosiu pigiai. Priežastis, senatvė— 
našlė. Klauskit Mrs. Walavicz, 2153 
West 24th Street.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ me
dinis, kampinis namas, grosemė. 
Kaina $3,900. Southsidėj. YARds 
0851.
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Auga Skaičius 
Sergančių Vaikų 
Paralyžium

Dr. Herman N. Bundensen, 
sveikatos departamento prezi
dentas, praneša, kad Chicagoje 
sergančių vaikų paralyžium 
(infantile paralysi.s) skaičius 
žymiai padidėjo — daugiau ne
gu paprastai šiuo sezonu. Per 
pirmas 27 šio mėnesio dienas 
sveikatos departamentui buvo 
reportuoti 18 naujų ligonių, 
sergančių ta liga.

: t .
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Paprastai ta liga padidėja 
rugpiučio ir rugsėjo mėnesiais, 
Dr. Bundensen sako, bet jis 
bijo, kad šį metę daugelis chi- 
cagiečių gali užsikrėsti ta liga 
nuo atvažiuojančių iš šiaurinės 
Wisconsino dalies, kur ūmiai 
vaikų paralyžium sergančių 
skaičius pakilo Iki šimto. Nors 
apie tai dar nieko tikro nėra 
žinoma, manoma, kad ir sveiki 
žmonos gali būti tos ligos “ne
šiotojai”, t.y., patys nesirgda- 
mi gali kitus apkrėsti.

Dr. A. C. Baxter, Illinois 
valstijos sveikatos direktorius, 
praneša, kad PI naujai vaikų 
paralyžium serganti buvo re
portuoti visoje valstijoje per 
tik paskutinę savaitę. Tai me
tų rekordas.

Ta liga sergančių skaičius 
padidėjo ir Indianoje.

Pavogė $3,000 
50 Darbininkų 
Akivaizdoje

Keturi maskuoti vyrai užva
kar pabėgo su $3,000 iš Marc- 
mont Automotive Products raš
tinės, 1625 South Ashland Avė. 
Vagystės laiku raštinėje buvo 
apie 50 darbininkų. Jiems bu
vo paliepta atsigulti ant grin
dų.

Pavogti pinigai buvo skirti 
išmokėjimui algų. Kai kurie 
darbininkai jau buvo atsiėmę 
algas, kada vagys įėjo ir, gra
sindami revolveriais, padavė 
komandą visiems atsigulti.

Vagys pasižymėjo tokiu pat 
greitumu, kaip tie, kurie buvo 
pavogę $3,600 iš Metropolitan 
Life Insurance kompanijos, 
5944 Madison St., dieną pir
miau.

• Vakar pranešta, kad visi 
miesto, parkų ir valstijos po- 
licijantai turės dirbti per trijų 
dienų Labor Day šventę.

Naujosios Valdžios 
Socializmas Pagal 
Vilnies” Autoritetą
(Nuo K. Markso nušoko iki 

Blindos)

Chicagoje yra leidžiamas 
rusų dienraštis lietuvių kalba, 
pavardintas “Vilnim”. Jisai 
•vra leidžiamas lietuvių kalba, 
kad visus lietuvius, nemokan
čius rusų kalbos galėtų pada
ryti rusams pritariančiais. An
tra vertus, gal būt, kad “Vil
nies” dabartinis štabas rusų 
kalbos ir rašybos nemokai, to
dėl ir yra priverstas leisti sa
vo rusiškų pažiūrų laikraštf 
lietuvių kalba. Minimas laik
raštis savo rugp. 22.d. 1940 m, 
laidoje No. 199 bando išaiškin
ti naujos rųšies “socializmą”, 
kurį dabartinė Pelės-Pnleckio 
valdžia pradėjo vykdyti Lie
tuvoje. Tūloje valgykloje pie
tų metu teko pasiklausyti dvie
jų draugų pašnekesį apie Lie
tuvos karvės likimą. Vienas 
sako: girdi, dabar Lietuvoje 
yra saugiau būti karve, negu 
piliečiu. Mat, karvės nei pa
čiam salininkui negalima 
pjauti. Na*, o pilietį valdžia 
gali nuteisti, išvešti, sušaudyti 
ir priversti -savo kraštą ru
sams nubalsuoti. Su karve kas 
kita. Jeigu pats karvės savi
ninkas piaus karvę be vald
žios leidimo, tai jam gresia 
“first degree murder” arba 
didelė piniginė bausmė-

Ta proga antras draugas 
klausia pirmąjį:

—Na, o jeigu vagis tavo 
karvę pavogs ir pasipiaus, tai 
kas jam už tai bus?

—O jam bus tik 3 mėne
siai kalėjimo už karvės pavo
gimą.

— Tai kaip bus su tos kar
vės papiovimu?

—Nieko, nes jisai ne savD

NAUJIENV-ACME Trtenhoto
Norvegijos princesa Martha (iš kairės į dešinę), 

princas Harold, princesos Astrid ir Ragnihild vyksta į 
New Yorko viešbutį. Jos atplaukė laivu American Le- 
gion-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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nas” (abrozus).

karvę papiovė, tai ir bausme 
už tai nėra paskirta. Kaipgi 
galima išleisti įstatymą drau
džiant žmogui piauti karvę, 
kurios jisai niekad neturėjo. 
Juk rusai nėra tokie kvaili 
kaip juos piešia artistai sce
noje.

—Vadinasi, taip sakant, iš
eina. kad jeigu nori jautienos 
paragauti ir jos paragavęs gy
vas likti, tai pirma turi pavog
ti kaimyno karvę ir tik tada 
ją papjauti.

Valgykloje tuo metu buvo ir 
vienas iš “V.” štabo nariu. 
Nugirdės tokį nerimtą socializ
mo aiškinimą, negalėjo iškęsti 
neprabilęs per savo rusišką 
laikraštį apie naujos rųšies 
socializmą, kuris dabar yra 
vykdomas Lietuvoje.

Citata,: “Šiuo laiku Lietuvo
je veda žemės reformą. Taip
gi gyvulių reformą. Kurie turi 
labai daug žemės ir labai daug 
gyvulių, tai nuo jų paima dali 
žemės ir dalį gyvulių ir duos 
tiems, kurie žemės bei gyvu
lių visai neturėjo, arba turėjo 
labai mažai.”

Tai yra principalis paaiški
nimas naujoviško socializmo, 
kurį Pėlė-Peleckis vykdo* Lie

tuvoje. Kuo tas skiriasi nuo 
žinomos senovės bandito tak
tikos “Blindos”, kuris eidavo 
apipplėšti turtinguosius ir dalį 
savo grobio atiduodavo bied- 
niokams, kurie Jam pagelbė
davo atlikti suplanuotą plėši
ma? '

Butų labai įdomu patirti, 
kur Karolis Marksas kam nors 
buvo pasakęs, kad reikia imti 
nuo tų, kurie per daug karvių 
turi, ir duoti tiems, kurie vi
sai jų neturi. Be to, dar galima 
paklausti musų lietuviškų “ta- 
vorščių,” ar tai nėra gryna 
ekspropriacija, prieš kurią vi
si socialistai kovojo, išėmus 
draugą Staliną “Didžiąjį” To
kios rųšies socializmas man 
visai neapeliuoja- Aš esu tik
ras, kad kai visas Lietuvos 
karves išdalins ir pagaliau jų 
pritruks, tai iš Maskvos nė 
vienos karvės neatveš tam. ku
riam neliks bedalinant.

—Lietu viskas ruski s.
NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto

G Teisėjas Lambert K. 
Hayes vakar nuteisė Fred Gos
liu, 45 metų amžiaus,- 1847 W. 
Monroe st., kalėti vienus me
tus už turėjimą norkotikų. 
Gosliu prisipažino kaltas.

Penktadienis, rugp. 30, 1940

Kongresmanas Martin Jonės (po dešinei) ir Henry 
A. Wallace, demokratų kandidatas į vice-prezidentus 
vyksta į Dės Moines, la.
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CHICAGOJ
SPALIO 6 D.

LAUKE AR SALĖJ

VAKAR CHICAGOJE
•

• Nežinoma negrė buvo nu
badyta “elevated” stotyje prie 
Garfield bulvaro. Liudininkai 
pranešė policijai, kad ir užpuo
likas buvo negras.

• Keturis sykius vienų me
tų bėgyje John Wilkes, 38 me
tų amžiaus, 219 E. 53 st., atėjo 
anksti rytą dirbti savo maža
me garaže ir rado, kad nepra
šyti svečiai buvo atsilankę nak
ties laiku. Po ketvirto karto 
jis pradėjo ne tik dirbti, bet 
ir miegoti garaže. Vakar rytą 
jis pabudo, išgirdo, kad kaž
kas veržia duris. Kada svečias 
įėjo, Wilkes smogė jam per 
galvą su gelžgaliu. Neprašyta
sis, Sidney Guyot, 42 metų 
amžiaus, 3856 Cottage Grove, 
mirė Chicago ligoninėje.

• Valentine Czajka, 50 me
tų amžiaus, btivo užmuštas su 
pagaliu, kuris paprastai varto
jamas tik sveidinio mušimui. 
Jį užmušė jo burdingierius, Jo- 
seph Chboda, 62 metų amžiaus, 
beismonto flate kur jie gyve
no, 1344 Cleaver st. Chboda 
prisipažino policijai, kad juodu 
susiginčijo begirtuokliaudami.

Chicaga Rengiasi 
Apsisaugojimui 
Nuo “Penktakojų”

Chicagos policijos departa
mentas paruošė sąrašą tokių 
vietų bei įstaigų Chicagoje, ku
rios turi būti stropiai saugo
jamos nuo penktakojų ir sabo
tažo karo laiku.

Policijos komisionierius All- 
man pareiškė, kad sąraše tel
pa 674 vietos, jų tarpe 97 til
tai, 70 prieplaukų, 42 jėgos ir 
šviesos stotys, 72 bankai, 12 
kareivių stovyklių, 18 vandens 
įstaigų, 27 radio stotys ir 31 
telefono kompanijos stotys.

Chicagos Gatvių 
Apšvietimas Bus 
Pagerintas

Viešų darbų komisionierius, 
Oscar E. Hewitt, praneša, kad 
jau patvirtinti kontraktai, ku
riais einant, $270,000 bus iš
leista pagerinimui Chicagos 
gatvių apšvietimo. Naujos švie
sos bus įrengtos tose gatvėse 
kur jų dabar visai nėra arba 
kur jų nėra užtektinai. Viso 
tokių gatvių Chicagoje yra apie 
30 mylių.

“Field Day” 
Piknikas

šį sekmadienį, rugsėjo 1 die
ną, įvyksta L.D.D. 4 kp. pa
skutinis piknikas su dovano
mis, Willow Springs Grove dar
že parėmimui^ savaitraščio, 
“Naujosios Gadynės”.

Kodėl paskutinis piknikas? 
Todėl, kad vasaros malonus 
linksmas sezonas baigiasi. Ne
beilgai džiaugsimės gamtos 
puikumu ir žaliuojančiais ąžuo
lynais. Turėsime grįžti į niūrų 
šaltą rudens sezoną. Ir šis pik
nikas, kuris buvo rengiamas 
tame pačiame darže, tai yra 
Liberty Grove rugp. 18 dieną 
(1940) dėl lietingo oro beveik 
neįvykintas, ir tenka nukelti į 
rugsėjo 1 dieną šių metų. Ma
nome, kad šį sykį gamta ir oro 
pranašas mus nesuvils. Užbaig
sime pradėtą pikniką su $25.00 
dovana.

Lauksime jūsų visų atvyks
tant. Kom.




