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OFICIALUS LIETUVOS VALSTYBĖS AT
STOVAI NEPRIPAŽĮSTA MASKVOS 

PRIMESTOS VALDŽIOS
Naujos valdžios nepripažįsta visi Lietuvos 

gyventojai, tiktai jie negali pareikšti 
savo protesto

Pr.’eš porą dienų pranešėme, 
kad Lietuvos valstybės pasiun
tinys Washingtone nepripažįs
ta rusų kariuomenės primestos 
musų kraštui valdžios, šiandien 
gavome iš Lietuvos pasiuntinio 
Vokietijoje telegramą, kurioje 
matome, kad ir Vokietijoje 
esąs oficialus Lietuvos valsty
bės atstovas nepripažįsta ne 
tiktai Maskvos pastatytos val
džios, bet ir naujai išrinkto 
seimo.

Visuose Amerikos miestuose 
ir miesteliuose, kur tiktai gy
vena mažas lietuvių būrelis, 
renkasi ir protestuoja prieš 
karo jėgos prievartą, vartoja
mą prieš mažą ir beginklį kraš
tą. Ir šiuo atveju yra įdomiau
sia, kad tie protestai yra rei
kiami gaivališkai, niekeno ne
organizuojami, mekeno never
čiami. Kai tiktai žmonės už
girdo koks smurtas yra pada

LIETUVOS PASIUNTINIO VOKIETIJOJ 
RADIOGRAMA

Lietuvos pasiuntinybei Washingtone.
Liepos dvidešimt penktą dieną vakare gavau Glovackio te

legramą, kurioje man pranešama, kad Ministerių Tarybos nu
tarimu esu atleistas iš pasiuntinio pareigų atėmus man Lietu
vos pilietybę. Užsienių Reikalų Ministerijai atsakiau sekančiai: 
—Atsakydamas į jūsų 409 savo telegrama 4007 pare’škiau pro
testą prieš komunistinio seimo išdavikiškus liepos dvidešimt pir
mos dienos nutarimus. Kaip pilnateisis Lietuvos pilietis, kaip 
pirmasis musų kariuomenės kūrėjas — savanoris, aukavęs savo 
gyvybę už Lietuvos nepriklausomybę, aš turėjau pilną teisę ir 
moralinį pagrindą. Jūsų telegrama 409 ir pasiuntimas Maskvon 
delegacijos išsižadėti Lietuvos nepriklausomybės parodo, kad 
dabartinė Ministerių Taryba solidarizuoja su sakytais seimo nu
tarimais. Protestuoju prieš tokią jos laikyseną, kaip neabejotiną 
krašto išdavimą ir skaitau, kad tuo pačiu dabartinė Ministerių 
Taryba nustoja mandato veikti, nepriklausomos Lietuvos var
du. Todėl jos nutarimą atleisti mane iš nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstovo pareigų ir akiplėšišką atėmimą iš manęs Lie
tuvos pilietybės skaitau neteisėtais aktais ir neturinčiais jokios 
juridinės galios.

KAZYS ŠKIRPA
Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje

Pabalčio atstovai 
laukia Maskvos 

patvirtinimo 
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 31 d. — Rytoj Maskvoj 
susirenka posėdž auti vyriau
sia visos Rusijos sovietų Tary
ba. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atstovai jau senai laukia 
Maskvoje šio posėdžio, kuria
me Rusija žada patvirtinti vi
sų Pabalčio kraštų priėmimą 
Sovietų Sąjungon.

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

Mažas debesuotumas, šilčiau, 
galima laukti truputį Letaus. 
Saulė teka 5:42 v. r., leidžiasi 
8:10 v. v.

rytas mažam kraštui, protes
tuoja savo vai *a.

Tikimės, kad rytoj' gausime 
žinių apie protesto pareiški
mus iš lietuvių gyvenančių ir 
kitose valstybėse1. Ko gero, ne
pripažins Paleckio valdžios dar 
ir k’ti užsienyj esantieji Lietu
vos atstovai. Europos karas 
kliudo žinių persiuntimą.

Iš savo pusės drįstame tvir
tinti, — ir/tai tvirtindami ne
apsirinkame, — kad stipriau- 
są protestą okupantams reiš- 
ka pati lietuvių liaudis. Skyri
mas komisarų spaudai prižiū
rėti ir griežčiausia cenzūra už
sienin siunčiamų ž nių parodo, 
kad lietuviai nepritaria oku
pantų daromiems veiksmams. 
Jeigu lietuvių liaudis šiandien 
be ba mės ir laisvai galėtų pa
sisakyti naujai užplaukusių 
barbarų reikalu, tai visi kaip 
vienas suriktų,, kad .jX nenori 
okupantų.

Lietuvos pasiuntiny
bės pranešimas apie 

bonus ir kuponus
WASHINGT()N, D. C., lie

pos 31 d. — Lietuvos Pasiun
tinybė praneša, kad tuo tarpu 
ir nuo liepos 19 d'enos ji nebe
turi galimybės apmokėti Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonus 
ir kuponus, nes iš Lietuvos iž
do tam tikslui negaunama pa
pildomų kreditų. Todėl netiks
lu bonus ir kuponus siuntinėti 
Pasiuntinybei, nes juos tektų 
grąžinti ir dėl to susidarytų be
reikalingų išlaidų kaip siuntė
jui, taip ir Pas untinybei. Jei 
kada nors šiai Pasiuntinybei 
vėl bus duota proga atnaujinti 
bonų ir kuponų mokėjimą, tai 
ji praneš apie tai spaudoje ir 
privatiškai.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus patariama laikyti sau
gioje vietoje ateičiai.

Lietuvos Pasiuntinybė.

HAVANA, KUBA. — Fulgencia Batistą (po kairei), 
naujai išrinktas Kubos prezidentas, ir Cordcll liuli.

Vokiečiai nutraukė 
telefono pasikal

bėjimus
VICHY, Francuzija, liepos 

31 d. — Pranešama, kad vo
kiečiai nutraukė pašto, telegra
fo ir telefono susisiekimą su 
neokupuotąja Francuzijos da
limi. Gauta žinių, jog yra nu
trauktos tos pačios susisieki
mo priemonės pačioje vokiečių 
okupuotoje Francuzijos dalyje. 
Manoma, jog visa tai yra su
rišta su vokiečių rengiamu puo
limu. Jeigu tai ne pats puoli
mo paruošimas, tai yra ne kas 
kita, kaip naujas Hitlerio gaz- 
dinimas.

Amerika rūpinasi 
anglais Fran- 

cpzijoj
. ’ ---- - " / H/

VICHY,' Francuzija, liepos 
31 d. — Amerikos konsulai 
duoda paskolą visiems Fraiicu- 
zijoj pasilikusiems Anglijos pi
liečiams, kurie dabar negali 
gauti pin'gų iš Anglijos. Ang
lai negali atsiimti savo pinigų 
iš Francuzijos bankų, nes Pe- 
tain vyriausybė nutarė užda
ryti visas Anglijos piliečiams 
pr klausančias sąskaitas. Ame
rikos konsulatai duoda po 40 
dolerių i savaitę visiems ang
lų piliečiams. Jie .atsiskaitys su 
anglų vyriausybe.

Gibraltaras vis daž
niau puolamas

ALGESIRAS, Ispanija, lie
pos 31 d. — Italų orlaiviai, pa
kildami iš nežinomų bazių vis 
dažniau puola Gibraltarą. Va
kar į Gibraltarą atvyko didelis 
anglų kariuomenės kiekis, jų 
tarpe keliasdešimt lakūnų. Gib
raltaras buvo bombarduotas 
ir sužeista bei užmušta dauge
lis naujai atvykusių kareivių. 
Italų orlaivis nusileido gana 
žemai ir užmetė bombą ant 
viešbučio kur buvo apsistoję 
tik ką atvykę lakūnai. Tvirti
nama, kad buvo užmušti penki 
lakūnai ir sužeista apie 35 
anglų kareiviai.

Prancūzai prašys pa
skolų Amerikoje

ŽENEVA, Šveicarija, liepos 
31 d. — Gauta žinių, kad mar
šalo Petain vyriausybė nutarė 
kreiptis į Ameriką, prašydama 
pagelbėti maisto ir kuro daly
kuose, kad franeuzai galėtų 
pramisti ateinančią žiemą. Vo
kiečiams patinka toks francu
zų valdžios nutarimas, nes jie 
patys franeuzams nieku nega
lės padėti maisto stokos reika
le. Vokiečiams patiems trūks
ta maisto. Petain žada kreiptis 
ne vien į Suvienytas Amerikos 
Valstybes, bet i Argentiną, 
Uruguajų, Braziliją ir Kolum- 
biją.

Havanoj priimta 
Hull pasiūlymai

HAVANA, Kuba, liepos 31 
d. — Pusantros savaitės besi
tęsusi Havanos konferencija 
jau eina prie galo. Priimti A- 
merikos užsienių reikalų mi- 
nisterio Hull pas’ulymai Euro
pos valstybių kolonijų, “penk
tosios kolonos” ir užsienių pre
kybos reikalais. Visos valsty
bės sutiko su pasiūlymais, iš
skyrus Argentinos atstovą, ku
ris pareiškė savo special'us re
zervus. Čilės, Uruguajaus, Ko
lumbijos ir Venesuelos atsto
vai neturėjo tinkamų, įgalioji
mų pasirašyti. Havanoj pada
rytus nutarimus turės ratifi
kuoti minėtų valstybių vyriau
sybės.

Naujas žemės 
drebėjimas

ISTAMBULAS. Turkiia,' lie
pos 31. d. — Vakar Yozgate, 
nnie 100 myliu nuo Ankaros. 
Turkiios sostinės, įvyko labai 
smarkus žemės drebėjimas. 
Drebėjimo metu buvo užmušta 
300 asmenų ir sužeista virš 360. 
Didelė sužeistųjų dails randasi 
labai pavojinopje padėtyje.;La
bai maža vilčių išgelbėti iiems 
gyvybę. Drebėjimas tęsėsi vi
są pusvalandį*. Visiškai sugrio
vė 12 kaimų/

Italai žada padėti 
vokiečiams

BERNAS, Šveicarija, liepos 
31 d. — Pranešama, kad italų 
orlaiviai ir kariuomenės dalys 
yra paruoštos prie anglų ka
nalo ir yra pasiruošusios pulti. 
Italų karo jėgos žada padėti 
vokiečiams pulti Angliją. Švei
carijoj dirbantieji italų diplo
matai tvirtina, jog Hitleris lei
do šiame puolime dalyvauti ir 
Mussolini kariuomenės dalims. 
Italai tvirtina, kad yra paruoš
tos pėstininkų ir parašiutinin
kų dalys. Italijos orlaiviai, ku
rie buvo rytuose1 arba gynė Ita
lijos pakraščius, atskrido j 
Francuzija ir ruošiasi bendram 
puolimui kartu su vokiečiais. 
Patys italai tvirtina, kad puo
limas reikia iš anksto gerai or
ganizuoti ir tam tikslui nori 
parinkti gerą orą.- Dabar nega
limą, pradėti pulti, nes oras or
laiviams yra blogas, jie negali 
gerai matyli reikalingos vie
tos.

Nutarė panaikinti 
britų imperiją

LONDONAS, Anglija, liepos 
31 d. — Anglai šiandien infor
mavo Amerikos vyriausybę apie 
gandus sulig kuriais keturios 
didelės valstybes yra nutaru
sios panaikinti britų imperiją. 
Pasakojama, kad Japonija, Ita- 
l.ja ir Ispanija prižadėjo vo
kiečiams padėti pribaigti britų 
imperiją. Tuo pačiu metu kai 
vokiečiai puls Angliją, ispanai 
žada pulti Gibraltarą, italai 
Suez kanalą, o japonai užpuls 
Hongkongą, tuo sutrukdydami 
visas britų imperijos susisie
kimo priemones. Anglai netiki 
tokių gandų rimtumu, bet ra
do reikalingu perspėti ameri
konus.

Nežada paleisti su
imtųjų anglų

TOKIO, Japonija, liepos 31 
d. — Anglijos ambasadorius 
Japonijoj protestavo prieš ka
ro vyriausybės padarytus areš
tus ir reika’avo tuojau paleisti 
suimtuosius angį uis. Japonų 
karininkai atsisakė tai padary
ti, jie sakosi turį pakankamai 
medžiagos apkaltinimui įrody
ti. Dar daugiau. Japonų kari
ninkai pareiškė, kad panašios 
rūšies areštai bus tęsiami, ne
žiūrint į anglų protestus. Tai 
reiškia, kad japonų karo sluok
sniai yra nutarę sunkinti ang
lų ir japonų diplomat nius san
tykius visai neatsižvelgdami, 
kad britai uždarė Burma vieš
kelį, tikėdamiesi tuo pagerinti 
blogėjančią pądėtį. Japonai 
areštavo 13 Anglijos piliečių. 
Vienas jų, laikraštininkas Cox, 
jau nebegyvas.

Užmušta 60,000 
francuzų

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 31 d. — Sulig paskutiniais 
apskaičiavimais, šio karo me
tu buvo užmušta 60,000 fran- 
euzų, 300,000 sužesta ir virš 
milijono paimta nelaisvėn prieš 
patį paliaubų paskelbimą. Di
džiojo karo metu žuvo 1,357,- 
800 franeuzai, o nelaisvėn bu
vo paimta tiktai 537,000.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
—Anglai blokuoja Europą nuo šiaurė.3 ašigalio ligi pietų 

Afrikos.
—Vakar buvo sustojusios vokiečių siunčiamos radijaus 

stetys. Tai buvo padaryta dėl anglų bambardavimo.
—Vokiečiai praneša, kad anglai smarkiai bombardavo 

Heidelbergą. Heidelberge yra dideli karo pramonės fabrikai.
—Kanada nutarė paruošti vieno milijono apmokytų vyrų 

armiją.
—Italai bombardavo Raudonosios juros pakrašty esantį 

Adeno uostą. Uždegė anglų žibalo tankus.
—Anglų orlaiviai atmušė vokiškus, kurie1 stengėsi užpulti 

prekybos laivų kanvojų.
—Vokiečiai sulaikė Amerikos karininką, kuris vežė didelį 

pundą laiškų Paryžiuj esančiai Amerikos ambasadai.
—Maskvon atvyko, kartu su lietuviais ir latviais, Besara

bijos ir Bukovinos delegatai, kurie prašys sovietus prijungti jų 
kraštuš prie Rusijos.

—Generolas Franko, 400 metų jėzuitų ordeno sukaktuvių 
proga, sugrąžino jėzuitams luitus, kuriuos respublika buvo su
valstybinusi. Turtai siekia 30 milijonų dolerių vertės.

—Vokiečiai praneša, kad skelbtoji ofenzyva jau pradėta 
prieš Angliją. Vokiečiai negali pulti anglų didelėmis masėmis, 
kol nepalaužia jų atsparos. Vokiečiai t kiši orlaiviais apardyti 
anglų transportus ir pramonę, o vė’iau pradėti didesnį puolimą.

—Anglai smarkiai bombardavo vokiečių bazes Norvegijoj.
—Anglų pasiutinys Rusijoj nepajėgė patraukti Rusijos 

kovon prieš diktatorius. Manoma, kad Anglija paskelbs, jog 
nepripažįstanti rusų okupacijos Pabalčio valstybėse.

—Francuzų Vyriausybė konfiskavo Pertinax, Tabo's ir d? 
Kerillis, trijų pasižymėjusių laikraštininkų, turtus.

Anglai pačiupo vo
kiečių piratą

BUENOS AIBES, Argentina, 
liepos 31 d. — Pranešama, kad 
praeitą naktį anglų laivai per
sekiojo vokiečių piratų laivą, 
kuris priartėjo prie Brazilijos 
krantų. Vokiškas piratas bandė 
sulaikyti prekybinį anglų lai
vą Alkantarą. Paleido į jį ke
lis šuvius, bet pats tuoj pasi
leido bėgti, kai pirmas Alkan- 
tara paleistas šūvis jam patai
kė. Vokcčių piratas tuoj pa
leido durnų juostą, norėdamas 
už jų pasislėpti. Anglų laivas 
paleido dar kelis taiklius šū
vius piratui.

Prarado Lenkiją, bet 
kimba prie Vilniaus

LONDONAS, Anglija, liepos 
31 d. — Londone tebesanti 
lenkų vyriausybė pranešė ang
lų užsienių reikalų ministeri
jai, kad ji nepripažįstanti Vil
niaus provincijos priskyrimo 
prie Sovietų Rusijos. Lenkų 
valdžia tatai skaito nauju Len
kijos žemių užgrobimu, pada
rytu rusų kariuomenes pagel- 
ba. Lenkai sako, kad Vilnius 
nelegaliai perduotas Lietuvai, 
o dabar nelegaliai perduotas 
Rusijai. Lenkai, matyt, tikisi, 
kad po karo naujai pertvarko
ma Europa, leis jiems ir toliau 
grobstyti svetimas žemes.

Karibų juroje yra 
piratų

ISPANIJOS UOSTAS, Trini- 
dad, liepos 31 d.---- Praneša
ma, kad du piratų laivai vei
kia Karibų juroje. Paskutinė
mis dienomis jie padarė kelis 
puolimus. Buvo užpulti du bri
tų prekybiniai laivai, todėl ir 
manoma, kad piratų laivai pri
klauso vokiečiams. Visose cent- 
ralinės Amerikos valstybėse 
yra didelis pasipiktinimas šiais 
voikečių veiksmais, nes piratų 
laivai laužo Amerikos valsty
bių neutralumo paskelbimą ir 
veržiasi j juros zonas, kuriose 
karo laivams yra uždrausta 
įvažiuoti.

Ispanai grąsina ka
ru, bet prašo duonos
MADRIDAS, Ispanija, liepos 31 
d. — Beveik visi fašist ški is
panų laikraščiai kreipiasi j Su
vienytas Amerikos Valstybes 
prašydami pagalbos. Fašistų 
laikraščių redaktoriai negali su
prasti, kaip Amerikos vyriausy
bė gali trukdyti prekių impor
tą į Ispaniją, žinodama, kad Is
panija per tris karo metus bu
vo vsiškai nualinta. Laikrašti- ♦ 
įlinkai tiesiog prašyte prašo, 
kad amerikiečiai neleistų ba
dauti tokiam didcEain kraštui. 
Ispanijos fašistų redaktoriai 
nieko nekalba apie Ispanijos 
produktų siuntinėjimą į Vokie
tiją ir Italiją. Jeigu Ispanija ir 
šiandien nebendradarbiautų su 
vokiečiais, jeigu atsisakytų gra
sinti karu kitoms valstybėms, 
tai niekas importo į Ispaniją 
nevaržytų.

BELGRADAS, J u gosi a v i j a, 
liepos 31 d. — Jugoslavijos 
vyriausybė šiandien uždraudė 
visą masonų ložių veikimą. Vy
riausybė ėmėsi šitokių priemo
nių patenkinti Italijos fašistus, 
kurie skaito masonus didž au
sinis fašizmo priešais. Masonai 
yra dideli diktatūros priešinin
kai ir padeda kovoti dėl lais
vės v’soms laisvę mylinčioms 
visuomenės srovėms.

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 81 d. — Iš Rumunijos gau
ta žinių, kad dabartinė Rumu
nijos vyriausybė yra atidavu
si teismui devynis rumunų ar
mijos generolus, kurie neparo
dė re kalingos energijos ir ne
atliko gerai savo pareigų Be
sarabijos okupacijos metu. Ru
munų armijos generolai yra 
teisiami Bakau meiste, Molda
vijos provincijoj.

LIEPOS IR RUGPJŪČIO MftN? 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų. 
Naujienų Administracija.
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ISPANIJOS LAISVES KOVA
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(Tęsinys)
Neišvalytos liko ir kitos mi

nisterijos. Finansų, švietimo, 
teisingumo, žemės ūkio ir kito
se ministerijose tebeknibždėjo 
monarchistiškai nusiteikę val
dininkai, kurie drįsdavo viešai 
pareikšti, jog jie nėra respubli
koniško nusistatymo, jog jie 
respublikai dirba todėl, kad ji 
jau yra įvesta, bet jų idealas 
esąs senoji Ispanija.

Šių dalykų akivaizdoj kai ku
rie visuomenės veikėjai kelis 
kartus perspėjo naujuosius res
publikos valdytojus, jiems nu
rodė, jog turi imtis kitų prie
monių, jeigu jie iš tikrųjų no
rį įstiprinti respublikonišką re
žimą. Respublikonai nepaklau
sė patarimų, užtat ir kraštą įvė-

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSF 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3109 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti ‘

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Paskelbus respubliką, įvyko 
visuomeniškų jėgų persigrupa- 
vimas. Tapo panaikinta vidaus 
reikalų ministerijos įtaka į bal
suotojus ir į balsavimų rezulta
tus. Laikinoji respublikos vy
riausybe . skubėdama z pravedė 
pirmuosius rinkimus, kurių re
zultatai buvo labai įdomus. Di
džiausioji balsų dauguma buvo 
paduota už ispanų socialistų 
partiją. Jų ir atstovų skaičius 
parlamente buvo didžiausias. 
Antrąją vietą užėmė įvairaus 
plauko respublikoniškos grupės, 
kurios buvo susiskaldžiusios ir 
ne visuomet sutarė. Tuo taniu 
Alkala Zamora, kuris tikėjosi 
gauti visų tikinčiųjų, visų pasi
turinčiųjų ir dešiniai misista- 
čiusiųjų žmonių balsus, beveik 
nieko negavo. Jo grupės atsto
vų skaičius buvo labai mažas. 
Dešinieji dar nespėjo atsigauti, 
dar nespėjo susiorientuoti nau
joj būklėj, ir rinkimuose jie be
veik nedalyvavo. Monarchijai 
suduotas smūgis jiems atrodė 
labai jau smarkus, ir jie neno
rėjo, dalyvaudami rinkimuose, 
padėti respublikonams legali
zuotis. Jie pasiliko nuošaly.

Nors socialistai naujame par
lamente ir turėjo didžiausią at
stovų skaičių, jie atsisakė su
daryti kabinetą. Tačiau jie su
tiko remti respublikonišką ka- 
bintetą ir jame dalyvauti. Tuo 
budu Manuel Asania sudarė 
naują vyriausybę, kuri ir valdė 
kraštą ligi 1933 metais įvykusių 
rinkimų. Socialistai Asania ka
binete valdė tris ministerijas.

Asania vyriausybės metu ga-

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 0066

suomeninės grupės. Dešinieji, 
bažnyčios ir klero padedami, 
atkiuto ir pradėjo- ^rgartizuptis. 
Kairieji, ypatingai darbininkija, 
laukusi ir nesulaukusi iš respu
blikos žymesnių visuomeninio 
gyvenimo pakaitų, taip pat nuo 
respublikos nusisuko.

Asania, respublikonas, demo
kratas ir konsevatyvlų pažiūrų 
žmogus, stengėsi patraukti į sa
ve pasiturinčius visuomenės 
sluoksnius. Jis sudarė kairiųjų 
respublikonų partiją, kurion 
stengiasi įtraukti visus liberališ
kai nusiteikusius pasiturinčius 
sluoksnius. Taip pat viliojo ii

jauną inteligentiją, prižadėda
mas ir duodamas įvairias vate-; 
tybines vietas. Darbininkija, 
nepasiturinčiais sluoksniais, A- 
sania visai nesirūpino.

Prie Asania partijos prisidė
jo ir kitos įvairios respublikom 
niškos partijos, kurios, nors ir 
vadinosi labai įvairiais vhrdais 
— kairiaisiais respublikonais, 
radikaliais socalistas, kairiai* 
siais demokratais, — bet sieke 
tų pačių tikslų ir totais pačio
mis priemonėmis.

Narių ši partija nedaug tetų-J balsų daugumą gavo 
rėjo. Ji apėmė nedidelę inteli
gentų grupę, kuri buvo labai 
aktyvi ir atsistojo įvairių atsa- 
komingų yietų priešakyj.

Apie Asanią jungėsi visi tie 
liberališki sluoksniai, kurie ne
bijojo respublikos ir nebuvo di
deli priešai kai kurių Ispanijos 
gyvenimo reformų.

Alkala Zamora bandė jungti 
į savo partiją taip pat pasitu
rinčius sluoksnius, bet tikin
čiuosius. Jis norėjo suorgani
zuoti visus tuos katalikus, ku
rie ilgus šimtmečius buvo tik
raisiais monarchijos ramsčiais. 
Jis norėjo juos įtikinti, kad res-i 
publika visai neliesianti jų tei
sių į nuosavybę, nekeisianti pa
grindinių valstybės nuostatų, 
gerbsianti bažnyčią, sąžinės lai
svę ir visą anksčiau buvusią 
tvarką. Net ir respublikonai tik
rai norėjo, kad Zamorai pasi
sektų šiuos sluoksnius patrauk
ti.

Tačiau, kaip tik šie dešinieji 
ispanų visuomenės sluoksniai, 
kuriuose Zamora ieškojo1 prita
rimo, juo ir nepasitikėjo. Nei 
pats Alkala Zamora, nei jo skir
tieji politikai nesugebėjo suor
ganizuoti kiek didesnės jėgos, 
kuri butų galėjusi vaidinti bent 
kiek žymesnį vaidmenį respu
blikoniškame ispanų gyvenime.

Dešinieji sluoksniai, atkiutę 
po pirmojo nelaukto smūgio, 
pradėjo organizuotis ir veT gal
voti apie* visišką senos--tvarkos 
grąžinimą. Ypatingai kai paste
bėjo, jog respublika jiems pali
ko visas priemones prie tos se
nos tvarkos grįžti. Asania ka
riuomenėj pakeitė monąrchiš- 
kas kokardas respublikoniško
mis, bet paliko tuos pačius ka
rininkus. Kai kuriuos generolus 
atsargon paleido, bet jiems mo-

sisake ar jie yra respublikos ša*’Buvo keletas dešiniųjų regiona- 
lininkai ar monarchijos. Kai Hnių grupių, kurios saugojo Te
kalbėdavo respublikoniškai nu- gionalistinius interesus ir ne 
siteikusiomš miniotas* pasako* visur sutiko su didelėmis poli- 
davo, jog režimo reikalas jiems 
visai jokios svarbos nesudaro, 
jiems esą rupi, kad butų 'tvar
ka. O kai kalbėdavo dešiniai 
nusiteikusiems žmonėms, tai 
aiškiai duodavo suprasti, jog 
jiems respublika visai nerupi.

Kai Asania, išvaldęs kraštą 
dviejus metus, buvo priverstas 
daryti rinkimus, tai didžiausią

CEDA?
Nuo to laiko Gil Robles įtaka ir 
pasiliko labai didelė ispanų po
litiniame gyvenime. Jis sugebė
jo sugrupuoti aplink save visus 
tuos dešiniuosius elementus, 
kurie buvo nepatenkinti respu
blika. Jėzuitiška jo vartojama 
taktika jam leido tiek įsistip
rinti, kad respublikonai nė ne- 
pasijautė, kaip jo agentai atsi
dūrė atsakomingiąusiose valsty-: 
bės aparato vietose.

Respublikonai pajuto, jog G.l 
Robles vedama CEDA sudaro 
labai didelį pavojų visai respu
blikos ekzistencijai*. bet jie bu
vo bejėgiai prieš ją kovoti. Pa
galiau CEDA buvo ne kas ki
tas, kaip respublikonų valdymo 
vaisius.

Be CEDA buvo ir kitų deši
niųjų grupių, bet jų įtaka bu
vo labai maža. Buvo Goikoeče- 
ja vadovaujama monarchistų 
grupė, kuri norėjo grąžinti Al
fonsą Burboną. Buvo diktato
riaus Primo dc Rivera sunaus 
Jose Antonijo vadovaujama Fa
langa, kuri buvo’ labai panaši į 
italijonišką fašistų organizaciją.

tinėmis organizacijomis.

Kairioji visuomene.
Kairiai nusiteikusi ispanų vi

suomenė skirstėsi į dvi dideles 
grupes. Vieną jų sudarė įvai
raus plauko marksistai, o ant
rąją įvairių tendencijų liberta- 
rai, išlaisvinančio socializmo 
šalininkai, kurie savo veikimo 
pagrindai! paėmė anarchistų 
mokslą.

Toks kairiųjų susiskirstymas 
eina iš praeito šimtmečio, nuo 
pirmojo Internacionalo susi
skaldymo. Kai Marksas susi
ginčijo su Bakuninu, ispaniško
ji Internacionalo sekcija palai
kė Bakuiiiną ir vartojo jo skel
biamus kovos metodus, bet pra
ėjus porai desetkų metų Ispani
joj įsikūrė ir marksistiško tipo 
organizacijos.
SOCIALISTŲ PARTIJA

Viena svarbiausioji yra Ispa
nijos Socialistų Darbininkų 
Partija. Ji buvo įsteigta prieš 
penkiasdešimt metų. Vyriau
siuoju jos organizatorium buvo 
raidžių rinkėjas Pablo Iglesias. 
Paskutiniais dviem dešimtme
čiais šios partijos įtaka tiek su
stiprėjo, kad valdantieji sluok
sniai visuomet privalėjo su ja 
skaitytis. Pirmame respubliko
niškame parlamente socialistai 
turėjo didžiausią frakciją.

Ispanų Socialistų Partija pri
klauso Antrajam Internaciona
lui, pripažįsta parlamentarinę 
kovą ir socializmo siekia demo-

kratišku bu du. Vartojo tuos pa
čius kovos metodus, kuriuos 
vartojo ir tebevartoja kitos to 
paties Internacionalo partijos.

Buvo vis dėlto kai kurių niu
ansų, kurie ją šiek tiek skyrė 
nuo kitų Europoj esančių ar 
buvusių socialistinių partijų. 
Jos vadai nesistengė auklėti sa
vo mases visiškoj paklusnybėj, 
kaip tai darė vokiškieji socialis
tai. Ypač pastaruoju metu tu
rėdami galvoj vokiškų ir aus
triškų savo draugų likimą, jie 
nenorėjo pasekti jų keliais, su
laukti tos pačios mirties. Dide
lė ispanų socialistų vadų dau
guma skelbė, jog jie nepasiduo
sią smurtininkams be kovos. 
Toj plotinėj ir savo narius au
klėjo. Ir kas šiuo atveju įdo
miausia, kad ispanų socialistai 
ne tiktai skelbė kovą, bet pa
lys ta kova nuoširdžiai tikėjo 
ir, kai atėjo lemiamoji valan
da, ton kovon ryžosi. O tai jau 
didelis dalykas. To negalime 
pasakyti apie vokiškuosius so
cialistus.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Įeini ona* PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausiu mainu, 
daug dulkių išimta Perkant $7.35
5 tonus ar daugiau .............................. * ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
kant 50 tonų ar daugiau tiktai ..........
PETROLEUM CARBON COKE $0.25 

Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas _____ O

COPR. 19)9. NEEDLECRAFT SERVICE, tNC.

KITCHEN TOWELS PATTERN 2584
No. 258-1—Išsiuvinėjimai virtuvės abrusėliams.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted St, Chicago, Hi.

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

No. 2584

I Vardas ir pavardė.

1 Adresas

tarnybą eitų ir leido nešioti uni-, 
formą. Atskyrė bažnyčią nuo 
valstybės, bet kunigams ir to
liau tebemokėjo algas. Išvarė 
jėzuitų ordeną, bet patiems jė-į 
zuitams leido į kitus vienuoly
nus sugužėti ir ten laisvai gy
venti. Ten, kur valstiečiai, ne
sulaukdami žemes reformos, 
patys pradėdavo žemę dalytis, 
jis siuntė prieš juos respubliko
niškus policininkus. Viso kraš
to nekenčiamos civilinės gvar
dijos ne tiktai nepaleido, bet 
paliko joje net tuos pačius ka
rininkus. Trumpai suglaudus, 
po poros respublikoniško valdy
mo metų dešinieji pamatė, jog 
visos svarbiausios jėgos tebėra 
jų rankose, todėl jie tiek įsi
drąsino, jog tuojau ir pradėjo 
galvoti apie senos tvarkos su
grąžinimą; todėl ir Alkala Za
mora jiems nebuvo reikalingas; 
todėl jie ir nesidėjo prie jo 
partijos.

Dešinieji, jėzuitų vadovauja
mi, susiorganizavo į taip vadi
namą CEDĄ — Congregacion 
espanola de derecbas autono- 
mas, — reiškia į Automatišką 
Ispanijos dešiniųjų Sąjungą. 
CEDA vadu buvo paskirtas jau
nas Salamankos universiteto 
profesorius Jose Maria Gil Rob
les. CEDA obalsiu buvo —.tė
vynė ir tikėjimas. Ji visą, laiką 
skelbė, jog ginsianti visomis jč- 
gamis bažnyčią, jos atstovus ir 
iš viso tikėjimą, kuris patekęs 
pavojUn. Sakėsi ginsianti šeimą 
ir visas katalikiškas ispanų tau
tos tradicijas. CEDA sugebėjo 
į savo organizaciją sujungti vi
sas tas dešiniąsias grupes, ku
rios buvo įvairiuose ispanų re
gi jonuose. O kas buvo svarbiau
sia, CEDA vadai niekad ntpa-

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

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

Tel. Y AR D S 0994 
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1

John F. Eudeikis
*s . ■ ■ •..

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

lMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite tnusų radi® programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 18:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties <1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and iHalsted Sts.
Ofiso valandos nuo lf3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso
Namų Tel.

DR. Margelis 
3325 So. Halsted St. 

r

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
i Rpz.' Įlydė Park 3395 >

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

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

KITATAUČIAI

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. x

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 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsuoki Le Van

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

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

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.

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 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N*nose”Miestas ir valstija.
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KORESPONDENCIJA
Hart, Mich.
Oras ir Darbai

Oras pagerėjo. Pradžioje 
liepos mėnesio turėjom dide
lius karščius ir sausrą. Lie
taus nebuvo per tris savaites. 
Šiuo tarpu lietaus užtektinai. 
Kenavimo dirbtuvės eina visu 
smarkumu, dirba dienomis ir 
naktimis. Sustoja tik ryte ir 
vakare išvalyti mašinas.*

Darbininkų indijonų ir mek- 
sikonų iš tolimesnių kolonijų 
privažiavo labai daug tikėda
mies gauti darbus, bet dirbtu-

Amžini Paveikslai, 
įdegti i Porceleną
Paveikiai monumentams ir 

papuošimo Ii k s tams.

Jeigu yra reikalas įamžinti 
paveikslą kapinių ar kitokia
me monumente; jeigu norite 
fotografinį paveikslą užlaiky
ti ilgą laiką, kad jis nenubluk
tų, nenusidėvėtų, nežūtų—tai 
kreipkitės į

The Monti Studios,
7008 South Paulina Street, 

Chicago,
telefonas Prospect 1266.

The Monti Studios įdegina 
fotografinį paveikslą į porcc- 
lėną monumentuose ir papuo
šimo tikslais.

The Monti Studios yra išra
dėjai garantuoto Royal Monti- 
graph, Supcr-Royal Monti- 
graph ir Patented Montlok 
Fastener.

Studios įsteigtos 1883 m. 
Alexander Monti yra mene
džeris. Monti Studios turi at
stovus J. Valstijose ir Kana
doje. Užsieniuose Studijų at
stovai yra:

E. B. Fink, Honoluhi, Ila- 
waii.

W. J. Pattison, Singapore
Gregory Jonės, Bombay, In- 

dia.
E. G. Cairns, Townsvil!e, Au- 

stralia.

MONTI Studios- tiesiogiai 
Sutaupinkit 40% 
Išdirbėjai puikių por
tretų munumentama— 

Padaryti U. S. A. 
{kūrėjai 

“MONTIGRAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
MEKAI) - NENYK

STANČIO 
."IRO NKIVKIKIAMO 
Jin nedali nukristi!

7008 SOUTH- 
PAULINA ST.

PROnpect 1266

vių savininkai nepriima jų. 
Tik sodų savininkai leidžia 
skinti vyšnias.

Vyšnių šiemet yra labai 
daug ir rinkėjai uždirba po 
keletą dolerių į dieną. Bet tai 
ne ilgai tas darbas, dar kokią 
savaitę ir bus užbaigta ir iš 
toliau atvažiavę darbininkai 
kažin ar sutaupys kelionei.

Atostogininkai, svečiai ir vieš
nios iš didmiesčių.

Atvyko ponai Petras Oksai 
(iš Grand Rapids, Mich.), ku
rie dabar užlaiko pirmos pu
šies automobilių garažą. Su 
Oksais kartu buvo ponia Nan- 
ce Racusk iš Cicero, III.

Ponios iš Detroit, Mich. Žy
maus vaistininko žmona M. 
Smailis ir M. Grainis savo 
naują Buicką bemankštinda- 
ma apsilankė pas Marytę 
Dundulienę ir linksmai pra
leidome kelias dienas.

Ponia Tamošaitienė-Thomas 
iš (’hieagos (6819 So. Western 
avė.), Zig Zag klubo savinin
kė, palikus savo dukrelę Sta
sytę gaspadoriauti klube, pati 
atostogavo kelias savaites pas 
savo švogerį Al Andriulį Hart, 
Mich. Gavusi laišką nuo savo 
sūnaus profesoriaus Thomas, 
keliaujančio iš New Yorko į 
San Francisco konferenciją, 
išsiskubino namo. Mat, jis su
stos Chicagoje rugpjūčio 4 d. 
pasimatyti su motinėle ir se
sute Stasyte.

P-as A. Milleris, brolis Evan- 
stono golfininko J. C. Millerio, 
apsilankė savo gražiame ūky
je Shelby, Mich., ir pasiviešė
jęs pas savo žmonelę Onutę, 
aplankė Harto pažįstamus.

Ponai Lapaičiai grįždami iš 
atostogų iš Scoltvillės sustojo 
pas senutę M. Dundulienę pa
sakyti gerą dieną . 

—o—
Amerikos Piliečių Lietuvių 

Klubas nutarė rengti pikniką 
rugsėjo pirmą, sekmadienį,— 
dieną prieš Labor Day. Bus 
žaismės, virves traukimas, pa
jų valgymas, fordukų lenkty
nės. Laimėtojai gaus dovanų. 
Tas viskas bus Benuko Lagu- 
no farmoje, arba geriau sa
kant, pas Betinką, R. 82, Hart, 
Mich. Bus gera muzika. Nepa
mirškite,—bus daug juoko ir 
linksmumo.

—Marė Dunduliene.

ĮVAIRENYBES
>—....................... I ■ ■ ■■... . \ i

Šviesos kelias per 
didžiausia pasau

lio dykumą
Salia roję yra numatyta pa

statyti 17 didelių švyturių, pa
gal kuriuos bus lengviau atse
kti kelią toje didžiausioje pa
saulio dykumoje. Tuo budu 
dar prieš kelerius melus be
veik neįžengiama dykuma 
pradeda virsti modernia susi
siekimo sritimi. Sahara iš ry-1 
tų į vakarus yra 7,000 km. ir iš 
pietų į šiaurę 2,000 platumo 
dykuma. Tuo tarpu kai du 
tuksiančius metų beveik nė j 
vienas drąsuolis nesiryžo leis
tis per tą “mirties milžiną,” 
modernioji musų laikų techni
ka padaro tai, kad tą begalinę 
smėlio karalija vien tik su ka
riškai saugojamais karavanais 
galima perkeliauti per 8 die
nas, arba net per 2 valandas, 
jei vykti Viduržemio juros oro 
keliu. Tačiau klaidinga butų 
manyti, kad ir šiais laikais Sa-^ 
hara dar tebėra susiekimo at-| 
žvilgiu laukinė šalis. Nuo 1920 
metų balti autobusai, aprūpin
ti visais naujoviškais patogu
mais, pradedant nuo trumpų
jų bangų radio siųstuvo iki 
mėlynai nudažytų putobusų 
langų, kad negadintų aitri dy
kumos saulė akių, jau skrod
žia tą milžinišką dykumą. Pa
keliui yra visa eilė viešbučių 
ir benzino tankinių. Netrukus

ekstra

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ

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

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

A N G L Y S
Tau laikas anglimis apsirūpinti. 
Vasarą visuomet anglių kainos 
žemesnės. Todėl dabar yra ge
riausias laikas anglis pirkti— 

kol jų kaina nepakyla.
Musų sandėlyje yra visokių rų- 
šių anglių, tai ir kostumerius 
galime pilnai .patenkinti. Užsa
kymus mes priimame iš visur ir 
greitai išpildom. Bile reikale 1 

pašaukite mus telefonu
PULLMAN 6776

Roseland Coal Co.
343 W. 107 PI.

A. TUMONIS ir SUNAI 
Savininkai

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Japonai šalina užsie- 
niškius mokytojus
TOKIO, Japonija, liepos 30 

d. — Japonijos žinių agentūra 
praneša, kad šviet'mo ministe
rija yra nutarusi pašalinti apie 
500 užsieniškių mokytojų, ku
rie dėsto japonų mokyklose ir 
universitetuose. Taip elgiamasi 
norint apsisaugoti nuo užsie
nio šnipų, kurie, sulig karo 
valdžios parnešimais, Japoni
joj yra labai gausingi. Tuo pa
čiu metu pranešama, l^ad ne 
visi užsienišk ai mokytojai yra 
Įtariami šnipinėjimu. Mokyklų 
direktoriai gausią nurodymus 
kaip privalo elgtis šiame re ka
le.

Pirkite tose krautuvėse, ku-
I rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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

ortas virš - - - - $5,450,000.00

ši įvairiausių pasakų ir nuo
tykių šalis technikos dėka bus 
dar arčiau pritraukta prie mo
derniojo pasaulio, jei lik pa
vyks įvykdyti iš pirmo atvejo 
beveik neįtikimą projektą. 
Ikišioliniai 'keleiviai per Sa- 
harą vis dar skundžiasi, kad 
dykumos karštis yra toksai di
delis ir troškinantis, jog no- 
roms nenoroms tenka kelionę 
dar beveik neįpusėjus nutrau
kti ir grįžti atgal. Prieš tai nie
kis ir patys geriausi ventilia
toriai ir kitos vėsinimo priemo
nės. Vien tų nusiskundimų dar 
nepakako prieš ketverius me
tus pradėtam rengti per Salia* 
rą nuostabiai puikiam šviesos 
keliui. Prie to dar prisidėjo ir 
ta aplinkybė, kad ne lėktuvai, 
skrisdami per šią dykumą, ne
galėjo kaip reikiant orientuo
tis, nes visą tūkstančių km. il
gio kelią nebuvo matyti ne 
jokios šviesos. Lėktuvų pilotai 
negalėjo rasti ne benzino tan-> 
kinių. Dėl šių priežasčių dabar 
manoma per tą smėlio jurą 
pastatyti tokį kelią, kuris turės 
pačius moderniausius kelio 
rodiklius: švyturius. 2000 km. 
iš šiaurės į pietus tolumo ke
lias bus aprūpintas 17 švytu
rių, kurių nuotolis nuo vienas 
kito bus 150 km. švyturiai bus 
taip įtaisyti, kad savo švieso
mis sieks vienas kitą ir suda
rys nenutraukiamą šviesos 
juostą. Tuos švyturius pasta
čius, per Saharą bebus važiuo
jama tik naktimis, kad kelei
viai galėtų išvengti troškulio 
ir saulės kepinimo. Dienomip 
keleiviai ilsėsis pakeliais esan
čiuose viešbučiuose. Savaime 
suprantama, kad nėra galima 
per begalinę dykumą išvesti 
elektros laidų. Dėl to švytu
rių apšvietimui bus vartoja
mas gazas.

OWN

Užsisuk,ykit keisą šiandien, gerkit jį patikrindami, palygin 
kit su bet kuriuo mėgiamu alum ir, mes pakartojame

aštrus skonis Chicago’s Own Mon- 
arch Beer tebelaimi palankumą tų, kurių geras skonis rei
kalauja geriausio aluje. Pamėginkite Monarch palys, jeigu 
dar nemėginote, ir tegul jūsų skonis nutaria, ar jus mė- 
giat jį geriau nei kitą alų.

ris butų sutikęs “Bidon V” gy
venti, kai trys pirmieji benzi
no tankų saugotojai čia 1920 
metais tragiškai dingo. Vienas 
jaunas amerikietis jau penki 
metai neša Saharos mirties 
sargybą ir pardavinėja benzi
ną. Šviesos jučsta’, kuri rodo 
kelią lėktuvams ir moder
niems šešių ratų “dykumos 
laivams” — autobusams, pa
lengvins ir šio vienišiausio 
sargo gyvenimą. “L. A.”

Atsargos fondas virš - - $370,000.00
Dabar Mokame 3*/>% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt. 

ved! i al^Smngs 
LOAN ASSOCIATION of Chicago CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT
JUSTTN MACKIEWICH. Pres.

Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIKginla 11U

Tą didžiausią ir laukiniausią 
pasaulio dykumą padaro kiek 
artimesnę civilizacijai ir tai, 
kad pačiame Saharos viduryje 
yra įsteigta sargyba, kuri yra 
pavadinta “Bidon V” vardu. 
Čia netrukus suplauks visi lėk
tuvai, autobusai ir automobi
liai benzino pasiimti. Dėl di
delio nuotolio ir dykumo jau 
dabar ta sargyba yra vadina
ma “Saharos mirties sargybos” 
vardu. Ilgą laiką nebuvo pa
saulyje nė vieno žmogaus, ku-

Margumynai

Raudoną Kryžių var
toja žvalgybos 

tikslams
LONDONAS, Anglija, liepos 

30 d. — Karo aviacijos virši
ninkai pranešė, kad vakar bu
vo priversti nusileisti du vo
kiečių orlaiviai, kurie turėjo 
išpaišytą Raudono Kryžiaus 
emblemą. Anglų lakūnai juos 
pastebėjo beskrendančias labai 
jau arti pakraščių, apsupo ir 
liepė nusileisti. Raudoną Kry
žių turįs lėktuvas turėjo du 
motorus ir jame buvo rasta 4 
vyrai, kurie nebuvo ginkluot’, 
bet turėjo šiokios tokios medi
ciniškos medžiagos. Vokiečių 
lakūnas pranešė, kad jo užduo
tis yra padėti sužeistiems la
kūnams, kurie puola anglų 
transportin'us laivus. Panašios 
rūšies orlaiviai, kurie yra ap
rūpinti bevieliu telegrafu, da
ro labai priešui naudingus in
formacijos darbus. Prieš kele
tą sayaič ų panašiuose lėktu
vuose buvo rasti fotografuos 
aparatai ir daugelis Anglijos 
pakraščių' fotografijų.

I
 Naujienų Spulka g

Permainė Vardą |
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN ‘ Z

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR g

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 INDĖLIUS. Kreipkitės X
1739 SOUTH HALSTED STREET X

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” . .. 3*4^'

—----------------------------------------------------------— -

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
I •

Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio

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

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

---------------------

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Garsinkitčs “N-nose”
MADOS

No. 4489 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18, 20; taipgi 
34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46.

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

The Lltboanlan Daily Nevi
published Daily Except Sunday 
The Lithuanlan News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

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

by

|8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 

'75

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

Užsakymo kaina;
Chicago j e—paštu

Metams ------------ ------------
Pusei metų v------------------
Trims mėnesiams .________
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija-------------

Savaitei ------------------------
Mėnesiui ----------------------

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

Metams --------  $5.00
Pusei metų ..........    2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
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.

Amerikos respublikos susitarė

kiame valstybių bloke katalikų bažnyčia butų vadovau
janti jėga. \ .

Bet remti šitokį bloką reiškia remti fašizmą. O fa
šizmas šiąndįen yra Berlyno tarnas. Papos sumanymas 
pasiremti fašizmu kovoje prieš “pagonišką” hitlerizmą 
neturi rimto pagrindo. Greičiaus gali išeiti taip, kad, tal
kininkaudamas Italijos, Ispanijos ir Francuzijos fašis
tams, papa visai neteks savarankiškumo, nes nuo jo nu
sigręš demokrątipės valstybės.

Šiuo laiku Washingtonas, pav.\ rūpinasi, kad fašis
tai neįsigalėtų Pietinėje Amerikoje. Jeigu katalikų baž
nyčia, kuri turi Pietinėje Amerikoje daug pasekėjų, im
tų agituoti už Italijos ir Ispanijos fašistus, tai Jungtinės 
Valstijos pradėtų labai šnairai žiūrėti į Vatikaną ir jo 
atstovus užsieniuose.

Šiais laikais kova eina tarpe demokratijos ir visų 
rųšių totalitarinių diktatūrų. Šitoje kovoje Vatikano po
zicija yra labai neaiški.

Prieš išvažiuosiant
• * *

Musų pergyvenimai ir musų lūkesčiai. — Iš Lietuvos iš
važiuojant. — šių diepų Ęųropa. Viskas galvatruk-’ 
čiais keičiasi. — Viskę galima laukti ir visko galima 
tikėtis. — Kas bus, — tai galima tik spėlioti.

(Musų specialąug korespondento)

Šiaurinės ir Pietinės Amerikos respublikos susitarė 
bendromis jėgomis kovoti prieš Europos totalitarinių 
diktatūrų įsiveržimą į šį kontinentą. Įsiveržimas gali bū
ti militarinis ir ekonominis. Pirmiausia jisai gali įvykti, 
totalitarinėms diktatūroms pagrobus užkariautųjų Eu
ropos valstybių kolonijas salose, kurios guli netoli nuo 
Amerikos krantų, arba sausžemyje. Tokių kolonijų šioje 
pasaulio dalyje turi Britanija, Francuzija, Holandija ir 
Danija.

Pan-amerikinė konferencija Havanoje nutarė, kad 
jeigu kuriai tų kolonijų gręstų pavojus patekti į vienos 
arba kitos “išorinės” diktatūros rankas, tai visų Ame
rikos respublikų įgaliotas komitetas paimtų tą koloniją 
savo žinion ir valdytų ją, kol nepasibaigs karas. Iškilus 
ūmam reikalui, gali veikti ir kuri nors viena Amerikos 
respublika, su ta sąlyga tačiau, kad ji turėtų paskui pra
nešti apie tai kitoms respublikoms ir gauti jų pritarimą.

Visi supranta, kad vienos tiktai Jungtinės Valstijos 
turi pakankamai jėgų atremti Vokietijos, Italijos arba 
Japonijos užsimojimą prieš šio kontinento saugumą. Tai
gi Jungtinėms Valstijoms daugiausia ir teks žiūrėti, kad 
agresoriai iš Europos arba Azijos į šią pasaulio dalį ne
lįstų. Bet Dėdei Šamui yra svarbu, kad kitos 20 Ameri
kos respublikų šitame reikale su juo kooperuotų. Hava
nos konferencija tam ir buvo sušaukta, kad jos priža
dėtų šitą kooperavimą Jungtinėms Valstijoms teikti.

Jos prižadėjo, pasirašydamos bendrą sutartį, pava
dintą “Havanos AktU”.' Tokiu budu konferencijos tikslas 
tapo pasiektas.

Paminėtame dokumente Amerikos respublikos susi
tarė, be to, bendrai kovoti prieš “penktosios kolonos” 
veikimą šiame kontinente ir eiti išvien tarptautinės pre
kybos reikaluose, kad totalitarinės diktatūros negautų 
čia įsigalėti ekonomiškai.

Trumpai sakant, Havanos konferencija suvienijo vi
są Amerikos kontinentą po Jungtinių Valstijų vadovybe. 
Jos nutarimai gali suvaidinti nulemiančią rolę ne tiktai 
Amerikos, bet ir viso pasaulio ateičiai.

Musų pergyvenimai, musų 
lūkesčiai daugelių atsitikimų 
jums gali būti svetimi, ar nę- 
supnmtamį. Jūsų gyvenimo są
lygos visąis požiūriais šiuo me
tu tiek skirtingos, kad kaip kas 
iš musi^ gyvenimo gali jums at
rodyti tiesiog keistokai.

Bet karas1 artėja ir prie jūsų 
sienų, tąi jąu tuo pačiu pasidą- 
ro daug kas jums supranta
miau.

Štai, trumpam laikui pasiry
žau iš Lietuvos išvažiuoti. Įvai
rių įviariausios abejonės mane 
lydi. Šių dienų gyvenimo netik

inąs ištiko ir buv. Lietuvos r ūma vargina. Atsidėjęs kontro- 
premjerą Merkį. “Darbimnkas” Uuoju savo užsienio pasą, ar 
i’ašo: viskas tvarkoje, ar visos vizos

“Spaudos žiniomis, buvęs tinkamai sutvarkytos. O kaip 
Lietuvos premjeras ir Kauno| valiutos reikalai? Ar turiu tiek 
burmistras p. ______  ___
kys areštuotas Lietuvoje ir .Į 
išvežtas į gilumą Rusijos — 
taip, kaip ir Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris Juozas 
Urbšys.”
Iš šitų Maskvos žygių gali

ma numanyti, ko Lietuva su- 
tuvą neseniai okupavo ir dabar Į ^ilžiuks, patekusi po Satlino dei- 
rengiasi aneksuoti (prijungti | junSu*
prie SSSR).

ĮŠALDYTAS” LIETUVOS 
AUKSAS ANGLIJOJE

Ne tiktai Amerikos valdžia, 
bet ir Anglija uždraudė daryti 
kokius nors išmokėjimus iš* tų 
fondų, kuriuos Lietuva, Latvija 
ir Estija turėjo tenai pasidėju
sius. Londono bankuose yra da
lis Lietuvos aukso atsargos, tam 
tikra suma bondsuose, akcijose 
ir t.t. Tas Lietuvos turtas tapo 
“įšaldytas”, kad jo negalėtų pa
grobti sovietų Rusija, kuri Lie-

Esti j os 
užsienio 

šėrų, ku- 
laikė An-

padariusi 
naujosios 

Lat-

Vatikano padėtis
Romos papa turi neva nepriklausomą valstybėlę, Va

tikano Miestą, ir yra todėl nepriklausomas valdovas, su
verenas. Bet ta valstybėlė guli Italijos teritorijoje, ir Ita
lijos juodmarškiniai gali, jeigu nori, padaryti jai daug 
blogo. Kaipo pasaulinis valdovas, papa priklauso nuo 
Mussolinio valios.

Dar keblesnė yra papos padėtis, kaipo katalikų baž
nyčios galvos. Milionai katalikų gyvena diktatoriškose 
šalyse. Diktatoriai nepakenčia jokios opozicijos. Jie rei
kalauja, kad žmonės butų jiems klusnus ne tiktai savo 
darbuose, bet ir savo mintyse. Jau senovės Romos ceza- 
riai-imperatoriai pasižymėjo žiauriais krikščionių perse
kiojimais, kadangi krikščionys turėjo savo nepriklauso
mas nuo valdžios organizacijas ir garbino Dievą, o ne 
imperatorių. O šių dienų diktatoriai yra daug despotiš- 
kesni už Neroną ir Kaligulą.

Kovoti prieš diktatorius taip, kaip senovėje kad ko
vodavo prieš savo persekiotojus krikščionys, katalikų 
bažnyčia šiandien negali. Daug katalikų užima aukštas 
vietas valstybėje ir biznyje; net. ir katalikų bažnyčios 
viršininkai naudojasi įvairiomis privilegijomis. Kad jie 
tų savo aukštų vietų ir savo privilegijų atsižadėtų, yra 
visai neįmanomas dalykas. Taigi ir Romos papa negal ' 
Italijos, Vokietijos arba Austrijos katalikams įsakyti, 
kad jie griežtai priešintųsi diktatoriams. Jisai yra pri
verstas vartoti diktatorių atžvilgiu “diplomatiją”, t. y. 
daryti su jais visokius kompromisus.

Buvo manoma, kad Pius XII nuolaidų diktatoriams 
nedarys, kaip kad darydavo jo pirmtakas. Bet pasirodo, 

, kad ir jam teka stoti j slidų kompromisų kelią. Jisai jau 
viešai išreiškė savo pasitenkinimą naująja Francuzijos 
vyriausybe, kurios priešakyje stovi maršalas Petain ir 
kuri faktinai yra kontroliuojama Hitlerio. Papa* Pius, 
matyt, svajoja apie sudarymą bloko iš Italijos, Francu
zijos, Ispanijos ir Portugalijos, kuris galėtų užkirsti ke
lią hitlerizmo ekspansijai į vakarus. Jisai tikisi, kad to-

. Antanas Mer- Pinig1> k’ek man'reikės ir ar 
įvairių kraštų valiutą išvežti 

[leidimas tinkamai sutvarkytas?

Studijuoju kitų valstybių va
liutų suvaržymo įstatymus, kad 
netikėtai ne tik mano valiuta, 
bet kartu ir aš pats su ta valiu
ta kur nors “neįšalčiau”. Jokių 
spausdintų raštų su savim ne
siimu vežtis. Ką dabar gali ži
noti, kur ir kokiai cenzūrai iš 
tų mano raštų kas nepatiks. 
Mažas reikalas, jei kur kas nors 
nepatiks, išmetei per traukinio 
langą ir tiek. Bet gali būti ir 
kitaip. Koks nors nereikalingas 
spausdintas popiergalis gali 
žandarams ne tik nepatikti, bet 
pas juos sukelti net įtarimus, 
tuomet aiškinkis? Gerai, jei pa
vyks, o jei ne? Visokie nesusi
pratimai gali prasidėti ir vie
ton malonios keliones gali tik 
kartumų patirti.

ir bendrai tarp artimų tomis 
Žinjomis pasidalinti. Kaunas 
putilp ir staiga surimtėjo.

Rptas netarė sau: Ką neša 
mums rytojaus diepa?

Visų mintys sukasi apie mu
sų krašto likimą, apie savo šei
mos ateities likimą. Juo labiau 
tokios mintys, nejaukios min
tys gimsta ir jas dar labiau pa
dilgina, nes musų užsienių rei
kalų ministras tą pačią dieną 
skriste išskrido į Maskvą, o te- 
nais jau keletas dienų kaip vie
ši Lietuvos vyriausybės galva, 
kartu su generalinio štabo vie
nu generolu.

Ką jie tenais veikia, kokios 
derybos eina — niekas iš musų 
nežino, nes ir žinoti negali. Tur 
būt, ir tie, kurie tenais išvyko, 
tikrai nežinojo, kokiais reika- 
ląis reikės tartis, derėtis. Gal 
jie vyko su viena programa, o

žūva ne šnnjais ir ne tūks
tančiais, bet šimtais tūkstančių 
žmonių ir tai daugiausia jau
nimo, ateities žiedų, kurie buvo 
pasiryžę geriau, gražiau įsikur
ti. Ir štai kaip dabar pasiryžti 
išvažiuoti į užsienius nenoro 
mis nejauki mintis lenda į gal
vą ar tomis pačiomis sienomis 
ar tais pačiais keliais grįši at
gal. Rodos, tai juokingos min
tys, bet jos turi visai rimtą pa
grindą.

O iš viso kaip šiuo metu, 
nors ir kelioms dienoms tenka 
apleisti savo kraštą, kažkaip 
nejauku darosi, keisti jausmai 
nejaukiai auga, plinta. Juk Štai 
tik vienos dienos įvykiai, o jau 
jie tokie žymus, kad neabejoti
nai viso pasaulio istorijoje pa
liks neišdildomus pėdsakus. Tie 
įvykiai neabejotinai turi' sukrė
sti ir jūsų palyginamai rames
nį gyvenimą. O mes čia, juk 
pašonėje to pragariško ugnikal
nio gyvename. Musų sienos taip 
pat nėra visais atvejais saugios. 
Musų karinės pajėgos budi. Kas

toji praraja prasivers ir prasi-

Atėjo keletas “Lietuvos Ai
do” ir'“Lietuvos žinių” nume
rių, kurie buvo išleisti, komi
sarui Dekanozovui jau pradėjus 
Lietuvoje šeimininkauti. Beveik 
nieko naujo į juose nepraneša
ma, nes jaip žinome iš telegra
mų, kas nuboto laikp pradėjo 
Lietuvoje darytis. Įdomios yra 
tiktai kai kurios smulkmenos.

Birželio 18 d. “L. Aidas” pra
nešė, kad j p vyriausiuoju re
daktorium ministerių pirminin
kas (t. y. Paleckis) paskyrė 
Joną Šimkų, kuris pirmiaus dė
davosi neva liberalų, bet, ma
tyt, slaptai dirbo Maskvai.

Buvęs redaktorius B. T. Dir
meikis atstatytas.

Galima numanyti, kad ir “L. 
Žinioms” apie tą patį laiką jau 
buvo paskirtas kitas redakto
rius, nes laikraščio turinys ir 
net straipsnių tonas visai pasi
keitė. Bet kas “L. ž.” redagpo-

programą pagrindinai pakeitė.
Tai vis klausimai, kurie ne

gali nesukelti visiems ir visiems 
daug rūpesčių. Juk tai liečia ne 
vien tik musų krašto reikalus, 
bet visus mus, kurie šiame že
mės kampelyje gyvena. Tos že
mės kampelio likimas juk skau
džiai paliečia mus visus.

Taip. Gyvename tokius lai
kus, kuomet per keletas valan
dų valstybių sienos keičiasi, 
kuomet nuo žemės paviršiaus 
dingsta ištisi miestai, kurie šim
tus metų buvo statomi. Su že
me sulyginami brangiausios 
kultūros vertybes, didžiausi dvi
dešimto amžiaus civilizacijos

Šiuo metu viskas galima ir 
galima taip netikėtai, staigiai. 
Juk tokių staigmenų ir netikė
tumų jau daug pergyvenom, 
tikri, kad jų ateityje dar dau
giau bus. Karo pragaro maši
na ne juokais darbuojasi.

Ji eina visais keliais. Eina ne
sivaržydama, nesustabdoma. 
Jos keliai dar nėra žinomi, jos 
tikslai dar neaiškus.

Kasdiena, tai vis naujiena. 
Naujienos, kurios šiurpu nukre
čia. Rodos, niekui nevažiuotum 
ir namie sėdėtum, bet smalsa 
traukte traukia, o pagaliau ir 
namuose ta ramybė tik taria
ma.

Nei kelionėje, nei namuose tų 
visų rūpesčių nenusikratysi, jie 
visur šiuo metu tave lydės ir 
Ivdi.

Tokie jau laikau
(Rus daugiau)

LAIKRAšįčIAI Iš “PA 
,os valdžios patvarkymą bandei LĘCKINĖS ’ LIETUVOS 
“protestuoti” soviete] ambasa
dorius Maiskis. Žinia iš Londo
no praneša:

“Sovietų ambasadorius 
Londone, Ivan M. Maiski, lie
pos 28 d. įteikė protestą Bri
tanijos užsienių reikalų mi
nisterijai dėl ‘įšaldymo’ Lie
tuvos, Latvijos ir 
aukso, jų turimų 
valiutų, bondsų ir 
riuos tos valstybės 
glijos bankuose, 
valdžia buvo tai 
tuojau, kai tiktai
‘vyriausybės’ Lietuvoj, 
vijoj ir Estijoj nutarė prašy
ti, kad Maskva ‘priimtų” jas 
į Sovietų Sąjungą.”
Matote: sovietų Rusija dar 

nesuspėjo tas Pabaltijos šalis 
praryti, o Stalino ambasado
rius jau kiša savo nosį į jų tur
tą, padėtą užsieniuose!

To ne gana. Maiskis jau ban
dė prisistatyti Anglijos užsieniui ja, nepranešama, 
reikalų ministeriui Halifąx’ui, Apie A. Smetoną rašoma, kad 
ir kaipo Lietuvos, Latvijos ir jisai išvyko į Vokietiją ir esąs 
Estijos “pasiuntinys”. Bet Ang- kame tai internuotas. Bet Vo- 
lijos ministeris šitą juokingą kieti jos valdžia apie tai “ofi- 
Maiskio pretenziją atmetė. cialiai” nieko nežinanti.

Pas Halifax’ą atsilankė Lįe- Pasitvirtina, kad buv. vidaus 
tuvos, Latvijos ir Estijos pa- reikalų ministeris Skučas ir 
siuntiniai ir pareiškė, kad jie saugumo departamento virši- 
naujų “valdžių” savo šalyse.ne- niekas Povilaitis “suimti ir lai- 
pripažįsta; kartu jie išreiškė komi kalėjime”. Dėl abiejų esąs 
viltį, kad Anglija ir toliaus juos vedamas tardymas ir juodu bu- 
laikys teisėtais savo valstybių šią atiduoti teismui.
atstovais. Anglijos užsienių rei- > -----------------
kalų ministeris šituos jų pareiš- VOKIETIJA “NESIDOMI” 
kimus priėmė ir jų nusistaty- SOVIETŲ ŽYGIAIS 
inui pritarė. Tuomet atbėgo pas " PABALTIJY 
Halifax-ą sovietų ambasado- -----------
rius, Ivan M. Maiski. Reikšminga buvo Įiitleriškųs

, .\ . . . . Vokietijos laikysena, ėmus bpį-
Sevikams grobti Pabaltijo kraš- 
tus. Stambieji napių šulai Ber- 
lype į korespondentų užklausi
mus atsakinėjo, kad jie “nesi
domi” tuo, kas tupsp kraštuose 
dedasi. Tai esą tiR Pabaltijo 
kraštų ir SSSR reikalas.

Iš to galima suprasti, kad 
Hitleris davė Stalinui “laisvas 
rankas” Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje.

Tą “nesidomejimo” nusista
tymą pravedė ir Vokietijos 
spauda. Apie sovietų įsiveržimą 
Lietuvon ta spauda teikė ma
žai žinių ir vengė daryti kokių 
nors komentarų. Nacių laikraš
čiai stengėsi net svarbius fak
tus nuo savo skaitytojų paslėp
ti. Pav. jie pranešė, kad Mas
kva pastatė Lietuvai du reika-

statė britų užsienių reikalų 
ministeriui, ‘kaipo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pasiunti
nys’, nes, sako jisai, tos šalys 
nutarė dėtis prie Sovietų Są
jungos.”
Bet dar juk neprisidėjo! 

“Polpredas” Maiskis pasiskubi
no uzurpuoti teises, kurios jam 
visiškai nepriklausė, — ir gavo 
ilgą nosį.

MERKYS ESĄS IRGI 
SUIMTAS

Jau žinoma, kad sovietų žval
gyba suėmė ir išgabeno į Mas
kvą Lietuvos užsienių reikalų 
ministerį Juozą Urbšį. Dabar 
pranešama, kad toks< pat liki-

Štai dar vakar mes lyg ir abe
jo j ome, ar Italija įsivels į karą, 
ar ji drįs sąjungininkams karą 
paskelbti, o šiandien jau visi 
spėliojimai dingo. Italija ka
riauja, Italija musų supratimu 
nė Š. Amerikos nepabūgo.

Tai. vėl Europoje naujas karo 
frontas.

Musų įsitikinimų, jų dar gali 
atsirasti ir daugiau, tik klausi
mas, kur ir kada? Italijos ką- 
ro paskelbimas, rodos, Lietuvo
je negalėjo būti didesnė naujie
na, o vienok karo paskelbimo 
žinia į mus visus labai slegia
mai paveikė. Tą vakarą Kauno 
gatvės staiga ištuštėjo, įvairus 
barai, restoranai savo progra
mas nutraukė, nes nebuvo kas 
jų klauso. Visi skubėjo į na
mus, pas pažįstamus, kas pas 
save radio pranešimų klausyti

lavimu: kad gen. Skučas (buv, 
Lietuvos vidaus reik, ministe
ris) ir direktorius Povilaitis bu
tų atiduoti teismui ir kad bptų 
leista ateiti į Lietuvą didesnėms 
sovietų įguloms. Bet nacių laik- 
pąščiai visai nutylėjo, kad Mas
kvos ultijnatųme Lietuvai buvo 
dą^ ir trečias reikaląvimas, bų- 
|ent, pakeisti Lietuvos vyriau
sybę.

“L, Aido” korespppdentas iš 
Ęerlynp praneša;

“Vokiečių viešumai nieko 
nepranešama ir apie tai, jog 
iš Maskvos į Lietuvą yra at
vykęs užsienio komisaro pa
vaduotojas Dekapozovas. Vo
kiečių visuomenė iki šiol nie
ko nežino ir apie valstybės 
prezidento išvykimą. Vokie
čių telegramų agentūra apie 
tai pranešinėja tiktai savo 
tarnyboje užsienio spaudai.”
Tylėjimas reiškia sutikimą. 

Aišku, kad Stalinas
anksto įspėjęs savo partnerį 
Hitlerį apie savo sumanymą pa
grobti Pabaltijo respublikas ir 
buvo gavęs jo pritarimą.

buvo iš

Ką Žmonės Mano
Apie Upton’o Sinclair’io “Raistą”

Agrikultūros Sekre torius 
Henri] A. VVallace savo kalbo
je "The Netu York Times" su
rengtoje visos Amerikos kny
gų parodoje yra pasakęs:

“Jungtinėse Valstybėse stip
riausias šio šimtmečio roma
nas (novel) ,ne meno, bet so
cialiu požiūriu, yra Upton’o 
Sinclair’io “Raistas” (“J mig
le”). Iš tos knygos išėjo daug 
skerdyklų tikrinimo (nuosta
tų) veiklos dėl gryno maisto, 
kuo Agrikultūros Departamen
tas ir užsiima, kad apsaugojus 
Amerikos visuomenę.”

Neveltui biuletenyje, kur tas 
pacituota {"Upton Sinčiai r's 
Circular Letter, Voi. 1, H o. 1, 
Į)ec. 1, 1937), "Upton’o Sinc
lair’io knygų lentyna” piešinė
lyje (prie skelbimo), “Alie
jus” ir “Raistas” matomi nuo 
kraštų, kąip žymiausi rams
čiai,” ir neveltui — kalbant 
apie naują knygą—kitoj vie
toj pasakyta: "...Kaisto” auto
rius1 rašo..."

Douglas Goldring’as, (bri-

snių” — Anglijos — žurnale), 
kalbėdamas apie Sinclair’io 
knygą apie Madrido gyveni
mą, rašp: tokiuose gar
siuose propagandiniuose ro
manuose, kaip “Aliejus” ir 
“Raistas”, kurie padėjo pada
ryti Amerikos istoriją jis ne
pasireiškė širdingiau arba 
stipriau”...

O tame “Raiste” — Čikagie- 
čio lietuvio Jurgio Rutkaus 
vargų epopėja aprašyta, —; 
ateivio “kalvarijos”...

Džekas Londonas apie “Rai-

ginęs vergijos “Dėdės Tarno 
trobele’ (—garsioji negrų ver-

apic nau- 
knygų —

Carl Vari Doren, 
jausią Sinclair’io 
‘'Pasaulio pabaigą" 
nias sako, jog tai “Upton’o 
Sinclair’io geriausias romanas 
po "Kaisto.."

—A r ėjas Vi t kaus kas.
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DOVANOS, ŽAISMĖS 
IR PAMARGINIMAI

' INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

RaŠtinčjc per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštini atdara ka* vakaras 
Iki S vai. Sekmadieniais 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet.
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1,172 LIETUVIAI CHICAGOS D1STRIKTE 
PALIKO U. S. PILIEČIAIS

Skaitlinės pereitų fiskalių metų
Chicagos imigracijos ir natū

ralizacijos biuras skelbia, kad 
pereitais fiskaliais metais 1,172 
lietuviai Chicagos distrikte pa
liko Jungtinių Valstijų p’lie- 
čiais.

Fiskaliai melai prasidėjo lie-

12,000 Iš Šelpiamų

VAKAR CHICAGOJE
Į, V'l.r-T-------- ------......... ' ' j

želio 30, 1940. Chicagos distrik- 
tas apima Illinois valstiją, Wis- 
consną ir Indianą.

Lietuviai naujų piliečių skai
čiumi stovi devintoj vietoj. Tai 
aukšta skaitlinė, atsiminus, kad 
viso ateivių skaičium šitame 
distrikte lietuviai stovi, rodos, 
14-loj vietoj.

Pirmą vielą naujų piliečių 
skaičiumi užima lenkai. Jų pi
liečiais paliko 5,313 žmones.

Antroj vietoj stovi Vokietija 
su 4,340 naujais piliečiais.

Trečioj — Anglija — 3,225 
Ketvirtoj — Italija — 2,531 
Penktoj — Rusija — 1,747 
šeštoj — Jugoslavija — 1,714 
Septintoj — Čekoslovakija — 

1,620
Aštuntoj — Švedija — 1,329 
Devintoj — LIETUVA—1,172 
Dešimtoj — Norvegija —560 
Vienuoliktoj — Danija —409 
Dvyliktoj — Olandija — 399. 
Paskutinėj vietoj — 41-moj 
stovi Palestina su 12 naujų 

piliečių.
Viso naujų piliečių birželio 

30 d., pasibaigusiais fiskaliais

Chicagos pašalpos adminis
tracija paskelbė, kad iš šelpia
mųjų sąrašo į WPA perkels 12,- 
000 bedarbių, ir juos pristatys 
įvairiems gatvių ir kanalizaci-

Šiandien Pradeda
Veikti Maisto
Ženklų Planas
Bedarbiai Galės Pirkti Pusant

ro Kart Tiek Maisto 
Kiek Pirmiau

NAŲJIĘNV-ApM R TelęnljoĮo
CAMDEN, N. J. — Maliavų dirbtuvės gaisras, kuris padarė nuostolių už vie

ną milijoną dolerių.

metais buvo 30,293.
Paprastai, normaliais metais 

naujų pilietybių skaičius tesie
kia pusę tos skaitlinės. Bet prie 
padidėjimo prisidėjo karas, at
eivių registracija, WPA darbai 
ir senatvės pensijos.

Pernai naturalizuotų 
lybę gavusių ateivių 
siekė 22,803.

skaičius
Rs.

Šiandien, kaip jau buvo ra
šyta keliais atvejais, Chicagoj 
pradės veikti maisto ženklų 
planas.

Vietoj pinigų maistui, šel
piami bedarbiai dabar gaus 
dvejopų spalvų ženklus. Kiek 
pirmiau jie gaudavo pinigais, 
tiek dabar jie gaus oranžinių 
maisto ženklų. Kiekvienas žen
klas bus po 25 centų vertės.

Su tais oranžiniais ženklais 
bus galima pirkti visose krau
tuvėse visokį maistą be skirtu
mo, mokant už jį reguliares 
krautuvėj nustatytas kainas

Bet kartu su oranžiniais 
ženklais bedarbiai gaus ir mė
lynų ženklų. Jų*gaus pusę liek, 
kiek oranžinių. Tai bus ekstra. 
Kaip sakėm, oranžinių ženklų 
kiekvienas gaus tiek, kiek pir
miau gaudavo pinigais, ir prie 
to dar gaus pusę tiek mėlynų 
ženklų, kiek gavo oranžinių.

“Surplas” Maistas.

Suėmė Lietuvį, 
Moteriškę Už Blogus 
Čekius
Kaltina Čekių Vogimu, Parašų 

Klastavimu
Fclony teismas vakar buvo 

patraukęs atstkomybėn 25 m. 
lietuvį, Stanley Slanksnis, ir 
22 melų moteriškę, Mrs. Thcl- 
ma Belvedere, nuo 1812 W. 
NVashington Street.

Abu yra kaltinami blogų 
čekių platinimu.

Prokuratūra aiškino, kad

tos iš Kaempfer Seed Compa- 
ny, 1921 W. Monroe strcet, o 
moteriškė juos i 
klastavo parašus.

Slanksnis, kaip ini aiškėjo

mai už naktinį sargą.

Dar du Stambus 
Karo Kontraktai

U.S. Karo departamentas 
skelbė, kad davė virš $2,000,090 
kontraktą Graybar Electric1 
Company bendrovei parūpinti 
armijai radi o aparatų ir kitų 
reikmenų, reikalui 
niam korpusui.
Traptor Company 
$100,000 phstalyti
reikalams pritaikintus trakto
rius.

pa-

Caterpillar 
gavo apie 

kelis kuro

Dvi Laidotuvės
Dviejų Mėnesių

Wisconsinp vais
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BRIDGEPOBT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas.

Su tais mėlynais ženklais 
bus galima pirkti — visose 
krautuvėse — tokius maisto 
porduktus, kokių yra susida
ręs perviršis šioj šalyj, pav., 
sviestas, kukurūzų miltai, pu- 
)os, žirniai, kopūstai, ryžiai, 
Ižiovintos slyvos, taukai, kiau- 
iena, kvietiniai miltai, apelsi

nai, pomidorai, burokai, ku- 
euruzai, etc. Krautuvėse pap
rastai lips pažymėta kurių 
maisto produktų yra perviršis 
(“surplus”).

Maisto ženklai bus negeri,

$5,000, Kad Roose 
veltas Laimės

irLillian Roth, garsi filmų 
scenos dainininkė sudarė $5,- 
000.00 lažybas su viena Chica
gos brokerių firma, kad 
veltas laimes lapkričio 
mus. Sako, ji tikra, kad 
veltas laimės, nes “jis įi 
vo didelį gabumą rūpintis ša
lies gerove didelio krizio laiku.”

Roose- 
rinki-

Reikalauja Neduoti 
Soldier’s Lauko 
“Taikos” Mitingui

Smerkia Rengėjus.
Apskričio teismui vakar buvo 

paduotas skundas su reikalavi
mu uždrausti Chicagos parkų 
distriktui leisti naudoti Sold
ier’s lauką sekmadienio “Tai
kos Mitingui.”'

Skundėjas yra Bernare! F. 
Cummings, 149-tos Fjeld Artil- 
lery Ramovės atstovas. Jis sa
ko, kad milingą rengia grupe 

atstovauja tik 
visuomenėj ir 
būti duodamas 
užlaikymui vi-

žmonių, kuri

jai todėl neturi 
stadionas, kurio

sus.

Tlemkite Lietuvišku
. Žyduką
¥ Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR
CO. — VVholesale
4707 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 0014

meskit,
nciš-

JEIGU JUMS REIKIA
Rakandų, Kaurų, Pečių, Radijos, 

Pijanų.
£15,000 Stakas, naujas ir vartotas.
Didžiausias kada nors pasiūlytas 

bargenas.
Atsilankykite ir pamatykite.

Atdara kas vakarą iki 10 P. M.
CHICAGO SALVAGE 

Furniture Co., Ine.
5300 So. Halsted St.

džiai. Ženklų neparduok i te. 
Su ženklais nebus galima pir
kti tabako, gėrimų, alaus, deg
tines ir vyno. Su ženklais taip
gi nebus galima mokėti praei
tų skolų. Tas draudžiama. 
Juos galima naudoti tiktai 
maistui.

Kviečia Lietuvius 
Groti Simfonijos 
Orkestre

Repe liti, jos Penkiadieniais.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi 
stipriausi

FOX HEAD ALę
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesu dalis.*

5031 W. Roosev eit Rd
CICERO, ILL.

Reikalauja $11,695 
Algomis iš Harvey

21-as Harvey, Ui., polieislas 
ir ugniagesys užvedė bylą 
cuit teisme prieš miestelio 
dybą. Jie reikalauja teismo 
versti Harvey viršininkus
grąžinti jiems $11,695 užsiliku- 
siomis algomis, dviejų metų pe
riodui, nuo liepos 1937 iki lie
pos 1939.

Chicagoj veikia simfoninis 
orkestras, vardu “Chicago 
Philharmonic Sympbony Or
chestra,” kurį veda dirigentas 
Alfred Schade. Tai yra mėgė
jų organizacija, kurioj gali

pereito 
kurių 

vardus mitingo rengėjai naudo
jo, vakar pareiškė, kad jų nie
kas apie mitingą neatsiklausė, 
neprašė sutikimo vardus nau
doti, ir pačios organizacijos mi
tingui nepritaria. Tokius parei
škimus padarė American Le- 
gion, Vcterans of Forcign Wars 
ir kt.

Mitingą rengia grupė žmo
nių, susispietusi prie dienraščio 
“Tribūne”, su nacių ir kitų fa- 
šjstuojančių grupių pritarimu. 
Į kalbėtojus turi pakyjestusi la
kūną Lipdbcrghą,

grupės,

val

su-

ir

yra 
liu
kas

šiandien 
Karšta

ir vėl

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ................ I

... >50.00
RAUDONGYSLIŲ C OC ftfi 
Išėmimas ir Ligon. Xv«UU 
REUMATIZMAS CO A A 
Greita Pagelba ....... *C.UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaidai .................. *I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

mėgėjai—muzikai.
Suinteresuoti lietuviai 

kviečiami įstoti į orkestro 
rius. Repeticijos įvyksta
penktadienį, 8 valandą vakaro, 
Sherman Parko rūmuose, prie 
53-čios ir South Loomis.

Orkestre jau groja keli lie
tuviai, tarp jų celistė p-lė Ma- 
rie Butkus, 3309 Archer ave- 
nue. —R-

Qro biuras praneša, kad šian
dien karščiai Chipagoj vėl pa
sieks 95—96, p gal ir daugiau 
laipsnių.

Vakar buvo galima atsikvėp
ti, nes putė vėsus vėjas ir vidu
tinį tempera t nrp buvo apie 80.

JACK 8WIFT—Furtous Competition
WE VVON’T WA5TE TIME ONA TRIAL FLIGHT. 
I'VE A HUNCH THAT COUNT DON 15 WORKING 
£?,J7A5T-AS WE AREt. AND HE 13 EFFICIENT. 
EVEN IF HE J& UNBtRUPULOUS. ?

’JLjhe AURORA 
15 COMPLETED.
STORES AND 

FUEL ARE RUSHED 
ABOARD ROR 

JACkS (S IN
HASTE TO BE 
OFF T0 THE 
ANTARCTię.

ACH 13 RIGHT.
IN A

EQUAL TO 
THE AURORA

IN POWER,
15 ALSO

READY TO
TAKE OFF

• Pirmadienį prie Oak ir 
Dearbom policija suėmė gaują 
piktadarių. Dabar pasirodo, 
kad jie neseniai pasivogė $1,500 
iš Good Humor bendrovės raš
tines ad. 1451 Irying Pftrk Rd., 
taipgi apip ėčė lenkų “spulką” 
adi esu 1032 Nc-rth Ashland, ir 
papildė visą eilę kitų stambių 
jikiadarybių. Suimtieji yra Ri- 
eharL Smith, 28,9 N. Racine; 
Moe Fąctor, <526 Sheridan Rd., 
Arthur McKw»n’, 87i 8 Morgan 
strcet, C kire .c. Haw' in:, 11 
VV. Į)ivį jon strcet, i ontge- 
n.iy Halo, 2924 N. Linder avė. 
• TIn aj Ma-h, 1118 N. ! 1.1 

?it. beveik visi yra buvę kaa- 
lid.

zmo-

8922

Įeit.

Stąnisfovą Dargužį palaidojus
šeštadienį, liepos 27 d., Tau- 

liškosę Kapinėse buvo palaido
tas Stanislovas Dargužis, nelai
mingai žuvęs 
tijoj. ,

Stanislovas buvo palaidotas, 
dalyvaujant
draugų ir pažįstamų, patam-. u- 
jant laidotuvių direktoriui J. 
F. Radžiui.

Dargužiu šeimynoj įvyko 
antros laidotuvės bėgyje dvie
jų mėnesių laiko.

Stanislovas buvo dar pačia
me gražume amž aus, vo,s 25 
metų, doras ir malonaus budo 
vyras. Daug ašarų išliejo tėvai 
ir žmona, taip pat ir jo drau
gai.

Lai ilsįs amžinai šaltoj že
mėj. —G.

dideliam buriu

Mirė Skurde, Paliko 
$26,000 Turto

Ieško Giminių.
Kambaryje, adresu 737 

Dearborn strcet, širdies liga ar 
dėl kitų priežasčių mirė 80 me
tų senelis Germaine Haskell. 
Gyveno labai kukliai, skurde.

Padariusi kratą jo kambary
je policija atrado dėžę, kurioje 
velionis laikė gražiai sudėjęs 
$25,000 Šerais ir bonais, ir ke
lis šimtus dolerių pinigais.

Policija dabar ieško velionio 
giminių.

No.

Naujas “Jaunimo” 
Numeris

Vakar iš spaudos išėjo nau
jas numeris jaunimui skirto 
laikraščio “Jaunimas”. Turi 
daug įdomių raštų —apie lie
tuvių imigracijos Amerikon 
pradžią, apie pirmuosius Ameri
kos lietuvių veikėjus, apie pa
sižymėjusius lietuvius sporte, 
vėliausius įvykius Lietuvoj, ir 
daug kitų žinučių iš jaunimo 
gyvenimo .

Numerio kaina 5 centai. Re
daktorius Juozas Poška, adre
sas 2201 West Ccrinak Road.

ą I ž vieno bartenderb su
mušimą pol ejjos kalėjime atsi
dūrė Joe Šaltis, garsusis pro- 
hiticijos laikų “alaus karaliu
kas”. Jis skundėsi policistams: 
“Kokie gi laikai atė'o, kad ne
galima to užsipelnius am 
gui kirsti per veidą?”

• Iš va^gyk os adresu
S. Chicago avenue, dingo vienas 
darbininkas, ir kartu dingo sa
vininko Lambert W. Stegemau 
$200 vertės žiedas.

O Park Ridge Country kliu- 
be apskr čio policija konfiska
vo septynias “slot mašinas”.

• Nuo eleveiterio traukinių 
platformps nušoko ir užsimušė 
kišenvagis Charles Edw.irds, 
5252 Prairie avenue. Jis ką tik 
buvo pagriebęs moteriškės ri- 
dikiulį ir šokdamas bandė pa
bėgti nuo jo gaudančios polici
jos.

© 7-i arklių lažybų agentai 
vakar užsimokėjo $95.50 pa
baudomis miesto raketų teismo 
teisėjui Erwin J. Haslen.

• Fort Sheridane yra griau
namas apie 70 metų senumo 
istoriškas bokštas. Buvo pasta
tytas civilio karo

9 Nuo kaitros ir širides li
gos namie krito 
metų chicagietis 
Moecker, mjo 
Street.

metu.

negyvas b f 
F rederick 

1818 W. 69lh

Genevieve Cze-
1414 Greenview

divorsa.v

steigimui, Rengėjai tikisi apie 
50,000 ptiHIkos.

• Vakar anksti rytą Chica
gos miesto rotušėje užsidegė 
elektros šviesų kontroles dėžė. 
Padarė nemažai nuostolių.

• Namie pakritusi mirtinai 
susižeidė 86 metų chicagietė 
Catherine Devereux, 3351 W. 
Adams Street, motina
James Devereux, buvusio ap
skričio policijos viršininko.

• Prie Rand Road ir Cent
ral Road, netoli Mouirt Pro- 
spect, pravažiuojantis automo- 
,j lis užmušė Mrs. Bertha D’As- 
eanio, nuo 3250 Cullom avenue. 
Ji stovėjo šalę kelio, gelbėda
ma savo vyrui permainyti spro
gusią automobilio padangą.

• 25 metų Adeline Genglcr, 
4743 Kedvale avenue, motina 
3 mėnesių kūdikio, bandė nusi
žudyti. Pasišovė sunkiai sužeis- 
dama sau krutinę. Priežastis 
buvusi šeimyninė.

• Adresu 4159 Wcst Adams 
Street, buvo rastas nusišovęs 
72' metų chicagietis, John Mes-

O Clvcagietė 
rop, 24 metų, 
avenue, vąkar gavo 
Skundęsi teisėjui Nelsonui, kad
jos vyrąs jai draudž:a dažyti 
nagus raudonai, rūkyti ir kram
tyti gumą. Kai ji neklausiusi, 
tai vyras ją mušęs.

o Už nelegalią operaciją, 
pasibaigusią apysenės moters 
mirtini, kriniipalėn atsakomy* 
bėn yra traukiamas Dr. Roy L 
Hąrdin, nuo 2354 Wilson avė.

O Lake Mason ežere, prie 
Portage, Wis., prigėrė jaunas 
chicagietis skautas, Edvvin Ris- 
tau, nuo 6321 Eddy avenue.

, © Springfieldo Si. Jchn’s li
goninėje vakar mirė maj. ge- 
nerplas Carlos A. Black, vienas 
IlLnojs nacionalės gvardijos na
rių, Buvo 64 metų amžiaus. Il
goką laiką sirgo širdies liga.

• Cekmadienį, Silver Leaf 
Parke, Nilcs, III., įvyks Chica
gos Lenkų Diena, kurioj bus 
smerkiami dik atoriai, lenkų 
tarpe veikiančioji “penkta ko- 
lumna” — fašistai ir komunis
tai, taipgi bus renkamos auko^ 
Lenkijos nepriklausomybės at-

: B y Cliff FarreĮl and Hal Cohon
Z SHĘ'S FINISHED-* *THE MYSTERY.* T I HOPE M Y CABIN 
t į,.Ą4^t,AL WILL CĘRTAINLY & HAS BEEN M ADE
\ SURPRlSE 5WIFT AND HIQ CRoyvD. COMFORTABLE. DEAR 

COUNT. \

Viena kulka 
Stavros yra 
gyvena Dės 
Dabar guli

• Prie Chicago and Great 
VVestern bėgių, netoli Hillside, 
buvo- atrastas kūnas nežinomo 
vyro. Policija spėja, kad tai 
buvo Artemas Ruska iš Dannes- 
berg, Pa.

e Prie Northwest llighvvay 
ir Dundee Road nežinomi pik
tadariai paleido dešimts revol
verio šuv ų į W. P. A. sargą, 
Peter Stavros. 
jam sužeidė koją. 
55 metų amžiaus, 
Plaines miestelyj.
Wheeling Emergency ligoninė
je.

® Kalbėdama apie ypatybes, 
kurias privalo turėti geras dar
bininkas, Mrs. Jane H. East- 
burn.vakar aiškino, kad pirmoj 
vietoj reikia gabumo. O antra, 
kiekvienas darbininkas turės 
pasisekimą darbe, jeigu jis mo
kės su kitais žmonėmis drau
giškai, geruose santykiuose su
gyventi. Mrs. Eastburn yra vir
šininkė moterų, tarnaujančių 
Standard Oil of Indiana bend
rovėj.

SKOLINAM ant J —
MORGIČIf®S
Safety Dėžutės nuo S2.00 i metus, 
Rašome Insurance 
sies—R. E. Patarnaująm.. prie^piiĮfį, 
kimo ir pardavimo -narna. Par-.

duodam Money Orderius;
Notary Public—-ModcrnašjMOfisas 

SUKYS-^DOdDYiv 
ANTONISEN, Ine.

3252 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 2520-1

• FOTOGRAFAS

CONRAI)
FOTOGRAFAS

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

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

ophie

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš stoties

Kasd < n nxn R 30 v pyto 
iki 9:15 vai. ryto

vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.



C. Norris Sulietuvino P. M. P

VARGO MOTERIS
Rašo L. NARMONTAITe

nimo

tarp pėdų

pamiršus,

Kino-1 ea traS

Kiek kartų esate' išsėdėję dvi

e.e-

pamatyti.

žie-

3
i

įdomaujasi mokslu priešpradi- 
nčse mokyklose ir šeimos gyve-

Gt na 
tas, tai

her 
fact 
thc

nuuose 
siu, o 
.rališka

žymę ant šono jos kakliuko. 
Aš beveik be proto likau iš 
baimes. Mėginau iščiulpti žaiz-

By Stella Striko!—Aitorney

Mere are 
observations 
the field of 

There are 
five women
States who are engaged in 
tent law vvork. Of thesc 9 
examiners in the Patent 
fice, five are chemists and

solicitors. 
prominent 

Bertba L.
Uen r i c l t e

atostogas leidžiu
Eagle River, Wiscon- 

vakar buvo tikrai tea- 
audra. Žaibai pliekė

is padanges — griausti
nis barės be paliovos. Čia tik
ra drama — kurios retai maty
si. —Suzanna Viliutė

,. Not mantaitė, kuriai reiki i 
tiduoli užpelnytą pagarbą, nes

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., rugpiučio 1,1940

MADOS W0MAN AND THE 
LAW

MOTERŲ 0KYRIUŠ
__________WOMEN^i/^EC'TION '

£ ®i

Priešpradinės mokyklos —V.
Personalas mokyklų valdinin

kų nepaliaujamai mainosi, nes 
vieni randa darbus privatinėse 
įstaigose, o kiti praranda tei
ses WPA samdai. Čia yra pro
blema lavinimo naujų jėgų 
šioms mokykloms, kurią kole
gijos, universitetai ir lavinimo 
mokyklos, suįdomautos prieš- 
pradinėinis mokyklomis, bando 
išrišti. Su jų pagalba buvo įvel
ti lavinimo “institutai” prieš- 
pradinių mokyklų mokytojams 
nuo .vienos iki šešių savaičių 
laikui.

Palaikymas tinkamų normų 
tose mokyklose buvo patobulin
tas su paga.ba komisijos, \a.- 
<ki “National Advi ory Com- 
niittee on W. P. A. nu:šery 
Schools”, kuri buvo sutverta 
laike įvedimo šio programo ir 
vis dar veikia. Šitą komisiją su
daro delegatai nuo įvairių dide- 

ĮSPŪDŽIAI IŠ CH1CAG0S LIETUVIU, 0 YPAČ M0TE3U VEIKIMO i- -
z.- • ..J

v " 1'

f v l(Tęsinys)
šiltas birželio 27 d. ty- 
ketvirta SLA seimo dit- 
d.eną numatyta tik vie

na rytinė sės ja, o pop etis ski
riamas delegatų išvažiavimui 
užmiesčiu, tolyn nuo Chicago, 
triukšmo, to.iau nuo šeiminių 

si skuba, kas kuo papuola va-

pa-

į jį neskubėjo tik moterys, 
nes joms pačioms pageidau 
jaut buvo , nutarta nžvuž.uoti į 
gražiąsias Tautiškas kapines ir 
bendrai atlankyti Mariutės Jur- 
gelionienūs taip brangų kapą 
Šį sumanymą įvykdė ir jam va 
oovavo M. J urgelionknės 
minklo fondo komitetas su ve
lionės artimiausia drauge ir jos 
skaisčių darbų vykintoja p. N. 
Gugiene.

Kada musų busas įvažiavo į 
kapines, tai jau mes radom ne
mažai žmonių.

Greit susirikiavo eisena, kuri 
pamažu slinko 1 nk Mariutės 
kapo... Didžiulis būrys ne tik 
moterų, bet ir vyrų liūdnai su- 

gurbą žmogui, kurio užmušti 
negalima. Kada eiseną lydėjo 
graudus muzikos garsai prita
riant varpų skambėjimui iš ko
plyčios, tai nevienas lietuvis ir 
ašarą nubraukė... Kapą pusė 

' minklo fondo kom. ir didelė 
pintine įvairiaspalvių gėlių nuo 
moterų.

Varpams tebegaudžiant pas.- 
girdo tylus ir liūdnas garsas 
dainos “Stipinsiu dainužę iš 
meilės balsų”. Ją dainavo p. N. 
Gugienė ir G. želniute, joms 
pritarė smuiku V. Čepukaitė. 
Po šios dainos trumpą, bet ata
tinkamą kalbą pasakė p. N. Gu
gienė, išreikšdama kilnių min
čių iš velionės praeities nuopel
nų. Labai įspūdingai išpildė 
smuiku V. Čepukaitė mylimą 
Mariutės kurinį Schuberto “Se
renadą”. Po to sekė visa eilė 
moterų, kurios tarė savo jaus
mingą žodį, išreikšdamos gilų 
liūdesį dėl taip staigaus Mariu
tės netekimo. Viena iš artimų 
velionės draugių, būtent, p-l€ —Ona. uslydo nuo jos rankutės, stiklus gerai uždaryk.•ry.

pagerinimu.
(Bus daugiau) 

o O o
Pastabos.

L Jeigu dar nenuvedėte vai
ką pas gydytoją, tai neatidėlio
kite. Dar yra laiko vaikui turė
ti operaciją, jeigu jam reikia ir 
dar galės pasveikti prieš mo
kyklų atidarymą.

2. Jeigu vaikui reikia akinių, 
tai tuojaus nuveskite jį pas 
akių gydytoją, bet pirmiaus te
gul šeimos gydytojas jį apžiū
ri, taip kad butų galima iš 
vengti kitų negalavimų,, kurie 
akims kenkia. Jeigu vaikas pri
pras nešioti akinius atostogų 
laiku, tai jam būs'lengviau pri
sitaikinti mokykloj. Kitai]) da
rant, vaikas nenorės dėvėti aki
nių mokykloj, nes jam bus sar
mata, kad kiti vaikai į jį pirš
tais rodys. Dėvint akinius va- 
saros laiku, jis bus įpratęs ir 
nekreips taip daug a lydos į ki
tų mokinių elgesį. Jis jau žinos 
kaip ji^ms atsakyti.

jienų” nio’erų skyriaus, kuria
me nenuilstamai bendradar
biauja per visą laiką. Ji savo 
kalboje priminė ir visoms, kad 
savo pažadą patvTt’ntume dar
bais, nenutoldamos nuo Mariu
tės praminto kelio. Paskutinė 
tarė žodį Dr. Johanna Baltru
šaitienė. Jos kalba buvo nuo
širdi ir turininga, ji reikšmin
gai nurodė, kokį nuostolį atne
šė išeivijai netekimas Mariutės. 
Baigdama kalbą Dr. Baltrušai
tiene pareiškė savo nuomonę, 
kad butų gražu, jog mes mo
terys įsteigtume draugijėlę, pa
remtą kilniais idealais, kuri pa
laikytų visada gyvą velionės at
mintį. šiai Dr. Baltrušaitienės 
minčiai, daug moterų pritarė, 
pareikšdamos vietoje savo suti
kimą, visais budais remti drau
gijėlės gyvavimą. Apie tai pla
čiau ateity, paaiškins 'veikiau
sia pati daktarė, ar kas kitas, 
nes nėra abejonės, kad tai do
mina daugumą musų lietuvių 
moterų, kurios mielai norės 
darbais įrodyti savo pasižadėji
mus, laikytis tiesaus ir kilnaus 
kelio.

mešienė, nuėmė nuo gėlių kas- 
p'ną ir įteikė p. N. Gugienei, 
prašydama minimą kaspiną pa
naudoti atidengiant paminklą.

Stebint iš šalies, šias gedulin
gas apeigas, kiekvienam darėsi 
begalo liūdna. Rodos, nejučio
mis veržiasi neapykanta liki
mui, kam taip greit atėmė iš 
mus žmogų, kuris taip daug ge
ro, taip daug naudingo dar bu
vo užsimojęs mums padaryti!

Ir vieton, kad mes šio seimo 
proga Chicagoje, turėtume bū
ti visos linksmos ir laimingos 
rastis M. Jurgelionienės nuošir
džioj globoj, dabar likimui ki
taip sutvarkius, stovim giliai 
nusiminę ir žemai galvas nu
lenkę prie brangaus ir netaiku 
supilto Mariutės Jurgelioplenes 
kapo, besidalindamos vien 
skaudžiais atodūsiais. Dar kele
tas gražių padėkos žodžių iš p.

VAKARINIS GROŽIS MOTERIAI, KURI MOKA SIŪTI

Šią vakarinę suknelę, kuri atrodo lyg butų Pary
žiaus kūrybos, galima pasisiūti ant savo mašinos į kelias, 
valandas laiko. Sijonas ir bliuska yra atskiri, tad galima 
sudaryti įvairias spalvų kombinacijas ir atmainas.

Suknelė pasiūta iš pavyzdžio No. 4435, kurį galima 
gauti tai]), kaip visus kitus “patiems” šiame skyriuje 
garsintus.

rugienės už pagerbimų Mariu- Ateivių Globos Lyga 
lės atsilankymu prie jos kapo 
ir vienas po kito tolstam nuo 
kapo, savo širdy pasižadėdami 
niekad nepamiršti jos darbų, 
kurie liko visada gyvais ir kil
niausiais kelrodžiais!

Šis yra sezonas, kada kojos 
be galo vargina žmones. Tik 
pastebėkite veidus moterų, ei
nančių gatvę, ir greitai žvilg
terėkite į jų kojas. Surauktas 
veidas ir būdas jos vaikščioji
mo, kaip ji atsargiai dėsto ko
jas, parodo, kad ji turi ne
jaukumų iš pusės kojų.

Šiluma, aišku, daug priside
da prie šių klapatų. Ret blo
gai pritaikyti batai irgi lošia 
savo rolę.

Sekami yra keli patarimai, 
kurie gali apsaugoti nemalo
numus su kojomis.

Kojinės turi būti pusę “size” 
dideslnės, -liegui koja. Jeigu 
kojinės gana ilgos, tai pirštai 
turi gan vietos pasijudinti, ir 
nėra tiek pavojaus suspausti 
juos, kada kojinės laikinai, 
nuo prakaito, susitraukia.

Šiandien yra visokių ir gerų 
miltelių dėl kojų', kuriais būti
nai reikia barstyti batus kas
dien. šie milteliai sulaiko ko
jas nuo sutinimo ir nuo perdi- 
delio prakaitavimo.

Būtinai prižiūrėkite, kad ba
tai butų gana dideli. Kuomet 
žinote, kad reikės daug vaikš- 
č oti ar šiaip stovėti, tą dieną 
nedėvėkite batus su per daug 
aukštom kurkoin.

Jeigu galima, nedėvėkite 
tuos pačius batus diena iš die
nos. Patartina turėti dvi poras, 
ir kasdien pasikeičiant dėvėti 
juos. Tokiu budu batai turės 

ve Londone už šimtą tukstan- lietuvaitė, advokatė Helen Jer- progos išdžiūti ir išsivėdinti ir 
čių dolerių. .ry. —N. G. bus smagesni dėvėti.

Šios liūdesio nuotaikos pri
slėgti velionės draugai nebera
do smagumo, nei delegatų pik
nike į kurį tiesiog nuo kapų

Smagu tik tiek, kad piknike 
arčiau teko pasikalbėti su p. Če
puliene iš Rockfordo, kuri yra 
žymi savo kolonijos veikėja lic- 

organizacijoj. Jos noras yra, 

tų ir veiktų daugiau jaunimo 
tarpe, kurs be musų vyresniųjų 
priežiūros dar greičiau nutols 
nuo musų. Nuoširdi p. Čepulie
nė ir ateity pasižadėjo ir veikti 

kultūringa ir lietuviška.
(Bus daugiau)

O.I.

MOTERIS KALBA
Moterys yra labai geros paš

to darbininkės, sako vienas

kių prie šios Lygos, ir tonais 
dirbdama daug daug pagelbė- 

Viena angle paaukojo Ang-'jo biedifiems ateiviams, ypa- 
lijos valdžiai retežį iš 42 dei- tingai lietuviams.
mantų, kad galėtų pagelbėti šiuo tarpu prie. šios Lygos 
anglams kare, šį retežį parda-jirgi žymią vietą užima kita

—O—

(Immigrants’ Protecti- 
ve League) Perkėlė 

Raštinę.
Ateivių Globos Lyga šian

dien kraustosi iš liuli House į 
didesnes patalpas. Naujas ad
resas bus Terminais Building, 
537 South Dearborn Street, ir 
raštinė bus atidara interesan
tams nuo rugpiučio 7 d.

Ši Lyga buvo įsteigta 1908 
metais per garsiąją Jane Ad- 
dams. Julia Lathrop ir teisėją 
Julian Mack. Per šios Lygos įs
taigą kasmet yra prižiūrima 
maždaug 7,500 įvairių “cases”, 
susidedant ;iš penkiasdešimts 
tautų.

Neseniai perėjo federališki 
įstatymai, kurie reikalauja re
gistracijos ir pirštų žymių iš 
visų nepiliečių. Tai žymiai 
padidino reikalus, kurie ir 
taip jau buvo padidėję iš prie
žasties “sočiai security” teisių 
ir WPA administracijos 
čiant ateivius. Herbert 
Kennedy yra prezidentas 
gos, kurios reikalus veda 
nia Kenneth F. Rich.

Šio Moterų Skyriaus įstoi- 
pašto perdėtinis Paisley, Scot-1 gėja, velionė Marija Jurgelio- 
land, kur 70 moterų išnešioja' nienė, per ilgus metus buvo 
paštą ir šiaip,.dirba prie rašti- viena iš labai veiklių darbiniu- 
nių.

lie-

Ly-
po-

some interesting 
about womcn i n 
law:
less than thirty- 
in the United

pa
arė 
Of- 
the

others are patent 
Chicago has lwo 
patent attorneys, 
MacGregor and- 
Mertz.

Oklahoma is the only statė 
wbere vvonicn are not eligible 
to the offices of governor, 
lieutenant-governor, scretary 
of stale, statė auditor, aitor
ney gencrnl, statė treasurer, 
superinleiuienf of public in- 
sfruction, and statė ęxaminer

A woman lawycr in Chicago 
is eondueting a course in law 
for women at thc University 

Mcet <he 
of 
thc 

o f

of Chicago. “Women 
Laws” is the tille 
course. In view of 
that seventy perccnt
\veallh in Ihc country is cont- 
rolled by women, such courses 
are timely.

In a field which is predo- 
minately ruled by the malė, a 
woman defcated her two malė 
opponents and was eleeted 
third vice-president of thc Fe- 
deral Bar Associalion in 
Washington, D. C. The organi- 
zation is the largest Bar Asso- 
ciation in thc District, having 
a membership of over 1,000.

ž

S

(Tęsinys)

“Kuomet žmonės apie tai iš
girdo, jie sakė “biednuoliai, 
jie dabar neturės javų”. Bet 
jie nežinojo Uršulės Vilkienės _ . _ . . .... .. ... . v. .- <nes puodo, mėginau įpilti jostai]) gerai, kaip jie pažino ją 
vėliau. Jau nekartą buvau per
sirengus į vyrą pirmiau, apsia
vus senus debatus ir kelines,

penkiolikę minutų ji buvo šal
ta ir be jausmų. Ir kuomet 
tikutis pradėjo šaukti, mano 
žmogus kasė mažytės Marytės 

: per ilgas, 
’ liūdesio kupinas dienas aš ma

niau, kad tas buvo vargas — 
net nebuvo, nebuvo!

(Bus daugiau)

su vyru; bet po to dariau tą ik jr bral,gut' 
tankiau, tai]) tankiai kaip bu
vo galima, pavirtau į gyvulį 
nešantį sunkenybę. Tai]), Ma
žyte, aš turėjau- kalnicrių ant 
kaklo ir traukiau 
tankiai, tankiai...

“Bučiau visiškai 
kad esu moteris, jeigu ne ma
no mažytė mergaitė. Ji buvo 
tokia maloni aniuoliukas, bet 
labai bijodavo manęs taip ap
sirengusios, todėl aš greitai 
persi rengdavau į savo drobinę, 
suknelę, kad tiktai pajausti jos 
rankutes aplink mano kaklą.

pasakojant man viską, ką ji 
matė ir girdėjo per tą dieną. 
Mes visgi išauginom šiokius 
tekius javus tą rudenį, be nie
kieno. pagalbos arba pasigai
lėjimo. Bet tikėk man, aš žino
jau, ką sunkus darbas reiškia 
■—ir be klaidos!

“Na, mudu vis ėjom tolyn, 
mano vyras ir aš, dirbdami 
anksti ir vėlai. Niekur aplink 
nebuvo dar mokyklos, bet aš 
nenorėjau, kad mano Antukas 
butų bemokslis, todėl aš mo
kindavau jį skaityti vakarais, 
po to, kai]) vakarienės indai 
buvo suplauti ir viskas troboj 
sutvarkvta. Tuo laiku mažvtė 
Marytė sėdėdavo ant slenks
čio ir klausydavos tikučio. Ji 
būdavo kalbėdavo su med
žiais, ir turėdavo keisčiausias 
mintis. Vieną vakarą, po to, 
kai Antukas išdavė savo lekci
ją, Mariutė tykiu balsu paklau
sė manęs: “Mama, jeigu aš nu- 

jį, kodėl tie kiti paukščiai no
ri, kad jis butų baustas tai]) 
tankiai? Aš atsakiau “taip, bet 

mei eiti į gilią girią, tu pakly
stum !

“Sekančią dieną, ji atrado 
naujų žaislą. Vijoklė įsivynio- 
jo į augštą medį—tas medis ir 
dabar tenai arti prie durių 
stovi—ir keli mąstai tos vijok- 
lės kybojo ore ir siūbavo. Jos 
šešėlis buvo tikrai gražus ant 
žemės, judėdamas lyg jis butų 
gyvas, ir siūbuodamas priekyn 

tė. Mano Marytė žaidė visą po
pietį su ta vijoklė, mėgindama 
pagauti ir šaukdama ją įvai
riais gražiais kūdikio vardais. 
Aš buvau linksma dėl to, nes 
tas laikė ją prie pat durų ir 
nuo pavojaus.

“Nuo pavojaus! Dieve, ko
kie kvaili mes esame! Sekan
čią dieną buvau labai užimta 
kaip troboj, taip ir lauke — 
virdama maistą viduryje ir 
dabodama puodą verdančio 
muilo lauke. Girdėjau mažytės 
Marytės balsą šaukiant “aš 
pagausiu! Mačiau ją bėgant, 

žemės, lyg griebiant tų lapuotą 
šešėlį, ir tada, brangute, aš iš
girdau baisų šauksmą išgąsčio 
ir skausmo. Išbėgusi iš trobos 
ir pakėliau savo mergaitę—ly
giai tada, kada gyvatės uode
ga n

• »
Ii ir išeinant esate draugui ta
rę: “Kaip tikra buvo viskas! 
Taip kaip gyvenime kad rasi!”

M n teko pereitą sava tę per
gyventi kaij) ti.< priešingai 

nes aš sakiau sau, “Kaip 
gantiškai! Kaip lik inuvė c 
galima

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

miiiiniiiiiii*
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Aviečių šerbetas
1 kvorta pieno
Apie 1 puoduko cukraus
1 nuodukas aviečių ir sunl
2 kietai suplakti kiaušinių J
mai
Gerai viską sumaišyk, apart 

kiaušinių, nešildyk ir perkošk .per 
smulkų sietą. Supilk į indą šaldy
mui. Kai pusiau sustings, sumaišyk 
su sunlaktais baltymais ir įdėk at
gal į šaldytuvą, kad užbaigtų šalti.

Prinokusių Persikų 
(Pyčių) ir Slyvų Želė

3 puodukai sunkos
4 nuodukai cukraus
1 dėžutė vaisiu pektino miltelių 
Inowdered .oeetin)
Nuniauk du svarus prinokusių 

nersiku ir viena svarą slyvų. Su_ 
nianstyk i mažus šmotukus, neiš- 
’mdama kauliukų ir nenuimdama 
žievės. Pridėk % puoduko vandens 
• r užvirink; lai pamažu verda per 
10 minučių. Puodas turi būti .pri
dengtas. Supilk skystimą į maišiuką 
’r išspausk sunką. Jei sunkos ne
bus užtektinai, pridėk maiŠiukan 
vandens. Sunkos turi susidaryti 3 
puodukai.

Atsaikuok sunką į didelį puo
dą, uždėk ant karštos ugnies, įmai
šyk pektino miltelius ir maišyk iki 
gefai neužvirs. Greitai supilk cuk
rų ir vis maišyk.
Kai gerai užvirs, ims kukuliuoti, lai 

♦ain pa verda anie pusę minutės. 
Tada nuimk nuo ugnies, nugriebk. 
Greitai supilk į stiklus, uždėk pa
rafiną ir gerai stiklus užsuk. %

Prinokusių Mėlynių 
Marmaliadas

4% puodukai prirengtų uogų
7 puodukai cukraus
1 citrinas
% citrino žievės
1 butelis vaisių pektino
Sutrink p.nie pusantros kvortos 

prinokusių mėlynių ir pridėk citri
no sunką ir sutarkuotą citrino žievę.

Sudėk uogas į didelį puodą, pri
dėk cukrų, gerai sumaišyk ir už
virink ant karštos ugnies. Lai ver
da per porą minučių ir nuolat mai
šyk. Nuimk nuo ugnies, įmaišyk 
pektiną, nugriebk ir greitai supilk 
į stiklus. Uždėk tuojau .parafiną ir
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Pas Harveyiečius — Rusai ir Lietuva — 
Prieglauda — Piknikas

Dar Apie S. L. A. 
41 Seimą Eilėmis

— Skaitytojų Balsai —

Baigė Vaistininko 
Mokslus

Po Žagariečių susirinkimo daržo pusėj kita grupė joms 
P. ir F. Arlauskai ir M. ir J J konkuravo. Praleidom su har-
Karčauskai sėdom į miklų 
Dodge automobilį ir pasilei
dom kelionėn. Ventiliacija au
tomobilyj gera, tad ir važiuo
jant nereikėjo daug prakaituo
ti, nors lauke buvo karšta.

Staiga pasijutom, kad jau 
mes randamės prie naujienie- 
čių pp. Ratkų namų 156-toj 
gatvėj, Harvey. Čia radome 
svečių atvykusių iš LaPorte, 
Indianos, pp. Druktenius, jų 
sūnų Viktorą, ir būrį pačių 
Harveyiečių.

Komisarų Negina

Apžiurėjus darbščiosios p-os 
Katkienės puikiai auginamas 
daržoves, avietes ir gėlynus, 
buvom pakviesti į žemutinį 
aukštų, kur buvo taip vėsu, 
lyg hutų įvestas “air condition- 
ing”. Čia pp. Raikai mus šau
niai pavaišino, buvo smagu, na, 
ir prasidėjo diskusijos apie 
dabartinę Lietuvos padėtį. 
Mike Karčauskas buvo disku
sijų “pirmininkas”. Visiems iš- 
sirciškus, pasirodė, kad nebu- 
į^rnei vieno, kuris butų gynęs 
Maskvos komisarus, kurie už
plūdo Lietuvą su savo raudo
nąja armija ir ją pavergė, atė
mė jai bujojusią nepriklauso
mybę ir įvedė sovietų tvarką.

Paskui buvom pakviesti vyk
ti į harveyiečių pikniką, kurį 
buvo surengusi Chicagos Lie
tuvių Draugijos Harvey sky
rius — Kultūros Draugija. Ra
dom harveyiečius gražiai besi
linksminančius ramiam, gluos
niais apaugusiam kampelyje, 
žaliavo visa aplinkuma — ti
krai malonu ir jaukų teikė 
įspūdį.

Jauna panelė akordeonu rė
žia polkas ir valsus. Prie baro 
p. Izbickas ir kiti darbuotojai 
tik skuba pildami į stiklus ba- 
varską. Harveyiečiai turėjo 
ir gerų užkandžių, tad chica- 
giečiai stiprinos valgė, ir drau
giškai leido laiką savo kaimy
nų tarpe. Smagios moterėlės 
susėdusios į ratą dainavo viso
kias dainas —daineles, kitoj

veyiečiais kelias smagias va
landas.

Pro Oak Porestą

Atsisveikinę šveitėme atgal 
Chicagon, žvalgydamies į gra
žias farmas ir laukus. Saulutė 
jau slinko už kalnelių vakaruo
se. Pravažiuojant Oak Forestą 
matėm visą kelią nusėdusius 
tos prieglaudos senelius. Vieni 
iš pypkių ir “bankrutkų” * lei
do durnus, kiti taip eilėmis su
sėdę žiurėjo į pravažiuojan
čius. Atsiminiau, kad šioj prie
glaudoj leidžia gyvenimo die
nas nelaimingas, be kojų ir se
nas veikėjas-socialistas, drg. 
Lekavičius. Ir keli šimtai kitų, 
nelaimės ištiktų musų brolių 
lietuvių.

Kada temo mes jau buvom 
Sunset Parke, prie 135-tos, bet 
piknikuotojų jau buvo nedaug. 
Savininkės prašėme rūgusio 
pieno ir sūrių, bet atsakė, kad 
jau nebeturi. Vsikas išėję. Nu
vykę pas Spaitį gavom ką no
rėjom. Tiesa, kovos nebuvo, 
bet davė ką tik pamilšto karvu
tės saldaus pieno.

Po įvairių dienos įspūdžių 
skubinomės namo nakvynei, 
nes kai kuriems musų reikėjo 
labai anksti keltis ir eiti į dar
bą. R.

Tarpe Seimo delegatų 
Buvo smarkių advokatų, 
Kurie, nuolat kalbėdami 
(Oratorius mėgdžiodami), 
Šalto proto nevartojo— 
Brangų laiką tik eikvojo! 
Ką gi gero jie nuveikė? 
Ogi viską tik išpeikė, 
šešias dienas išsėdėjo, 
Nieko naujo nepridėjo. 
Buvo kuopų įnešimų, 
Bet jie savo sumišimu 
Neprileido jų svarstyti— 
Gyvenimai! įvykdyti. 
Kitiems seimams sveikiau 

butų,
Kad “juristai“ nepributų, 
Taipgi keli tautininkai, 
O lik vieni darbininkai.

—L Naujalis.

Charles E. Yesulis*

tatai ir abi jų dukreles —bu
simos slaugės, višoms vieš- 
niomsTpaliks labai dėkingi. Pp. 
Butai yra pavyzdingi lietuviai.
Amerikon iš Lietuvos atvyko 
25 metai atgal, išauklėjo gra
žią šeimyną ir turi įsigiję nuo
savybę. Turi, apart dukterų, 
vieną sūnų, kuris, kaip ir mer
gaitės, gražiai vartoja lietuvių 
kalbą. Visi pp. Butų vaikai la
bai gabiai mokinosi, ne kartą 
gaudami garbės pažymėjimus. 
P-lės Butaitės, beje, bus bene 
pirmos lietuvaitės iš Melrose

Dvejų Meti] Mirties 
Sukaktis

CLASSIFIED ADS.
L ..... ................ . , .-IIIM „----- --------  - ---------- -

PERSONAL
_______ Asmenų Ieško
EMILIJA MITHELL, po tėvais 

Kukevičaitė, paieško savo draugės 
Elzbietos Karpavičaitės, po vyru 
Yucevičienė. Girdėjau, kad Bridge- 
porto apylinkėje tūrėjo valgyklą, 
ir vyras neseniai miręs. Abidvi pa
ėjo iš Luokės parapijos, širdingai 
prašau atsiliepti, ar kas žino, pra
nešti. Busiu dėkinga. Turiu svarbų 
įeikalą. Emilija Mithell, 4307 So. 
Kedžie Avė.,. Lafayette 0309.

Persiskyrė su šiuo pasauliu I liepos 30 d., 8:45 v. vakaro, 
1940 m., sulaukęs 50 m. amž., 

I gimęs Raseinių a.pskr. ir mie
ste. Amerikoj išgyveno 31 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kazimierą, po tėvais 

? Nedvaraitę, dukterį Eleną ir 
į žentą Antaną Rubinus, sūnų 
I Vytautą, 3 anukus, LeRoy, 

Linda Louise ir Lorraine, švo- 
J gerką Oną Zapustienę, jos šei- 
| myną ir daug kitų giminių, 
■ draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
g M. Phillips kopi., 3307 Litua- 
i nica Avė. Laidotuvės įvyks H šeštad., rugpiučio 3 d., 1:00 v. 
g popiet. Iš koplyčios bus nuly- 
I dėtas į Mount Greenwood ka- I pines.

Visi a. a. Petro Paulauskio 
| giminės, draugai ir pažįstami 
| esat nuoširdžiai kviečiami da- 
| lyvauti laidotuvėse ir suteikti g jam paskutinį patarnavimą ir g atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Moteris, Duk- 
9 te, Sūnūs, Anūkai, žentas, 
J Svogerka ir Giminės.

“Jau du metai laiko sukako 
nuo mano vyro Jono Patamsio 
mirties, bet mano širdies liū
desys nenurimsta” — sako p. 
Bernice Patamsis. Rytoj, rug
piučio 2 dieną sueina lygiai du 
metai laiko kaip jis atsiskyrė 
iš musų tarpo, bet jo šeimyniš
kas širdingumas amžinai bus 
nepamirštas — liūdnai pareiš
kė podukra Virginija Bara
nauskaitė.

Mirtis natūralūs dalykas, iš 
jos niekas neišsisuks. Nors gy
vųjų liūdesys žadina nerimas
tį, bet mirtis nėra pragaištis, 
tai tik poilsis po gyvenimo 
vargų.

Jonas Patamsis buvo sąmo
ningas lietuvis ir širdingas 
šeimininkas. Jis per daug me
tų gyveno 1009 Market S t., De- 
Kalb, III. Buvo žymus ir rim
tas veikėjas, priklausė prie le
gionierių grupės ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos. Jį laido
jant Legionierių grupė, iškil
mingai patarnavo laidojimo

apeigose. Laidotuvės įvyko šeš
tadienį, rugpiučio 6 d.. 1938 
m. Kūnas buvo palaidotas vie
tos DeKalb kapinėse.

Jis buvo gimęs Antakalnių 
kaime, Utenos apskr. Turėjo 
apie 50 metų amžiaus. Ameri
koje gyvendamas iš užsiėmimo 
buvo biznierius ir turėjo gerą 
pasisekimą. Jis su visais šir
dingai sugyveno ir gelbėjo v- 
suose kilniuose darbuose. Da
bar jis ramiai ilsis kapuose.

Aš atjausdama p. Bernice 
Patamsis, ir jos dukrelės Vir
ginijos Baranauskaitės liūdesį, 
širdingai linkiu joms ramumo.

—Ona Dovgin.

Suvalkiečiai Ne 
Tinginiai, Smarkiai 
Veikia
Bengia Naktinį Piknikų; Tari 

Nemažą Iždą

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

i H 0 f k Q Telegramų į I 
R L U V U i ll IU Visas Pasaulio B x Dalisg KVIETKININKAS g Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
■ , ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

II I n H A Gėlės Mylintiems 
I I U K n Vestuvėms, Ban- 
11 ii ii rAkietams, Laidotu- 

vėms. Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Pbone LAFAYETTE 5800

I A. + A. i
“ MARIJONA BOLEN

(Baldauskiene), po tėvais 
Čerapauskaitė 

gyveno 931 E. 44th St.
Persiskyrė su. šiuo .pasauliu 

liepos 31 d., 5:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, Šiaulių aps
krity, Papilės parap. .Gumba- 
kių kaime. Amerikoj išgyveno 
28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Klemensą, seserį Julijo
ną ir švogerį Franciškų Pa- 
dervinskus ir jų sūnų Alex, 
artimą draugę Marijoną Za- 
vistienę ir jos šeimyną, švo- 
gerką Stefaniją Galinskienę ir 
šeimyną ir kitas gimines A- 
merikoj, o Lietuvoje paliko 
4 seseris: Mortą, Amiliją, Sta
nislavą ir Jogasę, brolį Kaži-, 
mierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 S. Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., rugpiučio 3 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į šv. Jur- 

Bgio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Bolen 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį .patarnavimą ir I 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: I 
Vyras, Sesuo, švogeris, švo- 

gerka, Draugai ir Giminės.
Laid. Direkt. Antanas M. I 

Phillips, Tel. YARDS 4908.
I K U

Liepos 25 d., Marguette Salėj 
įvyko Suvalkiečių Draugijos 
pusmetinis susirinkimas. Pasi
rodė, kad organizacija dabar 
turi suvirš $200 turto. Praeitas 
piknikas davė nemažai pelno, 
ir nariai tuo visai nesiskundė.

Netrukus, tik už kelių dienų, 
įvyks dar vienas Suvalkiečių 
piknikas, kuris irgi musų ka
są greičiausia padidins. Tai bus 
Suvalkiečių pirmas naktinis 
piknikas, šeštadienį, rugpiučio 
3 d., SpaičioDarže, Archer ave
nue, priešais O’Henry Parką, 
Willow Springs, III. Piknike 
dainuos Suvalkiečių Choras, 
bus įvairių žaismių, tad komi
sijos nariai, Misevičių, Pajau
jis ir Stankienė, kviečia ir jau
nus ir senus skaitlingai atsi
lankyti. įžanga veltui.

Padėka Draugams

Šia proga Draugija nori tar
ti ačiū visiems savo draugams, 
kurie prisidėjo dovanomis, 
garsinimais, atsilankymu ir 
programų prie pereito pikniko. 
Programe dalyvavo pačių Su
valkiečių Choras ir moterų 
Šurum-Burum choras, kuris 
dainavo suvalkiečiams pritai
kytas dainas.

Čia taipgi noriu, kaip Drau
gijos korespondentė, padėkoti 
valdybai ir nariams, kurie pa
darė man siurprizą liepos 25 
d., surengdami man varduves. 
Ačiū pirmininkui A. Valakui 
ir kitiems už kalbas. Tas man 
pridavė daug energijos toliau 
dirbti, taipgi man buvo smagu, 
kad turiu daug draugų ir link
smai'galėjau su jais pabuvoti.

, Važiuos “į Vandenis”

Beje, Shvalkiečių Kliubas 
rengtasi išvažiuoti “prie vande
nų” ir tam turi paskyręs ko
misiją, susidedančią iš J. Mi
sevičiaus, M. Garter, J. Geral- 
tausko, V. Juškos ir O. Svir- 
mickienės.

Taigi, Suvalkiečiai veikia.
O. Svirmickienė, 

Korespondentė

Neseniai vaistininko moks
lus pasekmingai baigė ir su 
dideliu pasisekimu išlaikė val
stijos kvotimus jaunas lietu
vis, Charles E. Yesulis, 1424 
South 50th Courl, Cicero.

Apsiginklavęs diplomu ir re
gistruoto farmaceuto certifįka
lu iš valstijos; jaunasis profe
sionalas išėjo į pasaulį laimės 
ieškoti—ir ją greitai rado.

Jis dabar gydo tūkstančius 
chicagiečių, pildydamas dak
tarų receptas Fair departamen- 
tinės krautuvės vaistinės sky
riuj, pirmam krautuvės aukš
te.

Jaunuolis yra sūnūs gerų 
naujieniečių įb senų veikėjų 
pp. Joe Yesulių, gyvenančių 
\Vest Frankforte, I1L, adresu

/
404 N. Madisoii street.

Jo tėvus sveikiname sunaus 
išmokslinimu, o stiliui linkini 
kuogeriausio pasisekimo savo 
profesijoje. A. A.

Parko pasirinkusios slaugių 
profesiją.

Aš tikiu, kad tėvai ir gailė
josi, bet kartu ir džiaugėsi, 
dukteris išleisdami į mokslą. 
Jums, kaip ir visiems jau
niems žmonėms, 'kurie siekia 
mokslo, kelias bus nelengvas, 
bet aprūpintos geru auklėji
mu, persiėmę tėvų užsispyri
mu kliūtims nepasiduoti, ir jos 
savo tikslus atsieks. Laimingai 
joms mokintis, ir Good LuckI 

—S. J. Rogers.

Tai Pirma Karta
C'

Musų Moterys 
Pasirodė Darbais

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO UŽ gaspadi- 
nę. Senyva moteris, gera gaspadinė, 
kur maža šeimyna ir geras žmogus, 
nepijokas. Mano adresas Ruth Žu
kas,, R 1, Lowell Mich.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios MO
TERYS maišytiems skudurams sor- 
tuoti džonko šapoje. Gera alga. 
Tel. Brookfield 6252; 8800 W. 47th 
Street.

MERGINA, PATYRUSI, bend
ram namų darbui; nėra sunkaus 
skalbimo, nereikia virti. Armitage 
8508.

PATYRUSI MERGINA, protesto- 
nė, bendram namų darbui, papras
tas virimas, maža šeimyna, savas 
kambarys, $8.00. Greenleaf 4860. 
Skelbėjai užmokės pašaukimą te
lefonu.

Kodėl S LA Seimas Buvo

Dvi Lietuyaitės — 
Sesutės Atsirinko 
Slaugių Profesiją

..Ą '
Melrosepaėkieėilį Batų 

Dukterys

MELROSE PARK.—Franccs 
ir Stella Bulaitės> dukterys 
vietos lietuvių pp. Butų, 142 
18th avenue, už kelių dienų 
išvyksta į Ąųrprą, III., kur per 
tris metus tarnaus St. Joscph’s 
ligoninėje eidamos slaugių 
kursus.

Tokiam ilgam laikui atsi
sveikindami su' dukterimis, tė
vai ir abiejų mergaičių mokslo 
draugės surengė joms net du 
gražius išleistuvių vakarėlius. 
Tiesa, išleidžia jas ne taip jau 
toli nuo namų, bet visgi retai 
jas tematys ir retai jos tegalės 
grįžti namo vizitui pas tėvus 
ir savo artimuosius.

Gražios Išleistuvės.
Pereito šeštadienio vakare 

išleistuvėms susirinko mokslo 
draugės iš Proviso Township 
High school mokyklos, kurią 
abi p-lės Butaitės pasekmin
gai baigė. Draugės joms įteikė 
daug dovanų, nubučiavo ir pa
linkėjo joms su pasisekimu ir 
nuoširdžiai darbuotis garbin
goj slaugių profesijoj.

Trečiadienio vakare susirin
ko gal 40 suaugusių moterų, 
pp. Butų draugių, kurios mer
gaites gerai pažinojo ir kurių 
aky vaizdo j, sako, abi taip grei
tai išaugo ir taip išgrožėjo, kad 
net nesinori tikėti, jog vakar 
jos dar buvo mažytės. Rodos, 
net, kad ne tos pačios mergai
tes.

Susirinkusios išleistuv ė s ė 
viešnios it Frances ir Stelių 
gausiai apdovanojo įvairiais 
daiktais/o kelios tai įspraudė 
joms ir pinigų'. P-ia Kallen iš 
West Melrose Parko joms į- 
teikė $15.00. Labai skanią va
karienę pagamino gabi virėja 
ir Šeimininkė p. Mačulaitienė 
iš Melrose Parko, o įdomiau* 
šia, kad moterys buvo nusėdę 
stalus, o joms šį kartą patar
navo vyrai.

Pavyzdingi Lietuviai.
Nereikia nei sakyti, kad pp.

Svarbus

SLA 41-mas seimas buvo is
toriškas tuo atžvilgiu, kad ja
me pirmą kartą plačiai pasiro
dė moterys. Joms už tai tenka 
didelė garbė. Q už gražius šei
minius parengimus moterims, 
musų padėka turbut priklauso 
“Moterų Skyriaus” vedėjai, p. 
N. Gugienei, mokytojai pane
lei L. Nonnantaitei ir iždo 
globėjai, panelei E. Mikužiu- 
tei.

Mums moterims buvo suruo
šti labai gražus pietus, kur į 
mums.. prabilo pasižymėjusios 
lietuvaitės veikėjos.

Buvo surengta įspūdinga 
rankdarbių paroda, kurią pa
mačius nesinorėjo tikėti, kad 
lietuvaites gali tokius nepa
prastai gražius rankų darbus 
atlikti. Parodą ilgai, ilgai pri
siminsim.

Įvyko ir Lietuvių Moterų 
Profesionalių Draugijos pietus, 
kur ir man teko garbė daly
vauti. Daug jau yra moterų 
prasimušusių į profesionalių 
eiles. Joms gal ilgai teko mok
slo suole išsėdėti, bet mes, kai 
Zcurios moterys, ir norėdamos, 
negalėtume dabar to žinoji
mo, kurį jos turi, ir už pini
gus nupirkti.

Prie Kapo

Aplankėm musų garbingos 
veikėjos, Marijos Jurgeli Dilie
nės kapą. Ir čia moterys ypa
tingai gražiai pasirodė. Nežiū
rint kaip žmogus butum už
imtas ir paskendęs savo rei
kaluose, bet atsistojęs prie ka
po susikaupi, atrandi kokią 
tai ramybę ir užsimąstai. Atsi
minimai apie mirusius, liūdnas 
vargonų gaudimas, dainos, rei
kšmingi veliones Marijos Jur- 
gelionienės draugių išsireiški
mai — sukūrė atmosferą, kuri 
musų širdis pasiekė.

Ilsėkitės sau ramiai tarp tų 
šlamančių medelių, musų bran
gieji veikėjai. Mes gyvieji 
stengsimės eiti Jūsų pramin
tais takais ir gerbsim jūsų nu
veiktus darbus.

M. Čepulienė
Rockford, III.

Giiiihnai
Chicagoj

SADOWSKI, Stephen H., 
2909 Archer Avenue, gimė lie- 
Doš 18, tfcvai: Henry, Vilma.

VtCAS, Rose, 2454 South 
SpaUlding Avenue, gimė liepos 
21, tfcvai: Mykolas, Anna.

GERDIS, Steven C., 4112 
Broadway, gimė liepos 21, tė
vai: Otis, Rose.

HELP W ANT E D—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ J

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

936-46 W. Chicago Avenue.

PIRŠTINIŲ DIRBĖJOS
Siuvamos mašinos operuotojos, 

patyrusios prie moteriškų .pirštinių.
EISENDRATH GLOVE CO.
2001 Elston Avė., 5th floor.

REIKALINGAS JAUNAS VY
RAS daktarui karą draivyti, kiek 
namų ruošos darbui atlikti, turi 
mokėti draivyti; alga ir kambarys 
bei užlaikymas. Kreiptis 4740 Dte- 
xei Blvd., 11:00 vai. ryto. 

.... , ..... .

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODAMAS MEAT MAR
KET ir grosernės fikčeriai, elektri- 
kiniai shovv cases 10 pėdų ilgio, 
meat block ir shelving, taipgi daug 
kitokio inventoriaus. Krautuvė su 
6 kambariais užpakalyje. $650.00. 
Gera vieta. Savininkas išvažiuoja 
į kitą miestą. Pašaukit dėl apoint- 
mento po 6 v. v. Grovehill 2766.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SUSIRINKIMAI
Roselando Liet. Kultūros Draugi

jos mėnesinis' susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugpiučio 1 d., 7:30 
vakare, Lietuvių Darb. svet., 10413 
So. Michigan Avenue.

S. DILIS, rast.
226 W. 110 PI.

Morning Star klubas turės susi
rinkimą ketvirtadienio vakare, rug
piučio 1 d., adresu 3800 W. Armi
tage Avenue. Pradžia 8 v. v. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

—CHEPUL
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau

tiško Kliubo susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugpiučio 2 dieną, 7:30 
valandą vakare Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Susirinkimas labai svarbus, visi na
riai malonėkit atsilankyti.

—S. Kunevičius, rast.

PRANEŠIMAS
Tofil Vegis—čeverykų taisytojas— 
keliasi iš 2430 W. 47th St. į naują 
vietą adresu 4G05 So. Washtenaw.

Diena Iš Dienos
I

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Albert Rėtis, 22, su Char- 

lotte Tolush, .23
William Spolar, 23, su Ca- 

therine Kunavich, 32
Frank Tamulion, 26, su Fran

ces Zalubis, 25
Joseph Zasaitis, 24, su Leota

Fish, 21
John Birkitis, 27, su Eleanor

Švelnis, 22
Jerry Darda, 25, su Helen 

Baker, 23
Norman Haase, 22, su Do- 

rothy Demske, 22
Frank Gawlik, 24, su Helen

Kuleša, 23

Reikalauja
Perskirų

Mildred Liepa nuo Charles 
Liepa

Gavo
Perskiras

Magdalene Kurnėtas nuo Juo
zas Kurnėtas

Marie Miller nuo Harry Mil- 
ler.

PARDAVIMUI KRIAUČIAUS, kai- 
liasiuvio ir valytojo šapa ir gyvena
mas butas. Gera vieta, geras pirki
nys. Renda nebrangi. Parsiduoda 
dėl savininko ligos. 2951 W 63 St.

TAVERNA ^PARDAVIMUI, 4624 
So. Ashland. Reikia parduoti grei
tai dėl savininko ligos.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimai

SAVININKAS MIRĖ. Teismas 
.sutvarkė viską ir dabar parsi
duoda pigiai 7 kambarių namas, 
tinkąs 2 apartmentams. Taipgi dide
lis garažas. Randasi ant Bridgepor- 
to, < 2940 So.. Parnell Avenue. Atsi
šaukite: A. A. SLAKIS, Advokatas, 
7 So. Dearborn St., Chicago, I1L

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MŪ
RAS, 6 ir 6 gerame stovyje. Bor- 
kenhagen, 5653 So. Justine, štymo 
šiluma, stokeris, 2 karų garažas.

................ - ' ' ■ ' ■ ■**"*-»y
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Fardavimui
. FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržovės. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidurmiesčio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Bok 
No. 2399.

RESORTS—MISCELLANEOUfe 
Kurortai—Bendrai

VASAROTOJŲ ATYDAI
Praleiskite vakacijas gražioj Twin 

Lakęs, Wis. apylinkėje. Patogus 
kambariai rendon, su ar be valgių. 
Nebrangiai. Dėl informacijų Atsi
šaukite 2552 W. 63rd St.

AUTUS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardaviinai

PARSIDUODA FORD EXPRESS 
V-8 trokas, 3 metų senumo, sU ex- 
press bizniu. Biznis išdirbtas per 
12 metų tarp Chicagos ir Chicago 
Heights. Pardavimo priežastis — 
mirtis. 1335 Wentworth, Chicago 
Heights, III.

MES TIESIOG NETURIME VIE
TOS VISIEMS SAVO KARAMS

TODĖL JUOS 
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai žemiausiomis 
kainomis.

’35 Ford 4 dr. sėd., rad., Šild. $125
’35 Olds. conv. cp., canary geL

radio ir šildytuvas ........ 295
’35 Plymouth sėd., rad. ir šild. 185 
’35 Olds 4 dr. sėd., rad., šild.....  275
’36 Buick 4 dr. sėd., rad., šild. 395 
’36 Olds, cp. rad., šild............... 285
’36 Pontiac, 4 dr. sėd., r., išld. 325 
’37 Studebaker sėd., 4 dr., tadio

šildytuvas. 6 cil........... ...... 345
’37 Lafayette conv. cp., r. ir Šild. 425 
’38 Dodge sėd., rad. ir Šild. .... 495 
’38 Packard, 4 dr. sedan ....... 485

Atlankykite musų bizhiavietę.
Musų gabus ir mandagus sėlsmonai 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Geri mainai, lengvi išmokėjimai

PARKWAY OLDS 
5207 W. CERMAK ROAD 

Cicero 1037 — Lawn 4422

Garsinkitės “N-nose”



8 . NAUJIENOS, Chieago, III.
f

Ketvirtad., rugpiučio 1,1940

*****

Augusi

SUNSET DARŽE
_____  • • • • . Ji

Archer ir 135-ta gatvė
Visokios visokiausios DOVANOS: radijo 
aparatas, rašomos plunksnos, laikrodžiai,

i ’ ■ .

miegamojo kambario setas ir Lt. - - - -
- - žaismės, šokiai ir visokie pamarginimai

(SEKMADIENY)
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