
The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkw«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
------------ ■■■

VOL XXVII Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, DL, 

’ under the Act of March 3, 1879

Chicago, I1L,Ketvirtadienis; Rugpiučio-August 8 d., 1940 No. 187

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntwi

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VISOS AMERIKOS VALSTYBĖS PRADEDA 
KOVA PRIEŠ VIEŠUS BEI SLAPTUS NACIŲ 

IR KOMUNISTŲ AGENTUS
Laiku nesudrausti komunaciai pavergs 

mus visus

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Po Havanos konferencijos vi
sos pietų ir šiaurės Amerikos 
valstybės pradėjo kovą prieš į- 
vairiausios rųšies Berlyno ir 
Maskvos agentus. Kuboj, Čilėje, 
Argentinoj, Uruguajuj ir kito
se valstybėse jau pradėjo juos 
persekioti, šiaurinės* Amerikos 
vyriausybė taip pat susirūpino 
jų veikla.

Pirmiausia ji truputį pravalė 
Maskvos ir Hitlerio agentus iš 
viešųjų drabų. Vyriausybė žino, 
kad ten jų daug pasiliko, juos 
seka ir aktingesniems agentams 
ateis savo eilė.

Vyriausybė taip pat sus’rupi- 
no konsulatais bei visokiais 
ekonominiais ir kitokiais pa
siuntiniais, kurie daugiausia rū
pinosi propaganda. Galima ti
kėtis, kad du nacių agentai tu
rės apleisti šį kraštą, nes visuo
menės nuotaika labai prieš juos 
yra nusistačiusi.

Federalis Biuras prašė vy
riausybę leisti jam pravesti kai 
kuriuos tardymus^ sujįštus su 
penktosios kolonos veikla. Jis

Nacių ir komunistų 
agentams bus 

riestai
WASHINGTON, rugp. 7 d. 

— Manoma, kad ekonominis 
vokiečių agentas Westrick bus 
priverstas grįžti į Vokietiją, 
nes paskutiniais laikais jo vei
kimas pasirodė labai įtartinas 
ir iššaukė pasipiktinimą dauge- 
lyj Amerikos gyventojų. Patys 
gyventojai jam grąsino ir bu
vo priversta įsimaišyti polici
ja. Jo propagandos metodai ne
patinka Amerikos vyriausybei 
ir greičiausiai jam teks išsi
kraustyti iš Suvienytų Ameri
kos Valstybių. Negeresnio liki
mo susilauks ir antras vokie
čių agentas baron von Spiegei, 
kuris ėjo konsulo pareigas New 
Orleanse. Pastarasis pradėjo 
kištis į Amerikos politiką ir 
pradėjo grąsinti Amerikai. Wa- 
shingtonas pareikalavo pasiaiš
kinimo ir greičiausia lieps jam 
išvažiuoti iš Amerikos.

Anglai daro milijo
ninius užsakymus

J - I
WASHINGTONAS, rugp. 7 

d. — Britų karo medžiagai 
pirkti komisijos nariai tarėsi 
su sekretorium Morgenthau 
naujiems karo medžiagos už
sakymams. Purvis pranešė, kad 
anglų vyriausybė užsakys ant i 
Amerikoj tankų, artilerijos ir 

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

Giedra ir dar šilčiau.
Saule teka 5:49 v. r., leid

žiasi 8:02 v. v.

ROMA, Italija, rugp. 7 d. — 
Italų karo vadovybė praneša, 
kad jų orlaiviai tris kartus 
bombardavo Palestinos uostą 
Haifą. SaRo, kad orlaiviai pa
degė benzino atsargas. (Tuo 
tarpu iš Palestinos pranešama, 
kad orlaivių nuostoliai padaryti 
labai nedideli.) Visi italų or
laiviai sugrįžo į savo bazes.

taip pat prašė, kad jam butų 
duodamos teisės sekti siunčia
mos ir gaunamos telegramos. 
Tai jam palengvins susekti sa
botažo, šnipinėjimo ir išdavimo 
agentus.

Bet Amerikos gyventojai ne
gali pasitikėti vien vyriausybe 
šioje kovoje. Šią kovą vesti yra 
įpareigotas kiekvienas doras 
žmogus, kuris nenori gyven.i 
verguvėje. Komunacių agentai 
stengiasi šiame krašte įvesti to
kią tvarką, kuri šiandien yra 
Rusijoj arba Vokietijoj. Nei 
Vokietijoj, nei Rusijoj niekas 
neturi jokių teisių, jeigu ne
skaityti sauvališkos mažos val
dovų grupės. Tuose kraštuose 
darbo žmonės yra valdovų ver
gais.

Privalome kelti aikštėn ko
munacių agentus, privalome už
čiaupti jiems burnas, kai tiktai 
pradeda skleisti nesąmones. Jei
gu laisvi Amerikos piliečiai ne
suvaldys komunacių, nei patys 
nepasijus kaip patęks jų vęr- 
guvėn.

kitos karo medžiagos už tūk
stantį milijonų dolerių. Šie- nau
ji užsakymai nieko bendro ne
turi su jau padarytais, kurie 
baigiami pildyti.

Anglai ramus dėl 
italų skelbtų 

puolimų
LONDONAS, Anglija, rugp. 

7 d. — Karo vyriausybė turi 
žinių apie Mussolini pasirengi
mus pulti Egyptą ir paimti 
Suezo kanalą. Tai yra viena 
didžiausių Mussolini svajonių. 
Italų kariuomenė priartėjo prie 
Egypto rubežiaus, bet dar ne
drįso jo peržengti. Ligi šiam 
metui vien’ntėliai italų karei
viai, kurie yra Egypto žeme.1’, 
tai 'vienas italų generolas ir 
818 italų armijos karininkų ir 
kareivių britų nelaisvėje. Bri
tams pasisekė juos paimti ne
laisvėn paskutiniais trims mė
nesiais.

Anglai pasiryžę 
tęsti blokadų

LONDONAS, Anglija, rugp. 
7 d. — Visa anglų spauda la
bai nepatenkinta Amerikos am
basadoriaus Belgijoj Cudahy 
padarytais spaudoj pareiški
mais. Cudahy pasakęs, kad Bel
gija išvengsianti bado, jei bri
tai nedarys blokados. Taip ne
galima statyti klausimo. Bado 
kaltininkais yra vokiečiai. Jei
gu vokieč ai karo nebūtų pra
dėję, niekas nebūtų badavęs. 
Badą atnešė vokiečiai. Jeigu 
anglai įleis Belgijon duoną, tai 
jie yra tikri, kad vokiečių ka
riuomenė būtinai ją rekvizuos. 
Kai Hitleris bus sumuštas, vi
soj Europoj vėl bus pakanka
mai duonos, kaip jos pakako 
anksčiau.

vidurmiestyje.

Afrikos karas 
bus ilgas

LONDONAS, Anglija, rugp. 
7 4*.Karę sluoksnįąi,, yra įsi
tikinę, kad Afrikoj pradėtas 
karas tęsis ilgai. Pradžioj an
glai gali ir nukentėti, bet jie 
tikisi atsilaikyti ir laimėti. Kcl 
italai nepaims Egypto, visi ki
ti laimėjimai neturi dideles 
svarbos. Iš vakarų pusės ita
lai nepaims Egypto, nes visi 
karo vyrai, kurie puolė Egyp
tą iš tos pusės, jo nenukaria
vo. Karštis ir dykuma yra di- 
dž ausi kario priešai. Anglai 
yra gerai įsistiprinę ir tikisi 
atsispirti. Iš antros puses vi
sas anglų laivynas yra sutrauk
tas prie* Italijos kolonijų. An
glai tikisi nutraukti visas tran
sporto galimybes ir atskirti ko- 
lonialinę italų kariuomenę nuo 
pačios Italijos. Be maisto ir 
karo medžiagos atsargos neil
gai italai galės tęsti karą. An
glai pasitiki savais kareiviais, 
kurie yra pratę vesti karą dy
kumose.

Italai stumiasi pir
myn Somali jo j

KAIRAS, Egyptas, rugp. 7 
d. — Britų karo pranešamai 
šiandien sako, kad motorizuo
tos italų kariuomenės dalys va
kar įėjo į britų Somaliją ir vie
tomis pasistūmė pirmyn apie 
30 mylių. Italams pasisekė pa
imti britams pr. klausantį uostų 
Zeilą ir Somali jos kaimelį Har- 
geisą.

Italai bombardavo
Palestiną

Viską aukoja karui 
ląimėti Ų

LONDONAS, Anglija, rugp. 
7 d. — Darbįečių lyderis Alek- 
sander, kuris dabar yra pir
mas Admiraliteto lordas, pa
reiškė, kad anglai ne tiktai ti
kisi vokiečiams atsispirti, bet 
ir karą laimėti. Jis pareiškė 
kad Anglijoj nėra pes'mizmo. 
Anglijos darbininkai parodė di
džiausią pasiryžimą karui lai
mėti. Jie parodė ir didžiausią 
pasiaukojimą. Ne tiktai poriai 
dirba viršvalandžius, bet labai 
aktyviai ir krašto gynimo rei
kaluose dalyvauja. Aleksander 
tikisi, kad po karo Anglijos 
darbininkų balsas krašto tvar
kymo reikaluose bus daug di
desnis, negu buvo ligi šiam me
tui.

Vokiečių lakūnas 
laisvas Anglijoj

LONDONAS, Anglija, rugp. 
7 d. — Ponia Buckland beva
žiuodama pastebėjo jauną vy
rą einantį Anglijos keliais. Jo 
išvaizda ir eisena pasirodė tru
putį keistoka ir ji nutarė su 
juo pasikalbėti. Iš pirmų žod
žių paaiškėjo, jog tai buvo Vo
kiečių lakūnas. Pasirodo, kad 
tas vokietukas nusileido prieš 
devynias dienas ir niekas jo 
nesuėmė. Jo orlaivis buvo nu
muštas, o j.s pats nusileido pa
rašiutu. Kurį laiką pasislapstė, 
bet vėliau laisvai ėjo iš vienos 
vietos į kitą ir niekas jam nie
ko nesakė, kol jį sutiko p. Buck
land. Pastaroji jį atidavė poli
cijai. Vok’etis buvo nuvestas 
belaisvių stovyklom

Trotskis slepiasi nuo 
savo draugų

MEKSIKA, sostinė, rugp. 7 
d. — Pranešama, kad Trotskis 
įsakė pastatyti aplinkui savo 
namą naują muro tvorą su elek
tros laidais. Nesenai buvusie
ji jo draugai komunistai pada
rė prieš jį pasikėsinimą. Jis 
nori Coyoacane esančią? savo 
vilą taip įtaisyti, kad buvusie
ji draugai jo nesurastų.

Suomiai ginasi nuo 
bolševikų

HELSINKIS, Suomija, rugp. 
7 d. — Vienas suomių armijos 
kareivis pravažiavo pro sosti
nę apdaužytu ir aptaisytu rusų 
tanku. Visi suomiai gausiai plo
jo pravažiuojančiam kareiviui, 
nes tankas buvo palaužtos ru
sų galybės simbolis. Praeitą 
žiemą rusai neteko 1500 tokių 
tankų Suomijoj. Visi suomių 
veikėjai pareiškė, kad jie nori 
ko geriausiai sugyventi su sa
vo kaimynais rusais, bet jie 
yra pasiryžę aukoti viską, kad 
krašte neturėtų įtakos sveti
mos valstybės agentai. Suomi
joj jie neleis stiprėti “penktai 
kolonai”, kuri iš vidaus • vėliau 
palaužtų krašto atsparumą. Jie 
netoleruos kcanunistinių orga
nizacijų, nei jiems prijaučian
čių gaivalų, kaip tai buvo da
roma Lietuvoj.

Popiežius tariasi 
su naciais

VATIKANAS, Italija, rugp. 
7 d. — Iš patikimų šaltinių 
šiandien pranešama, kad dery
bos tarp popiežiaus atstovų ir 
nacių eina sėkmingai. Tikima
si, kad Hitleris pasižadės su
grąžyti kai kurias laisves' vo
kiečių katalikams; pagerės Au
strijos ir Čekoslovakijos kata
likų būklė ir vėl bus pripažin
tas popiežiaus atstovas Olan
dijai ir Be’gijai. Už šias Hit
lerio nuolaidas katalikai pasi
žada nutraukti kovą prieš ne
tikinčius nacius.

Vokiečiai paskandi
no keleivinį laivą
LONDONAS, Anglija, rugp. 

7 d. — Paskutinę valandą gau
ta žinių, kad povandeninis vo
kiečių laivas torpedo pagelba 
raskandinc keleivinį anglų lai
vą Accrą. Kitiems jį lydeju- 
siems laivams pavyko išgelbė
ti 450 žmonių, žuvo tiktai 25. 
Jie dingo, kai banga apvertė 
laivelį, kuriame buvo sulipę. 
Manoma, kad Accrą lydėjusieji 
laivai paskandino torpedo pa
leidusį povandeninį laivą, nes po 
bombų paleistų vandenin to į 
vietoj iškilo daug aliejaus. Ne
laimė įvyko netoli IrlandijcG 
krantų.

Keliamos aikštėn 
nelygybės

LONDONAS, Anglija, rugp. 
7 d. — Anglijos parlamente 
vienas darbietis paklausė finan
sų ministerį anie anglų artis
tės Gracie Fields pinigų išveži
mą. Sulig priimtais įstatymais 
karo metu niekas negali išvež
ti daugiau 10 anglų svarų. Tuo 
tarpu Fields išvežė ap’e 8,000. 
Ministerijos valdininkas paaiš
kino, jog jai ir jos vyrui buvo 
išduoti leidimai pinigams išvež
ti praeitais metais, kai išveži
mas nebuvo taip suvaržytas. 
Darbietis Morgan pasiūlė pa
skelbti sąrašą v'sų piniguoč.ų 
išvežtas sumas, kad kraštas ži
notų kaip kas elgiasi kraštą iš
tikusios nelaimės metu. Dikta
tūros kraštuose nėra jokios 
kontrolės.

— Japonų karo laivynas išplaukė į Formozą. Manoma, 
jog tai yra surišta su naujomis japonų karo aventiuromis.

— Suomių policija išsklaidė susirinkimą, kurį norėjo orga
nizuoti svetimos valstybės papirkti agentai.

— šiandien Budapešte prasidėjo derybos tarp Rumunijos 
ir Vengrijos atstovų Transilvanijai perleisti.

— Hitleris davė Gustavui Kruppui, ginklų fabrikantui, pa
gyrimą ir medalį už gerų ginklų gaminimą.

— Vakar vakare anglai bombardavo Le Bourget aerodro
mą, kuris randasi prie Paryžiaus. Sunaikino daug vokiečių lėk
tuvų.

— Anglų vyriausybė pareiškė, kad ji nesumažinsianti blo
kados dėl kylančio bado Europoje. Blokadą nuims nugalėjusi 
Hitlerį.

— Kanadoj statomos koncentracijos stovyklos, kur anglai 
veža vokiečius ir italus, karo belaisvius.

— Vengrai pareikalavo tris Transilvanijos teritorijos ket
virčius.

— Ispanai vėl pradėjo kelti triukšmą dėl Gibraltaro.
— Visose trijose Pabalčio valstybėse iš viešų įstaigų nu

imtos tautinės vėliavos. Jų vietoj iškelta raudona komunistų 
vėliava.

— Rusų informacinė agentūra ir spauda skleidžia naujus 
šmeižtus prieš Suomiją.

— Italai bombarduoja kitus Raudonos juros pakraštyj esan
čius britų uostus.

Francuzai nekenčia 
primestos valdžios
VICHY, Francuzija, rugp. 7 

d. — Visa franeuzų valdžios 
spauda šiandien skundžiasi sa
vo gyventojais. Ji kaltina “se
nus politikierius” dėl dabarti
nių. jų. pepas ‘sekimų. Petain val
džios nutarimai gyventojų nė
ra vykdomi, o patys nauji mi- 
nisteriai nelabai gali pasirody
ti viešose vietose. Pasakojama, 
kad pati valdžia nesikela į Pa
ryžių vien tiktai todėl, kad bi
jo labai jai priešingos Pary
žiaus nuotaikos. Petain ir La
vai visoj Francuzijoj labai ne
populiarus. Reakcingieji laik
raščiai siūlo imtis griežtų prie
monių ir priversti liaudį bijo
ti valdžios.

Planuoia išvyti žy
dus iš Europos

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
7 d. — Nacių spauda pradėjo 
kalbėti apie Europos sutvarky
mą po karo, kurį Hitleris ti
kisi laimėti. Vienas svarbiau
sių naujos Europos santvarkos 
dėsnių bus visuotnas žydų iš- 
vyjimas iš Europos, žydams 
nebus leista pasilikti nė viena
me Europos krašte. Nepasako 
kur juos mano siųsti, bet pa
brėžia, kad iš Europos juos pa
šalins. Naciai giriasi, kad jų 
dėka š’andien žydai jau smar
kiai suvaržyti Norvegijoj, Ho- 
landijoj, Lenkijoj ir kitose vie
tose.

Indijonai dar tebe- 
žudo baltuosius

CUCUTA, Kolumbia, rugp. 
7 d. — Pranešama, kad prie 
žibalo šaltinių darbo motilones 
gim nei priklausantieji indijo
nai užmušė šešis darbininkus. 
Užmuštųjų tarpe yra ir inži
nierius. Vakar Katatuinbo ste
pėse buvo užpulta apie 60 dąr- 
bininkų, kurie tiesė žibalui pa
siekti vamzdž us. Indijonai puo
lė užnuodytomis strėlomis, su
žeidė 6, kurie netrukus ir mi
rė. Tai ne pirmas šios indijo- 
nų giminės užpuolimas. Moti 
Jonės indijonai kelis kartus jau 
yra užpuolę darbininkus ir su
griovė žibalui gauti reikalingus 
įrengimus.

Japonijoj pertvarko
mos tikybinės 

sektos
TOKIO, Japonija, rugp. 7 d.

— Japonų kariuomenės vado
vybė .sakosi, kad ji yra įparei
gota saugoti ne vien t k tai ja-

-"porrų-sienas, bet ir japonų min
tis nuo blogų įtakų. Japonų ka
riai mano, kad daugelis užsie
nio organizacijų, tikybinių sek
tų pagelba, stengiasi pakenkti 
japonų pagrindinėm tikybos ir 
valstybes sąvokoms. Japonijoj 
galinti būti tiktai viena tiky
ba ir viena organizacija. Ka
riai reikalauja pertvarkyti vi
sas tikybines sektas ta prasme, 
kad jos nesipriešintų pagrin
dinėms japonų tikybos dės
niams. Organizacijas nenorin
čias daryti Šitokių pertvarky
mų, kariai yra pasiryžę užda
ryti. Jie areštavo 7 Salvation 
Anny veikėjus pasiremdami 
šitokiais sumetimais.

Kiniečiai visai nema
no pasiduoti

ŠANCHAJUS, Kinija, rugp. 
7 d. — Iš patikimų šalt'nių pa
tirta, kad kinų vyriausybė per
spėjo franeuzų kolonialinės val
džios organus dėl santykių su 
japonais. Jeigu francuzai leis 
japonams steigti karo bazes 
Indokinijoj, tai kiniečiai yra 
nusistatę siųsti kariuomenę tai 
teritorijai užimti. Kiniečiai jau 
pasiuntė kariuomenės dalis 
prie sienos. Kiniečiai negali lei
sti užimti Indokinijos, net ir 
tuo atveju, jeigu francuzai ja
ponams ją atiduotų.

Rusai ves prekybą 
su Amerika

WASHINGTON, rugį?. 7 d.
— Nežiūrint į Molotovo ne
draugingus žodžius Amerikos 
atžvilgiu, vakar Maskvoj bu v y 
pasirašyta prekybos sutartis su 
Suvienytomis Amerikos Valsty
bėmis. Ateinančiais metais ru
sai žada pirkti Amer koj pre
kių už 40 milijonų dolerių. Ru
sai daugiausia Amerikoje nori 
pirkti mašinų, kurių ligi šiam 
metui jie patys vis dar nemo
ka pasigaminti.
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(Tęsinys)
Atkala Zamora nors ir netu

rėjo stiprios politines partijos, 
bet jis vis dėlto buvo respubli
kos prezidentu ir jo įtaka kai 
kuriais momentais galėjo būti 
sprendžiamoji. Jiš visą laiką pa
laikė labai artimus ryšius su 
kleru, ir Roma saviesiems bu
vo įsakius jį reniii. Būdama) 
respublikos prezidentu, jis kar
tu buvo ir vyriausiuoju kariškų 
jėgų viršininku. Išimtinais at
vejais jis galėjo skelbti karo 
stovį ir legaliu budu dešiniuo
sius vėl prie valdžios prileisti. 
Kai.kurie generolai, nors ir bu
vo pasižadėję sukilime dalyvau
ti, bet nenorėjo imti sukilimo 
atsakomybės ant savo pečių ir 
bevelijo jų suversti Alkala Za- 
morai, kuris, kaip ten bebūtų, 
vis dėlto visą reikalą galėjo į-

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai)
Galima gauti , .

NAUJIENOSE <
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DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuviu Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00
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vilkti į pUsiau legalų apdarą.
Alkala Zamora sutiko kreipti 

politiką nauja kryptimi, ir lau
ke pirmos progos atstatydinti 
Asama kabinetą ir pavesti jį 
sudaryti kokiam nors klerika
lui.

Žinojo ir respublikonai apie 
kariuomenės nuotaiką, nujautė, 
jog kai kurie kariškiai yra ne
patenkinti ir rengia perversmą, 
net nedrįso su jais tinkamai pa
sielgti. Vieton to, kad už poli
tikavimą juos patrauktų atsa
komybėn ir atiduotų teismui 
arba pašalintų iš kariuomenės, 
respublikonai pradėjo jiems pa
taikauti.

Naujai išrinktas parlamentas 
dar nebuvo susirinkęs, jo ko
misijos dar galutinai nenustatė 
kas yra tikraisiais parlamento 
nariais, o kas ne. Iš įvairių po
litinių partijų sudaryta komisi
ja mandatams tikrinti surado, 
jog rinkimai buvo daromi vie
lomis monarchijos vartotais 
metodais. Buvo vartojami netik
tai papirkimas, bet ir falsifika
cija. Socialistai komisijai įteikė 
duomenų, kurie aiškiai rodė 
buvusius prasižengimus su nu
statytomis taisyklėmis. Komisi
ja, besivaduodama šia medžia
ga, turėjo neįsileisti į parlamen
tą dar keliolikos dešiniųjų at
stovų.

Socialistai savo spaudoų skel
bė, jog jie neleisią dešiniesiems 
vartoti senų falsifikavimo me
todų. Respublikonai taip pat 
šiems metodams nepritarė, bu
vo pasiryžę juos kelti viešumon, 
bet staiga nutilo apie šį reika
lą kalbėję. Visi hdstebo ir r.e 
žinojo kuo tai aiškinti. Vėliau 
paaiškėjo, jog kariškiai pagąz- 
diiio respublikomis. Jie reika
lavo įsileisti dešiniuosius atsto- 
ahis parlamentai! visai neginčy- 
jant jų fildiidatų teisėtumo. Jei
gu busią šiuo reikalu daromos 
diskusijos, kariuomenė sukil
sianti prieš respubliką.

Mandatams tikrinti komisija 
patvirtino dešiniųjų atstovus be 
jokių diskusijų. Asania partijos 
respublikonas Juan Moles 
džiaugėsi, kad buvo pašalinta 
priežastis dėl kurios generolai 
norėjo sukilti. Nesidžiaugė šiuo 
įvykiu socialistai nei didelė is
panų tautos dauguma. Jie ma
tė, jog kariškių jėga yra labai 
didelė, jog kariškiai kišasi į po-

NAUJIENU-ACME TAlen»'h’t
ADĘL, Ga. — Dvasiškis A. T. Lipham (po dešinei) ir 

Albert Rowan liko pasodinti į kalėjimą už tai? kad ne
leido suteikti medikalę pagalbą mergaitei, kurią įkan
do nuodinga gyvatė. ; . a

inora visai nenumanė kas prieš
1 jį ruošiama.
i Kai kairiosios frakcijos šiuo 
iėikalu sutarė, Indalešijo Prie- 
tb parlamente pasakė kalbą, 
kurioje įrodinėjo, jog respubli
kos prezidentas • blogai padaręs 
paleisdamas buvusį parlamentą. 
Dešinieji atstovai buvo labai

• nustebę tokia jo kalba, bet jį 
taip pat palaikė, nes jie nenorė
jo taip greitai naujų rinkimų. 
Priėto baigė savo kalbą, siūly
damas atmesti respublikos pre
zidento aktą.

Vėlyvą vidurnaktį parlamen
to pirmininkas pastatė šį reika
lą balsavimui. Didele parlamen
to dauguma balsavo už nepa
tvirtinimą. Tuo pačiu aktu ji 
atstatydino ir respublikos pie- 
židentą.

Visą naktį parlamente buvo 
didelis judėjimas. Tiktai pary
čiu parlamento pirmininkas 
Martiiiez Barrios, viso prezidiu
mo lydimas, nuvyko į preziden- 

s turos ritmus, prikėlė preziden-

daugelį šansų savon kryptin 
sukti politiką.

Alkala Zamora, kuris buvo 
kandidatu į dešiniųjų vadus, vi
sai nustojo bet kokio autorite
to. Išmestas iš prezidentūros, 
dešiniesiems jis buvo visai ne
reikalingas. Dešinieji pradėjo 
galvoti apie kitą vadą. Pasta
ruoju visų buvo paskirtas Gal- 
vo Sotelo.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadieni
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 4767

Namų Tel. PROSPECT 1930

AKIŲ SPECIALISTAI

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.

URANE CUAL UOMl'AM 
5332 8oi Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTA8 Mine Run iš geriausiu mamų 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ............................ * ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
xaųt 50 tonų ar daugiau tiktai ..........* f
PETROLEUM CARBON COKE $0.25

Seles Tax enstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas ..........
• ~ įiV

COPR. I9*o, NSKDL6CRAFT SERVICE, INC.

BEDSPREAD MOTIF PATTERN.2555
No. 2555 — Išsiuvinėjimas lovos kapai.

litiką, kas jiems yra visai už
drausta, ir pastebėjo, kad res
publikonai, kurie turėtų būti 
pirmaisiais kovoje prieš šios rų- 
šiefc dalykus, be jokio protesto 
nusileidžia jiems.

Biriuose naujai išrinkto par
lamento sesijose dešinieji ele
mentai parodė, kad su jais ne
bus galima bendradarbiauti. 
Kiekviena proga darė didžiau
sias obstrukcijas. Ypatingai 
griežtomis kalbomis pasižymė
jo Calvo Sotelo. Kiekviena, j d 
sakyta kalba buvo didelis smū
gis valdantiems respubliko
nams.

Dešiniųjų atžvilgiu rcspub.i-

soliiičią kairiųjų daugumą, ir 
atrbdė, kad parlamentas jokiu 
budii negali pasisakyti prieš bu
vusio parlamento pdlėidiihą, Y- 
patingai po ib, kai bevėik visi 
kairiųjų lyderiai pąrėiŠkė Be
giamas savo nuohipnes apie pa
leistąjį parlamentą. Bet šį kar
tą reikalas ėjo apie preziden
to atstatymą ir nė apie prėzi- 
dciito aktų tikslingumą. Kairio
sios frakcijos pradėjo savd 
slaptilš sUsirinkimus, neįsileido 
į j Uos net savo partijos laikraš-

tą, jam pranešė, jog jis atsta
tytas ir paprašė, kad jam, kaip 
parlamento pirmininkui, per
duotų visus reikalus, nes, ei
nant konstitucija, jis turįs eiti 
rezidento pareigas kol bus iš
rinktas naujas.

žinia apie Alkala Zamorą at
statydinimą apėjo visą kraštą ir Į 
visus smarkiai sudomino. Visi 
buvo nustebę, nes nešit.kūjo, 
kad kairieji pasinaudos šitokio
mis konstitucinėmis priemonė
mis prezidentui atstatyti.

Dar labiau nustebę buvo de
šinieji. Jie visai nesitikėjo šito-

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.

tininkų. Ginčijosi ir tarėsi di
džiausioj paslaptyj kokiu b’Udd kib konstitucinio triuko. Netek- 
atstatyti prezidentą. Alkala Za- darni prezidento, jie pametė

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas 
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. V1RGINIA 2421

I

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., NO. 2555 |
| 1739 So. Halsted St, Chicago, IU. |

| čia Įdedu TO centų ir prašau atsiųsti man PaVyždi No........... - |

I Vardas ir pavardė......-........ ................. — |

1 Adresas.......................... -...............—.......  —.................. — I
I bestas ir valstija..---- ----- ------- ----------------------- ------ ---------,----- I
K. _ — —— —— M. — —i—

konai užėmė ne puolimo, beV 
gilinuosi pozicijas. Jie stengėsi 
dešiniesiems sluoksniams įrody
ti, jog jų interesams nėra jokio 
pavojaus. Asania partijos žmo
nės tvirtino, jog jie yra pasiry
žę ginti jų interesus.

Krašte pradėjo kilti nerimas 
dėl tokios dalykų eigos. Visuo
menė jatitė dešiniųjų kbftššpira- 
ciją ir pradėjo rūpintis./savisau
ga.- ’ ■

Ligi valdžios viršūnių atėjo 
žinia apie respublikos preziden
to Alkala Zahiora užsimojimus. 
Respublikonai pasijautė bejė
giais ir nežinojo kas daryti. 
Buvo aišku, jog prezidentas lau
kia progos valdžią dešiniesiems 
atiduoti, bet jie nežinojo kokiu 
budu prašalinti tą prezidentą, 
kurį prieš keletą metų jie pa
tys išrinko.

Jiems į pagalbą atėjo socia
listas Indalcsio Prieto, šis pa-
siūlė respublikonams pašalinti 
prezidentą legaliu budu. Prieto 
siūlomos priemonės moralės at
žvilgiu buvo kreivos, bet bene 
politikieriai kada nors kreipė 
dėmesio į moralę.

Remiantis ispanų konstituci
ja, respublikos prezidentas savo 
prezidentavimo metu turi teisę 
paleisti tiktai du pdrlamentus. 
Į šį Skaičių neįeina tie parla
mentai, kurie atidirbo tris me
tus ir patys baigdavo savo ka
denciją. Prezidentas turėjo tei
sę paleisti parlaemntą prieš jo 
kadenciją, jeigu jis būdavo įsi
tikinęs, jog parlamento daugu
ma jau nėatatinka krašto dau
gumos nuomonę ir kad yra rei
kalinga keisti krašto politiką.

Užtat antrą kartą paleidus 
parlamentą ir išrinkus trečiąjį, 
pastarasis turi patvirtinti res
publikos prezidento aktą. Jeigu 
naujai išrinktas parlamentas 
turėdavo visai kitokį politišką 
sąstatą, patvirtindavo preziden
to aktą, nes jis parode, jog pa
žįstąs savo krašto nuotaiką ir 
saugojęs jo interesus. Jeigu gi 
naujai išrinkto parlamento dau
guma buvo tokia pati kaip ir 
paleistojo, tada prezidento ak
tas buvo neaprobuojamas, o su 
tuo jau buvo surištas ir jo at
statymas, nes parodė nenusi- 
manymo krašto dalykuose.

Šiuo atveju Alkąla Zamora 
paleido parlamentą, kuris turė
jo dešiniųjų daugumą. Naujai 
išrinktas parlamentas turėjo ab-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

t—x • koplyčios visose
’ -1—J JUsL d 1 Chicagos dalyse
i ic ■ y . ■ ;•hi,' •

Klausykite taniau radis programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt
mečiais, 19:0d vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.)

9* POVILU ŠALTIMIERU.
...................   II

Laidotuvių Direktoriai

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Motetų' Ir vaikų -ligų -gydytoja
6900 So. Halsted St

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

i

LIETUVIAI KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122
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.

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 SL 

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 COUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

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

A. Moiitvid, M. D.
West Town Statę Bank Bldg 

2400 ĮVEST 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.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel: Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKISADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

Garsinkite? “N-nose”
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i Apie Įvairius Dalykus :

Susekė Hitlerio agentus, — Dvidešimt septyni nauji 
dantų gydytojai. — Skandalas ryšium su rinkimais. 
— Mirimai. — Naujas lietuvis profesionalas. — Ve
dybos. — SLA 136 kuopos išvažiavimas. — Mirė 
senas ugniagesis. — Lietuvos įvykiai ir mes.

NAUJI SPYRIS SENELIUI - SUNKIAUSIAS 
NUSIKALTIMAS

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ

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

Clevelando priemiestyje, Wil-jdiečiai baigė dentisterijos pro-
loughby, Ohio, apie dvidešimt 
mylių atstume nuo miesto cen
tro randasi dirbtuvė Ohio Rub
ber Co. Toji kompanija pralei
do apie šimtą tūkstančių dole
rių dirbtuvės praplėtimui. Ten 
bus dirbamos federalei valdžiai 
reikmenės šalies apsaugai.

Šiomis dienomis federalėi 
valdžios agentai susekė vokie
čių bundo veikimą. Jau paleis
ti 18 darbininkų, kurie ten dir
bo. Paleisti vokiečių kilmes 
darbininkai tikrina, kad jie nie
ko bendro neturi su Hitlerio 
politika, o tik nori ramaus gy
venimo. Tačiau valdžios agen
tai sako kitaip. Jie tikrina, kad 
jie viską jau susekė. Sako, ne
toli tos dirbtuvės randasi for
ma, kur daugelis to bundo or- 
gan’zacijos narių suvažiavę da
ro visokius pratinus ir turi 
daug ginklų. Kas toliau atsitiks, 
lai pasirodys vėliau. Bet dabar 
jau daug darbininkų yra pa
leisti ir keletas areštų padary
ta.

Butų jiems patiems daug 
naudingiau, jeigu šios šalies pi
liečiai rūpintųsi tik savo rei
kalais, o pamirštų garbinę ir 
sekę planus tokių pasaulio grio
vikų, kaip Hitleris, Stalinas ir 
Mussolini. Mums reikia tokią 
laisvą šalį, kaip Amerika, stip
riau budavoti, o ne rengtis ją 
griauti. •

Dvidešimt septyni clevelan- 
_ _______________ L,______ i_

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUS visa Tai už *1500 

Permodeliavimas 
1 Pataisymas 

Naujas 
Pamušalas 

Valymas 
Paliavojimas 
Storage 

Apdrauda

YOUR OLO FURS
RfNEW'D

FOR ONLY

Pasiuntinį pa
šaukit telefonu 

f STATE 7626 
190N.STATE ST.b. mums Suite 746 

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

Slogus,

fesiją ir liko valstijos priimti 
kaipo tikri daktarai. Egzami
nus išlaikė pradžioje liepos 
mėnesio.

•
Miesto majoro kabinete kilo 

nemažas skandalas kai pasiro
dė, jog darbininkai buvo ver
čiami aukoti dienos uždarbį 
agitacijos varymui už dabartini 
majorą Burtoną į S. V. sena
torius. šiomis dienomis ir par
kų direktorius liko paleista > 
iš savo pareigų. Parkų direkto
rium buvo Hilgo Varga nuo 
pat pirmos dienos Burtono už
ėmimo majoro vietos. Yra ži
noma, kad Burton nenori jį iš 
vietos pašalinti, tačiau turi tai 
daryti, nes daug nepalankios 
kritikos susilaukė. Be to, tuoj 
ir kiti rinkimai ateis. Mat, ma
joras labai trokšta senatoriaus 
vietos. Žinoma, šiek tiek prisi
bijo, kad spauda prieš ji neat
sisuktų.

•
Mirė Benediktas Žvinis nuo 

6611 VVhite Avė., sulaukęs tik
tai 44 metų amžiaus. Liko 
žmona Pranė. Velionis ilgą lai
ką išgyveno Clevelande.

•
Mirė Adomas Beržinskas nuo 

1210 Addison Rd., sulaukęs 73 
metų amžiaus. Liko žmona, 4 
sūnus ir 5 dukterys.

•
P-as Andy Rudžius, biznie

rius iš Detroito, vėl prisidėjo 
su penkių dolerių auka prie 
Liet. Kul. Darželio. P-as Ru
džius jau ir pirmiau yra auko
jęs per keletą kartų.

Plačiai vietos lietuviams ži
noma veikėja p. A. Grigienė 
buvo nugabenta į ligoninę ir 
Dr. J. T. Vitkus jai padarė ope
raciją. Dabar ligonė sveiksta 
ir randasi namie.

•
Musų kolonija susilaukė dar 

vieno profesionalo, — tai Hen
ry Vilimaitis, kuris baigė ir 
kvotimus išlaikė dentisterijos 
profesijoj. Taigi bus kitas lie
tuvis dentistas Dr. II. Williams.

Suėjo į šeimynišką gyveni
mą p. Elena Markevičiūtė su 
Norbert E. Kirchner. Vedybų 
ceremonijas atliko kun. An- 
džiulaitis.

FLAV0R-R1CH
OLD GOLDS

V

Puikiausi cigaretai kokius esat rūkę — 
arba dvigubi pinigai jums grgžinami

MES darome šį pasiūlymą, kad perstačius jums 
puikesnius negu kada nors Old Golds Ciga- 

retus — naujus Flavor Rich Old Golds.
Prie Old Golds ir dabar gero mišinio naminio ir 

Turkiško tabako, dar yra dadėta specialiai impor
tuoto tabako, kuris yra žymus savo kvapsniu ir geru 
skoniu.
. Jei jūs nepripažinsit, kad šis naujas ir skirtingas 
mišinys tabako nepadaro geresnius cigaretus, ko
kius esat rūkę —DVIGUBI PINIGAI JUMS GRĄ
ŽINAMI, be klausymo. Pabandykit naujus Flavor- 
Rich Old Golds — mūsų sąskaiton.
PASIŪLYMAS DVIGUBO PINIGŲ GRĄŽINIMO 
Išrūkykit pusę pakelio—tik dešimtį—naujų Flavor-Rich 
Old Golds. Jei jūs neįsitikinsite, kad tai yra puikiausi 
cigaretai, grąžinkite likusius dešimti cigaretų ir pakeli 
mums — ir mes grąžinsime antratiek, kiek mokėjote ir 
pašto ženkleli- (Pasiūlymas baigsis rugsėjo 30, 1940.)

P. LORILLARD COMPANY
119 W. 40th Street, New York City

Naujas ZIP-TOP Pakelis 
Tik patraukit virvutę 

Gausite Šviežių cigaretų 
TURTINGO SKONIO 

žaibo greitumu

MONTI StlldiOS— TIESIOGIAI
Sutaupinkit 40% 
ISdlrbčjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. S. A. 
įkūrėjai 

"MONTIGRAPITO” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
VIEKAI) - NENYK

STANČIO
ORO NEĮVEIKIAMO
Jin negali nukristi 1 

7008 south’ 
PAULINA ST. 

PROspeet 1266

SLA 136 kuopa rengiasi prie 
gražaus šeimyniško išvažiavi
mo, kuris įvyks rugpiučio 18 
dieną. O jei pasitaikys lietus, 
tai bus nukelta į rugpiučio 25 
dieną. Kuopa nusitarė, kad rei
kia savo narius pavaišinti.

•
Mirė buvęs miesto fire chief 

Wallace, sulaukęs 92 metų am
žiaus. Velionis prie ugniagesių

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPINKIT
TARPININKO

PELNĄ

Mes esame dirbėjai matracų, lovų, box 
springs ir studio couches. Mes atnaujiname 
senus matracus—vienos dienos patarnavi
mas. Mes pristatome bet kur mieste. Nuo
širdžiai kviečiame jus atlankyti musų įmo
ne ir pažiūrėti kaip mes dirbame. Atsilan- 
kykit i_musų__________________ DDTIZ' A

Atsinešklt š| Kuponą r* £> I
1 SIS KUPONAS YRA > 4 A
■ VERTAS $1.00 ANT |

kiekvieno pirkinio i936.38 s. HALSTED ST 
L _ _VT2S1 _ _! Tel. MONROE 0377-0378

tarnybos praleido visą savo am
žių, ir tik keli metai atgal kaip 
pasitraukė iš tarnybos. Jis pa
liko gana daug gerų sumany
mų, kuriuos ir kiti ateityje pa
vartos.

•
Lietuvai praradus nepriklau

somybę ir bolševikams užve
dus savotišką tvarką, Amerikos 
lietuvių tarpe kilo naujas ju
dėjimas, naujas ūpas. Vieni 
džiaugiasi, kad busią Stalinas 
išlaisvinęs Lietuvos liaudį, o 
kiti labai apgailestauja. Yra 
rašomos ir siunčiamos dvejo
pos rezoliucijos. Vienos eina 
Stalinui su pagarbinimais, o 
kitos eina su didžiausiu nupei- 
kimu. Taigi, taip viskas ir mai
šosi. Kiek tos įvairios rezoliu
cijos turi reikšmės, tai dar 
sunku pasakyti. Juk ir Smeto
nai buvo rašoma ir siunčiama 
įvairių įvairiausių rezoliucijų, 
bet matėsi, kad jos visos eida
vo į gurbą.

Šiandien išeivijoj lietuvių 
laikraščiai užpildyti Lietuvos 
klausimu. Didelė didžiuma pa
smerkė Rusijos pasielgimą, kad 
tokia didelė tauta su tokia dau
gybe žemės griebėsi ir prar.jo 
tą mažutę tautą, kaip Lietuva. 
Mes visi pripažįstame, kad nors 
Lietuvoje ir nebuvo laisvės, 
kad nors Lietuvoje ir nebuvo 
demokratiškos valdžios, bet 
mes žinojome, kad ji yra ne
priklausoma valstybė ir su lai
ku gal Lietuvos liaudis ir bu
tų galėjusi atgauti pilną laisvę 
ir demokratišką tvarką.

Šiandien Amerikos lietuvių 
tarpe gali kilti dar tokių nesu
sipratimų, kokių dar nėra bu
vę. Šiandien jau kaip kur net 
teismais vieni kitiems prade
da grūmoti. Vieni kitus nori

Amerikos valdžiai skųsti ir taip 
toliau. Kas iš to visko gali išei
ti? Dar yra daug lietuvių, ku
rie neturi pilietybės Amerikoje, 
ir yra tokių žmonių, kurie vi
sai jokiai partijai nepriklauso 
ir nepolitikauja, bet gali labai 
sunkiai nukentėti, jei lietuvių 
tarpe kiltų aštresni susikirti
mai. Komunistai turėtų paliau
ti varinėję smarkią agitaciją už 
sovietus, už Stalino rojų. Kitų 
pakraipų žmonės taipgi turėtų 
į įvykusį faktą rimtai žiūrėti ir 
rimtai veikti dėl nepriklauso
mybės atgavimo. Mes būdami 
Amerikos piliečiai galime tik 
Lietuvos liaudžiai padėti, bet 
nepasistatyti tą veikimą pirmo
je vietoje. Mes čia turime pasi
rodyti, kad esame geri piliečiai 
savo naujoje tėvynėje. Stalinas 
mums neduos nei biskio dau
giau, kiek ir Smetona davė. 
Smetona į Lietuvą įsileido tik 
savo rųšies laikraščius, o Sta
linas įsileido tik savo pakalikų 
leidžiamus laikraščius. Pažan
gioji visuomenė vistiek netu
rės vietos. Taigi, bukime geri 
Amerikos piliečiai ir rimtai bu
dėkime dėl Lietuvos Lkimo.

Jonas Jarus.

Italų spaudoje aprašyta vie
na įdomi byla Pekine, Kin jo
je. Žinoma, sūnaitis, kardais 
apspardantis savo senelį ir Eu
ropoje pagyrimo negali tikėtis, 
bet Kinijoje toks nusikaltimas 
laikomas baisiausiu ir sene į 
įspyręs žmogus lyginamas su 
pabaisa, suniekinančia Dievo ir 
žmonių įstatymus — pagarbą 
vyresniesiems šeimoje. Tai dau
giaamžė šeimyninė tradicija, 
svarbiausias saitas, palaikąs ki
nų tautos vienybę. Tuo remia
si ir dabartinės Kinijos vyriau
sybės valdžia. “Nuo neatmena
mų laikų kinas priprato v.hty 
bėjo matyti tėvą. Dėl to jam 
visai natūralu, kad čangka’še 
kas su žmona ir žentu valdo 
valstybę. Argi anksčiau ne tą 
patį darė imperatorius su im- 
peratoriene ir princesų bu
riu?” — Galima girdėti toki .s 
kino samprotavimus.

Byla dėl įspyrimo kilo ne pa
čiam nukentėjusiam parišk au
dus, o pašakniam a. msni.J 
apie nusikaltimą pranešus, ir 
sukėlė didžiausį visų susidomė
jimą. Bylos svarstymo teisme 
dieną visos gatvės aplink teis 
mą buvo pilnos susijaudinusių 
žmonių, o posėdžių salėje buvo 
kamšatis. Minia grąsinamai 
murinėdama prasiskleidė, ve
damą nusikaltėlį praleisdama. 
Du policininkai vedė nusikąLč- 
lį, laikydami virvutes, įur štas 
ant nusikaltėlio pirštų. Trečia
sis policininkas ėjo paskui ir 
laikė virvę, užnertą ant nusi
kaltėlio kaklo, — didžiausiam 
niekadario pažeminimui pa
brėžti. Senelio įžeidėjas, 20 me
tų vaikinas, ėjo* nusiminęs, ak s 
nuleidęs ir kaltinamųjų suole 
susirietė slėpdamas veidą. Ki
tame teismo salės gale stovėjo 
nukentėjęs senelis ir giminės.

Minia suūžė, bet atsistojus 
gynėjui vėl nutilo. Gynėjas ne 
kaltinamąjį gynė, bet skundėsi 
savo likimu, kad jam tenka 
ginti nedorėlį, taip baisiai nu
sikaltusį. “Tas nedoras vaiki
nas pagarbiausias savo senelio 
minkštumas palietė paniekos 
vertomis savo apatinėmis ga^ 
lunėmis. Jis įžeidė savo tėvo 
tėvą, kurio gyvą asmenybę ir 
nemarų atminimą liepia gerbti 
gamta ir Dievas” — pasakojo 
nusikaltėlio gynėjas.

Minia pritariamai klausėsi 
gynėjo kalbos, o policininkai 
kiečiau veržė virves, lyg laikė 
pavojingiausį žudižą. Paskui 
prabilo kaltinamojo senelis ir 
pradėjo kaltinti save, o ne sū
naitį: jis, senelis, kaltas, nemo
kėjęs išauklėti vaikiną gerbti 
senuosius. Be to, senelis nuro- 
dė, kad sūnaitis gailisi nusikal
tęs, dėl to vertas pasigailėti.

Teisėjas buvo kitokios nuo

monės. Pirštu rodydamas nusi
kaltėlį, jis griežtai pareiškė: 
“Tu esi rimčiausiai nusikaltęs, 
tu įspyrei savo tiesioginį pir- 
mataką. Tavo gailestavimas i. 
senelio didžiadvasiškumas kal
tės išpirkti negali. Aš turiu ta
ve nuteisti ir skiriu 6 mėne
sius kalėjimo”.

Kalinamasis, išgirdęs teis m i 
sprendimą, pirmą kartą pras - 
žiojo: “šeši mėnesiai! Žmogaus 
gyvenimo pusė metų!” Bet jis 
iki teismo jau buvo daugiau 
atsėdėjęs ir jį paleido. Vis dar 
nuleidęs akis sunait.s priėji 
prie senelio ir atsiklaupė/ Se
nelis padėjo jam ant galvo. 
ranką ir pravirko.

Ta jaudinanti scena nevisli 
paveikė. Minia bes'sk r..tydim 
ginčijosi, ar teisėjas buvo pa
kankamai griežtas. Prof. Sung* 
Fu-Čingas, atlydėjęs la krJki 
įlinką į teismą, tarė, kad jau 
nuolis gavo peršvelnią bausmę 
“Jei jis Lutų senelį nužudęs 
galima buvo manyti, kad tai 
pamišėlis. Bet spyris seneliui 
niekaip nepaleis’namas” — a‘š- 
kino profesorius žurnalistui.

ĮVAIRlOŠliNIOS
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 5. — Argent nos vyriau
sybė internavo visus Graf Spce 
jurininkus, kai anglai privertė 
laivą skandintis. Sulig neutra
lumo įstatymais Argentinos 
vyriausybė privalo išmokėti ju
rininkams pilnas algas, tary
tum jie butų aktyvioje tarny
boje. Tokiu budu ji yra išmo
kėjusi apie* 125 tūkstančius do
lerių. Vokiečių vyriausybė pri
valo Argentinai sugrąžinti š as 
sumas. Argentina prie jų krei
pėsi, bet vokiečiai nei nemano 
šios sumos jiems išmokėti. Be 
šių pinig škų negalavimų, turi 
ir kitų bėdų. Jurininkai nesi
tenkina palyginamai geru gy
venimu Argentinoj, bet kiek
vieną progą panaudoja pabėgti. 
Pasienio policija privalo dabo
ti, kad internuoti jurininkai 
nepereitų sienos. Kelis vokie
čių jurininkus policija sulaikė 
prie č lės sienos, o kitus prie 
Uruguajaus rubežiaus.

BRIDGEPORT ROOF1NG 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.

>■ ■■ .i . .........................»■■■■■/

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

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. >

VICTOR BAGDONAS 
LOCAlL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom fomičius, 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

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

$13.50
$50.00

RAUDONGYSLIŲ 5 OE HA 
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .....-
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija 
ir vaistai ..................

$2.00
$1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

JUOKAI
Našliui viskas įmanoma

Slankius vaikščioja po zoolo
gijos sodą ir pasitinka seną sa
vo pažįstamą Kliunkį, dabar 
jau kuris laikas našliaujantį.

— Ką čia brolau veiki? — 
klausia Slankius Kliunkį.

— Aš, matot, įstojau į sodo 
bendrovę žvėrių tramdytoju.

— Taip taip, sakau, ir ko 
tie žmonės nesiima, kai tampa 
našliais, —- numykia Slankius.

ROMA, Italija, rugp. 6 d. 
— Vyriausybė šiandien išleido 
dekretą, kuriuo draudžiama 
pardavinėti elektros krosnis 
arba šildytuvus. Taip pat yra 
uždrausta jau įgytus šildytu
vus įrengti namuose. Šis Mus
solini nutarimas privertė dau
gelį italų susirūpinti artėjan
čia žiema. Italijoj dabar jau
čiamas labai didelis anglių ne
priteklius, todėl daugelis italų 
žiemą tikėjosi naudotis elektra, 
bet dabar ir tas uždrausta.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geri aus j Ir 
stipriausi 

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai .Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslą ir kultūrą, 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.
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The LlthuanUn Daily New»
Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Ratesi
$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 
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Naujienos eina kasdien, išski
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nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Can.'t’ 8500.

Okupuotoms šalims gresia badas
Jungtinių Valstijų ambasadorius Belgijai, John Cu- 

dahy, sako, kad daug žmonių Belgijoje mirs badu, jeigu 
jie negaus maisto iš Amerikos.

“Visa pramonė sustojus. Tūkstančių tūkstančiai 
žmonių iš savo krašto pabėgo, ir 2,500,000 Belgijos 
žmonių dar tebėra Francuzijoje. Javai laukuose pū 
va.”
Šitokį tamsų vaizdą nupiešė Amerikos diplomatas 

pasikalbėjime su spaudos atstovais Londone. Panaši pa
dėtis esanti ir Francuzijoje. Visai Europai gręsia badas, 
jeigu prasitęs kiek ilgesnį laiką karas, atkirtęs Europos 
susisiekimą juromis su kitais kontinentais.

Badą kęs pirmiausia tos šalys, kurias yra užkaria
vę naciai. Vokietija su jomis ceremonijų nedaro ir neda
rys. Kur ji suranda maisto, ji pasiima jį sau. Ambasado
rius Cudahy ragina Ameriką gelbėti Belgijos gyventojus, 
kaip kad ji darė pereitame kare. Bet ar tuo nepasinau
dotų Hitleris?

Kebli problema. Iš vienos pusės žmoniškumas sako, 
kad badaujančių žmonių reikia pasigailėti, ypač kuomet 
tie žmonės nėra kalti dėl savo nelaimės. Bet iš antros pu
sės visi žino, kad maistas iš Amerikos gali pasiekti Bel
gijos gyventojus tiktai per nacių rankas. 0 koks yra už
tikrinimas, kad naciai to maisto nepagrobs?

Ambasadorius Cudahy mano, kad reikia su Hitleriu 
susitarti ir gauti jo žodi, kad Amerikos produktai, kurie 
bus skiriami badaujantiems okupuotos šalies gyvento
jams, bus jiems atiduoti Tačiau Hitleris savo žodžio nie
kuomet nelaikė.

Pagaliau, badas gręsia ne tiktai Belgijai, o ir Nor
vegijai, Danijai, Holandijai, Francuzijai, Lenkijai, Čeko
slovakijai. Vokiečių okupuotose teritorijose gyvena tarp 
60 ir 70 milionų žmonių. Ar Amerika gali juos visus pa
valgydinti? Ir jeigu Amerika stengtųsi aprūpinti maistų 
kiekvieną kraštą, kurį naciai užkariauja, tai Hitlerio už
davinys butų žymiai palengvintas.

Labdarybė neprivalo būti akla. Ji neprivalo teikti 
pagalbos tiems, kurie bado nelaimę žmonijai užtraukė.

Kitas taikos gandas
Neseniai Hitleris savo kalboje reichstage pasiūlė 

Britanijai taiką, grasindamas, kad, jeigu ji pasiūlymą at
mes, tai jisai ją sunaikins. Girdėt, kad jisai ir vėl siūlo 
Britanijai taikytis.

Šitą naują taikos pasiūlymą vežąs į Londoną Vati
kano valstybės sekretorius, kardinolas Maglione. Kokias 
stygas šį kartą Hitleris siūlo, nežinia; bet sakoma, kad 
jos esančios labai “švelnios”. Nacių diktatorius sutinkąs 
palikti Anglijai jos karo laivyną!

Kažin, ar Hitleris tiki, kad anglai puls jam i glėbį, 
kai tik jisai prižadės neimti jų laivyno? Reikėtų manyti, 
kad premjeras Churchill ir jo kolegos ministerių kabine
te nėra kūdikiai. Jie gi supranta gerai, kad Hitleriui ap
simokėtų daryti taiką, ne tiktai nieko neimant iš anglų, 
bet net jiems primokant. Juk naciai jau turi Austriją, 
Čekoslovakiją, pusę Lenkijos, didesnę dalį ' Francuzijos, 
šiaurės pajūrio žemes ir beveik pusę Skandinavijos. Tai 
ko jiems daugiau bereikia? Tiek teritorijų prisigrobę, jie 
pasidarytų nenugalima jėga, jeigu jos paliktų jų ranko
se. Už keleto metų, sukonsolidavę savo pozicijas Europo
je, naciai galėtų pradėti naują žygį — ir jau tuomet jų
nebesulaikytų niekas.

Prieš Britaniją stovi klausimas: arba kovoti iki per
galės, arba kapituliuoti. Padariusi taiką su Hitleriu, ji 
daugiaus nebeturėtų progos nuo jo atsiginti.

Kapituliacijos šalininkų Anglijoje, žinoma, yra. Ne 
be reikalo ji taip ilgai darė visokias nuolaidas naciams 
ir ėjo į Miuncheną. Ne be reikalo ji laikė valdžios prie
šakyje Chamberlainą, kur|s,- beje, dar ir šiandien tebėra 
ministerių kabineto narys. Penktoji kolona Anglijoje yra 
pasislėpusi, bet nėra išnykusi. Gal būt, Hitleris tuo tiks-j 
lu ir daro savo “taikos pasiūlymus”, kad t? penktoji ko-
lona butų sustiprinta.

Bet atsakomingieji Anglijos vyriausybės ir parla
mento vadąį šiandien jau žino gerai, kas yra hitlerizmas, 
jr jo pasiūlymų nepriims.

Užsakyto* kaina?
Chicago j e—paštu

Metams ----- --------------------
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ~____________ 3
Savaitei ------------ i_ i 18
Mėnesiui ______ _________  75

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

Metams ..................  $5.00
Pusei metų ..........„.....  2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams----------- 1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .............. $8.00
Pusei metų ............... 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

VALDŽIA BE VALS
TYBĖS

Dalyje Amerikos lietuvių 
spaudos buvo minėta, kad, bol
ševikams pagrobus Lietuvą, 
Lietuvos valdžia galinti susida
ryti užsienyje. Kai kurie laik
raščiai nurodė ir Kokiu bųju 
tokia valdžia gulėtu būt suorga
nizuota: Į užsienį pabėgo Anta
nas Smetona, nerezignavęs iš 
respublikos prezidento vietos; 
pagal konstituciją, jisai turi tei
sę pavesti kapt jisai nori suda
ryti minjsterių kabinetą ir tą 
kabinetą patvirtinti.

Šitos idėjos šalininkai argu
mentuoja, kad tokia užsienyje 
sudaryta vyriausybė butų cent
ras, aplink kurį butų mobili
zuojamos Lietuvos ir jos išei
vijos jėgos dėl nepriklausomy
bės atgavimo. Tokia vyriausy
bė, be to, reprezentuotų Lietu
vą santykiuose su kitomis vals
tybėmis ir neleistų išnykti pa
saulio akyse nepriklausomai 
Lietuvai.

Bet anaiptol ne visi su tokio
mis mintimis sutinka. Griež
čiausiai pasisakė prieš jas ‘'Ke
leivis”. Jisai klausia: kieno to
kia vyriausybė bus įgaliota ir 
ką ji atstovaus. Ir atsako:

“Vyriausybė yra lik tada 
vyriausybė, kada jos autori
tetą palaiko organizuota val
stybė ir ginkluotos krašto pa
jėgos. Bet kada ji yra pri
vesta gyventi užsieny, tai jau 
ji negali būt savo šalies šei
mininkė ir negali vadintis 
vyriausybės vardu. Ji gali va
dintis tik komitetu.”
Čia nueita perdaug toli. To

kio abstrakčio principo, kad 
valdžia gali būti tiktai savo 
krašte,, kjur ji i’emiasi yąlsty- 
bės du tori tetų ir kariuomeiie,— 
nėra. Jau iš pasaulio karo laikų 
žinome, kad Belgijos valdžia 
gyveno per ketverius melus už
sienyje, o visgi ją kitos valsty
bės laikė tikrąja valdžia. Vokie
tijos armija buvo išvijusi jr 
Serbijos valdžią iš jos krašto.

Dabartiniame kare tokių 
“valdžių be valstybių” yra ke
lios lygiai: Čekoslovakijos, Len
kijos, Norvegijos, Holandijos, 
Belgijos. Kai kurios jų pir- 
miaus gyveno Francuzijoje, o 
dabar jos visos yra susimetu
sios į Angliją. Anglija ir Jung
tinės Valstijos jas pripažįsta ir 
su jomis santykiauja, kaip su 
tikromis valdžiomis.

Analogišku budu galėtų būti 
užsienyje ir Baltijos kraštų — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — 
valdžios, nežiūrint to, kad bol
ševikai tuos kračius yra okupa
vę. Joks teisės arba moralybės 
principas tuo nebūtų pažeistas. 
Klausimas gali būti tiktai prak
tiškas: ar tai yra įvykinama ir 
pageidaujama?

Iš ko tokia valdžia 
susidėtų?

“Naujienos” nemano, kad da
bartinių laiku butų galima su
daryti Lietuvos valdžią užsieny
je. Visų-pirma, iš ko ji susidė
tų?

Bolševikams atėjus į Lietuvą, 
į svetimas šalis pabėgo tik ne
didelis skaičius žmonių, ir ji 
tarpe bęveik nėra nė vieno, ku
rį Lietuvos visuomene laikytų 
tinkamu užimti vietas minis te- 
rių kabinete. Smetonos autori
tetas yra nusidėvėjęs. Vyriau
sybė, gavusi įgaliojimą iš Sme
tonos rankų, bųtų diskredituo
ta, pirma negu ji pradėtų eiti 
savo pareigas.

Reikia nebijoti pažvelgti tie
sai į akis. Kaį Maskvos komi
sarai privertė Merkio kabinetą 
atsistatydinti ir Antanas Sme
tona išdūmė į Vokietiją, tąi 
Lietuvpje plačiąi pasklido pe 
nusiminimo, bet- džiaugsmo 
nuotaika, žmonės lengviaus ąt-

sidusb, pajutę, kad tautininkų 
sauvaliavimo gadynė pasibaigė 
ir daugiaus nebegrįš!

Kadangi Smetonos viešpata
vimas Lietuvos žmonėms buvo 
įgrisęs, tai Paleckio “liaudiška” 
demagogija rado daug pritari
mo pląčiuose visuomenės sluok
sniuose. Dėl to negalį būti abe
jonės. Išėję po birželio 15 d. 
Kauno laikraščių numeriai aiš
kiai apie tai liudija. Tiesa, Lie
tuva buvo apgauta. Iš ląisvės 
grąžinimo įrankio Pąleckio “vy
riausybė” buvo greitai paversta 
Lietuvos nepriklausomybės 
duobkasiu; bet Maskvos despo
tams pavyko savo tikslą pasiek
ti gana sklandžiai daugiausia 
dėl to, kad jie uždėjo Lietuvai 
savo jungą, kuomet ji dar ne
buvo atsikvošėjusi, kad tapo 
nuverstas Smetonos režimas.

Butų didžiausia klaida dabai 
vėl statyti Smetoną arba ku
riuos nors jo pakalikus prieša
kyje judėjimo, kurio tikslas yra 
ats teigti nepriklausomą Lietu
vą.

Lietuvos valstybę užsieniuose 
tuo tarpu atstovauja jos pa
siuntiniai ir konsulai. Amerika 
ir Anglija jiems teisių neatėmė. 
Lietuvos išeivija gali su jais ko
operuoti. Jie atstovauja Lietu
vą, o ne partiją arba kokią nors 
pąrty viską valdžios formą.

Kitas klausimas tai — visuo
menės susiorganizavimas kovai 
dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Bendras srovių veikimas.
/ I

Bolševikų okupacijos sąlygo
se Lietuvos žmonės vargiai ga
lės ką norš^veįkti, kad kraštas 
atgautų nepriklausomybę. Sta
lino diktatūrą yrą aršesnė, ne
gu carizmas.!'Garo laikais Lie
tuvoje ėjo sląptas revoliucinis 
judejimas.vE^> net legališki lai
kraščiai, kuriuose nors per pu-| 
sę lupų buv$ galima reikšti 
priešingas vaĮdžiai mintis. O so
vietų diktatūra nepakęs nė men
kiausios opozicijos.

Sovietų olbupacija yra aršes
nė ir už kaizerio armijų okupa
ciją, kuri buvo prislėgusi Lie
tuvą pereitojo pasaulio karo 
metu. Vokietijos okupantai lei
do veikti Lietuvoje visuomeni- 
niems šelpimo komitetams. Su 
okupantų žinia 1917 m. buvo 
sušaukta Vilniuje Lietuvos vei
kėjų konferencija, kuri išrinko 
Lietuvos Tarybą. Pastaroji 1918 
m- vasario 16 d. paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybę.

Dabartiniai okupantai nieko 
panašaus netoleruos. Todėl vi
są darbą dėl. Lietuvos laisvės 
dabar turės pasiimti ant savęs 
Lietuvos išeivija. Kaipo stam
biausiajai tos išeivijos daliai, 
Amerikos lietuviams teks jame 
vadovauti, o gal būt, ir visą jį 
atlikti.

Kaip dabar matyt, kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ga
li susitarti bent pagrindiniais 
klausimais visos musų srovės, 
išimant, žinoma, komunistus, 
kurie tiki į sovietų baudžiavą, 
o ne į laisvę.;

Visos srovės, kurios nori, kad 
butų atstatytą nepriklausoma 
ir demokratinė Lietuva, turėtų 
sudaryti bendrą komitetą ąrb'i 
tarybą, kad darbas butų sėk
mingesnis.

Sprogimas Telefoną 
Sandelyj

Illinois telefonų bendroves 
sandelyj, adresu 2511 South 
Rockwell Street, vakar rytą 
įvyko sprogimas. Suvažiavo 
keliolika ugniagesių trokų ir 
policijos skvadkarių “gaisrą” 
gęsinti, bet pasirodė, kad jų 
nereikėjo. Gasę vamzdžiuose 
po sandėliu susidarė perdidelis 
gaso spaudimas ir todėl spro
go visį sandelyj įrengti myte- 
riąi. Nuostoliai buvo maži.
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CHICAGO — George Waltz per vieną dieną parašiutu 

nusileido 38 kartus.

labilu

Rusija ruošiasi skubiai karui

o

(Tęsinys)

gumentų norėdama įtikrinli 
Šiaurės Ameriką, kad jai neuž
simoka įsikišti į Europos karą 
ir tai daro ne todėl, kad nori 
vokiečių laimėjimo, bet lodė1, 
kad tuomet padidėja Rusijai 
japonų pavojus, šiandien japo
nai negali išsiskėsti bijodami 
Amerikos, bet Amerikai įsiki
šus į karą, japonai Amerikos 
nebijotų ir galėtų pradėti karą 
prieš rusus kartu su vokiečiais, 
kurie pultų iš vakarų, italai iš 
pietų per Balkanus.

Šita rusai žino ir tam ruošia
si ne lik vidaus politikoje, bet 
ir užsienio., Viduje Rusija turi 
sutvirtinti,>sayo pramonę, ..ben
drai gamybą, kuri, kaip jau 
ankslybesniuose straipsniuose 
pažymėjau, nėra tokia puiki, 
palyginus su kitais kraštais ir 
užsienio poli liko j c — jėga ar 
diplomatija užkariauti geres
nes pozicijas busimam karui, 
kuris neišvengiamas.

Bet jei vidaus pramonės ir 
bendrai pordukcijos padidini
mas surištas su galimais vi
daus nepasitenkinimais ir biu
rokratijos padidėjimu, tai už
sienio politikos tikslai surišti su 
karo pavojumi anksčiau, negu 
kas galvoja. Gali rusai paimti 
vieną kitą žemės gabalą be 
kraujo praliejimo, kaip tai pa
darė su Pabaltos valstybėmis, 
bet gali ateiti laikas, kuomet 
teks kariauti ir tuomet karas

ištai, berašant paskutinę eilu
tę, pranešė radijas iš Maskvos, 
jog Rumunija sutiko priimti 
ultimatumą rusų, kuriame rei
kalauja atiduoti Besarabiją ir 
Bukoviną.

Tai didelis rusų diplomatinis 
laimėjimas. Taikus prisiartini
mas prie Dunojaus rusams su
teikia tai, kad italams prade- 

tų slavus turkai su rusais gali 
greičiau susijungti per Bulgari
ją, negu italai su Bulgarija. Bef 
tuomi klausimas dar neišrištas 
ir karo pavojus nei kiek nepa
šalintas.

Rumunija šiandien pasiduo
da, bet fašistine ašis tiki atsi
lošti kitoje vietoje.

Netolimoje ateityje galime 
laukti panašų rusų puolimą 
Persijoje ir turkų link Persijoj 
per Iraką.

Bet nors Besarabijos užėmi
mu rusų pozicija pagerėja žy
miai, karas ateityje dar nebus 
išvengiamas, jei Anglija negalės 
ilgiąu atsilaikyti prieš vokie
čius. Rusija turės kovoti už iš
ėjimą, laisvą išėjimą į jurą, o 
tuomet tas karas palies ir mus.

Jei rusai suskubs sutvirtinti 
savo pozicijas ir kitur, karas 
gali nuslinkti, gi nuslinkus ga

kas sako, jog gali
St. Miščikas-žiemys | būti taip, kad italai, vokiečiai 

ir rusai susijungs.
Tai neįmanoma prie dabarti

nių sąlygų. Reikia atminti, kad 
vieno kurio nors pasidavimas 
arba dargi noras susijungti bu
tų paskaitytas kito silpnumu ir

* I susijungimas tarp valstybių ga-
I limas tik dvejopas: jėga arba 
laisvu žmonių susitarimu, o jė- 

b^igai reikalingas karas, gi laisvo

jog

limos visokios galimybės, bet 
kol kajs Rusijos padėtis karui 
kilus kritiška tiek vidaus, tiek 
išoriniai pažvelgus.

Fašistams kur nors pralaimė
jus, jie gali tikėtis laimėti, 
ar. taip bus? Faktai rodo 
kas priešingai.

Pasaulinė spauda rašo, 
vokiečiai neskaito savo intere-| 
sų užgavimu rusų užėmimą 
Besarabijoje ir Dunojaus pą- 
krąiičių su Kostancos uostu 
priedo Juodosios juros pakran
tėje. Tai gali sakyti, bet taip iš 
tiesų nėra. Vokiečiai šiandien 
dar negali pyktis su rusais, nes 
nebaigtas karas su Anglija ir 
jos paėmimas nors galimas, bet 
visgi kietas riešutas.

Bet rusams kyla kitas pavo* 
jus plečiantis į Balkanus? O 
kuo rusai tikri, kad turkai visą 
laiką pasitikės rusais ir neįžiū
rės rusų nepaprastame verži- 
męsi pavojų savo Dardane
lams? Ar tai negali kartais pa
stūmėti turkus prie fašistinės 
ašies ir tuo pavojų Rusijai dvi
gubai padidinti? Besarabijos 
užėmimas ir kiti rusų įsitvirti
nimai turi nepaprastos reikš
mės, jei turkai bus geruose san- 

bet jiems

laimėjimų
Norvegiją, 

rusams

tykiuose ’ su rusais, 
nusigrįžus, gautųsi 
kaip po Suomijos 
vokiečiams užėmus
kas padidino pavojų 
daugiau, negu buvęs tariamas 
suomių pavojus Leningradui.

Nei vieną valstybė negali žiū
rėti su simpatija kitos valsty
bes plėtimąsi. Pavojus gali kil
ti tam, kuris kitai padeda plės
tis ir Balkanai visuomet buvo 
didelis pasaulio skaudulys, ku
riame ne vienas užsikrėtė mir
tina liga. Pajudinti Balkanų 
šašą, reiškia, pajudinti mirtį ir 
niekas negali žinoti kokios to

111.
Bet žiūrint į šį nepaprastą 

kyla kitas 
plausimas: ar ilgai jie taip tai
kiai dalysis? Ar čia yra koks 
nors susitarimas ar vien tik su- 
,puolimas? Ar toki trijų valsty
bių plctimąisi galimi? '

Susitarimas tiek veikia tarp 
valstybių, kiek- kuri įstengia 
paremti savo reikalavimus ir 
laimėjimus diplomatijoje gink
lų arba patogią pasauliu situ
acija.

Rusiją šiąnjieų vien naudo
jasi padėtimi, naudojasi tuo, 
kad fašistai užimti dar karu, 
kurio pabaigos kol kas nematy
ti. Fašistai rusų plėtimąsi ken
čia, kaip lygiai rusai fašistų, 
bet ateis laikas, kuomet abi 

tos sąskaiton ir kuomet vienos 
plėtimasis kenks nepaprastai 
kitai ir ta kita galės sukoncen
truoti visą savo dėmėsį į nau
ją priešą.

pakęs, kad rusai užimtų Angli
jos vietą žaliavos atžvilgiu, gi 
rusai to siekia.

Rusai to siekia ne gero no
rėdami kitoms, bet žiūrėdami 
grynai savo valstybės interesų, 
kur jau visi idealai ir kiti atri
butai turi nutilti.

Juk rusai užėmę Rumunijos 
Padunojį tuo pat užkerta vo
kiečiams kelią į Juodąją jurą 
ir dargi gręsia italams Balka
nuose. Juk vokiečiai niekuomet 
nesutiks priklausyti nuo italų, 
nors ir savo sąjungininkų, nes 
tarpvalstybinės sąjungos veikia 
tik tiek, kiek yra bendrų prie
šų, kurio viena kuri valstybė 
negali nugalėti, bet tai įvyk
džius, prasideda intrigavimasis 
tarp buvusių sąjungininkų taip 
vadinamos lygsvaros atstaty
mui ir fašistinė ašis, tiek paau
kavusi Anglijos ir Prancūzijos 
imperijų sugriovimui 
met negalės 
damos šalia 
siją.

Tiesa, kai

niekuo- 
buti ramios turė- 
savęs galingą Ru-

neturint žmonėms jokio balso 
valstybės reikaluose.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJA
Clinton, Ind

Reiškiame gilią užuojautą de- 
troitiečiams Dirmaičiams.

Rugpiučio 4 buvo mano gim
tadienis. Kai aš džiaugiausi 
sveikas sulaukęs 58 metų am
žiaus, netikėtai iš Detroito ga
vau telegramą su nepaprastai 
liūdna žinia. Telegrama skelbė, 
jog mano geriausių draugų Dir- 
maičių sūnūs Vytautas prigėrė 
besimaudydamas.

Ta nelaimė mus labai sujau
dino. Mes pilnai suprantame 
Stefanijos ir Jono Dinnaičių 
sielvartą ir širdies skausmą dėl 
savo mylimo sunaus netekimo. 
Mes liūdime drauge su jais. Tik 
laikas galės užgydyti jų pažeis
tas širdis.

Nemalonu, kad aplinkybes 
mums neleido dalyvauti Dir- 
maičių mylimiausio sunaus Vy
tauto laidotuvėse ir suraminti 
nubudusius motiną ir tėvą.

Tos skaudžios nelaimės išgy
venimui linkime draugams Dir
maičiams kiek galima daugiau 
ištvermes.

—Dominikai ir Rozalija
Riaukai (Rūke)

AFORIZMAI
Nelydėkite juoku bei keiksmu 

žmonių,
Kuriems pasaulyje ir tuščia ir 

tamsu,
Kuriems nešvinta aušra sidab

rinė,
Kurie po tyrus klajot nublokš

ti likimo. —Vaidilutė.
Tiesa kaip saulė: visi ją gi

ria, bet dąugiąu rūpinasi būti 
paūksmėje. —PiroŽnikovas.

Nuoširdus žodis geresnis ųž 
ilgą bylą. —Dikensas.

Tie žmones laikomi gerais, 
kurie tyli išnaudojami.

Neviltis užmuša energiją, pa
nardina žmogų į patį abejingu
mo dugną.

Kas nori būti laisvas, tas 
turi mokėti nusikratyti kanki
nančiomis mintimis. Praeitis 
turi nusileisti dabarčiai.

Victor Hugo.

Garsinkitės “N-nose”
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Sekmadienį Naujienų .Ivl Bridgeporto Biznie-
iškilmes rlus William Jucius

Jau tik kelios dienos beliko iki “Naujienų” Rudeni
nio Pikniko, kuris įvyks šį sekmadienį, Sup. Sėt darže, 
prie 135-tos ir Archer Avenue.

“Naujienų” piknikas bus labai įvairus ir smagus, 
prie to atsilankiusieji gaus daug gražių dovanų, kurias 
pristatys People Furniture Co., J. F. Budrikąs/ Progress 
Furniture Co., ir Ęoosevelt Furniture Co. štai tik kele
tas dovanų, kurios bus išdalintos “Naujienų” piknike.

Sumotų Bedroom setas iš Peoples Furniture Co.
Sfvving cabinet.
Smoking Stand./
Elektriškas prosas.
Keletas Floor lempų — ir daug kitų vertingų daiktų 

iš Progress Furniture Co.
J. F. Budrikas irgi pristatys vežimą visokių dovanų,

kaip tai, ,
Philco Radio.

( Laikrodėlių.
Lempų.
Virtuvės laikrodžių.
Sidabrinių setų ir daug įvairių kitų namų reikmenų.
Roosevelt Furniture Company atveš feną, stiklinių 

setų, karpetams valytuvų, lempų, smokerių ir pagalvių.
Viso bus apie 50 dovanų. Skaitytojai gaus tikietus 

veltui. ! i H I ‘
įžangos į pikniką nebus. Jau turime pranešimų iš 

visų Chicagos apylinkių ir artimų miestų, kad visi nau- 
jieniečiai rengiasi atvažiuoti. Publikos turėsime tūkstan
čius. . i< I 1 i i!i '

Visi bukim “Naujienų” Rudeniniame Piknike!

Siūlo Miestui Rugsėjo Pirma —
Priimti Chicagos Paskutinė Diena
Susisiekimą Taksus Mokėti

Ir

Sako, Kitaip Jo Nebus Galima 
Sutvarkyti

Aldermanas Paul H. Douglas 
iš 5-to wardo vakar įteikė mie
sto tarybai pasiūlymą nupirkti 
visas Chicagos susisiekimo į- 
mones. Jis pareiškė, tad tik 
tokiu budu galiau bus galima 
tą susisiekimą sutvarkyti ir 
ekonomiškai operuoti.

Įteikia Mokėti Antrą Dalį.!

Cook apskričio iždo virši
ninkas John Toman perspėja 
namų savininkus, kad rugsė
jo 1 d., psibaigia laikas sumo
kėti antrą dalį 1939 metų real 
estate taksų. Jis ragina taksus 
mokėti dabar, kol dar nėra su
sigrūdimo.

Buvo Kap. Dariaus Brolis

BRIDGEPORT —- Vakar va
kare apie 5:30 vai., Lutheran 
Deaęoness ligoninėj mirė \Vįl- 
liam Jucius, 3241 South Hal- 
stcd Street, s.tąiųbųs Brijgepor- 
to bizųįęriųa ir tikras lakūno 
Stepoųn Dariaus brolis.

Velionis ąirgo tik kelios die
nas. Pasirgo pereitu šeštadie
nio popiety kei smegenyse jam 
netikėki truko kraujo takas. 
Greitai gavę8 pirma pagalbą 
ligonis trumpam laikui atgavo 
sąmonę, bet OOhUVO vilties, 
kad jią pasveiks.

Jis aiškino, kad miestas jau 
kuris laikas bando susisieki
mą tvarkyti, bet su atskiromis 
bendrovėmis, kurios operuoja 
viena —gatvekarius, kita — 
eleveiterius, trečią — autobu
sus, jokiu budu negali susikal
bėti. Jas suvienijus, teks kelti 
fėrą. O miestui linijas operuo
jant, finansavimas bus piges
nis, nereikės mokėti tokius 
aukštus nuošimčius už pasko
las ir, bendrai, tvarka busian
ti geresnė.

Jis padavė pavyzdžiu kelis 
Amerikos didelius miestus ku
rie patys susisiekimą operuo
ja ir tai daro pelningai. Sako, 
visai neseniai New Yorkas 
perėmė visus miesto požemines 
traukinių linijas ir dabar pats 
jas tvarko. Kodėl panašiai ne
gali pasielgti Chicagos mies
tas?

Namų savininkai taipgi per
spėjami patikrinti ar taksai 
jiems buvo sumžinti ar ne, tai 
yra, jeigu jie prašė mokesčių 
apeliacinės tarybos tokius su
mažinimus jiems suteikti.

Suėmė 13 Metų 
Lietuvį Berniuką 
Wyominge

Pabėgo iš Namų Chicagoj

Cheyenne miesto (Wyoming 
valstijoj) policija praneša kati 
ji ten suėmė 13 metų chicagie- 
tį berniuką, lietuvį Aleką Mi- 
sheikį, gyvenusi Chicagoj ad
resu 2242 South Sacramentoi 
Bulvaras. Kartu su juo buvo 
suimtas 14 metų Frank Rozin-

‘ ski, taipgi chicagietis nuo

Užsidegė Matrasų 
Dirbtuvė

Nuo perkaitusio pečiaus, ku
riam buvo kepinamos eųameli- 
nės metalo dalys, užsidegė 
Sleeprite matrasų dirbtuvė ad
resu 2241-2325 South Halsted 
Street, prie Halsted gatvės til
to. Nuostoliai buvo nedideli.

Vakar taipgi buvo kilęs ma
žas gaisras Swift and Cq., san- 
dėlyj, adresu 3920 Iron stręet^ 
kuris dabar naudojamas sku
durams laikyti.

Kai Verandoj 
Sėdi —

2827 West 23rd strcet.
Kiek laiko atgal, rodos, lie

pos 27 d., berniukai pabėgu 
iš namų Chicagoj ir pasileido 
pėksti kelionėn į Califorųiją,

Jiems, matyt, kelionėj pri
truko pinigų. Tad Cheyenne 
mieste jie įsigavo į svetimą au
tomobilį ir iš jo bandė pasi
vogti revolverį, bąterijinį ži
burį ir kelis kilus daiktus. Tur
būt planavo juos parduoti ir 
nusipikrti valgyti. Bet čia pa
sitaikė policija ir abu areštavo. 
Juos dabar atsiųs Chicagop 
tėvam8-

Berniukai yra mokyklos 
draugai ir lanko šv. Kazimie
ro parapijinę mokyklą, ad. 2222 
South Whipple Street.

Viduj buvo šilta, tad Tho- 
mas F. Costello ir jo žmoną, 
gyv. 6316 Eggleston avenue, iš
ėjo pasėdėti verandom Per už
pakalines duris, tuo tarpu, įsi
gavo neprašytas svečias ir iš 
jų miegamojo išnešė pinigines 
su $400. %

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
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Wiiiiam Jneiu^ drangų ir 
visu pažįstamų visuomet vadi
namas “BIU”, buvo savininkas 
garsaus Jucius Ręsto rąno» 
Bridgepmte, kuris yra žinomas 
ne vien Chicagos, bet fr tolimų 
kolonijų lietuviams. Velionio 
mirtis labai paveikė jo žmoną 
p. Stejlą Jucienę, ir ji dabar 
randasi daktarų priežiūroj.

Smulkmenos apie laidotuves 
bus paskelbtos vėliau. jis,

Nepilieciai 
Sukruto Įsigyti 
Popierius

Ateivių Registracija 
Prasidės 28 d,

Artinantis ateivių registraci
jai, kuri prasidės 28 d. šio mė
nesio, nepilieciai taip sukruto 
įsigyti pilietybės popieras, kad 
imigracijos raštinė yra užver
sta aplikacijomis. Matoma, kad 
daugeliui reiks laukti net iki 
šešių mėnesių laiko iki bus pa
šaukti dėl pirmo tyrinėjimo.

Registracija tai gal būti tik 
pirma tų nemalonumų, kurias 
nepilieciai gal turės pergyven
ti netolimoj ateityj. Todėl yra 
patariama tiems, kurie iki šiol 
nepadarė nei aplikacicjos dėl 
pirmų popierų, tai nelaukiant 
padaryti.

Aplikacijos blankas galima 
gauti tiktai naujame pašto na
me, prie Canal ir Van Buren 
gatvių, kambaryj num. 718, ar
ba pirmame aukšte.

Išpildant blankas reikia ven
gti kiek galima klaidų. Neuž
tenka pasakyti kokiu laiku at
važiavote į Amerįką, bet reik a 
tikrai žinoti dieną ir laivo var
dą, Jeigu tas informacijas ne
atsimenate, galite kreiptis i 
“Naujienų” raštinę, kur paty
rę tame reikale žmonės padės 
jums surasti laivp Yardą ir tei
singai jums išpildys blankas.

Nepiliečiarųs, kurie vedę pi
liečius ar pilietes, reikia pildy- 
tik blankas dėl antrų popierų. 
Tokiame atvejyje, kreipdamie
si į žrųones “Nąujįenų” rašti
nėje, ątsineškite vyro ąr mo
ters pilietybės pppieras jei jie 
naturalizuoti, sužinokite jų gi
mimo dieną, dieną atvykimo į 
Ameriką ir per kurį uostą at
vyko. Jei turite vaikų, persi
tikrinkite apie jų glrpimo die
nas.

Išpildant antrų popierų blan
ką reikią pažymėti pavardes ir 
adresus dviejų piliečiu, kurie 
bus apbkąnto. liudytojai tyri
nėjime,

Brošiūros Apie Registraciją
Už kelių dienų Chicagos cen- 

traliniame pašte ir visuose jo 
skyriuose* taipgi laikraščių re
dakcijose bus galima gauti bro
šiūrų, kuriose bus pilnai išaiš
kinta fcaiP reikia užsiregistruo
ti ir kokius klausimus atsaky
ti.

“Naujienose’’ pranešim kada 
paštas tas brošiūras pradės da* 
linti. B. B. M.

NAUJIENŲ^ ACM E Tutinto
DALLAS, Tex. — Tommy Kane, 3 metų berniukas, 

sugalvojo būdą nuo karščių apsiginti,

kitais pagirtais

Geras Alus Sukelia 
Aštrų Smagumą

Chicago’s Own MONARCH 
Beer Yra Geras Alus

Geras alus yra visuomet stimuliuojąs, 
patęnkinąs gėrimas. Tūkstančiai pa
tiklių alaus sprendėjų skelbia Mon- 
arch nępaprąstai Geru Alum esant. 
Jie sako, kad jis turi ekstra puikią 
kokybę ir kad tikrai puikus jo sko
nis sudaro savą paskirą klasę.

Mes neprašome jus priimti jų žodį. 
Pamėginkite Monarch Beer patys. Pa
tirkite kąip gerai jis atitinka jūsų 
skoniui, nes jus esate vienįntolis tame

alumis ir

s kopi s sprendžia

Monarch Brevving Company ____

ii. j i 11 mjh ■■■tui'j1! hmumi a r""! i > rr ■ ■! b* "yrvr.ff 'r1*".—’ ? w it
Padėti Pinigai kas Menesį Prieš, 11 d., neš Nuošimtį ^Juo 1 Dienos

Turtas virš $5,450,000.00
Atsargos fondas virš
Pabar Mokume 3%% Už 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOCIATJON ©f Chicągo

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

Sub, 9 iki 8 vak.
Tęl. VIRj

- - $370,000.00

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
k

IGARSINKITES “NAUJIENOSE”

AUTOMOBILIU
nelaimes

Chicagoj, Apylikėj
Vakar ir užvakar automobi

liai užmušė sekamus žmones:
Stįeve Streick, golfo eksper

tą iš Edgcwater Valley Golfo 
klinbo, prie Manheim ir Jo- 
liet Road;

Mrs. Jenny Bothvilli, 60, prie 
Hurlęy, Wisc., (kitos dvi mo
teriškės buvo sunkiai sužeistos;

Osęar Gildei's, 28, nuo 5846 
South Parkway avenue, prie 
)3rd ir South Park, ir

Marion loli, 8, 2216 Taylor, 
Žuvo žaizdaina gatvėj prie na
mu, t

Jau Žuvo 500
Priskailanl čia paduotuosius, 

automobiliai Cook apskrityj 
nuo sausio 1 d., užmušė 500 
žmonių. Vien Chicagos ribose 
užmuštų buvo 353, o sužeistų 
—13,222.

“Ateities 
Chicago”
Namai Be, Langų — Gatvės 

Už Namų
Užvakar stambus Chicagos 

pramonininkas, George T. 
Horton, užėmė Chicago Plan 
Commission pirmininko vie
tą. Ta komisija rūpinasi mie
sto planavimu, jo tvarkingu 
augimu ir gražinimu.

Užimdamas pirm, vietą Hor
ton pareiškė, kad ateityj Chi
cago bus visai kitoks miestas, 

i Namai bus kuomoderniškiausi 
ir be langų — elektra parū
pins saulės šviesą ir tempera
tūrą reguliuos; gatvės eis na
mų užpakalyj, nebus erzinan
čių trafiko šviesų, ir bus kur 
kas daugiau parkų. Jis vary- 
sis, sako Horton, “padaryti 
Chicago tobulu miestu”, nors 
tas gali užimti labai daug me- 
tų.

Horton yra Chicago Bridge 
and Iron Company viršinin
kas.•____
Nori Uždaryti 
Valgyklą Už 
Nedarbo Apdraudą

Nesumokėjo $890
Illinois valstijos darbo de

partamentas užvedė bylą ap
skričio teisme reikalaudamas 
likviduoti jo naudai China Ca- 
tering Company kinietišką 
valgyklą adresu 23 West Ran- 
dolph street.

Skundėjai sako, kad firma 
yra skolinga valstijai $890 mo
kesčių nedarbo apdraudos fon
dai!.

‘Kairieji” Sumušė 
“Dešiniuosius”

Paskutinė diena liepos mė
nesio buvo linksma “kairie
siems”, o liūdna “dešinie
siems.” Tą dieną įvyko tas 
keistas golfo turnyras. Pasek
mės buvo tokios — “kairieji” 
golfininkai, Dr. S. Jakubs ir 
J. S. Vitkus nugalėjo dešiniuo
sius: Dr. S. Biežį ir Jilių Bren- 
zą.

Diena buvo karšta, bet ko
kiems nors patogumams pro
gos nebuvo, nes abi pusės dė
jo visas pastangas laimėti.

“Kairieji” tapo apvainikuoti 
“čampionais”, kadangi apgynė 
savo ir visos “kairiųjų impe
rijos garbę.

Trumpu laiku dovanos bus 
įteiktos Metropolitan State 
bankoj.

“Dešinieji”, nors pralaimėjo, 
bet pasirodė mandagus spor
tai. Jų pasveikinimas skamba 
sekančiai: “Pagerbkim ‘kai
riuosius’, nes je to užsitarnavo, 
taipgi turime atminti, kad ma
žai jų teturime šioj ašarų pa
kalnėj”. —J. S. V.

VAKAR CHIGAGOJE
•

• Laike ginčo su moteriške, 
21 metų WiUiam Kinsey, nuo 
7748 West 62nd street, Sum- 
mit, buvo mirtingi nudurtos. 
Ginčas įvyko ties 7719 W. 62nd 
street. Japie figūravusi mote
riškė buvo 19 metų Mrs. Fran- 
ces Reed.

• Už tariamą automobilistų 
apiplėšinėjimą New City poli
cija suėmė 20 metų jaunuolį 
Ląwrence Nestor. Jisai gpiplė- 
šinėjimus buk daręs kartu su 
kitais dviejais jaunuoliais, John 
Yurkus, 517 Arlington, ir 17 
metų Edward Zeeman, 4040 S. 
Richmond st., kurie buvo su
imti keletą dienų atgal.

O Bežaizdamas su gasolinu 
jį kažkaip uždęgę ir labai skau
džiai apdegė 10 metų berniu
kas, Thomas Biermann, 2959 N. 
Pulaski Road. Guli Belmont li
goninėje.

• Už neatsargų važiav’mą 
ir pabėgimą iš nelaimės vietos 
saugumo teismo teisėjas Bo- 
relli paskyrė 90 dienų kalėji
mo bausmę chicagiečiui William 
Stevenson, nuo 3245 Grenshaw 
avenue. Du kiti vairuotojai ga
vo po 10 dienų kalėjime už 
“girtą” važiavimą.

O Prie Divijion ir State be
sisukantis gatvekaris parmušė 
ir sunkiai* sužeidė d/i rnt kam
po stovėjusias moteriškes, Ur- 
šula Kiler, 1220 North State, 
ir Margaret MacFarlane, 54 

lEast Scott street. Abi guli Pas- 
savant ligoninėje.

• Mažas pa:sras buvo kilęs 
Armour and Company klijų 
dirbtuvėj, adresu 1.355 West 
31st street. Prakiuro tankas ir 
karšti r ebalai iš jo pasipylė ant 
grindų. Patys darbininkai ugnį 
užgęsino su pagalba rankinių 
ge,si n to jų.

• Motorui sugedus, mažam 
lauke prie Dempster Road ir 
Milvvaukee, nusileido privatinis 
lėktuvas, kurį operavo lakūnas 
Max P. Hohn, nuo 117 South 
Kenilworth avenue, Oak Park 
high schocl mokytojas. Lėktu
vas buvo gerokai apdaužytas, 
bet lakūnas išliko sveikas.

• Prie Crete, III., pasibai
dę ąrkliai mįrtinai sumindžiojo 
lauke dirbusį ūkininką Paul 
Meier. Jis buvo 39 metų am- 
ž aus.

o Chain-o-Lakes State Par
kas, netoli Fox Lake, praneša, 
kad ten jau pražydo dideli plo> 
tai lotusų. Gėlėmis yra apaugę 
Grass, Pistakee, Nippersink ir 
Fox ežerų krantai.

• Prie Midland Mills Count- 
ry Kliubo ežere prigėrė Char
les Easterl.v, Carbondale, Ilk, 
biznierius. Buvo 51 metų am
žiaus.

• Lockporte, Lewis School 
of Aeronautics, pradedant rug- 
pirčio 24 d., ir baigiant rug- 
sė:o 2 d, \yks Įvairios sklan
dytuvų lenktynės. (Sk’andytu- 
vai yra bemotoriniai lėktuvai).

e Už als;sakymą mokėti ali- 
monijos žmonai, apskr čio tei
sėjas O’Conneh nuteisė 6 mė
nesiams kalėjimo chicagietį 
George Wąguer, 3216 North 
Cicero avenue.

e Už blogų čekių platinimą 
Hyde Park nuovadoj įkalintas 
37 metų chicagietis Ben Turn- 
er» Jis buk prigavęs kelis biz
nierius už $266.

0 Vilią Park, III., ukininkąs 
Richard Schneider užaugino 
4 3/4 svarų dydžio ridiką. Ji 
pardavė J. Schlogl restoranui 
Chįeagoj, ad. 37 N. Wells.

• Vakar vakare Chicagos 
universiteto koplyčioj buvo su
rengtas vargonų koncertas. 
Programą pildė 26 metų var
gonų virtuozė Frances Ęiery. 
Ji yra akla.
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I Vaikas ir Mokykla |
Į Rašo L. NARMONTAITĖ Į

RANKDARBIAI PRIDUODA ŽAVINGUMĄ KIEKVIENAI PUOTAI RAMUNES

Priešpradinės mokyklos Vi
Priešpradlnių mokyklų p;o- 

grania, kaip visi kiti skyriai 
WPA mokslo programos, ope
ruoja oficialiai po valstijos 
mokslo departamento ir po tie
sioginės užveizdos vietinio mo
kyklų superintendento kiekvie
noj apylinkėj. Taip darant yra 
užtikrintas nustatytas švietimo 
lygis.

Dažnai kyla klausimas, ar 
priešpradinės mokyklos bus pri
imtos ar prijungtos prie viešų 
mokyklų ar ne, ypačiai tose 
vietose, kur jų naudingumas 
buvo įrodytas.

Ar vietos mokyklos sutiks 
prijungti ar ne, WPA priešpra- 
d nių mokyklų programa vis 
t ek parode, ką galima nuveik
ti šitoje srityje ir padarė labai 
svarbią įtaką apylinkės gyviu 
tojų mintyse kas link jų atsa
komybės dėl jų jauniausių pi- 
Lečių gerovės.

Jeigu šis projektas įvykins 
geresnę globą jaunesniems vai
kams ir padidintą atidą kas 
1 nk auklėjimo tėvų, kurie tu
rės vaikams duoti tą globą, tai 
priešpradinės mokyklos bus pa
darę reikšmingą visuomeninę 
kontribuciją.

Priešpradinės mokyklos jau 

Laiškas iš Lietuvos
Mane atsiekė nepasitenk m- nor., a- pačiam sekiok paskui 

l.o balsas. Paskaič.usi viena karves’’...
moteris \icną mano straips į Skaitant, ji man dažna? pa
spaudėje, atvyko pas mane ir daro pastabą, kad, pavyzdžiui, 
išdro/ė man maždaug šitokio prie ruskio pasamdydavai už 
turinio “spyčių”: porą rublių vaikiūkštį ir jis

—Ką gi tu peckoji musą tau apskritus melus dirbdavo, 
laikraščiuose? Niekur didesnio Kai ganoma, ganydavo, o žie- 
vargo nėra buvę, kaip iki mą bulves suskusdavo, apsi- 
šio. L.etuvoj. Aš negaudavau šluodavo. O berną ar mergą 
džiaugsmu perpintų laiškų. Ma- 'samdant, {derėdavai jiems ke- 
no ir kitų laiškuose tebuvo ašį- lis purus vienokių ar kitokią 
ros, dideli nusiskundimai ir javų, linų pundelį, vilnų kelis
kar.ojimai, kad prie ruskio gė
liau buvę. Tai kam tu šį Lie
tuvos istorijos gerą įvykį vadi
ni musų skaudžiausia valanda? 
Kam verki ir rodai mums šim
tus tūkstančių lietuvių įaudant 
ir rankas nerviškai grąžant? 
Mes džiaugiamės, nes t kimo, 
kad dabar Lietuva bus laimin
ga. Bus plati šalis, ūkininkai 
galės lengvai savo produktu; 
parduoti, bežemiai turės kur 
.švykti uždarbiauti. Ką čia kal
bėti,* didelėj šaly visada geriau 
gyventi, — ir ji lengvai atsi
dūsėjo. Tik jos. kaktoj mažu
tės, pilkos akys rodė kokią tai 
paslaptingą, lyg ir jai pač ai 
abejingą, mintį.

Su savimi ji turėjo siūlu su
rišusi bundeliuką laiškų. Laiš
kai brolio, siųsti per keliolika 
paskutiniųjų metų. Mieli jai jie 
ir kai kuriuos taupanti, o ga
vusi progą, jų minčių vėl pasi
klausanti.

Tie laiškai tikrai nerodė 
džiaugsmo. Tai tam jos bro
liui niekas neužauga, tai, jei 
gerai užauga, niekas neperka. 
Tuo tarpu bernui su merga ne
svietiškos algos reikią išmokė
ti, čia vėl į vienkiemius kėlėsi 
ir reikėję šimtų, nes negyven
siąs kaip baudžiavos laikais. O 
piemens tai jis visai nebegalįs 
gauti pasisamdyti, nes “dabar 
Lietuvoj visi driskiai pradėjo 
vaikus mokyti ir pavasarį, kol 
mokyklos užsidaro, ir vėl ru
denį, kaip tik jos atsidaro, —

yra apsaugoję tūkstančius jau
nų vaikų, pagelbėję jų tėvams 
laike vargų ir suteikę socialiai 
naudingo darbo mokytojoms ir 
kitiems profesionalams.

Atkartojant vėl, reikia pri
minti, kad apie 300,000 vaikų 
tarp dviejų ir keturių metų am
žiaus yra lankę priešpradinės 
mokyklas per šiuos šešis metus 
ir apie 4,700 ypatų rado visuo
meniškai naudingą darbą pe? 
šios valdžios darbo programą. 
Tad galima matyti naudą š;ų 
priešpradinių mokyklą ar kaip 
angliškai vadinama — Nursery 
Schools.

Didžioji dalis šių straipsniu 
apie pr.ešpradines mokyklai 
buvo paimta .š ‘‘Schools for the 
Youngest” by Grace Langd< n, 
kurios straipsnis tilpo žurnale 
“The American Teacher”, Aprli 
1940 ir kurį aš liuosai verčiau 
ir prie kurio pridėjau medžiagą 
iš mano pačios patyrimo.

Pastaba.
Tėvai! Ar išpildytas yra tas 

jūsų prižadas nuvesti vaiką pas 
gydytoją? Dar yra laiko prieš 
atidarymą mokyklos jam pa
sveikti, jeigu jam reikalinga 
kokia svarbi priežiūra. Neatidč- 
liokite šio svarbaus reikalo!

svarus, vis jau lengviau būda
vo. O dabar... Pernai mano pa
žįstama ten lankėsi ir pasako
jo viską, kaip ten yra. Sako 
naminių drabužių ne tik ūki
ninkų vaikai nebenori dėvėa, 
bet ir samdyti įsidera algas 
vien pinigais ir puoš asi tik 
pirktiniais. Net samdytos mer
gos į bažnyčią eina šilkų suk
niomis apsivilkusios. Gražiau 
net už gaspadoraites. Svieto 
pabaiga, kai prisimenu mano 
jaunystėj ten gyvenimą. Bet tu 
man paskaityk dar šį, kiš) 
man sučiurytą, visą plėinuotą 
laišką.

Be kita ko, tame laiške bu
vo skundžiamasi dėl jos brolio 
še mos “pakrikimo”. Vyresny
sis sūnūs atsidaręs miestely 
krautuvę ir, kaip tikras žydas, 
kupčiavojąs. Antrasis išėjęs sa
vanoriu kar nos prievolės atlik
ti. Duktė, vaikų vyresnioji, iš
tekėjusi už naujakurio ir da
lies išsinešusi 6,009 litų. Tėvui, 
reiškia, jos bro'iui, nors į gra
bą lysk: sunku be vyresn’ųjų 
vaikų su darbais ir gėda žmo
nių.

Kas yra "naujakuris”, ši mo
teris nesuprato, o kuomet pa
aiškinau, kad tai, matomai, 
toks žmogus, kuris niekada ne
buvo turėjęs savo žemės, o da
bar jos bus gavęs iš Lietuvoj 
buvusių dvarų, ji sumykė “ak” 
ir tą “ak” palydėjo šnibždėsiu: 
“o aš girdėjau, kad tik dabar 
Lietuvos dvarus pradės skirsty-

Pietų Amerika, spalvinga, egzotiška, yra inspiracija dėl šio skaisč ai spalvoto 
stalo. Staldengtė yra greitai nunerta, vitd’na “jiffy crochet”. Kaip ir visi kiti rank
darbių pavyzdžiai rodomi reguliariškai šiame skyriuje, ji suteikia kiekvienai pro
gos turėti gražų dalyką už mažą kainą, kaip laiko, taip ir pinigų ir pastangų. Pa
vyzdys numeris 2530 galima gauti ta'p, kaip gaunami visi kili Needlecraft “pa- 
tterns”. Stalo papuošalus galima lengvai padaryti iš spalvoto popierio, kad priduoti 
tinkamą salvingumo toną.

ti”. .
Supratau, kad ji pirmą kar

tą išgirsta laiškų mintis pilnu
moj. Nė kiek neabejoju, kad 
aš esu vienintelė, kuri padėjau 
jas , tas mintis, suvirškinti ir 
parodyti tą skirtumą, koks bu
vo Lietuvoj “prie ruskio”, ir 
tuomet, kuomet ji gyveno lais
vu gyvenimu.

Grąžinau jai laiškus. VieTaią 
pasisodinau šalia savęs prie ar
batėlės ir lietuvišku budu su
slėgto sūrio, šnekamės.

—Kiek tamstos broliui me
lų? — paklausiau.

—Apie 50. Už mane tik 
dviem metais jaunesnis.

—Reiškia, jis užaugo prie 
ruskio, didelėj valstybėj ?

—Taigi... Kai Didysis karas 
kilo, jis turėjo būti kareiviu. 
Tik, žinai, labai bijojo karau 
eiti. Dešinįjį rankos nykštį nu
sikirto. Baisią drąsybę turėjo. 
Nors, tiesa, aš nesistebiu. Ir į 
vaiskų šaukiant ne vienas save 
susižalodavo, arba bėgdavo, 
kur kojos neša. Mano vienas 
brolėnas, kai jį pašaukė kari
nėn tarnybos, lai tokiomis žo
lelėmis taip susidžiovino, kad 
nors į tarnybą ir nepaėmė, vis 
tiek po dviejų mėnesių numi
rė. Sako, ten juos labai muš
davo, kojomis spardydavo ir 
retas kuris jų ne ubagu grįžda
vo. — Sublizgėjo jos akyse 
ašaros, apatinė lupa suvirpėjo.

—Carą mylėjo, o jam tar
nauti nenorėjo? — pastebėjau.

—Kas gi tą prispaudėją my
lės! Ar šuva, ar musų žmogus 
jam buvo. Visaip kiekviena; 
stengdavosi išsisukti...

—Kas tuos laiškus rašė, pats 
tavo brolis?

—Nemokėjo brolis nei rašy
ti, nei skaityti. Sakosi dabar 
pramokęs. Dabar Lietuvoj, sa
ko, prie mokyklų buvo įsteigti 
suaugusiems kursai, kur moki
na vakarais. Ha-ha-ha! — ji 
nusijuokė. — Vaikai dienomis, 
tėvai vakarais... Tik aš spėju, 
kad laiškai jo žmonos rašyti. 
Jis senas nebegalėjo taip gerai 
išmokti. Pati bandžiau, neišei
na niekas...

—O jo žmona mokėjo rašy
ti? — prisimindama laiškuose 
beveik taisyklingą šių dienų ra
šybą, įdomiai teiravaus.

—Taigi... Jo pirmoji žmona.
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“When the l^oltons Rodė’’, 
vienas iš Palace teatro dviejų 
patraukimų šią , savaitę, yra 
greitai bėganti drama apie 
Westus — kur vyrai žiaurus, o 
už teisybę reikia ir su kumš
čiais ir su šautuvais kovoti.

Vaidintojų sąrašas įžymus— 
Kay Francis, Randolph Scotl, 
Broderick Crawford, Brian 
Donlevy, Andy Devine, Mary 
Gordon ir Stuart Erwin.

Veikalas liečia gyvenimą 
našlės ir jos keturių sūnų, ku
riuos sukčiai taip supainiojo, 
kad jie apsigynimo sumetimais 
lieka banditais. Randolph Scolt 
yra advokatas, kuris taip susi

mai, mirė. Nemokėjo ir ta nei 
rašyti, nei skaityti. Kas gi tuos 
mokslus prie ruskio ėjo? Mo
kyklos buvo ponų vaikams, ne 
paprastiems darbininkams. Bet 
liko našliu ir, žinai, kaip jau 
vyras, vedė jaunutę mergaitę. 
O dabar Lietuvoj, sako, su ži
buriu negalėtum surasti jauni
mo, mokslo nėjusio. Lygiai, 
kaip čia Amerikoj. Vaikėsi Lie
tuva ponišką gyvenimą, vaikė
si...

Tik ilgai šnekučiuodamos, 
mes abi sutikome išvadą, kad 
prie ruskio Lietuva buvo juo
da, kaip naktis, kad vargas 
sunkiai pakeliamas.

—Argi, kai pamanau, iš. raž- 
kažio aš į šią šalį atvykau? O 
kiek nesmagumų teko pergy
venti, nemokant nė savo vardo 
pasirašyti! Be to, kaip gi tada 
mes čia atvykusieji atrodyda
vome: tartum beždžionės koki, 
ir vaikų būrys mus akmenimis 
lydėdavo. O dabar visgi atvyk
davo jau kitokį. Net pažinti ne
būdavo galima, kad grinor’ai... 
Ak tie senieji! Jiems vis rodo
si geriau buvę tada... Skundžia
si pinigų neturįs iš kur paimti, 
o dukteriai duoda net tokią pa- 

I sogą... —* ji jau savo inic;atyva 
I ieškojo gero buvusioj laisvoj 
Lietuvoj, o pradžioj man pa
rodytą pyktį visai pamiršo.

Pr. Lapienė.

domi netvarka, jog pasiryžta 
ją pašalinti.

Žinoma, viskas išeina links
mybes ir teisybės laimėjimu, 
taip kad rimtu upu galėsite 
matyti antrąjį veikalą — “Pri- 
vate Affairs” su Roland Young, 
Robcrt Cummings ir Nancy 
Kelly.

Porą gerų knygų pasiekė ki
no — “Ali This and Ilcaven 
Too” su Charles Boyer ir Bethe 
Davis Chicagos teatre — ir 
‘Pride and Prejudice” su 
Greer Garson (kurią pamėgote 
‘Good-bye, Mr. Chips” veikale) 
ir Lawrence Olivier United 
Arl’sts teatre. Rekomenduoju 
abu, nes žvaigždės pasižymi ge
ru vaidinimu abiejuose — ir 
kiti charakteriai tinkamai su
rinkti. —Suzanna Viliutė.

MOTERYS KALBA
Yra 300 advokačių Su v. Val

stijų valdiškuose darbuose.
—o—

Tūkstančiai moterų Anglijoj 
mokinasi būti slaugėmis.

—o—
Iowa turi didžiausią skaičių 

moterų klubų Suv. Valstijose, 
maždaug vieną tūkstantį. Mas- 
sachusetts turi daugiau “club- 
women”, daugiau kaip 40,000. 
California turi daugiau klubų 
rūmų nei kaip bile kita vals
tija.

Gerai šeimininkėms
Žinoti, Kad:

Prosinimo dienoj yra gerai 
įdėti mažą nosinėlę į kišeniu- 
ką kiekvienos mažos drapanė
lės, tada vaikučiai pripras prie 
to taip dažnai pamirštamo da
lykėlio—skepetaitės.

—o—
Paprasta stalava drėgna 

druska nuvalo sidabrą, kuris 
turi žymių nuo kiaušinių.

—o—
Nenumeskite senų lietsar

gių, nes jų štangos yra gerai 
vartoti daržuose, kuomet rei
kia paremti ir pririšti gėles. 
Numaliavokite tokias štangas 
žaliai, taip kad jos visai nesi
matytų darže.

Stalas apdengtas balta stal
dengte, mėlyna stiklinė vaza 
viduryje stalo pilna didelių bai
lų ramunių. Dvi raudonos žva
kės meta savo virpančios liep ;- 
neles šviesą ant ramunių šyp
sančių galvučių. Prie lango sto
vi moteriške pečiais atsirėmus 
į lango rėmo kraštą galva at
mesta atgal, ramiai visai nepa
judėjus per ilgą laiką žiuri į še
šėliuose skęstantį kambario vl- 
lurį. Jos susi ngę veido bruo
žai rodo nepaprastą vidujinį ūž
ia imą. Jos mintys, jausmai, 
net pati siela klajoja toli pra
eityje. Ji žiūrėdama į šį šešė
liuose paskendusį vaizdą atsi
mena kitą liikotarpį, kuomet 
uasaulls jai buvo geras. Žadėjo 
pažią ateitį. Kuomet ji dž’aug
amo kupina širdim puošė stalą 
dėl jo!

Buvo tai jo gimtad'enis. Jos 
v’sa esybė ryžosi maloniai nu
stebinti jį ne brangiu puošnu
mu, bet kukliu kasdieniniai pri
einamu paprastumu. Harmo
ningu suderinimu spalvų, nami
nio žydinio vaizdu.

Iš visų gražių gėlių, kurias 
jis mylėjo, ji tuomet pasirinko 
paprasčiausias ramunes.

Per jos suspaustas lupas per
bėgo šešėlis šypsos, nes ji vėl 
pergyveno tą momentą anų lai
kų, kuomet ji išgirdus jo sku
bius žingsnius ant laiptų, atsi
stojus prie stalo net sulaikius 
kvėpavimą laukė jo. Kuomet 
jis vos įžengęs per duris links
mai šaukė “helio”, bet prisiar
tinęs mažo valgomojo kamba
rėlio urnai sustojo, ir nustebu
siom akim lyg netikėdamas sau 
žiurėjo į tą jaukų vaizdą.

Kuomet vėliau, dėkodamas 
jai už gimtadienio siurprizą, 
karštai ją pabučiavęs nuskynė 
vieną ramunės galvutę prisegęs 
jai prie krutinės jautriai sakė, 
tai musų orkidėja, ženklas mu
sų kuklaus, bet laimingo gyve
nimo. Lai jie niekuomet nenu
stoja mums žydėję!

Moteriškės lupos sudrebėjo, 
išsiveržė gilus atsidūsėjimas, 
nuriedėjo per išbalusį veidą 
ašara. Ji nuskynė ramunes gal
vutę, palietė ją drebančiom lu
pom ir prisėgė sau prie kruti
nės. Ji labai gerai žinojo, kad 
niekuomet daugiau neišgirs jo 
skubaus žingsnio, negirdės jo 
jautraus balso, nematys jo nu
stebinto veido. Visa tai slėpė 
šaltas kapas. O ramunės vis žy
di, vis šypsosi...

Moteriškė pirštais nuspaudė 
žvakių liepsnelę ir kambarys 
paskendo tamsumoje. Ji nu
kreipė veidą prie lango, vėl at
sirėmus į lango rėmą, pakėlus 
galvą aukštyn, žvelgė į beribę 
dangaus mėlynę, išmargintą 
tūkstančių mirgančių žvaigž
džių.

Ji atsiminė vieną pasaką, ku
rią dar maža būdama girdėjo, 
ir niekuomet jos ^-neužmiršo. 
Skurdžią pasaką apie žvaigždu- 
tę.

Žydrioje dausų mėlynėje kla
jojo silpna suklydusi žvaigždu
tė, liūdnai nedrąsiai mirgėdama 
tarp skaisčiai žibančių žvaigž
delių. Iškilniai švietė kitos 
žvaigždes, linksmai siaubė tarp 
sietynų, viliodamos į save savo 
sankeleiviu šviesas. Tik vienui 
viena suklydusi žv.aigždutė, ne- 
fnokėjo pritikti jų linksmumui 
ir viena grūmėsi su audromis 
ir šešėliais, kurie ją slopino. 
Pavargo ji, ėmė blykšti ir iš 
lėto gęsti... Bet kartą pamalė 
kitą tokią pat žvaigždutę, kuri

nedrąsiai riedėjo beribių dausų 
keliu, vengdama skaisčių siety
nų... Ji prisiartinus drąsiau nu
švitusi paprašė. Paimk ir mane 
į savo klajonę ... eisime drau
ge. Ir ėjo dviese drąsiai ieško
damos savo buities sietyno. L- 
linksma buvo jų klajonė.

Bet staiga pakilo piktos aud
ros, kurios užgesino daug 
žvaigždelių . . . Tose audrose žu
vo ir sutikta sankeleivė, nure- 
dėdaina į nebuities pasaulį, ir 
vėl pas.hko žvaig; dutė vienui 
v.ena tarp juodų nakties š.sė
lių, nereikalinga n.ekam, nCvU- 
rodama nieko.

Moteriškės žvilgsnis nusileid.) 
arčiau žemės, kur niūksojo ra- 
imai sumigę didelės palmės, 
Vietomis apšviestos sidabr nes 
menulio šviesos.

Ramiai miega žemė, ils’si 
žmonės. Tik ji viena s.ovi prie 
atviro lango, skaudžiai mini tą, 
kuriam užmiršti nėra jėgų. 
Liūdnai šypsosi mėnulis, tyliai 
nurieda žvaigždelės, o čia ant 
stalo mėlynoj vazoj žydi ramu
nės, kurios visuomet riš ją su 
praeitimi. —A. B. N.

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Salmon (Lašiša) 
Kepalėlyj

2 puodukai karšto vandens
¥2 puoduko geltonų kukuruzų 
(kornų) miltų
¥> puoduko Šalto vandens
J-as 8 uncijų kenas salmon žuvies 

šaukštuko šalavijų (sage)
V4-V2 šaukštuko čiobrelių 
(thyme)
1 šaukštukas druskos
1Z2 šaukštuko juodų pipirų
Supilk du puodukus vandens j 

viršų dvigubo puodo ir užvirink. 
Sumaišyk kukuruzų miltus su Šal
tu vandeniu ir tada sumaišyk teš
la su karštu vandeniu. Nuimk vir
šutinę dvigubo puodo dalį, kuriame 
šis mišinys yra, ir jį atksirai vi
rink kol šiek-tiek sutirŠtės ir vis 
maišyk.

Tada abu puodus vėl sudėk daik- 
tan, uždenk ir virink per pusę va
landos. vis maišant. Po to lai at
vėsta. Pridėk salmon žuvį, sutrupin
ta j mažus šmotelius, ir pridėk 
nrieskonius. (Vietoj šalavijų ir čio
brelių galima naudoti vieną šauk
štuką .prieskonių, paprastai naudo
jamų paukštienai). Viską gerai su
maišyk ir sudėk į kvortos didžio 
skauradą, suspausdama mišinį į 
kepalėlio pavidalą. Laikyk šaldytu
ve per naktį.

Kai Šį maistą vartosit, supiau- 
stykit plonomis riekėmis ir kepkit 
tru.putyj lašinių riebumo ar svie
ste. Kai paruduos ir pasidarys tra
nus, pridėk petruškų ir paduok 
stalan.

šis valgis geras tuo, kad jį ga
lima prirengti iš vakaro. Pakepi- 
nimas užima tik porą minučių, čia 
paduoto kiekio užtenka šešioms di
delėms porcijoms. Jei nesuvartotas 
tuoiau jis gali stovėti ilgoką laiką 
šaldytuve nesugęsdamas.

Greta sriubos vienas maištin
giausių Šiltų valgių, šaltoj dietoj, 
yra sūrio patrova. Lengva paga
minti ir nebrangiai kainuoja.

Sūrio “Fondu”
1% minkštų duonos trupinių
1 puodukas užvirinto pieno
1 V2 puoduko tarkuoto sūrio.
% šaukštuko druskos
V4 šaukštuko paprikos

4 kiaušiniai, atskirti
Sudėk duonos trupinius į Šiltą 

pieną ir lai mirksta per 10 minu
čių. Sumaišyk su suriu, druska ir 
paprika (arba šaukštuko baltų 
pipirų). įdėk suplaktus kiaušinių 
trynius ir gerai sumaišyk. Supilk 
gerai suplaktus baltymus ir tada 
visą mišinį sudėk į ištaukuotą 
skauradą. Ją įdėk į kitą skauradą, 
kurioj yra apie colis karšto van
dens ir kepk 20 iki 30 minučių, vi
dutiniai karštam pečiuj (350 iki 375 
laipsnių). Tuojau paduok stalan. 
Jei negali tuojau paduoti, palikit 
nečių, bet jį užgęsinkit.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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CHICAGOS LIETUVIAI SPORTININKAI
RAUKIA PITTSBURGHAN

“SUGR1ŽTUVĖMS”
Palaiko Ryšius UžmegstUs 1938 Metų

Lieutvos Olimpiadoj

Biaurus Fanatikų
Pasielgimas
Laidotuvėse

Diena Iš Dienos
■■■■■m m.! i j ■—i

Karvčs Lieziuvis Ilgas, 
Bėl Nesimbldžtd’

Visokia s keliais ir visokio
mis priemonėmis šiandien j 
Pittsburghą, Pa., išvažiuoja 14 
chicagiečių būrys dalyvauta 
Amerikos Lietuvių Olimpm o 
Kliubo sugrįžtuvėse, kurios ten 
užtruks net tris dienas.

pasižymėję

Išvažiuojančių grupę didžiu
moj sudaro krepšinio, plaukimo, 
bokso, lengvos atletikos ir te
niso žvaigždės
lietuviai sportininkai, kurie da
lyvavo Lietuvoj rengtose Olim
piadose.

1938 metų Olimpinė koman
da, grįžusi iš Lietuvos, nutarė 
suorganizuoti Kliubą ir kiek
vienais metais iš anksto nu 
skirtoj vietoj susirinkti. Su
manymo tikslas bus palaikyti 
tarp sportininkų nenutrūkstan
tį kontaktą, pagelbėti ateit.es 
sportininkams pamatyti Lietu
vą — taipgi palaikyti lietuviš
kumo ugnelę, kurią jų širdyse 
uždegė tas vizitas j “tėvų že
mę”.

Darbo Pradžia
Šitam darbui pradėti sporti

ninkai paskyrė Al G. Kumskį, 
jauną Chicagos lietuvių politi
ką ir Chicagos Parkų distrik- 
to supervaizerį. Darbui buvo 
padaryta gera pradžia—nes pir
mos “sugrįžtuvės” įvyko Chi- 
cagoj pereitų metų Lepos mė
nesį ir buvo labai pasekmingos. 
Atletų suvažiavo gal 35, iš vi
sų Amerikos dalių.

Prieš išsiskirstydami, “su- 
grįžtuvių” dalyviai nutarė at
einančiais metais, tai yra šį
met, susirinkti Pittsburghe, ir 
savo prezidentu išrinko jauną, 
labai enęrgjųgą ąęlvęftąfą,' _ ku
ris Pittsburghe pasižymėjo ne 
vien kaip gabus footballo loši
kas, bet labai geras organ.za- 
torius ir veikėjas Pittsburgho 
lietuvių tarpe, adv. Edward A. 
Schultz.

Priimdamas vietą jisai pri
žadėjo atletams, kad antros 
“sugrįžtuvės” Pittsburghe bus 
tokios įspūdingos ir “kolosalės”,

kad dalyviai negre t jas teuž- 
mirš. Taigi, dabar laikas yra 
atėjęs, ir chicagiečiai atletai 
Pittsburghan jau traukia.

Prieš kelias dienas adv. 
Schultz prisiuntė Ch cagon lai
šką apie savo planus, iš kurių 
pasirodo, kad prižadėdamas ką 
tai “kolosalaus” jisai įieperde- 
jo ir nepadarė prižadų, kurių 
nesirengė ištesėti. Tb3 trys die
nas bus kupinos visok ų pra
mogų, kurios atletams užtikri
na tikrai gerus laikus, štai tik 
dalis programo:

“Sugrį^tuvių” Programas
Penktadienį

Banketas Pittsburgho 
Avenue Cafe.

šeštadienį — Pietus; Base- 
ball lošimas tarp Pittsburgh 
Pirates ir Chicago Cubs; vaka
re antras banketas ir 'valdybos 
rinkimai, o po to vieši šokiai 
Lietuvių Piliečių svetainėje;

Sekmadiehį — Pietus ir pik
nikas su visokių sporto rung
tynių programų;

Pirmadieni
mo pietus (ir laimingiesiems 
atsisveikinimo bučkiai nuo gra
žiųjų pittsburghiečių).

Už tokį dalykų 
adv. Schultz tikrai 
sveikinti.

Kaip ir praeityj, 
met “sugrįžtuvėse’
teisėjas John T. Zuris, buvęs 
sportminkų vadas ir Olimpinės 
komandos 
Al 
tu 
nė.

Sutiktuvių
Fifth

BĖID&EPORT. — kai miršta 
katalikas, laisvieji žmoiiės ne
ateina į jo šermenis ir šlykš
čiais užmetimais neįžeidinėja 
nei jo atminimo, nei jo gimi
nių jausmų. Jie neateina į šer
menis ir gatviiiiiį “prakalbų” 
prie ^rabd nesako.

Laisvi žmonės ir kitų įsiti
kinimų žiilonės ilcuėtų tokios 
pat tolerancijos ir iš katalikų. 
Bet< deja, kartais taip nebūna.

Tanie m ilsų Bridgeportė yra 
būrys profesionalių laidotuvių 
lankytojų-davatkų, kurios ir 
kutie eina į visokias laidotu
ves, kbkios jos nebūtų. Laisvo 
žmogaus laidotuvių tai tie da
vatkos jau 
stomi kitų 
nežinodami, 
kėlę tokiose 
žias scenas.

Atostogauja
Diunose

Ona Lukošienė, žfnona 'tonid 
Lukošiaus, 2555 W. 43rd Street, 
pagalios pasiėmė vieną savaitę 
atostogų.

Ji linksniai leidžia la ką pa.^ 
drg. Kačerauskus, Bever'y 
Shores, Indiana.

Sėkaittį šėkmadien’, Hit;. 
11-tą d. jbš vyras Antanas žu
dą ankstokai iš ryto važiiibti 
parsivėžti žrtioiią Oną, kad da
lyvauti “Naujienų” piknike. 
Lainiiii^ai! — Steponas,

24, tėvai: Albert ir Margaret.
MASSOTH, 4531 South Spaul- 

ding a'venue, gimė liepos 25, 
tėvai: John ir Eva.

STANKAS, Robert, 640 Web- 
ster avenue, gimė liepos 29, tė
vai: Charles ir Grace.

JUNKUNE, Gloria B., 5009 
South Artfesian avenue, gimė 
liepos 27, tėvai: Joseph ir Ce- 
leste.

EISIN, Claudia, 7119 South 
Sacramento avenue, gimė lie
pos 23, tėvai: Walter ir Ma
riom

KANGAIL, Wa1ter Jr., 4715 
South Talman avenuė, • g.me 
liepos 23, tėvai: Walter ir Jean.

ZINK, Susan L., 7727 Lowe 
uveriue, gimė liepos 23, tėvai: 
Čiėm ir G’adys.

k

Atsišveikini-

parėdymą 
reikia pa-

taip ir šį- 
dalyvaus

ir

organizatorius, ir 
Kumskis. Važiuoja kar- 

pp. Zurienė ir Kumskie-

Gražios Palydovės

neapleis. Ar kur- 
ar patys daugiau 
nekartą yra su- 

laidotuvėse ncgra-

Mary

SOFIJA UŽA 
po tėvalą šimanskaite 

gyveno 332 W. 58 St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 6 d., 1940 m., sulaukus 
43 m. amž., gimus Šiaulių 
apskr. Raudėnų parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, dukterį Alice 
Reed, žentą George ir anū
ką, 2 brolius Pranciškų ir Sta
nislovą, pusseseres Barborą 
Kumpiką, Emiliją Gusaitis, 
Oną Vimbrienę ir Mary Wil- 
liams ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių.

Knnas pašarvotas ' randasi 
Mažeikos koplyč., 3319 Litua
nica Avenue.

Laid. įvyks šeštadienį, rugp. 
10 d., 1:30 vąl. po pietų iš ko
plyčios į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Sofijos Uža gimi
nės, draugai ir pažįstami es
at nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Žentas, Bro

liai. Pusseserės ir kitos 
giminės

Laid. dir. S. P. Mažeika, tel. 
Yards 1138.

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS “““ 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

Neprašytas Svečias
Į vienas laisvas šermenis 

rugp. 1 d., vienoj Bridgeporto 
koplyčioj atėjo davatka, nepra
šytas, netašytas svečias. Pri
ėjęs prie grabo jisai atsigrįžo 
į susirinkusius gimines ir drau
gus, it suriko, “Karvė turi il
gą liežiuvj, bet nesimeldžia, 
tai mes atkalbėsime 'dalį ta- 
žančiaus I”

Jis puolė ant kelių su juom 
dar kelios bobutės, ir pradėjo 
visu balsu garbinti “Mafiją ir 
jos palaimintą iščių.“

Tie netašyti fanatikai gal 
nežinojo, bet taip pasielgdami 
jie ne vien skaudžiai įžeidė 
laidotuvėse buvusius žmohes, 
bet kartu didžiausioj paniekoj 
pastątė pačią Mariją, kuriai 
tokiu bombastišku, nachališku 
tonu maldą sakė. Tokių pasi
elgimu ne tik, kad riepadąrė 
naujų draugų katalikams, bet 
pačius šviesesnius katalikus 
gerokai atšaldė nim tikėjimo.

Išsiėmė Leidimus
(Chicago j)
Brunb Mikos, 27, su

Radon, 25
Joseph Gudjonis, 50, su Elise 

Gėndrbltiš, 49
Lee E. Andrius, 37, su Elsie

G. Mobre, 40
Jdseph F. Maziliauskas, 24, 

su Sue Janulis, 22
Frank Šileikis, 25, su Laura

Pinkos, 23
Ehner I, Wintcrton, 37, su

Charlotte G. Plutkis, 32
Louis Copps, 38, su Uršula 

Subotas, 29
Frank Budrik, 24, su, Marion

Beyer, 21
Walter Krušinis, 22, 

liaii Petraitis, 21
Frank Shimkus, 26, 

sephine įrakis, 26
AValter Rūta, 35, su

liną Strugala, 30
Ėmil Meshan, 25, su Helen

Kowalski, 24
Frank Ydnko, 27, su Rosie 

Gooker, 25
__i— ------ - i

Reikalauja
Pcrskiru "" '

FFances Bt/pšlaiik iitio ''John
Rupslank

Padtiiiė b'onibi’ow nuo 
chaėl Dbiilbrovv

Eva Seliiitąš nuo Pėtcr 
lintas 1,1 “

su Lil-

su Jo-

Mięha-

Beje, patyriau, kad su spor
tininkais vyksta ir būrys gra-Į 
žiu chicagiečių, kurios gal bi
jodamas pittsburghiečių konku
rencijos, savo chicagiečių spor
tininkų nenori išleisti iš akių, 
o% gal yra išsiilgusios pamatyti 
dailių Pittsburgho atletų, su 
kuriais susipažino Lietuvoj. 
Tarp tų chicagiečių yra Jac- 
ųuėline Urbik, Christine Kriš
čiūnas, Bernice Zabel ir Fran- 
ces Matekunas, v^sos iš “Pir
myn” <____ ___  ___________
si atletų kliubo narėmis, nes mai- 
ir jos 1938 metais buvo Lietu- 1.,s’ 
voj su “Pirmyn” choru ir ten r1’ 
kartu Amerikai Lietuvoj atsto- ^tai vieta, 
vavo ma pirkti juo

Chicagos atletų grupčh įeina a(^rfesu
krepšininkai: Bill Peč ulis iš a■ stėd St.
Cicero, Harry Petraitis iš ^ia ma^iaca^ dirbami. 
Bridgeporto, Joe Jurgėla iš Ci- tiesiai’ iš ^ončs’ mat™cus ga- 
cero, John Tenzie iš Bridge- llriia įpirkti. .
porto; boksininkas Frank “Pun- Ner6ikia krautuvės,
čhy” Alis, plaukikas adv. Kon- nereJkia ™kčtl tarpm nko pel- 
hie Savickas, tenisistas - Juo- n0- šlt°j dirbtuvėje galima gau- 
zas J. Žukas, taipgi garbės pi r- F1 matracus urmo-wholesale- 
mininkas teisėjas John T. Zu- kam°mis.
Hs, buvęs vadas ir plaukikas D11’btuyė pristato pirkimus į 
Al G. Kumskis, ir spaudos ats. namuS ™Ur *\eS.te “ S^th’ 
Jack Juozaitis. s!^je’ Northsidėje )t We.st-

Galim būti tikri/ kad atle- 81 1 v.
tai Lkrai nesigailės Pittsbur- Dirbtuvės vedėjai 
ghan susirinkę. Už keliu dienu bllk^. ^lankyti jų vadovauja- 
pi-anešim ką jie ten veikė ir H *staJ^ ir Pa"’> kaiP 
kaip viskas klojosi. HeT darba.8 Y^a dirbamas. .

Juozas J. Žukas. ,J°^S Jar_e?gos
pirkti. Atsilankykit pažiūrėti, o 
jeigu pasirodytų, kad čia pa
vartų yra pirkti, tai jau tam
stų dalykas bus.

Be to, šioj vietoj, adresu 
1936-38 So, Halsted st., dir
bamas lovos, box springsai ir 
studio couches. Matracai taip
gi čia atnaujinami.

Matracai pigiai
Galima pirkti tiesiai iš 

dirbtuvės
na-Matracai yra kiekvienų

Choro.~Jo,s beveik\kaito-1 kiekvienos šeiinos įrengi- 
Visiems tenka jais naudo- 
visiems tenka juos

Sunkiai Sužeidė 
Tris “Subway” 
Darbininkus

Trys “subway” kasėjai va
kar buvo sužeisti, kaip prie 
1700 Clybourn ant jų užkrito 
didžiulis 20 pėdų geležinis bal
kis. Grandinė 'krano 
kėlė balkį vieton, 
truko.

Sužeistieji yra 
Marshall, 1809 W.
J. Fernandez, 6734 S. Throop 
Street, ir Joseph Signorįo, 499 
Elm. Visi guli Alexian brolių li
goninėje.

kuris 
netikėtai

Granville
23rd Street,

pirk-

kur juos 
pigiau: 
1936-38

gali- 
Atlas 

South

Iš č a,

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

SUNSET DARŽE
ARCHER IR 135-TA GAT.

Rugpiučio 11 d., 1940
. DOVANOS, &USWS 

IR PAMARGINIMAI

REAL ĖST ATE EUR
N amai-Žemė Pardavimui

6116 SO. CARPENTER STREET 
Pamatykit šį bargeną: 2 fl. frame 
po 4 Kambarius, tumes šiluma, 2 
Karų garažas; rendos į metus neša 
$36^. Parduosiu už $3500, įmokėti 
^l.uuO, kitus $35 į mėfieVį.

CLASSIFIE.D ADS
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
BUČERIS REIKALAUJA darbo. 

Patyręs 20 metų. Dau Schultz, 4430 
So. Hermitage Avė. Tel. Yards 6246.

IEŠKAU darbo aplink namus ar
ba už dženitorių. Patyręs. Box 2398, 
1739 So. Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS MOTERYS .paty
rusios skudurus sortuoti skudurų 
laufidrėje. Kreipkitės 1001 West 
North Avenue.

Dr. B. Nausėda 
Naujoj Vietoj

Dcntistas, Dr. B. F. Nausė
da, šią savaitę perkelia savo 
ofisą į naują vietą, adresu 
4631 South Ashland avenue, 
kur varys praktiką kartu su 
Dr. V. E. Siedlinskiu.

Naujas Dr. Nausėdos telefo
nas bus YARds 0994. Pacien
tus ten pradės priiminėti šeš-

Gimimai
Chicagoj

Mi-

(Informacijos paimtos iš gi- 
miibų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departariiente).

PLONIS, Ronald Louis, 1858 
West Pcrshing Road, gimė lie
pos '22, tėvai: Anthony ir Hė- 
len.

MlkULICH, Ronald, 7024 S. 
Artesian avenue, gimė liepos
24, tėvai: Joseph ir Catherine.

SHILES, Susan, 7042 South 
Talman avenue, gimė liepos 14, 
tėvai: Stanley ir Susan.

MARTINKAS, Rudolph, 3951 
Bėrteau avenue, gimė liepos 29, 
tėvai: Rudolph ir Josephine.

SHEPUTIS, Frederick, 4112 
South Maplewood avenue, gimė 
liepos 18, tėvai: Peter ir Adele.

ŽEMAITIS, Judith, 7031 S. 
Fairfield avenue, gimė liepos 
18, tėvai: Vincent ir Yolanda.

VALONIS, ' Virgmia,' 5671 
Normai Boulevard, gimė liepos
25, tėvai: Anton ir Anna.

ŠEŠKO, James, 2262 West 
37th sireet, gimė liepos 2’3, 
vai: Alexander ir Estelle.

AŽUKAS, Daniel, 5809 
Throop stręet, gimė liepos 
tėvai: John ir Anna.

NAGEL, fiičhard, 3717 
Winčheste'r avenue, gimė

tadieriį.

Sunkiai Serga
D. Balis

tė-

S'O.
22,

So. 
lie

pos 20, tėvai: Ilarold ir Estelle. 
MANIKAS, Beari, 4227 So. 

Campbell avenue, gimė liepus 
22, tėvai: joseph ir Pėarl.

JANKAUSKAS, Ruth, 907 
West (>oth streėt, įimS ■ liepos 
27, tėvai: Joseph ir Rdth.

BURRAGE, Henry, 1106 So. 
Wolcott Street, gimė liepos .28, 
tėvai: Leslie ir Aldona.

BALSAVICH, Albert, 2918 
Ėmėrald avenuė, gimė liepos

REIKALINGOS PATYRUSIOS G KAMBARIŲ NAMAS, galima 
moterys skudurų sortuoti. šaukit tu°J. azimti, ims $lo0 rankpinigių

REIKALINGOS
Armitage 6951. 1214 N. Leavitt.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGAS Patyręs virėjas 

į restaurantą, vyras ar moteris, vir
ti lietuviškus valgius, šaukite Ci
cero 3564.

is atsakančio asmens, mokėtis po 
$za i menesį, randasi 10 minučių 
nuo <jak rarK, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smailesnių žinių rašyti Box A 416, 
uos &o. Halsted St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Susirgo Gimimo Dieną
Gerai žinomas biznierius 

Domiriikas Balis rengėsi iškil
mingai atšvęsti savo gimtadie
nį ir varduves rugpiučio 3 ir 4 
dd., ir kaip tik savo gimtą 
dienį, t. y. Aug. 3 d., sunkiai 
susirgo ir liko išvežtas į St. 
Bernardo ligoninę. Dominikas 
ir Barbora Baliai turi taver
ną ad. 6558 So. Morgan St. 
Yra malonus žmones, bet nuo 
nelaimių nėra laisvi.

Keli mėnesiai atgal sunkiai 
sirgo p-ni B. Balienė; pasvei
kt. Stilius Domas prieš penkias 
sąvaites nusilaužė kainą ran
ką. Jau sveiksta. O dabar pats 
D. Balis sunkiai serga. Gaila 
gero žmogaus ir jo šeimos.

—Žemaičio Sūnūs

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

Paprastas galimumas vyrams am
žiuje nuo 18 iki 37 metų išsimokinti 
ir prisiruošti į 10 savaičių aeropla
nų statybos darbui dideliame fab- 
riKe. Žemiausia pradinė alga nuo 
51 iki 55 centų valandoj. Gera pro
gą, padaryti daugiau tiems, kurie 
dirba kavaikų darbą. Turi mėgti 
mekaniko darbą. Reikalingas mažas 
pradinis įmokejimas. Nepilnamečiai 
turi ateiti su giminėmis, kitaip ne
kreipsim į juos dėmesio. Atdara 
iki o vai. vaKaro.
AMERICAN Aircraft INSTITUTE 

936-46 W. Chicago Avenue.

REIKALINGAS bučeriui pagelbi- 
ninkas. Turi mokėti piauti mėsą.

3225 So. Lituanica

Chicagos Draugijų 
Kliubu Valdybos 

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

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

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

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

nulis—Pirm., 3430 3o. Morgan
Št., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Mąziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. lęillis—Nut. rašt., 3347 South 
Liiuahica Avė., Chicago; M. Z. 
Kaldzlauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23td PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica- 
gp; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. Š5th St.; M. Z. Kadziauskas— 

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

SPECIAL KAMPINIS Bungalow 
daktarui, advokatui ar kitokiam 
proiesionalui. žema kaina. Asmuo, 
Kuris pamatys šitą bungalową, tu
rės malonumo pirkti jį.
Malonėkit pašaukti aroa atsilanky

ti. Lafayette 5407. 4706 So. Western 
Avė. S. M.

FUKiMSHED rooms—to rent 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS RENDON prie naš
lės moters—moteriai ar i 
Šaukite .po 5 Diversey 2693.

7 kambarių kampinis bungalow. 
Mūrinis. Tano sienos vomneje. 2 
karų garažas. $7900. 7201 So. Rock- 
well.

BIZNIAVAS NAMAS P 
SOUTH S1D

DAVI-
MU1

Už mažą įmokė j imą mes galime 
parduoti jums bizniavą namą, ku
riame jus galit įsteigti savą biznį 
ir būti nepriKiausomu. Arti 35-tos 
ir Halsted. Ištirkite tuojau.

GORDON RE ALTY COMPANY 
809 West 35th Street 

Yards 4329

KAS NORITE PIRKTI AR 
MAINYTI?

Marųuette Parite ir apielinkfcj 87 
namai. įkainos nuo $2d00.U0 iki 
4>ba,uuO.0o. Taipgi statome naujus 

'namus ir taisome senus. Turime ke- 
"merginai.'io^ namų pastatytų — parsiduoda 

žemomis Kainomis. Teielonuokite 
ai ua

FOR RENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON KRAUTUVĖ, 25x90, 
štymo šiluma, labai gera vieta mo
derniam restoranui. Bou. 1235. 5114 
So., Węntworth Avė.

kainomis, 
atvažiuokite.

Ų. P. SUROMSKIS
6921 So. Western Avė.

Tel. Republic 3713

VVHOLESALE FUrSjITŲKE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

PARDAVIMUI BARGENAS. 
augsto trobėsis. Mūras. A-l stovy. 
1-nias — 5 kambariai ir miegamas 
porcius. 2-ras — 4 kambariai ir di
delis miegamas porčius. 2 kamba
riai beismąnte. štymo šiluma. .2 ka
lų muro garažas. 7550 So. Marsh- 
iield Avė. Savininkas.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MŪ
RAS, 6 ir 6 gerame stovyje. Bor- 
kennagen, 565d So. Justine. Štymo 
šiluma, stokeris, 2 karų garažas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Pardavimui groserių krautuvė su 
staku. Visi nauji fikčeriai. Del in
formacijų šaukit Victory 6847.

PARSIDUODA geram stovy mū
rinis namas Marųuette Parke su 
ekstra lotu Šaly, 2 karų garadžius. 
Del platesnių informacijų kręipki- 
tes 6636 So. Talman Avė., 1-mos 
lubos.

TAVERNA pardavimui — 
priimsiu partnerį — dėl ligos.

Šaukite Vincennes' 2275

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

arba

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržoves. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidurmiesčio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. Z 614.

80 AKERIŲ FARMA, Franklyn 
County, III., netoli nuo West Frank- 
fort. 5 kambarių namas, dvi bar- 
nės, vištininkas. 8 akeriai miško, 
likusi dirbama. Skolos nėra. Par
duosiu arba mainysiu ant Bunga- 
low ar cottage Chicagoje. Mr. Vaiš- 
vil, 813 W. 35th St., Yards 6776.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Jaunimo Kultūros Rate

lio choro mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugpiučio 7 d. 8 vai. vakare. 
Pirmininkas kviečia . visus atsilan
kyti ir dalyvauti susirinkime. Turė
sime daug svarbių reikalų apsvar
styti. —P. Samaska.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Kiltis—Pir
mininko pagelb., 3347 tS. Litua
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rast., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. Pi Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. ‘dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

GERIAUSIAS PIRKINYS Npr- 
wood Parke. Kampas. 7 kambarių 
muro rezidencija, 4 miegamieji 
kambariai, karštas vanduo, tailas 
virtuvėje ir veninėje, 3 karų muro 
garažas. $8500. $2000 cash.

5 kambarių octagon muro bun- 
galow, karštas vanduo, garažas. Kai
na $6750. $1500 Cash. Puiki trans- 
portacija—traukinių ir busų patar
navimas. Kildare 2411.

KAMPINIS trobėsis, 2 augštų 
mūras, krautuvė ir flatai, geros 
biznio progos, gerai apsimokąs in- 
vestmentas. Vieta 1659 W. 18 PI. 
Šaukit J. F. Novy, Cicero 1424R.

AUTOS—<rTRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir^ Trojai P

Mes Tiesiog Neturime 
Vietos Visiems Savo 

Karams
TODĖL JUOS 
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai 
Žemiausiomis kainomis

Ford 4 dr. sėd., rad., Šild. $125 
Olds. conv. cp., canary gel. 
radio ir šildytuvas .........  295
Plymouth sėd., rad. ir šild. 185 
Olds 4 dr. sėd., rad., Šild.....  275
Buick 4 dr. sėd., rad., šild. 395 
Olds, cp. rad., Šild.............. 285
Pontiac, 4 dr. sėd., r., išld. 325 
Studebaker sėd., 4 dr., radio 
šildytuvaš. 6 cil............... 345

Lafayettfe conv. cp., r. ir šild. 425 
Dodge sėd., rad. ir šild..... 495
Packard, 4 dr. sedan ..... 485
Atlankykite musų bizniavietę.

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
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(SEKMADIENY)

Augusi

J..J

• dieną 
tą 1940

SUNSET DARŽE 
• 1 f 1

Archer ir 135-ta g'atvė
Visokios visokiausios DOVANOS: radijo
aparatas, rašomos plunksnos, laikrodžiai, 

v

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




