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VOKIEČIAI PRADĖTI BLITZKRIEGĄ 
TĘSIA VISU SMARKUMU

Angiai ginasi pakraščiuose ir puola 
Vokietijoj

HITLERIO PARAŠIUTININ
KAI SIUNČIAMI SA

BOTAŽUI

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
14 d. — Vyriausybės sluok
sniai šiandien praneša, kad oro 
ministerija nuleido didoką skai
čių parašiutininkų priešo užpa
kalyj karo gamybai sustabdy
ti. Parašiutininkų uždavinys 
susprogdintų ginklų sandėlius 
ir kitus svarbius pramonės cen
trus. Vokiečiai praneša, kad 
parašiutininkai vakar vakare 
buvo nuleisti
Birminghamo apskrityse, kur 
yra daugiausia anglų fabrikų.

Manchesterio ir

ANGLAI SUGAVO 17
ŠIUTININKŲ

PARA-

LONDONAS, Vokietija, rugp. 
14 d. — Vidaus reikalų mini
sterija šiandien praneša, kad 
anglams pavyko suimti 17 
kiečių parašiutininkų, kurie 
kar vakare vokiecų buvo 
leisti. Policija ir savanoriai

VO- 
va- 
nu- 
gy-

nėjai sustabdė visą trafiką to
se vietose, kur parašiutininkai 
buvo nusileidę. Anglų karo jė
gos ir visi piliečiai šiandien be 
atsidėjimo ieško parašiutininkų 
ir mano, kad vargu jiems pa
vyks pasislėpti. Parašiutininkai 
vargu galės pasiekti savo tik
slą, nes sargybos stovi arti vi
sų svarbesnių pramonės namų. 
Vienoj grupėj anglai suėmė 7 
nusileidusius vokiečius, o kito
je 4. Pirmiausia buvo surasti 
jų parašiutai, kurių vokiečiai 
negalėjo su savim pasiimti, o 
vėliau surasti ir patys karei
viai. Parašiutininkai buvo su
rasti Anglijoj ir Skotlandijoj. 
Karo specialistai tyrinėja su
rastus parašiutus. Dabar vo
kiečių vartojami parašiutai ski
riasi nuo tų, kuriuos vartojo 
Belgijoj, Flandrijos mūšio me
tu. Anglų specialistų nuomone 
dabar vartojamas parašiutais 
gali nuleisti 400 svarų, sprog
stamos medžiagos, kuria gali 
padaryti labai daug nuostolių, 
jeigu parašiutininkas, sugebėtų 
visą ją pavartoti sabotažui.

NAU.HENV-« CME Telephoto
Londono laikraščiai skelbia, kad “mušis dėl Anglijos” jau prasidėjo.

LOZORAITIS IR GIRDVAINIS NEPRI
PAŽĮSTA OKUPANTŲ VYRIAUSYBĖS

Lietuviai bėga 
iš Lietuvos

Vokiečiai ruošiasi 
lipti Į krantus

LONDONAS, Anglija, rugp. 
14 d. Visą dieną Doveris, South- 
amptonas ir Raštingas vokie
čių buvo bombarduotas. Jis bu
vo apšaudomas kitoj kanalo pu
sėj esančiom kanuolėm ir bom- 
banešiais. Pavakare vokiečių 
karo laivai pradėjo plaukioti 
netoli Anglijos pakraščų, ta
rytum ieškodami geresnės vie
tos kareiviams išlipdinti. An
glai ginasi nuo orlaivių, bet tuo 
pačiu metu yra pasiruošę ko
voti ir su artėjančiais laivais.

saugo nuo anglų žvalgų. Kiek
viena vokiečių armada sutiko 
labai didelį pasipriešinimą iš 
anglų aviacijos, kuri ginasi li
gi paskutiniųjų.

Anglų lakūnai veikia 
savarankiškai

Britai bombarduoja 
vokiečių miestus

LONDONAS, Anglija, rugp. 
14 d. — Berlyne sviesos buvo 
užgesytos 47 minučių laikotar- 
pyj. Anglų orlaiviai bombarda
vo miesto pakraščiuose esan
čius karo fabrikus. Bremeno ir 
daugelis kitų vokiečių radijaus 
stočių staigiai sustabdė savo 
pranešimus dėl anglų aviacijos 
bombardavimų.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
14 d. — Ligi šiam metui an
glų lakūnai turėjo sekti savo 
draugų darbus. Nustatytos tai
syklės neleido lakūnams savo 
atsakomybe leistis į mūšį. Ki
ti orlaiviai turėjo sekti vieno 
orlaivio veiksmus ir jam pa
dėti reikalingu momentu. Bet 
dėl paskutinėmis dienomis vyk
stančių labai didelių oro mu
sių ir dėl labai didelės vokie
čių orlaivių kiekybės pakeistas 
šis nutarimas ir lakūnams lei
džiami pulti priešą pavieniui. 
Taip veikdami anglų lakūnai 
numuša daug daugiau vokiečių 
lėktuvų.

Anglų aviacija rodo 
savo jėgą

Vokiečiai puola 
be sustojimo

LONDONAS, Anglija, rugp. 
14 d. — Didelės vokiečių oro 
laivyno jėgos be sustojimo ban
ga po bangos šiandien puola 
Anglijos pakraščius ir pietinę 
Anglijos dalį. Keturias dienas 
besitęsiąs bombardavimas yra 
ne kas kitas, kaip pasiruoši
mas invazijai. Vienoj vietoj vo
kiečiai puolė 70 orlaivių, kitur 
150, o dar vienoj vietoj pasiun
tė armadą susidedančią iš 300 
neriamų ir kovojančių lėktuvų. 
Bombanešių burius vokiečiai 
siunčia su didele daugybe grei
tųjų orlaivių, kurie juos ap-

LONDONAS, Anglija, rugp. 
14 d. — Anglų oro laivynas vi
są naktį bombardavo svarbius 
vokiečių pramonės centrus. Pa
ryčiu anglų orlaiviai bombar
davo Italijos ginklų fabrikus. 
Anglai bombardavo Milaną, Tu
riną, Tortoną ir Augusta mies
tus. Anglų lakūnai nusileido 
žemai ir patys galėjo pastebė
ti mestų bombų daromus nuo
stolius. Namo grįžę lakūnai tvir
tina, kad bombos pataikė or
laivius gaminantiems fabri
kams. Pažymėtina, kad visi an
glų orlaiviai laimingai sugrįžo 
j Angliją po tokio ilgo skridi
mo. Vienas orlaivis buvo pri
verstas nusileisti jūron visai 
netoli Anglijos krantų.

Lietuvos Pasiuntinybės žinių 
skyrius iš Washingtono pri
siuntė žemiau talpinamas Lie- 
;uvos valstybės atstovų užsie
nyje telegramų kopijas. Vieną 
jų pasiuntė okupantų valdžiai 
Lietuvos pasiuntinys Italijoj, o 
antrą Lietuvos pasiuntinys prie 
Vatikano. Abi telegramos Lie
tuvon buvo pasiųstos rugpiu^io 
1 dieną.

Lozoraičio telegrama
Dėl tariamojo seimo liepos 

21 dienos nutarimo įvesti Lie
tuvoje sovietų santvarką ir 
įjungti Sovietų Sąjungon pa
reiškiu

primo, kad sulaužusios sutar
tis, tarptautinės teisės nuosta
tus, užpuolusios Lietuvą sveti
mos valstybės karinėj okupa
cijoj, priespaudoj ir terore su
darytas tariamasis seimas nėra 
ietuvių tautos atstovybė, bet 

okupanto įrankis:
secundc-, kad jo nutarimai 

nereiškia lietuvių tautos valios 
ir nėra privalomi lietuvių tau
tai nei man teisėtam nepriklau
somos suvereninės Lietuvos val
stybės atstovui;

tertio, su pasibaisėjimu pro
testuoju prieš išdavikišką nu
tarimą, kuriuo kęsinamasi pa
naikinti visa tai kas su pasi
šventimu ir ginkluotomis kovo
mis buvo atstatyta. Kol plaka 
lietuvių širdys, bus kovojama 
už senos ir garbingos Lietuvos 
valstybės atstatymą. Nepri
klausoma Lietuva prisikels.

Lietuvos ministeris 
Stasys Lozoraitis.

Girdvainio telegrama
Tegyvuoja Lietuva, laisva

nepriklausoma', kurią veltui lai
dojai. Protėvių dvasia, Dau
kanto ir Basanavičiaus darbai, 
Maironio giesmės ir visų tau
tiečių pastangas vėl prikels ją 
savarankišką ir didžią. Ji xspin- 
dės dar skaistesnė, neteršiama 
papirktų išdavikų, bus dar gry
nesnė, nuplauta naujų kanki
nių ir didvyrių krauju. Protes
tuodamas prieš niekšingą meiv 
kystę žinau, kad1 mano balsui 
pritaria visas kraštas. Nuo Au
šros Vartų ligi Birutės gimti
nės, nuo Vaižganto tėviškės li
gi Kudirkos kapo pritaria visi 
žmonės, kuriems jus svetimais 
durtuvais užgniaužėte žodį. «

Ka- 
pri- 
pa-

Vokiečiai privertė 
Škirpą pasiduoti

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
14 d. — Pranešama, kad Lie
tuvos ministeris Vokietijai 
zys Škirpą šiandien buvo 
verstas perduoti Lietuvos
siuntinybės' Ttimuš rusų amba
sados agentams^ Perduodant 
rumus Škirpos akys buvo pil
nos ašarų. Hitleris pripažino 
Rusijos aneksiją, ir Škirpos to
limesnis užsispyrimas butų bu
vęs visiškai .bevaisis. Jeigu vo
kiečiai butų nepripažinę Lietu
vos okupacijos, Škirpa ir to
liau butų laikęsis.

Pasiuntinybė gynėsi
5 dienas

BERLYNAS. Vokietija, rugp. 
14 d. — Penkias dienas Mas
kvos agentai beldėsi į Lietuvos 
pasiuntinybės rumus Berlyne, 
reikalaudami juos perduoti. Ne 
tiktai Lietuvos pasiuntinys jų 
neklausė, bet su< jifo kartu rū
muose visą laiką išbuvo ir 15 
pasiuntinybės tarnautoju, šian
dien, 
duoti 
tojai, 
leido
si pasiuntinybės 
tampa emigrantais, nes Lietu
von grįžti jie nenori.

Turima žinių, kad Lietuvos 
ir Vokietijos sienos yra labai 
stipriai .saugojamos stiprių ka
riuomenes jogų, bet vis dėlto 
žmonėms pavyksta prasprukti 
per sieną. Pranešama, kad lie
tuviškų pabėgėlių skaičius kas
dien vis auga. Jų ekonominė 
padėtis yra sunki ir iš Lietu
vos pabegūsiėji kreipėsi į Lie
tuvos pasiunt’nybę • prašydami 
paramos. Telegramoj praneša
ma, kad jie yra sudarę net sa
vo Komitetą pabėgėliais rūpin
tis.

štai Pasiuntinybėn pasiųstos 
telegramos turinys:

Pabėgėlių skaičius kasdien 
didėja. Yra Berlyne susidariu
si Draugija pabėgėliams šelp
ti. Valdybą sudaro visų srovių 
lietuviai. Reikalinga skubi pa
galba. Prašome kreiptis į tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių ir į 
atatinkamas lietuvių draugijas 
bei įsta;gas. Aukas siųsti Drau
gijos pirmininko Stasio Kuz- 
minskio vardu ir adresu.

ir

durtuvais užgniaužėte žod|.
Lietuvos ministeris 
Vatikane Girdvainis.

kai vokiečiai įsakė per- 
pasiuntinybę, visi tarnau- 
su Škirpa pryšakyj, ap- 
pasiuntinybės rumus. Vi- 

tarnautojai

Penktakojams ne 
rupi Lietuva

gavo

Lietuvoj legalizuoja 
perskyras

STOCKHOLMAS, Švedija, 
rugp. 14 d. — Paleckio vyriau
sybė išleido dekretą, kuriuo le
galiomis vedybomis pripažįsta
ma tiktai miesto savivaldybėje 
registruotos vedybos. Kiekviena 
pora, kuri neužsiregistruos sa
vivaldybėje, bus baudžiama 
5000 litų pabaudos. Pranešama, 
kad pora, lątlikusi Reikalingą 
registraciją savivaldybėje, ga
lės eiti vedyboms bažnyčion. 
Tai esą jų asmeniškas dalykas. 
Paleckio vyriausybė taip pat 
legalizavo perskyras. Už pir
mas perskyras reikės mokėti 
500 litų. Už antrąsias 1500, o 
už trečiąsias 5000. Jeigu bus 
įrodyta, jog žmogus neturi pi
nigų, tai jam perskyros u bus 
daromos už mažesnes sunyas. 
Perskyras turės 
teisėjas. -

Lietuvos Pasiuntinybe
10 dolerių aukų Lietuvos rei
kalams iš J. Karaliaus. Gavo 
kelis pasiūlymus bonus ir ku
ponus aukoti nepriklausomybei 
vėl išvaduoti. Konsulas sako, 
kad iš visų kampų gauna tai 
vienokių, tai kitokių gerų pa
tarimų. Vieninteliai, kurie ne
sirūpina nelaimėn patekusiu 
kraštu ir žmonėmis tai penkto
sios kolonos agentai, komunis
tai ir jų simpatizantai. Penk- 
tos’os kolonus agentus lietuviš
kai vadina penktakojais.

daryti teismo

Juroje taip pat ve
damos kovos

LONDONAS, Anglija, rugp. 
14 . d. — Admiralitetas prane
ša, kad du britų karo laivai 
susitiko su šešiais vokiečių gin
kluotais keleiviniais laivais ir 
keliais tofpedo laiveliais. Bri
tams pavyko paskandinti vie
ną laivą ir vieną torpedo laive
lį. Mūšiai vyko šiaurės> juroje. 
Vokiečių laivai išlindo iš 
tįnos žąlio ruko juostos. 
tKrhs pradėjus smarkią 
visi laivai Vėl prapuolė 
finuose nikuose.

dirb- 
Bri- 

ugnį, 
dirb-

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— L)u šimtai vokiškų orlaivių bombardavo Doverį. Pada

rė nuostolių uoste, bet nepajėgė pasiekli miesto. Anglų lakū
nai juos atmušė.

— Visoj Šveicarijoj buvo paskelbtas alarmo stovis, kai 
britų orlaiviai skrido per Alpius Italijos bombarduoti. Vokie
čiai nepastebėjo, kai anglai perskrido Vokietiją.

— Anglai iš naujo bambardavo Berlyną ir Kruppo fa
brikus.

— Admiralitetas paskelbė, jog povandeninis laivas nu
skandino didelį anglų laivą Transilvanija.

— Hitleris uždraudė linksmą muziką ir šokius visoje Vo
kietijoje.

— Iš Adeno atplaukusieji anglų laivai padarė italams la
bai didelių nuostolių Somali joj. Italai traukiasi atgal nuo Ber
berą pozic jų.

—> Anglų parlamento narys Eckersley tapo užmuštas ko
voje su priešu. Eckersley buvo karo lakunu.

— Netoli Irlandijos krantų paskandinti du švedų laivai.’ 
Jurininkai žuvo.

— Vokiečiai nuteisė 8 danus ilgiems metams kalėjimo už 
nepaklusnumą.

— Austrą1!jos parlamentas paskyrė naujus vyriausybės 
narius, vietoje žuvusių lėktuvo katastrofoje.

Anglai uždaro Gi
braltaro vartus

1 ... .... . M.

ALGESIRAS, Ispanija, rugp. 
14 d. — Anglai, stiprindami 
Gibraltaro apsaugą, užmuryjo 
Gibraltaro vartus, kurie ėjo į 
Ispaniją. Naujai atvežtieji ka
reiviai dirba be sustojimo ap
saugai sustiprinti. Neįsileidžia 
jokių užsieniškių. Šiandien prie
šo lėktuvai du kartus bombai^ 
da’vo Gibraltarą. Matyti, kad 
norėjo pataikyti uoste esan
tiems benzino ir aliejaus lai
vams, bet mestos bombos su
krito j vandenį.

Salomoniškas teis
mo sprendimas

HAGA, Olandija, rugp. 14 d.
— Vakar Hagos teismas turė
jo išspręsti labai sunkią bylą 
dėl vieno vaiko, kurį savinos’ 
dvi motinos. Viena moteris tvir
tino, kad vokiečiams bombar
duojant miestą *ji pro ligoni
nės langą perdavė vaiką pra
eiviui, kuris jį nusinešė į gre
ta esantį pogrindi. Vaikas tu
rėjo tiktai dešimtį dienų ir mo
tina dar buvo ligoninėj po gim
dymo. Bomba pataikė į ligo
ninę ir užmušė daugelį ten bu
vusių mažų vakų. Buvo daro
mi kraujo tyrinėjimai vaiko 
motinai nustatyti, bet tai ne
davė jokiu rezultatų. Teisėjas 
nutarė vaiką atimti iš vienos 
motinos ir at'duoti kitai, nes 
patikėjo tvirtinimais, jog vai
ką turinčioji jį paėmė iš to vy
ro, kuris jį atnešė į pogrindi. 
Vaiką turėjusios moters tikra
sis vaikas žuvo kitame ligoni
nės kambaryj, nes jis ten bu
vo kartu su kitais vaikais.

Sugriauti Milano or
laivių fabrikai

ROMA, Italija, rugp. 14 d.
— Italų vyriausybė paneša, 
kad anglų orlaiviai, kurie Ita
lijoj atskrido iš Šveicarijos, 
bombardavo Milaną, Turiną ir 
kitus miestus. Anglai mėtė 
bombas ir lapelius, kuriuos 
kvietė italus neklausyti Musso- 
linn Anglai užmušė 22 italus 
ir 55 smarkiai sužeidė. Milane 
esąs orlaivių fabrikas Caproni 
du kartus buvo bombarduotas. 
Padaryta labai dideli nuosto
liai.

Graikija susirūpinu
si Italijos grasi

nimais
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

rugp. 14 d. — Turima tikrų ži
nių, kad graikų ministeris pir
mininkas įsakė grakų minis- 
teriui Maskvoje išaiškinti Ru
sijos-laikyseną ir sužinoti Ru
sijos Valdovų nuomonę dėl Mus- 
solini pretenzijų i Graikijos 
žemes. Gra kai nepriėmė italų 
reikalavimų dėl žemių Adria- 
tikos juros pakraščiuose. Jie 
taip pat neatmetė Anglijos duo
tos garantijos valstybės saugu
mui išlaikyti. Iš italų pusės 
daromas didelis spaudimas į 
dabartinius Graikijos valdovus, 
bet manoma, kad Musso-lini 
taip lengvai jų neįtikins ir no
rimų diplomatinių koncesijų 
negaus.

Kiniečiai numušė 
848 orlaivius

HONGKONGAS, Kinija, rug
pjūčio 14 d. — Kinų oro laivy
no ministerija praneša, kad 
per paskutinius tris karo me
tus su japonais, kiniečiams pa
sisekė numušti 848 japonų 'or
laivius. Tuo pačiu metu žuvo 
1,148 japonų lakūnai. Per tris 
metus kiniečiai paskandino 40 
japonų karo laivų, šis prane
šimas padarytas suėjus trijų 
metų sukaktuvėms nuo kinų- 
japonų karo pradžios. Kinie
čiai ir toliau yra pasiryžę tę
sti karą. Jie sako, kad japonai 
yra smarkiai nusilpę, todėl tę
siant kovą yra galimybė lai
mėti.

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

Didelis debesuotumas ir lie
tus su griaustiniu.

Saulė teka 5:57 v. r., leid
žiasi 7:52 v. v.
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rą valandą nakties, į Ciudad 
Lineal radio stotį įėjo kapitonas 
Aldekoą ir paklausė ar gauta 
kokių telegramų persiųsti ki
toms įguloms. Gavęs teigiamą 
atsakymą tuoj užpuolė dėžių-' 
mojančius telegrafistus:

-—O kodėl jus man tos tele
gramos nepranešėt?

—Todėl, kad mes ją pasiun- 
tėm krašto apsaugos ministe
riui, — atsakė telefonistas.

—Vadinas, nepildot duotų į- 
sakymų?

—Tamstos taip pat nepildote, 
ką turėtumėt pildyti.

—Ne jums spręsti apie tokius 
dalykus. Aš įsakysiu jus areš
tuoti už nepildymą duodamų 
instrukcijų.

Vos tiktai jis ištarė šiuos žo
džius, greta kapitono stovėju
sieji radiotelegrafistai atkišo | 
jį revolverius ir įsakė atiduoti 
ginklą. Sukilėlis Aldekoą nuste
bo pamatęs šitaip besielgiančius 
savo pavaldinius, nenorėjo ti
kėti jų rimtumu, bet kai pama
tė grąsinančius revolverius, 
tuoj atidavė savąjį.

Kareiviai perima telegrafų 
kontrolę.

Ten pat radio stoty j telefo
nistai jam išpasakojo, jog jie 

I '—.

yra informuoti apie rengiamą 
perversmą, žino Aldekoą pasi
žadėjimus ir yra pasiryžę truks 
laikys sukliudyti kreivas pise-

(Tęsinys)
Ministeris pirmininkas atsisako 
paleisti sukilusią kariuomenę.

nesiėmė jokių žygių ir neintor- 
mavo visuomenes ap^e Afrikoj 
ir Ka narį jų salose vykstančius 
įvykius. Naktį Kasares Kiroga 
lelefonavo generolams Reipo tie 
Liano, Sevilijoj, Kabanelias, Sa
ragosoj, Molą, Pamplonoj ir kt. 
ir gavęs iš jų garbes žodžius,

ką, vėl nuėjo guiti. Tai ir buvo 
visos respublikoniškos valdž.os 
priemonės prieš sukilėlius pa
čioje sukilimo pradžioj.

CNT atstovai, besimačiusieji 
su Kasares Kiroga penktadienio 
naktį, pasiuke jam tuoj pakeis
ti aisargon visą ispanų kariuo
menę, o jeigu ne, tai prašė duo
ti darbininkų organizacijoms

kelią sukilėliams. Bet Kiroga 
nenorėjo meko nei apie vieną,

Pirmas kareivių pasipriešini
mas karininkams.

Liepos 18 d. rytą, lygiai anl-

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontu
3409r So. Halsted Street**

Tel. Yards 2151 1
" ———----

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $4.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

nus. Nuginklavę Aldekoą nuve
dė į rūsį ir ten uždarė. Prie jo 
pastatė sargybas, o patys išrin
ko komitetų, kuris perėmė vb 
są radio stoties kontrolę ir kū
no turėjo klausyti visi stoties 
tarnautojai.

Išardyti sukilusių generolų
> planai.
Iš liaudies kilusieji ir‘jai iš-, 

tikimi tarnautojai išardė visus 
fašistiškų generolų ir vokiškų 
nacių smulkmeniškai išdirbtus 
planus. Nepersiųsdami telegra
mos atėjusios iš Kanarijų, jie 
sukėlė sukilėlių tarpe didžiausį 
chaosą. Franko siųstoji telegra
ma turėjo būti signalu sukilti 
visoms įguloms. Kadangi tas 
signalas pakliuvo ne į įgulas, 
kur buvo pasižadėjęs pasiųsti 
kapitonas Aldekoą, bet į krašto 
apsaugos ministeriją, tai įgulos

ir nekilo, bet laukė sutartos ra
diogramos.

Franko pats, negaudamas jo
kių žinįij apie kitų Ispanijos į- 
gulų sukilimus, pradėjo neri
mauti ir susižinojo su Aldekoą 
kitomis priemonėmis. Paklausė 
kodėl jis nedavęs sukilimui žen
klo, o pastarasis jam atsakė, 
jog jis nieko apie taį nežinąs. 
Tuoj nuvyko pas kareivius iš
aiškinti reikalą, bet ten buvo 
areštuotas ir negalėjo Franko 
išaiškinti apie jo siųstos teie- 
gramos likimą.
Sukilimas negalėjo prasidėti tą 

pačią dieną.
Franko pradėjo nerimauti ir 

jis tiesioginiai kreipėsi į įvai
rias įgulas.'Generolai Reipo d e 
Liano, .Kabanelias ir Goded, ga
vę iš Franko reikalingus paaiš
kinimus, sukilo liepos 18 dieną. 
Papildomus paaiškinimus Fran
ko pasiuntė ir kitiems genero
lams, bet šie nenorėjo tikėti at
ėjusioms telegramoms, nes pas
kutinių pasitarimų metu jiems 
buvo nurodyta, kad ateis radio
grama iš Ciudad Linpal radįo 
stoties, kuri turės būti vieninte
liu signalu sukilimui. Jie to 
signalo ir laukė. Tuo tiktai ir 
tegalima išaiškinti ta aplinkybe, 
kad ispanų kariuomenė vi nur 
sukilo liepos 17 dieną, kitur 18, 
trečiur 19, o dar kitose vietose 
20 ir dar vėliau. Radio stoties 
tarnautojai, nesiųsdami telegra
mos ir areštuodami stoties ver
šininką, fašistą, davė progos 
liaudžiai susivokti įvykių eigoj 
ir atremti puolimus. Jeigu šis 
fašistų planas butų neišardytas, 
jeigu visos Ispanijos įgulos bu
tų sukilusios liepos 17 dieną, 
taip kaip planavo, vargu ar bu
tų antifašistai sugebėję atsispir
ti tokioms didelėms kariuome
nės jėgoms.
Telegrafistai Perspėja jurinin

kus respublikonus.
Ciudad Lineal telegrafistai 

nenustojo budėju nė vienos mi
nutės. Jie užmezgė fyšius su 
'kithiš* ištikimaisiais telegrafis
tais ir keitėsi įvairiomis infor- 
maejomis. Jie taip pat užmez
gė ryšius su kariškais laivais.

Kaip tiktai nuvedė į rūsį ka
pitoną Aldekoą, tuoj pranešė 
visų laivų radio stotims apie 
įvykį ir patarė įguloms daboti 
visus karininkų veiksmus. Be
veik visų laivų telegrafistai bu
vo antifašistai ir turėjo labai 
artimų ryšių su jurininkais, ku
rie vietomis jau turėjo išrinkę 
savo komitetus, nes seniai nu
jautė prie ko rengiasi karinin-

V ’
V
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apie tikruosius savo karininkųf są ir pagąsdinti sukilėlius, 
planus, tuoj pradėjo organizuo
ti savo apsaugą. Ispanijos jupi-i sakymą, nenorėjo jo pildyti. Ka- 
rffakai daugumoj buvo kairiai pitonui pritarė ir visi karinin- 
husiteikę, žinojo kaip gyvenama Kai. Jurininkai nieko nelaukda- 
fašistiniuose kraštuose, ir buvo mi pareikalavo vykdyti įsaky- 
pasiryžę nepasiduot. Nuo to lai-! mą, o kadangi karininkai atsi- 
ko laivuose pradėjo veikti slap-i sakė, tai pradėjo juos areštuo

ti. Pastariesiems pasipriešinus, 
pradėjo juos nuo denio mėtyti 
į jurą. Per dvi valandas išvalė

Laivo kapitonas, gavęs tokį į-

Ketvirt., rugpiučio 15, 1940
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( RAME COAL COMPANV
5332 So. Long Avenue

Telefonas, PORTSMOUTH »022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainu, 
daug dulkių išimta Perkant $7.35 
5 tonus ar daugiau ........................... ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7„00 
xant 50 tonų ar daugiau tiktai ........... * ■ 
PETROLEUM CARBON COKE $Q.25 

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

PATTERN 2606

Fašistiškų juros karininkų 
konspiracijos.

Prieš porą mėnesių ispanų 
karo laivynas darė manevrus. 
Manevrai vyko Afrikos uostuo
se ir Kanarijų salose. Po ma
nevrų Santa Cruz de Tenerife 
įvyko vandens ir sausumos ka
riuomenės broliavimasis. Gene
rolas Franko atlankė admirolo 
Salas laivą, kur buvo iškilmin
gai priimtas, ir kur jis jau svei
kinosi fašistiškai iškeldamas 
ranką. Vėliau visi karininkai

BRAIDED RUG

2606--Nupintas kilimėlis. Galima vartoti senas atkarpas, “Can- 
dlewick” arba ”Rug” siūlus.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
f 1Y99 So. Halsted St, Chicago, I1L
I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

2606

I Vardas ir pavardė-

Adresas.

Miestas ir valstija.

ti jūreivių komitetai.
Beveik visų laivų telegrafis

tai, gavę pranešimus iš Ciudad 
Lineal nė pusę žodžio neprane
šė laivų kapitonams, bet infor
mavo tiktai jūreivius. Tokiu 
budu pastarieji žinojo kaip rei
kia elgtis ir niekur nebuvo už
klupti netikėtai.

Generolas laužo ministeriui 
duotą pažadą.

Liepos 18 d. rytą sukilo An
dalūzijos įgulos. Reipo de Lia
no, kuris prieš astuonias valan
das davė Kasares. Rirogai gar
bės žodį nesukilti ir pasižadėjo 
ruošti kariuomenę užpulti suki
lėlius Afrikoj, užėmė Sevilijos 
siunčiamąją radio stotį ir bjau
riausiai koneve.kė Rirogą, Asa- 
nią ir visą respiiblįkbniŠk 
pą. Liepos 18 Algčsire 
pirmas maurų pulkas, 
skubėjo Reipo de Liano 
gailią.

Rad’ikse tą pačią dieną ėjo 
smarkios kovos. Vietomis buvo 
laimėję sukilėliai, o kitose vie
tose buvo įsistiprinę antifašis
tai. ,

Karininkų ir kareivių mušis 
juroje.

kuris 
į Pa-

sti pas save į balių. To baliaus, 
metu daug išgeria ir daug kal
bėta. Kalbų turinys buvo fašis
tiškas ir aiškiai nukreiptas 
prieš respubliką. Buvo kalbama 
apie sunkią būklę, kurion yra 
pakliuvusi Ispanija, apie ka
riuomenes pareigas gelbėti kra
štą ir apie reikalingą kariuome
nės ir laivyno bendradarbiavi
mą.

Kiek vėliau Afrikos uostuose 
pasikartojo tos pačios scenos. 
Sukilimui prasidėjus laivų ka
pitonai prižadėjo tarnauti’ su
kilėliams ir kiek galima grei
čiau pervežti sukilusią kariuo
menę iš Afrikos .j pusiasalp 
Konspiratorių entuziasmas bu
vo toks didelis, kad jie net ne
labai slapstėsi nuo paprastų ju
rininkų.

Jurininkai organizuoja slaptus 
komitetus.

Kai tiktai jurininkai sužinojo

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and M1DWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas;
HEMLOCK 9252 

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

vieną didžiausių juros musių.
Libertad pavyzdį pasekė Cer- 

v^intes, Gravina, Chaime I ir vi
sa eilė kitų laivų. Kai kuriuose 
ėjo labai smarkios kovos, žuvo 
beveik pusė jurininkų kovoje 
su fašistiškais karininkais, bet 
daugumoj jūreiviai laimėjo.
Vyriausybė ir toliau tebemiega.

Nors šeštadienį jau buvo su
kilusios Andalūzijos ir^ Sarago
sos įgulos, rytinis valdžios ra- 
dio pranešimas teskelbė, kad 
“kai kuriose Afrikos vietose su
kilo parsidavę karininkai, kurie 
nesigėdi eiti prieš duotą prie
saiką ir garbės žodį”.

Tame pačiame pranešime vy
riausybe tvirtino, jog ji greitai 
likviduosianti sukilimą. Tuo

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

■‘NAUJIENOSE’

AKIU SPECIALISTAI

r

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

•Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias

. , • • i klaidas. Specialė atyda atkreipiamaleikalu j] yia davusi visus iel“|į mokyklos vaikus. Kreivos akys at- 
kaiingus įsakymus ir jau siun- įtaisomos.
čianti karo jėgas. VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

, . . . . _ . ... _. Nedėlioj pagal sutartį.Gal bu t, vyriausybe ir tikėjo- Daugelyj atsitikimų akys atttato?_ 
si numalšinti dešiniųjų sukili- mos be akinių. Kainos pigiau kaip 
iną, nes ji tikėjo Keipo de Lia- pirma.
no garbes žodžiu. Bet sindika- 4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Ciudad Lineal stoties komite
tas, neatsiklausdamas nieko, į- 
sakc didžiausiam ispanų karo 
laivui “Libertad” Vykti į Kadik-!

no gaujub zouzm. nei siiiiiiKa- į 
listai, kurie netiki jokiais gene
rolų garbes žodžiais, nerimav•) 
ir reikalavo daug griežtesnių 
priemonių sukilėliams malšinti.

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikism

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

r

KITI LIETUVLII^^^
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

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

vai. vakaro ii- pagal sutartį
TeL PROSPECT 6737 

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

t

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
1 ' DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite inusų radis programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 vai. ryto iš W. H. L P. stotie* (1480 K.) 

POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
vinim m

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių • 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį .

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139
----------- —*--------------------------------------------------------------------

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

YARds 1419

6812 So. AVc^stern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero ... j z . *

P. J. RIDIKAS
3354 So. Įfalsted Street >

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

LIETUVIAI KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

t 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. MICIIIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122
DR. S. B1EŽIS 

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
Į 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 SL, 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. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tek YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 įki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn S L
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. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

v

VYTAUTAS TARUTIS 
—ADVOKATAS— 

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 
State 7572

3149 SO. HALSTED ST. 
Victory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

t
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Clevelando ir Ohio Žinios
Aplankė Detroitą. — Priverstinas kareiviavimas.

Penktoji kolona. — Reikėtų mums labiau susiklau
syti. — Vedybų skaičius nepaprastai padidėjo. — 
Plinta gerklės liga tarp vaikų.

Mrs. A. Gedgaudiene lankėsi 
Detroite ir dalyvavo laidotuvė
se savo giminaičio. Ji ten pra
leido apie savaitę laiko.

Rugpiučio 11 dieną įvyko di
delis piknikas Šv. Jurgio para
pijos. Diena pasitaikė graži, to
dėl ir publikos privažiavo ne
mažai. Komitetas pranešė, .kad 
busią padarę gana gražaus pel
no.

Daugelis ir iš lietuvių reiškia 
priešingumą priverstinam ka
riuomenėje tarnavimui. Žino
ma, dabar yra tokis momen
tas, ir dar naujas patvarkymas 
S. V., todėl daugelis tai ir ban
do savotiškai spręsti. Yra tiesa, 
kad nė vienas iš musų nenorė
tumėm, kad musų sūnūs butų 
ruošiamas skerdynei. Nė vienas 
gal neturim už garbę, kad mu
sų sūnūs praleidžia vienus me- 
tus^laiko kariškoje tarnyboje.

Tačiau mes turime ir iš ant-, 
ros pusės žiūrėti. Jeigu tokie, 
kaip Hitleris ir kiti, traukia pa
saulį į kruviną karą, tai kai ku
rios šalys nori ar nenori, turi 
įsimaišyti. Ir jei ant nelaimės 
ir Amerika į tą skerdynę įsi
maišytų, tai nėra abejonės, kad 
musų visų sūnus turėtų stoti 
į tų uniformotų eiles ir ka

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

riauti už savo tėvynę. Nežiu 
rint to, kad jie kariautų už ka
pitalistų interesus, bet visgi 
galima matyti, kad jokių išsi
sukinėjimų nebūtų.

O tada tai jau pasirodytų, 
kad tie metai apmokymo butų 
labai reikalingi. Praeitame pa
sauliniame kare matėsi, kas at
sitinka su nelavintais karei
viais. Daugiausia žuvo tų, ku
rie turėjo vos kelių savaičių 
praktikos. Jeigu musų sūnus 
butų pašaukti į, militarinę tar
nybą karui kilus, tai butų ma
žesnė viltis grįžti tiems, kurie 
neturi jokio patyrimo. Patyri
mas daug gali pagelbėti apsau
goti savo gyvybę karo metu.

Clevelando National Guard 
Troops iš apie penkiolikos šim
tų jaunų vyrų išvažiavo į kem
pes, kur darys kariškus prati
mus su naujais kariškais pa
pūk lais. Kapitonas sako, kad 
tai bus smarkiausi manevrai 
nuo pasaulinio karo. O jei įsta
tymas reikalaus, tai pašauktie
ji gal visuą metus turės pa
švęsti tokiems pratimams. Dau
gelis jaunų vyrų manydavo, 
kad yra tiktai juokai. Bet da
bar kai kurie ir labai nusimi
nę išvažiavo. Išvažiavo keletas 
ir jaunų lietuvių.

— • —
Vienas rašytojas vietos spau

doje pareiškė, kad federalė val
džia neturėtų bijotis penktos 
kohimnos iš paprastų darbo 
žmonių ir nepiliečių, gyvenan
čių šioje šalyje. Bet turėtų pir
miausia apsižiūrėti viršūnėse, 
tai yra kapitalistų ir politikie
rių tarpe. Jis parodo, kad tokia

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
nę ir .pažiūrėti kaip mes dirbame. Atsilan- 
kykit į musų 
|- M MM MM MMM MM MM M| 

Atsineškit šį Kuponą
1 ŠIS KUPONAS YRA 
i VERTAS $1.00 ANT I
. KIEKVvirs> $5Po“kini° i 1936-38 S. HALSTED ST
•-------------------------------------1 Tel. MONROE 0377-0378

FABRIKĄ

Naujienų Spulka

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

Universal Savings

MOKA 3%% UŽ VISUS INDtLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

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

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

and
Loan Association

pulkininko Lindbergho kalba 
esanti labai pavojinga šalai, 
Kada Lindberghas tik pas^.k) 
kalbą, tai Hit.erio ir Mussolinio 
laikraščiai jį labai gražiai pa
glosto. Rašytojas sako, kad pa
prasti žmonės, neturėdami įta
kos masėse, mažai ką tegali 
nuveikti su savo pareiškimais. 
Tas daugiausia atsitiko ir su 
kitomis šalimis. Daug kas blo
go buyo padaryta iš pačių vir
šūnių, o ne iš nemokytų darbo 
žmonių. Tik yra bėda ta, kad 
jei kas gero atsitinka, tai dide
li politikai gauna kreditą, o jei 
blogo, tai vis tie vargšai darbi
ninkai užpuolami.

Lietuvių tarpe eina įvairios 
diskusijos, įvairus ginčai dėl 
Lietuvos likimo. Vieni siūlo 
naują valdžią užsienyje tverti, 
kiti sako, kad reikia veikti su 
Smetonos klika. • Na, taip tos 
kalbos bei ginčai ir eina. Man 
rodos, kad pakol eisime prie 
smarkesnio darbo atgavimui 
Lietuvos nepriklausomybės, tai 
grupės ir įvairios partijos turė
tų pirma tarpe savęs daryti ko
kius susitarimus, kad tokių peš
tynių nebūtų. O tai padarius, 
tai bus didesnės jėgos ir dau
giau bus galima nuveikti. Aš 
su daugelio pareiškimais sutin
ku, jog jeigu norės tautinė gru
pė, kad Smetona ar jo kiti sėb
rai butų pryšakyje, tai nieko 
iš to neišeis. Čia reikia tokių 
žmonių, kurie nori tikrai de
mokratiškos laisvės ir nepri
klausomos Lietuvos, o ne kito
kios rųšies diktatūros.

Atrodo, jog netrukus bus pri
imtas įstatymas, kuris privers 
visus jaunus vyrus nuo 21 iki 
31 metų tarnauti vienus melus 
S. V. kariuomenėje. Dėlei to 
kilo nemažai sujudimo. Dauge
lis susiradę sau merginas ant 
greitųjų a ps i veda.

Clevelande paprastai išsiim
davo vedyboms leidimus nuo 
30 iki 40 porų kas dięhą, o da
bar jau paaugo nuo 125 iki 180 
porų kas dieną. Vadinasi, vedy
bų skaičius padidėjo net apie 
keturis kartus. Leidimų ofise 
jau padėjo daugiau klerkų, ir 
lai dar neapsidirba. Kai kurie 
politikieriai jau daro pasiūly
mus, jog reikia įvesti kokį ap
sunkinimą laisniams gauti, kad 
kiek tokias skubias ženybas 
butų galima sulaikyti. Gal iš 
dalies tai ir butų gerai. Kai ku
rie apsives ant greitųjų, visai 
neapsigalvoję apie ateitį. Dau
gelis gal ir visai nesugyvens 
apsivedę.

Charles Lindbergh puola že
myn savo populiu riškume Cle
velando gyventojų tarpe. Taip 
praneša vietos spauda po pra- 
vedimo anketos įvairiose mies
to dalyse. Dauguma spėja ir 
mano, kad Lindbergui kas nors 
spyčius parašo, o jis per radio 
skaito. Taipgi daugelis mano, 
kad jis gerai neapsigalvoja, ką 
tas viskas reiškia, ką jis pasa
ko. Mat, Lindberghui visvien, 
kas dabartinį karą laimės. Jo 
nuomone, visas pasaulis, sykiu 
ir Amerika, turi Hitleriui nusi
lenkti ir su juo kooperuoti vi
suose jo užsimojimuose. Tai 
čia daugelis ir sprendžia, kad 
Lindbergh labai mažai apie 
pasaulio padėtį tenusivokia.

Laikraščių parinktuose bal
savimuose Lindbergh puola po- 
puliariškumu trimis balsais 
prieš vieną. Kiti net nori tikė
ti, kad jis trokšta kokios nors 
svetimos šalies garbės, o gal 
Hitlerio medalių.

Cleveland Child Health Asso- 
ciation praneša, kad mažus 
vaikučius tarpe trijų ir keturių 
metų amžiaus nereikia leisti į 
didelius burius. Dr. Bolt įspė
ja, kad plinta kažkokia gerklės 
liga tarp vaikučių. Sako, kad 
senesnio amžiaus vaikams toji 
gerklės liga esanti nepavojinga.

Jonas Jarus.

KORESPONDENCIJOS
Milwaukee, Wis.

Didelis piknikas ir kiti dalykai.

Staponkaus darže, Bened’ct 
Lakęs, įvyko didelis trijų pa
rapijų piknikas. Vieta nepapra
stai graži, prie pat vandens. 
Žmpnių suvažiavo gana daug. 
Dalyvavo ir du kunigai. Buvęs 
Milwaukee parapijos kunigas 
per šešerius metus yra iškelia
mas į Indiand valstiją. Kalbu 
čia apie kun. Martulį. Į pikni-

pie Mihvaukee lietuvius yra tas, 
kad jie itin draugiškai sugyve
na. Nežiūrint kokių pažiūrų jie 
nebūtų, o kai sueina — tai tik
ri draugai. Jokiems piktumams, 
jokiems nesutikimams vietos 
nėra.

Kas nori ramaus ir malonaus 
gyvenimo, tai tegul atvyksta į 
Mihvaukee. Miestas gražus ir 
švarus. Gali maišą pinigų ant 
pečių užsimetęs neštis, — nie
kas tavęs nepalies (niekas, ži

noma,'ir nemanys, kad tam? 
maiše gali būti pinigai).

Vasaros metu judėjimas la 
bai didelis. Šimtai svečių kas
dien. Jie visi traukia į gražią
ją Wisconsino valstiją atosto
gų. Vieni važiuoja į Wisconsin 
Delis, kiti į Devil’s Lake, o treti 
šiaip kur prie ežerų maudytis 
ir kelias dienas ramiai ir sma
giai laiką praleisti.

šio menesio gale Milwaukee 
mieste bus surengtas vadinamas 
“State Fair”, atseit, valstijos 
paroda. Truks visą savaitę. 
Kam leidžia aplinkybės, tai te
gul parodą aplanko, — pamatys 
įdomių dalykų. —Mihvaukietė

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ

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

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N -nose’’

ką jis atvyko lyg ir atsisveikin
ti su savo parapį jonais bei šiaip 
pažįstamais. Kartu su juo buvo 
ir kitas kunigas, kuris liko į 
Milwaukee atkeltas. Jis stengė
si kaip galima labiau' sueiti į 
pažines su savo busimais para
pijonais. Su visais jis buvo la
bai draugiškas ir pasižadėjo 
gaspadoriškai parapijos reika
lus vesti.

Turėjau progos ir aš su tuo 
naujuoju kunigu susipažinti ir 
pasikalbėti. Patyriau, kad dva
sinę seminariją jis baigė 1916 
m. Lietuvoje. Paskui išvažiavęs 
į Rusiją ir ten kelis metus pra
leidęs. Amerikoje jau gyvenąs 
devynis metus. Paskutinė jo 
vieta buvusi Indiana valstijoje.

Tai labai žvalus ir gyvas 
žmogus. Tačiau atrodo, jog biz
nis jam labiau rupi, negu kokie 
ten dvasiški dalykai. Jis labiau 
domisi šio svieto marnastimis 
nekaip dangiškais migdolais. 
Toks bent pas mane įspūdis su
sidūrė.

Vėliau kalbėjausi su parapi
jos komiteto nariais. Pareiškiau 
nuomonę, jog dabar parapija 
turėsianti gerą gąspadorių. At
sakė, jog apie^Thujo kunigo
“gaspadoriškus” gabumus nie
ko nežiną. Girdi, pagyvensime 
— pamatysime. Tačiau iš anks
to, esą, galima tvirtinti, jog la
bai daug valios naujam kunigui 
neduosią. Girdi, įj parapiją ku
nigas nekviečiamas ateina ir 
nevaromas išeina/ Jis turi tar
nauti mums ir daryti taip, kaip 
mes pageidaujame.

Milwaukee mieste lietuvių 
yra priškaitoma iki 500 šeimų 
ir daug pavienių. Nemažas skai
čius yra maišytų šeimų: lietu
viai vedę su lenkėmis arba vo
kietėmis ir atbulai. Bendrai lie
tuviai neblogai verčiasi, o kai 
kurie ir turto nemažai yra už
gyvenę. šiaip organizatyvumo 
lietuviams trūksta. Daugelis jo
kiomis organizacijomis nesido
mi, — žino tik dirbtuvę ir na
mus. Susivienijimo kuopa, tur 
būt, geriausiai laikosi.

Vienas labai geras bruožas a-

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai Žemomis Vasaros Kainomis.

NUSIPIRKIT PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai žiemai

Illinois Sales Taksų 3% įeina į Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

Žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.
ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba q*j 7/j 
rankomis kūrenti
AČE STOKER NUT — 1-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių nr
įrengimams <PO.VO
ROYAL STOKER NUT — MŪh 
sų Vadas. Puiki Štoke- ap
r»am Anglis <pO.vO

POCAHONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- 0?n rrpr 
rūksta ... Namams * *

~WEST VIRGINIA MINE P 7 or 
RUN — Extra rupios P

PETROLEUM CARBON 7K
Pilė Run ęo.

PETROLEUM SCREENINGS 
3-inch Screenings QQ BLACK MAGIC SCREENINGS 

—1-inch 
rupumo
BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai 0*7 n r

1? nirVfi tpi.OO

MILLER’S CREEK — Dideli
Šmotai, Genuine <pq
Consolidation

ATLAS BLOCK — rn
pni U i nu Pečiui An»rlvs

Kainos Gal būt Pakeistos Be įspėjimo.

ATIAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61

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
Sykį savaitėje leidžia jaunimui 

ir Amerikos lietuvių moterų
Pasaulį”

Kaina melams $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.

lietuvių nutautimu.
anglų kalba puslapį 
reikalams “Moterų

HELODAV PIKNIKAS
Rengia LDD 4 Kp. “Naujosios Gadynės” Naudai

SEKIM., RUGP1UČI0-AUG. 18 d.
Liberty Grove Darže

Willow Springs, III. Prasidės 11 v. Ryto
iiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiicn

PROGRAMAS'

1. Kalba—Naujienų Redaktorius DR. P. GRIGAITIS
2. BIRUTES CHORAS — vadovystėj JONO BYANSKO
3. . LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS—vadovystėj K. STEPONAVIČIAUS
4. NAUJOS GADYNĖS CHORAS—vadovystėj J. STEPONAVIČIAUS
5. DOVANOS PINIGAIS

Šokiams gros STEPHEN’S REVELERS Orkestrą

Kviečia Visus LDD 4 Kuopos KOMISIJA

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

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

Padaryti U. S. A. 
įkūrėjai 

“MONTIGRAPH’O" 
Garantuoto portreto 
• PATVARAUS 
SIEKAI) - NENYK

STANČIO 
JRO NEĮVEIKIAMO 
Jis negali nukristi!

7008 SOUTH 
PAULINA ST. 

PROspect 12GO

10 tas Metinis Išpardavimas
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS
APŠILDYMAS

4 kambarių namui

$212
Pilnai

Nereikia įmokėti 
Mėnesiai 

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY C0.
1300 W. LAKE STREET Monroe 4842-3-4

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ..............
PRABUVIMAS
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon.

$ 13.50
$50.00
$,25.00

REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija 
ir vaistai ..................

$2.00
>1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį Ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vy nai-JLi kieriai - G ėri mai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Sophie I
Barčus I
RYTINE RADIO I 

VALANDA I
— iš stoties — ■

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIENOS
The Ltthuanlan Daily New»

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrove, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, iii. Telefonas CanrJ. 8500.Nacių sėbrai Amerikos biznyje

Vokietijos naciai turi gerų draugų tarpe stambiųjų 
Amerikos biznierių. Vienas tokių pro-naciškų biznierių 
tai — Thomas Rieber, milžiniškos Texas (aliejaus) Kor
poracijos direktorių tarybos pirmininkas. Ta korporaci
ja daro kasmet daugiau kaip už šimtą milionų dolerių 
biznio, pardavinėdama Texaco gasoliną. Jos pirmininkas 
gaudavo $123,000 metinės algos.

Bet šiomis dienomis jisai tos vietos neteko. Texas 
Korporacijos direktoriai privertė jį atsistatydinti, kadan
gi kompanijai gręsė boikotas iš pirkikų pusės, kuomet iš
kilo aikštėn faktas, kad p. Kieber palaiko artimus san
tykius su Hitlerio agentu, Dr. Westrick’u, kuris yra Vo
kietijos pasiuntinybės prekybos atašė Washingtone.

Stovėdamas milžiniškos kompanijos priešakyje, Tho
mas Rieber jau seniai darbuojasi fašistų naudai. Po jo 
įtaka, Texas Korporacija aprūpindavo gasolinu Ispanijos 
generolo Franco armijas, — tuo pačiu laiku, kai Jungti
nės Valstijos buvo paskelbusios ginklų embargo prieš Is
panijos respublikos vyriausybę. Spėjama, kad p. Rieber 
galėjo paveikti ir Fordą, kuris atsisakė gaminti karo 
lėktuvus Anglijai.

Per Texas Korporaciją jos pirmininkas turėjo stip
rių biznio ryšių su daugeliu kitų aliejaus kompanijų: 
California Petroleum Corporation, Colombian Petroleum 
Corporation, Good-year-Wende Oil Corporation, Indiana 
Refining Company, Gulf Oil Company, Texas Company 
of Canada, ir Texas Petroleum Co.

New Yorko laikraščiai sako, kad p. Rieber yra stam
biausias hitleriškos “taikos” apaštalas Amerikoje. Gali
mas daiktas, kad jo įtaka pasiekė ir kai kuriuos J. V. 
kongresmanus bei senatorius, kurie laiko prakalbas “tai
kos” mitinguose kartu su naciais ir komunistais. Spauda 
jo pro-nacišką veikimą numaskavo, kuomet buvo patirta, 
kad jo artimas prietelis Dr. Gerhard Alois Westrick bu
vo išvytas iš Pietų Amerikos, pirma negu Hitleris jį at
siuntė, kaipo prekybos atašė, į Washingtoną. Pasirodo, 
kad p. Rieber tam nacių agentui teikė visokią pagalbą. 
Laikraščiai pradėjo jį “tarkuoti”, ir Texas Korporaci
jos direktoriai, pabūgę, kad gali nukentėti jų biznis, pa
prašė jį rezignuoti.

Jeigu federalinė valdžia padarytų tyrinėjimą, tai ji; 
surastų tarpe stambiųjų Amerikos kapitalistų ir daugiau 
tokių “penktakojų”, kaip p. Rieber.Vokietijos finansai

Finansininkai, kurie seka nacių Trečiojo Reicho eko
nominę politiką, yra įsitikinę, kad Vokietijai teks ve! 

\ pergyventi panašią infliacijos katastrofą, kaip 1922—23 
Vm. Nuo to laiko, kai Hitleris įėjo į valdžią, Vokietijoj 

z* skolos augo šuoliais, ką paliudija sekančios skaitlinės:
1933 m. rugsėjo mėnesį Vokietija turėjo 11,696,000,- 

000 markių vidaus skolų (neskaitant skolų užsieniui). 
Per penkerius metus, t. y. iki 1938 m. rūgs, mėn., tos sko
los pakilo iki 41,776,000,000 markių. 1939 m. rūgs. mėn. 
jos jau siekė 65 bilionus, o kovo mėn. 1940 m. — 103 ba
lionus.

Apskaičiuojama, kad karui Hitleris išleidžia 5 bilio
nus 50Q milionų markių kas mėnesis. Per metus laiko 
jisai turės 66 bilionus markių išlaidų, o pajamų jisai ne
gali tikKtj^ daugiau, kaip 41 bilioną. Tokiu budu, pir
miems karo metams pasibaigus, Vokietijos vidaus skolos 
bus pasiekusios apie 117 bilioną markių!

Jeigu karas iki to laiko nebus sustojęs o atrodo, 
kad jisai tęsis dar ilgai—, tai iš kur Hitleris gaus pinigų 
toliaus kariauti? Užsienyje paskolų gauti jisai, žinoma, 
negali. Todėl jisai bus priverstas spausti daugiau ir dau
giau žmones, kurie jau ir dabar velka vos bepakeliamą 
mokesčių naštą. Jie bus priversti atiduoti valdžiai vis di
desnę ir didesnę dalį savo uždarbio. Nepakaks ir to. Rei
kės imti kontribucijas nuo pramonės, prekybos ir žemės 
ūkio, t. y. aukoti karo reikalams pagrindinį krašto turtą.

O rezultatas bus koks? Valstybė, galų gale, bus taip 
įsiskolinus, kad jai kitokios išeities nebeliks, kaip padary
ti infliaciją ir visas skolas nušluoti, kitaip sakant, sunai
kinti tas sutaupąs, kurias žmonės sudėjo į paskolas.

Finansinis krachas Vokietijai yra neišvengiamas, 
nežiūrint, kaip pasibaigs karas. Bet klausimas, kaip il
gai stengs ji karą tęsti, kuomet taip sparčiai yra naiki
nami jos turto ištekliai? I

Užsakyme kaina;
Chicagoje—paštu

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija 3
Savaitei _______ .._____ 18
Mėnesiui ............... .............. - 75

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

AKYS, KURIOS NEBIJO 
DŪMŲ.

R. Mizara teisinasi “Kelei
viui”, kodėl jisai remia Mask
vos agresorius, kurie prarijo 
Lietuvą. Tarp kitko jisai sako, 
kad “dėka Raudonajai Armijai” 
naujieji Lietuvos valdovai—

“Suteikė plačiausių laisvių 
darbo žmonėms organizuotis, 
šviestis, kultūrintis.”
Mizara žino, kad jokios lais

vės organizuotis Lietuvos žmo
nės neturi. Socialdemokratams 
organizuotis uždrausta; valstie
čiams liaudininkams — uždrau
sta; krikščionims demokratams 
— uždrausta.

Pirmiaus, kuomet Lietuvą 
valdė thutininkai, komunistai 
smerkdavo juos (ir visai tei
singai )už tai, kad Lietuvoje 
buvo toleruojama viena tiktai 
valdžios partija. O dabar Mas
kva per savo pakalikus Lietu
voje vartoja tą patį Smetonos 
metodą: visas partijas uždrau
dė, išimant komunistus. Komu
nistai gavo teisėtumo monopo
lį, bet Mizara dabar nesisarma- 
tija sakyti, kad Lietuvos žmo
nės gavę “plačiausių laisvių”.

Maskvos diktatoriai, iš tiesų,

Smetona. Prie Smetonos, kad 
ir opozicinės partijos buvo už
darytos, bet galėjo gyvuoti jau
nimo, kultūros, moksleivių ir 
sporto organizacijos, priklau
sančios opozicinėms srovėms. 

"Tokiu budu net aršiausiais tau
tininkų diktatūros laikais turė- 
jd progą nors šiek-tiek veikti 
priešingos valdžiai srovės, 1 Be 
to, ėjo tų srovių laikraščiai, kad 
ir varžomi cenzūros.

O per .paskutinius su viršum 
metus jau ir Lietuvos vyriau
sybė buvo sudaryta pusiau-ko- 
aliciniais pagrindais, ne iš vie
nos partijos žmonių.
. Maskvos pastumdėliai, įsi
galėjusieji Lietuvoje su Rau
donosios Armijos pagalba, visa 
tai panaikino. Jie atėmė žmo
nėms net ir tą menką laisvę, 
kurią jie pirmiaus turėjo, šian
dien Lietuvoje visi yra verste 
verčiami garbinti Staliną ir jo 
“tvarką”, o kuris drįsta pasi
priešinti, tas yra areštuojamas 
ir net išgabenamas į Rusiją.

Ne gana to. Naujieji despotai 
atėmė Lietuvai ir jos tautinę 
laisvę, prijungdami Lietuvą 
prie Sovietų Sąjungos.

Bet Mizara turi drąsos rašy
ti, kad Lietuva dabar esanti 
“laiminga” ir “nepriklausoma”! 
Reikia turėti šuniškas akis ši
taip viešai meluoti.

TAUTOS VALIOS FAL
SIFIKACIJA

Atsakydamas Brooklyno mo- 
nelninkams, kurie Lietuvos pa
vergimą vadina “laisve”, “Ke
leivis” rašo, kad sovietų komi
sarai sufalsifikavo lietuvių tau
tos. valią, priversdami žmones 
balsuoti už Maskvos pakalikus, 
pastatytus kandidatais neva į 
“liaudies seimą”. Sako:
flEhėr

“Tauta negalėjo savo atsto
vų į seimą pastatyti. Jeigu 
komunistų mitinge buvo no
minuotas komunistams ne"* 
palankus žmogus, lai Mask
vos komisaro Dekanozovo į- 
sakymu toks buvo iš kandi- 

, datų sąrašo išbrauktas. Nors 
žmonės buvo verčiami bal
suoti visi, bet balsuoti galė
jo vien tik už komunistų 
kandidatus, nes kitokių ne
buvo!

“Todėl įneš ir sakom, kad 
tai buvo ne rinkimai, bet rin
kimų išjuokimas. Ir kada ši
taip sudarytas seimas nutarė 
nepriklausomą Lietuvą pa
naikinti, tai męs sakom, kad 
tai buvo ne laisvas tautos va-
lios pareiškimas, bet šlykš-

• čiausia tautos valios falsifi
kacija!”
Tai yra tikriausia tiesa. Bet 

komunistai, žinoma, to nepaiso 
ir nepaisys. Jie su kimu ir sie
la yra parsidavę Maskvai, ir ką 
ji daro, jie viską “užgiria”.

Su tąja “penkta kolona” (ar
ba “penktakojais”, kaip juos 
vykusiai praminė L.P.Ž.) rei
kia vesti neatlaidžią kovą, nes 
jie yra biauridusios reakcijos 
tarnai.

“ROJUS’’ KVEPIA TIK 
Iš TOLO

Melagingomis pasakomis a-1 
pie “laisvę” ir “laimę” bolševi
kų pavergtoje Lietuvoje komu
nistai apsuko galvas kai ku
riems savo pasekėjams. Ne vie
nas jų nori tenai važiuoti ir 
to rojaus gyvenimo paragauti.

Bet komunistų šulai žino, kad 
amerikiečiai, nuvykę į “sovieti
nę Lietuvos respubliką”, baisiai 
nusiviltų ir bėgtų atgal, o su
grįžę į Ameriką, papasakotų, 
kaip “raudonieji” okupantai 
Lietuvą terioja. Taigi vienas jų 
“voždžius” jau įspėja lengva
tikius, kad jie tenai nevažiuo
tų. Girdi, “nereikia skubintis”. 
Kam bėgli iš Amerikos, kuri 
esanti, “didelė, graži, turtinga 
šalis”.

Aš bijau”, sako jisai, “ir
ve ko: Kai kurie tikisi, sugrį
žę Lietuvon, ponais būti.

“Žinau vieną prietelių, ku
ris turi labai gerą užsiėmimą, 
padaro labai daug pinigų 
(per šimtą dolerių į savaitę), 
turi puikų automobilių. Ir jis 
pasikėlęs sparnus skristi Lie
tuvon ‘for good’. Tą puikų 
automobilių su savim irgi 
pasiimsią*’/ f; A

Tą jo pufe automobilių at
imtų komisarai, nes sovietinė
je tvarkoje 'tik komisarai gali 
važinėtis puikiais automobiliais. 
Vietoje gerų' uždarbio ir poniš
ko gyvenimo, kokį tas “prole
taras” turi Amerikoje, jisai gau
tų kęsti skurdą ir priespaudą- 
ir butų verčiamas, pagal žval
gybininkų įsakymą, maršuoti 
“džiaugsmo demonstracijose” 
ir šaukti: “Spasibo, tovarišč 
Stalin, už laimę, kurią Tu su
teikei Lietuvos darbo žmo
nėms!”

Bimbos, Mizaros, Andriuliai, 
Pruseikos ir kiti tos rųšies 
“penk takojai” žino gerai, kad 
jie apgaudinėja publiką savo 
pasakomis apie sovietišką “ro
jų” Lietuvoje. Todėl nei jie pa
tys tenai nevažiuos, nei savo 
pasekėjų neragins važiuoti.

Nct ir į Maskvą jie bijo ke
liauti. Pruseika anąmet buvo 
kviestas atsilankyti į proletariš- 
kos laimės “stalyčią”, bet jisai 
atsisakė ir savo pažįstamiems 
pasiaiškino: “Ar aš durnas te
nai važiuoti į”

Kiti buvo už jį durnesni, ir 
paskui labai gailėjosi. Yra De
troite, Chicagoje ir kitose kolo
nijose nemažas burys lietuvių 
mechanikų, kurie keliavo į so
vietų rojų “budavoti socializ
mą”, bet sugrįžo atgal, keikda
mi Maskvą ir tuos šarlatanus, 
kurie juos apgavo.

Po maloninga Stalino globa 
“14-ji Sovietų Respublika”, ne
ilgai trukus, bus taip pat su
varginta ir nualinta, kaip ir vi
sos kitos bolševikų pavergtos 
“respublikos”. Todėl bolševikai 
dės visas pastangas, kad kokie 
nors smalsuoliai nepamatytų, 
kaip Lietuva gyvena.

GERR, Naujieną skaityte 
įos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tai krautuvei, k ar i ot 
skelbiasi Naujienose.

, NAUJIENŲ-ACM E TelAnhnto
NEW YORK — John Cudahy, buvęs Jungtinių Valsti

jų ambasadorius Belgijai, grįžo iš Europos.

St. Miščikas-žiemys |

Štai Jvį Dievas!...
kuomet nepatenkintas, jo troš
kulys nenumaldomas, jam viso 
pasaulio turtai maža, juos tu
rėdamas jis graužtųsi, besėtų 
galvodamas, jog gal kitur, kito
je planetoje jų yra daugiau...

Dviem dievam 
negalima tarnauti.

Nusibosta nuolatos vartyti 
laikraščius, juo labiau, kuomet 
šiandien paskaičius jų žinias 
apie karą, pajunti, jog laikraš
čio raidės kruvinos, nes rašo 
apie tokias skerdynes, kurių ne
galėjo įsivaizduoti nei didžiau
sia žmonių fantazija.

Norisi pasilsėti nuo šio kru
vino košmaro, nuo šio mirties 
siaubo, kuris apėmęs pasaulį.

Nenoromis žvilgsnis krypsta 
į praeitį, akys ieško senovę pa
rodančias knygas.

Paimi istoriją, kuri atsiduo
da archyvų pelėsiais, kurioje 
musų praeitis, musų nužengti 
žingsniai prie ... šviesesnio ry
tojaus, kurio dar šiandien ne
pasiekėme.

Ir tas pats... tie patys kru
vini lapai, tie patys virš lavo
nų parašyti žodžiai, visos rai
dės ilgiau paskaičius pradeda 
šokinėti žmogaus graučiais.

Senutė Europa kraujuose gi
mė, kraujuose mirs: karai už 
“aukštus idealus”, revoliucijos 
už “laisvę”, bet viskas ir vis
kas kvėpuoja kraujais ir paga
liau tas pats...

Tūkstančius metų europie
čiai siekė idealo, kovojo už ge
resnį, šviesesnį, laisvesnį ryto
jų, daug kartų jiems rodėsi ko
va laimėta ir apsvaigę perga
lės degtine šokinėjo, šaukė, kly
kė gatvėse ir kaimuose iki iš
sipagirioję pamatė, jog viskas 
pasiliko po senovei, tik vieton 
Vinco atsistojo Juozas, vieton 
feodalo kapitalistas, vieton ka
pitalisto biurokratas ir vėl iš 
naujo . .. vėl kova nužymėta 
kalėjimais, kartuvėmis, sušau
dytais, duobėmis...

Meti Europos istoriją ir imie
si Amerikos, ateities pasaul.o 
išganymą, kaip daugelis nusi
dėvėjusių politikų tvirtina.

Amerika...
Nežinau kaip ta Amerika iš

rodo Šiaurėje, bet čia Pietuose, 
dargi taip vadinamoje Centrali- 
neje, viskas panašu į Europos...

šiandien dar čia vystosi, stie
biamas! prie laisvės saulės, bet 
ji toli ,labai apsiniaukus ir juo 
labiau ji niaukiasi, juo žmonėi 
daugiau kalba, daugiau “durnų 
varo į akis dėl tariamos laisvės, 
tariamo gerbūvio...

Žmonės beždžiones, žmonės 
dargi žvėrys, labai nekulturing* 
žvėrys, dar aršesni už žvėris, 
ues, anot Vaičaičio, žvėris pri
siėdęs ramiai sau ilsisi, miegi, 
gį žmogus, besotis žvėris nie- 

spausdami įvairių spalvų žmo
nes cukraus, kavos, kakao, ta
bako plantacijose.

Ir kuomet tas indėnas, pa
kliuvęs po sunkios kovos ir ne
pasisekusio sukilimo prieš Ko
lumbo įpėdinius tiems baltie
siems į rankas buvo nuteistas 
mirti, buvo atgabentas prie lau
žo, kur buvo susirinkę visi auk
šti ponai, nutukę, basi, bet ,su 
auksiniu kryžiumi po kaklu 
vienuoliai, gailestingos ponios, 
kurios dūsauja dėl meilės kan
čių, liet nepatenkintos, jei in
dėnas, svilinamas ant menk'» 
ugnies nešaukia gyvulišku bai
su. Ir ši visa žiūrovų gauja nu
tarė išgelbėti bent nelaimingo 
indėno sielą.

Prisiartino prie jo senas 
pranciškonis ir pasiūlė priimti 
šventą krikštą ir tuo išgelbėti 
savo sielą, nes ji nueis į dangų, 
į laimės kraštą, kur viskas taip 
puiku...

Vienuolis nesigailėjo gražių 
žodžių pasakodamas apie dan
giškas gėrybes mirtin nuteis
tam ir prie laužo stovinčiam 
indėnui.

Indėnas klausėsi saldžių vie
nuolio žodžių ir iš jo akių ma
tėsi, kad jis tiki, jog danguje 
puiku, ir vienuolis džiaugėsi 
pergale.

Bet kuomet vienuolis ruošėsi 
jį krikštyti, indėnas staiga už
klausė:

—Sakyk man, ar tame dan
guje yra ispanų?

Vienuolis suprato, jog indė
nas ispanų nekenčia, skaito 
juos blogais žmonėmis ir todėl 
tarė:

—Taip, sunau, ten yra ispa
nų, bet ten vien geri ispanai...

— A, tuomet manęs nekrikš
tyk, nes nenoriu eiti dangun: 
geriausias ispanas yra visgi dar 
blogiausias tvarinys!

Ir indėnų vadas Hatney mi
rė lauže nekrikštytas. Pagalvok, 
skaitytojau, ir pasakyk, ar šis 
vargšas, bemokslis indėnas ne
pasakė prieš keturis šimtus me
lų didžiausią tiesą spręsdamas, 
jog musų dievas — auksas ir 
geriausias iš musų, visgi dar 
blogiausias?

Ar mes nebaisesni už lauki
nius, dargi tuos, kurie valgo 
žmogieną?

Prisimenu antrą pasakojimą.
Kilus pilietiniam karui Ispa

nijoje, fašistai pradėjo tarp 
Afrikos laukinių ieškoti karei
vių ir viliodami juos tvirtino, 
jog ten, Europoje, kur juos 
kviečia, galima užmušti per die
ną šimtą žmonių, užmušama 
dargi tūkstančiai.

Ir tuomet vienas laukinis už
klausė fašistą:

—O kiek žmonių jus per die
ną suvalgot?

Fašistas paraudęs atsakė:
—Mes žmogienos nevalgom... 

nesame laukiniai...
—Tad kam tiek daug užmu

šinėja t, jei nevalgot? —- užklau
sė nustebęs laukinis.

Tai gal tik anekdotas, liet 
kiek karčios tiesos jame. Mes 
užmušinėjame milijonus žmo
nių ne tik jų nevalgy darni, bet 
dargi viską sunaikydami ką pa- 
kcliujc randame, o teisiame, 
skaitome laukiniais tuos, kurie 
užmuša žmogų alkio pasotini
mui.

Tad kurie didesni laukiniai? 
e

Atsakyti netenka...
Ir apsivylęs numečiau istori

ją, užrakinau spintą su knygo
mis, kurioje daug gražių žo
džių surašyta, bet visos pasako
ja apie žmogų, bjauresnį už 
žvėrį...

T

Ir čia, Naujame Pasaulyje 
tas pats — pilna turtų, aukso, 
brangenybių, nors šalia artimas 
kruvinomis ašaromis verktų po 
sunkia našta, molina spaustų! 
prie savo išdžiuvusios krūties 
mirštantį kūdikį.

Ir nenoromis prisimena seno 
indėno žodžiai, kuris labai tei-| 
singai apsprendė kas yra euro
piečių, naujos kultūros nešėjų 
dievas.

Senoje Ccntralinės Amerikos 
istorijoje, retai jau randamoje 
laidoje (išleista 1826 m. Mek
sikoje) vienas vienuolis pasa
koja, jog Kolumbui užkariavus 
Centralinę Ameriką, Haiti salo
je, iš milijono indėnų po kele
lių metų krikščioniško valdy
mo, tepasiliko 40,000 gyvento
jų.

Ir tuo laiku vienas indėnų va
das, vardu Hatney, pabėgo iš 
Haiti salos į dar neužkariautą 
tuo laiku Kubos salą ir pradė
jo indėnus agituoti sukilti, pa
sipriešinti naujos kultūros nešė
jams.

Susirinko seniausi indėnų va
dai, geriausi jų žyniai bei bur
tininkai pasitarti ir apsvarstę 
nutarė, jog jų seni dievai bejė
giai prieš haujus dievus, kurie 
spjaudo perkūnais, kurie nutri
na nuo žeinės paviršiaus viską.

—Iki mes nepermaldausime 
baltųjų dievo, — tarė vienas 
indėnų vadas, — nieko nepada
rysime. O jo permaldauti mes 
negalime, nes dargi nepažįsta
me...

—Aš jį pažįstu! — sušuko 
Hatney. — štai jų dievas, jų 
vadas, viskas! — ir parodė in
dėnams aukso gabaliuką.

Auksas jų dievas, auksas 
jiems viskas! -— buvo indėnų 
nusprendimas ir skubiai rinko 
tarp savų gyventojų visus daik
tus, kurie iš aukso pagaminti, 
kad atsibąstę jų salon baltieji 
nerastų savo dievo ir nepanorė
tų čia pasilikti.

Bet indėnai, nors labai tei
singai įspėjo kas baltųjų die
vas, nenumanė, jog tie baltieji, 
tiesos ir artimo meiles dogmos 
skelbėjai jau taip buvo gerai 
savo dievo pamokinti, jog auk
są galėjo gauti ne tik iš žemės 
bet ir iš žmogaus prakaito...

Ir nors europiečiai atvykę 
šion salon nerado aukso, dar 
šiandien tą auksą iš ten gauna

JUOKAI
Priežastis

— Aš niekaip negaliu su
prasti, kodėl panelė Karkiaitč 
turi pasisekimą draugijoje. Ji 
nedainuoja, neskambina, maža 
šneka, ji, apskr.'tai, neturi ta
lento.

— Taip, tai ir yra pasiseki
mo priežastis.
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Skaitytoju Balsai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Narių Domei

Mieli draugbfoliai: mes, kurie 
priklausome prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo, trumpa 
laiku turėsime to Susivienijimo 
Seimų.

Kadangi Seime bus daug vr 
tokių klausimų, tai aš noriu da
bar per spaudų pakelti vienų 
klausimų, kad kariais nepaliktų 
užmirštas ir laike Sekino neap
svarstytas. O tai labai svarbus 
reikalas.

Dalykas tame, draugai nariai, 
kad musų susivienijimas jau 
gana didelis ir sumokėjom jau 
gana pinigų, kad galėtume tin
kamai apmokėti musų organi
zacijos darbininkams. Dabargi 
ypatingai musų gerbiamas sek
retorius priverstas už tų uba
giškų atlyginimų mums tarnau
ti...

Tik pamisiykit: kada tik nu
važiuok į centro ofisų, visada 
rasi vargšų sekretorių išvažia
vusį darbuotis musų susivieni
jimo labui. Dirba, draugas, kas 
miela dienelė, ieško naujų na
rių ... po laukus! Juk ne jis gi 
kaltas, kad vietoj naujų narių 
tik golfo boles tesuranda; bet 
dar ir tos tankiai prapuola ir 
tenka vėl naujas pirkti... O iš 
kur gali viską pirkti tik tų 
“proletariškų” algų gaunant/' 
Juk reikia ana kiek išlaidų prie 
to golfo turėti: maišai visokių 
lazdų, po kelis desėtkus dole
rių — negi pirks pigias, bolės, 
spcciališki drabužiai dėl graji-

Ashen Motor Sales
7405 STONY ISLAND AVĖ.

Jeigu jus ieškote up-to-the-mi- 
nute vartoto automobilio, tai at
silankykite čia ir apžiūrėkite 
juos. 150 automobilių, iš geriausių 
Chicagoj, visokių isdirbysčių ir 
įvairių metų.

Mes turime tokius bargenus, 
kaip

’39 La Šalie Conv.
Coupe, Kadio, Heater, 
W. W.
'39 Pontiac Conv. Coupe 
Radio, Heater, VV. W. 
*39 Ply. 4 Dr. Tr. Sėd. 
Radio, Heater 
’39 Dodge 5 Pass.
Sedan
Nereikia įmokėti, jeigu
rite pastovų darbą. Dešimtį die
nų važinėti išmėginimui. Išmokė
jimai iki 24 mėnesių. Atdara va
karais iki 10 valandos ir sek

madieniais.

7405 Stony Island Avė.
DORCHESTER 2505—2506

$845
*695 
*395 
*495
jus tu-

nimo, nes golfo laukuose pa
prastais žmoniškais drabužiais 
negi lįsi buboninės organizaci
jos sekretorium būdamas; pas
kui kaštuoja gi laisniai, o ga
zolinas automobiliui kai kas
dien reikia važiuoti, o dar ir 
negrukui vaikui, kuris per die
nų lazdų maišą paskui tave vel
ka, visgi ir drebančia ranka 
turi kelis centus išmest... O kai 
anų sykį buvau nuvažiavęs į 
centrų, patyriau, kad vargšas 
musų sekretorius šį metų nei 
naujo automobilio negalėjo nu
sipirkti, dabar net sarmata gre
ta kitų golfininkų tokį karą 
parkyti... Turime, broliai, pasi
rūpinti, kad musų sekretonus 
mums gėdos nedarytų. Seime 
turime būtinai jo algų bent du 
syk padidinti... Tuomet dar li
tas gero butų, kad draugui sek
retoriui užtektų visokiai visuo
meniškai darbuotei ir jam ne
būt reikalo ofise visai maišytis, 
o tas daug palengvintų darbų 
knygvedems, nes nepridarytų 
dokumentuose tų klaidų, kurias 
paskui bukyperės vos tik pajė
gia ištaisyt, dažnai net su nuo
stoliais...

O be to, kai gerai savo sek
retoriui apmokėsime, tai jis ga
lės ir sau tinkamus partnerius 
prie golfo gauti, galės iš sau ly
gios visuomenės susirasti, — 
nereiks tuos mužikus Laisvės 
redaktorius su savim vežioti ir 
su jais žaisti, nors jie tik sar
matą visai kompanijai daro...

Sakau, nepamirškim apie tai 
pasvarstyti ir tą padėtį pataisy
ti, nors ir reiktų dėl to mokes
nius didesnius užsidėti, bet tu
rime savo “centrą” tikrai tin
kamai aprūpinti... Beje, liauki
mės baderiot musų sekretorių 
su kvietimais kur nors prakal
bas sakyti — supraskime gi, 
kad ne prakalbos draugui gai
voje, kai reikia kasdien rūpin
tis, kaip ten daugiau pointų 
žaidžiant laimėti!

Tai nepamirškime draugai 
nariai apie tuos svarbiausius 
klausimus aptarti, kai savo ju
biliejinį seimą laikysime; jei 
pats draugas sekretorius ir nc- 
drys apie savo vargingą padė
tį prisiminti, mes nepamirški
me juomi pasirūpinti.

L.D.S. narys D. M—s 
Pniladelphia, Pa.

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

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš - - $370,000.00
Dabar Mokame 3l/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

SiANlžABi)
FEDERAL,W1NGS

LOAN ASSOClATIONofCkicago

MACK1EVVICH. Pres
Vak 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
Tek VIRginia 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4W ARCHER AVENIU?

JACK SWIFT'

n
LAS5ITUDE 
G>RI PS THE 
AURORA ’S 

CREW AS THE 
rRESSURE 

IKSIDE THE 
HULL RlSES. 
JACK, AT THE 

CONTROLS, 
£>TILL FK3HT5 

TO STAY
THE t R DE5C6NT.

Kenosha, Wis.
Visokios žinios iš musų 

padangės.
Atrodo, kad laikai pusėtinai 

pagerėjo, — žmonės dirba, kru
ta ir pas juos vienas kitas lais
vesnis doleris atsiranda. Judėji
mas irgi žymiai pagyvėjo. Kai. 
žmonės labiau aprūpinti, tai ir 
jų nusiteikimas visai kitoks.

O tuo tarpu kraštuose viskas 
tiesiog aukštyn kojimis verčia
si: tūkstančiai žmonių turėjo iš 
savo namų bėgti. Jie blaškosi 
po svetimus kraštus, kenčia di- 
džiausį vargų ir skurdų. Tačiau 
mums visa tai tiesiog sunku ir 
įsivaizduoti.

Rugp. 4 d. mano duktė ma
tė, kaip iš ežero ištraukė prigė
rusią vienuolikos metų mergai-

Grand Rapids, Mich.
SLA 60 kuopa protestuoja
SLA 60 kuopa laikytame mė

nesiniam susirinkime rugpiu
čio 2 d. Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos svetainėje vien
balsiai nutarė spaudoje pa
skelbti sekančio turinio protes
to rezoliucijų prieš neva dabar
tinę Lietuvos Paleckio valužių:

Kadangi dabartinė Lietuvos 
vyriausybė nėra žmonių rink
ta, ir kadangi los vyriausybės 
patvarkymu buvo išrinktas ne
va seimas, į kurį Lietuvos, žmo
nės neturėjo' teisės statyti savo 
kandidatus, ir kadangi seimo 
rinkimo dienomis Lietuvos bal
suotojai buvo prievarta verčia
mi balsuoti už tokius kandida

tę. Vandenyje ji išbuvo 3 va
landas. Kai ištraukė lavonų, tai 
molina tiesiog alpo iš susijaudi 
nimo ir širdies skausmo.

Reginys buvo nejaukus ir la
bai paveikė mano dukterį.

Mes kenosmečiai po truputį 
krutame. Bendrai su apskričiu 
SLA kuopa turėjo piknikų, ti
ras pasilaikė šaltas ir lietingas, 
tad nors žmonių ir nemažai su
važiavo, bet jie greit ir išsiskir
stė. Bet vis dėlto liko keli dole
riai pelno.

Milwaukėje įvyko apskričio 
suvažiavimas. Po pietų turėjo 
įvykti piknikas. Tačiau oras bu
vo toks blogas, jog apie pikni
ką negalėjo būti ir kalbos. Pik
nikas liko nukeltas rugpiučio 25 
dienai.

Prie Powers ežero Kenosha 
Lietuvių Kultūros Draugija tu
rėjo liepos 21 d. pikniką. Da
lyvavo gerokas būrys ir chica- 
giečių. Susirinkusieji tikrai 
smagiai laiką praleido. Liko 
kiek ir pelno."r‘ • 1

Rugp.v4 d. ouvo šauniai pa
minėtos Petro ir Adelės Šalti- 
merų ženybinio gyvenimo 10 
metų sukaktuvės. Giminės ir 
draugai iš pradžių planavo lik 
mažą pobūvį surengti, bet no
rinčių sukaktuvėse dalyvauti 
atsirado tiek daug, jog teko 
kraustytis į svetainę.

Tenka pasakyti, jog ponai šal 
limcrai yra tikrai pavyzdingi 
biznieriai ir su visais stengiasi 
draugiškai sugyventi. Jei kas 
kreipiasi į juos paramos ko
kiam vertingam darbui, tai nie
kuomet tuščiomis neišeina. Jie 
remia ne tik saviškius, bet ir 
pašaliečius, iš kurių biznio ne
sitiki.

Gyvena jie labai gražiai. Prieš 
kiek laiko jie buvo tiek giliu- 
kingi, jog laimėjo Amerikos le- 
gijono leidžiamų laimėjimui 
dvylikos tūkstančių dolerių 
vertes namų, o magaryčioms 
dar ir naujų automobilį.

Sukaktuvės praėjo labai gra
žioje nuotaikoje." Buvo pasakys 
tos ir kelios širdingos kalbos. 
Rodovičius pastebėjo, jog jam 
keistai atrodo tas dalykas, kad 
visai biznierių neatvyko, — su
sirinko vien tik darbininkai.

Visi linkėjo ponams šaltime- 
rams ilgų ir laimingų metų. 
Nuo savęs aš irgi jiems to pat 
linkiu. —K. Rodovieienė

te*

tus, kuriuos nustatė nclegališ- 
ka Lietuvos vyriausybė, pata
riama svetimos valdžios;

Ir kadangi išrinktasis - sei
mas nutarė galutinai palaidoti 
Lietuvos nepriklausomybę ir vi
sų šalį prijungti prie Rusijos;

Taigi mes SLA 60 kuopos na
riai nepripažįstame tokios da
bartinės Lietuvos valdžios, taip
gi nepripažįstame nė Lietuvos 
prijungimo prie sovietų Rusi
jos. Mes griežtai protestuoja
me ir pasižadame remti tik to
kių Lietuvos vyriausybę, kurių 
pati Lietuvos liaudis išrinks 
niekieno nevaržoma. Tik su to
kia valdžia mes kooperuosime 
ir lik tokių valdžių mes pripa
žinsime.

SLA 60 kuopos komisija:
S. Naudžius, 
W. J. Morris, 
J. Karsokas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOJ*"'

Fondai Padėti Pirm 
Mėnesio 15 d.

Neša Pilną Uždarbį

4%
Vėliausias dividendas

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

FairfieldSavings
and Loan Associatlon

1729 W. Cermak Rd. Law. 6400

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

Monarch

Jllsiį

giate, mes tačiau galime autoritetingai 
kad jus niekur nerasite geresnio alaus už 
yra daromas čia pat Chieagoje-

Kodėl ncužša'kyti keršų Ghicago’s Own
Beer iš savo dylerio šiandien? Gerkite kiekvienų ■M 
boiiką kritiškai, paly
ginkit su skoniu bet 
kurio kito alaus, kuris 
jmyis yra pažįstamas, ir

Gero Alaus sprendėjų tarpe, Ghicago’s Own Mon
arch, dėka jo visuomet aukštos kokybės ir tikrai 
priimnaus skonio, yra žymiausias favoritas. Kol jus 
asmeniškai nemėginote Monarch, tai jum dar teks 
patirti, ką tūkstančiai skaito rinktiniausiu Alumi.

Nors jus, vienas, esate teisėjas kokį alų jus mc- 
pasakyti, 
tų, kuris

Skonis
sDrenįna i

r . ... . ..... . 4
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BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. 
S216 S. HatetedSL VICtory 4965 
Stogus, rinas. stoglangius ir 

sienų apmušimus. 
Taisome bei ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas, 

t ■■ «■ » /

Remkite Lietuvišką 
žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

PERMODELICOKIT SAVO SENUS 
KAILIUSvlsa Tai už *150« 

r Permodeliavimas 
L Pataisymas I Naujas A Pamušalą.^ 
B Valymas 
■ Paliavojimas F S to rage 
f Apdrauda

YOUR OLD FURS 

rfNEVVed 
FOR ONLY

~~~ Pasiuntinį pa-' 
šaukit telefonu 

STATE 7626 j 
Į ISO N. STATE S T.

k FURMICRS -J Suite 746 
State-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

Nogite,
L MHUUERS -l

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vėžaiti į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

MADOS

4504—Mergaitėms suknelė. Sukirp
tos mieros 6, 8, TO, 12 ir 14 metų.

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



NAUJIENOS, Chicago, III.

MOTERŲ -SKYRIŲ^
WOMEJS^^ECTION >

FUBL4SHED ĘVĘRy THURSDA/ EJNA KĄS KE.TVIR.TADIĘNI

Ketvirt., rugpiučio 15, 1940
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Į Vaikas ir Mokykla Į
Rašo L. NARMONTAITĖ j
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ĮSPŪDŽIAI iš CHICAGOS LIETUVIU, o 
YPAČ MOTERŲ VEIKIMO

Prisirengiant prie mokyklos 
atidarymo — I

Tik pora savaičių beliko iki 
atidarymo mokyklos sezono. 
Tai jau laikas yra pradėti tvar
kyti vaikui rublis. Pirmos die
nos rugsėjo mėnesio dažnai 
yra labai šiltos. Tinkamiausi 
rūbai toms dienoms yra med
vilniniai. .Jie yra smagiausi, vė
sus ir juos galima lengvai lai
kyti švarius, nes jie galima 
lengvai išskalbti, šilkiniai rū
bai vaikams dėvėti mokykloj 
nėra pageidaujama.

Kartais ir dienos biskį atša
lu, tai reikėtų vaikui turėti 
nors vieną plonų vilnonį “swea- 
terį”, O dėl šaltesnių dienų rei
kia turėti pora plonų vilnonių 
rūbų. Neapsimoka dėvėti sto
rus vilnonius rublis, nes mo
kyklos kambariai yra šildomi 
ir vaikui pasidaro per šilta, taip 
kad jam sunku smagiau dirbti. 
.Jeigu mokyklos kambariai yra 
per vėsus, tai vaikai gali užsi
vilkti tuo laiku “svveaterį”.

Butų gerai, kad vaikai prieš 
mokykloms atsidarant padėvė
tų savo batus. Jeigu batai spau
džia, tai vaikui sunku kreipti 
dėmesį į lekcijas.

-t— —

Nuo pirmutinės dienos įpra
tinkite vaikų nusinešti su sa
vim nosinę. Yra stebėtinas da
lukas, kiek daug vaikų ir iš ap- 
sišvie usių šeimų nevartoja no
sinių. Yra pavojinga vaiko svei
katai, je gu per dienų jis nega

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

Praeitų kartų mums besi- dūlys valstybės kūne ir dažnai 
kalbant, tu įnamy t palietei ge- nepagydomas. Tokie piliečiai 
ro šalies piliečio reikšmę ir aš ne tik neatlieka valstybės jiems 
vėliau apie tai galvojau. Mano pavestų pareigų, bet dar pa- 
supratimu, būti geru piliečiu, dvigubina tų pareigų naštų 
netaip jau sunku. Užlaikyt ša- tiems, kurie šventai tuos įsta-
lies įstatymus, neskriausti ki
tų ir gelbėti valdžiai visuose 
jos geruose užsimojimuose, -— 
tai beveik viskas, ko iš pilie
čio reikalaujama.

—Taip, dukrelė; žmonėms, 
kurie nuo pat savo jaunų die
nu stengiasi daryti viską kas 
gera, nėra sunku būti gerais 
piliečiais, nes jie, savo taikin
gu, taktišku ir tvarkingu gyve
nimu, paliuosuoja valdžios į- 
staigas nuo prievolės jų prie
žiūrai. Tokių žmonių sužino 
yra jų vyriausiu saugotoju — 
policininku, ne tik savo as
mens garbei ir gerovei, bet ir 
valstybės, kurioje, jie gyvena-

Vienok, yra daug tokių 
žmonių, kurie ar tai iš prigim
ties, ar dėl stokos išauklėjimo, 
ne tik nesistengia gerbti šalies 
įstatymus, bet didžiuojasi, kad 
gali ir sugeba tuos įstatymus 
apeiti arba net žiauriais pasi
elgimais juos išniekinti, sulau
žyti. Tokių piliečių priežiūrai 
valdžia turi užlaikyti daugiau 
saugumo pareigūnų, kurių iš
laikymas puola sunkia našta 
ant visų dorų piliečių.

Daug įvairių plėšikų ir žmo
gžudžių ne tik terorizuoja ra
mius gyventojus, bet naikina 
ir save. Savo šeimynoms neša 
negarbę ir skurdų, o patys tru- 
no kalėjimuose arba slapstyda
miesi visokiuose urvuose. To
kie piliečiai yra biaurus skau- 

li nosį nusišnypšti. Motinos 
skundžiasi, kad vaikai, pameta 
nosines, nors jas jiems prie rū
bų prisega, arba kad ir į kiše
nę įdeda. Kad išvengti šito keb
lumo motina gali vaikui pa
duoti šmotų švarios senos pa
klodės ar kokio nors audeklo. 
Vaikas, suvartojęs tai, gali nu
mesti į gurbų arba sudeginti, 
taip kad motinai lengviau ir iš 
visų atžvilgių sanitariškiau.

»
Nepirkite vaikams didelių dė

žių paišeliams, nes rašyk lo j nė
ra vietos kur padėti. Maža dė
že dėl poros paišelių, plunks
nos ir išdilintuvo (eraser) yra 
gana gera. Jeigu vaikas turi 
daugiau paišelių negu jam rei
kia, tai jis juos išmėto, kartais 
sukandžioja, duoda kitiems vai
kams ir dažnai dėl jų susipeša. 
Be to, kiti ne taip laimingi vai
kai yra išgundyti tuos paiše
lius sau pasisavinti. Ir šitokį 
maži dalykai įvykdina mokyk
loj ašaras, barnius ir netvarkų.

—©—
Neatidūliokile, tėvai, nuvedi 

vaikus pas gydytojų prieš 'ei
siant į mokyklų. Reikia peržiū
rėti akis, ausis, dantis ir visų 
kimų, taip kad vaikas galėtų 
pradėti pirmutines dienas b i 
jok.ų keblumų. PrpraskLe ne 
mažiau kaip du sykius per me
tus nuvesti vaikų pas tam tik
rus gydytojus. Vaikui bus ge
riau ir sveikiau ir tėvams bus 
lengviau, ramiau ir visais at
žvilgiais pigiau.

tynius pildo.
Dėka žmonių išsilavinimui, 

šiandien daugelio valstybių 
kalėjimai paversti auklėjimo 
įstaigomis. Ten prasižengėliai 
pakliuvę, jeigu jie turi noro 
dirbti, mokintis ar sporto sri- 
tyj lavintis — gauna proga tai 
daryti, ir didelė dalis jų palie
ka kalėjimus visai kitais žmo
nėmis tapę. Tai žmones, kurie 
pakliuvę geron priežiūrom ir 
supratę savo klaidas, savo pra
sižengimo žalingumų, stengia
si save perdirbti, sakytum, ap
gailestauja savo nuodėmes ir 
atpirkę jas, jiems paskirtų 
sunkių baudų atlikę — išeina 
naujais žmonėmis. Bet kaip 
butų buvę gera, kad jiems ne
būtų reikėję ten eiti .. . Butų 
gerai, Elenut, kad visi žmonės 
suprastų, jog būti geru šalies 
piliečiu nėra jau taip sunku.

Kuomet verdate pomidorų 
sriubų, turėkite kaip pomido
rus, taip ir pienų karštus, ir 
dekite pomidorus į pienų, bet 
ne pienų į pomidorus. Tada 
sriuba nesusitrauks.

LIETUVA!
Jei tolimam JuDete uaisamo butų,
Skubėčiau tad į T betų
Dėl tavo kruvinų žaizdų.
Pririnkčiau balsamo tenai gaivinančio
Ir tad gailesčio suš velny ta ranka
Žaizdas nuplaučiau ir apriščiau
Kad vėl stiprėtų tavo sužeista dvasia.
Ir tu, nors liūdna, nuskriausta.
Sveika galėtum žengt pirmyn
Su garbe, viltim ir drąsa.
Bet balsamo tokio pasaulyje nėra, 
O mielaširdystės aliejaus irgi maža.
Kelių vilkų lojimas išgąsdino,—
Apvylė visus; Garbė ant Pardavimo;
Ištikimumas turi savo kainų;
Atsikvėpsim valandų kilų
Bet ar ilgam? kuomet taika 
Ištremta, žmoniškumas uždraustas 
Ir vien tik kardo jėga dievinama!

Vanda Byanskas
1940

C. Norris Sulietuvino P. M. P .

VARGO MOTERIS
(Tęsinys)

“Motina žudo savo regėjimų, 
kuomet ji netenka jos vienin
telės mergaitės. Vyrai nedaug 
tepaiso apie mus po to, kai ap- 
siveda, ir berniukai greitai pa
sidaro šiurkštus ir gėdisi my
lėti savo motiną. Todėl aš pa
sigedau savo Marytės bučkių ir 
glamonėjimų, ir dar daugiau 
pasigedau jos nuolatinio kalbė
jimo; bet aš vis ėjau tolyn, 
dirbdama ir mokydama ir tau
pydama, tik tada,, tas viskas 
jau buvo dėl mano Antuko. 
Jis buvo toks malonus ir myli
mas vaikas. Jis pagelbėdavo tė
vui ir noriai atlikdavo visas 
savo pareigas. Neužilgo buvo 
pastatyta ir mokyklėle tenais, 
prie kryžkelio, ir atvykdavo 
vyras mokyti per keturius žie
mos mėnesįus. Mano supus bu
vo vienintelis visoj apylinkėj, 
kuris mokėjo parašyti savo 
vardą. Ir jis buvo toks gražus. 
Jo plaukai buvo garbiniuoti ir 
jo lupos buvo pilnos ir saldžios, 
kaip tik mergaitės. Zenonui tas 
visai nepatiko. Jis būdavo sako, 
kad jam geriau patiktų, kad 
Antukas butų negražus, kaip 
Ivarto durys, su tiesiu įbrėžimu 
dėl lupų, nekaip su tom gra
žiom, raudonom lupom; kaip 
kad jo buvo. Jis perspėdavo 
mane, kad nedėčiau per daug 
vilties ir pasitikėjimo ant vai
ko; kartų net pasakė, kad aš 
padariau sau dievų iš jo. Bet 
tas vaikas buvo gražus vaikas 
ir gabus, ir nors jis išaugo gan 
aukštas, jis pavelydavo man 
pabučiuoti jį kaip kada, —- 
kuomet tikučiai šaukė ir mu
du sėdėdavome ant slenksčio 
kartu ilsėdamies. z

“Zenonas buvo geras žmo
gus. liet jis nesuprasdavo; jis 
nežinojo, kaip reikšmingas bu
vo bučkis moteriai, kuri netu
rėjo nieko, kaip tik sunkų dar
bą per visą savo gyvenimų.

Netrukus atėjo potvynių me
tas. Kiekvieną pavasarį būda
vo upės išsiliejimas, kuris pa
darydavo daugiau ar mažiau 
nuostolių, bet tais metais, aš 
girdėjau, kad buvo potvyniai ir 
kitose valstijose, ne tik musų. 
Buvo labai rustus laikai. Maži 
upeliai ir draugingos srovelės, 
rodos, neplatesnės už abidvi 
tavo rankutes, kurios tekėdavo 
per žemę tykiai ir ramiai nei 
iš šio, nei iš to pasidarė piktos, 
kirsdamos viską. Mažytės vin
gelės pavirto į upes, ir upės at
rodė pavirtusios į juras, gata
vas praryti visą žemę! I

“Zenonas labai didžiuodavos 

savo išaugintais galvijais ir 
nuolat mėgindavo pagerinti 
veislę. Jis buvo tik ką neseniai 
užmokėjęs gan aukštų kainų 
už tokių puikių karvę — tikrai 
gražia karvę su akimis, kaip 
briedžio. Jis labai rūpinosi ap:e 
tų karvę. Visų pirmąją dieną 
jis dirbo pagelbėdamas savo 
kaimynams, kirimĮ’ žemė sto
vėjo žemiau, išgelbėdamas jų 
gyvulius, ūkio įrankius ir taip 
toliau. Antrąją dieną prisiėjo 
gelbėti jau ir pačių žmonių gy- 
vastis 'ir nenužilgd reikėjo ko
voti. kad išgelbėti ir paties sa
vastį. Aš benėšdaipa didelį puo
dą karštos kavos tiems sušla
pusiems ir pavogusiems vy
rams pamačiau/Zenoną su vir
ve ant rankos beeinantį į tą 
pykstančių vandens srovę.

“Kągi darai?” aš šaukiau. 
“Zenonai, ką mėgini daryti? 
Tu užsimuši!” Jisai parodė, kur 
iis stovėjo, ant mažiukės saliu- 
kės, ir aš galėjau matyti gai
vas ir sprandus dviejų karvių, 
ir viena jų buvo žalmargutė, 
ta musų naujoji karvutė. Zeno
nas šaukė: “Mėginsiu užmesti 
virvę ant jos kaklo, ir ji tuo
met plauks paskui mane. Ne
galiu pakelti to nuostolio — 
todėl turime mėginti išgelbėti, 
nors ir pavojingas dalykas! Bet 
nesibijok, širdele, ir saugokis.” 
Ir taip jis įžengė į tą dumbluo
tą upę. kurios purvinos vilnys 
metė šiaudus ir lapus aplink, 
kuomet dideli medžiai ir rąstai 
ir dalys stogų smarkiai leidos 
pro mus, kartu su kokiu negy
vu. Reginys buvo labai baisus 
ir liūdnas.

“Aš dabojau savo žmogų. 
Jis iš pradžių brido, bet paskui 
pradėjo plaukti. Jis pasiekė tą 
vietelę, ir kiti bestovinti vyrai 
pradėjo šaukti jam pasveikini
mo ašuksmus. Ach! kad tik jie 
nebūtų tai darę. Jisai dirbo 
sunkiai ir pagaliau pririšo vir
vę ant karvės ragų ir pradėjo 
plaukti prie kranto, laikydamas 
virvės antrą galą ir šaukdamas 
karvę, kad sektų jį. Lygiai ta
da, kada matėm, kad abidvi 
karvės plaukė paskui jį, kas 
nors pradėjo labai šaukti. Visi 
sužiurėjom, ir kaip mes pama
tėm vandenyje smarkiai bloš
kiantį didelį juodą dalyką, ta 
pati mintis atėjo kiekvienam. 
“Tiltas žuvo! Ir ach! tie rąs
tai! Kiekvienas pradėjo šaukt'. 
Gelbėkis! Paleisk jas — tegul 
jos sau eina! nerkis! nerkis! 
žmogau, žiūrėk!” Tai buvo 
šauksmas persergėjimo ir Ze
nonas girdėjo jį, — taip, jis
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Roosevelt teatre galima pa
matyti “They Drivė by Night” 
— ve.kąlas, kuris nurodo sun
kų gyvenimą tų trokų vairuo
tojų, kurie veža tavorą per i.- 
gas valandas, kada silpnesni, 
bet laimingesni vyrai ramiai 
mėga minkštoj lovoj.

George Raft ir Humphrey 
Bogart yra du tokie darbinin
kai. Ann Sheridan ir Gale Page 
lošia roles jų meilužių ir Bti- 
gart pačios. Ida Lupino prisi 
deda prie dramos su ypatingai 
sėkminga charakterizacija mei
lios pačios Raft boso, kuriai 
Raft patinka tiek, kad ji net 
draugiškumo tarpe Raft ir jos 
vyro nebepaiso.

Daug veiksmo — įdomios 
smulkmenos gyvenimo tų, “ku
rie naktį važiuoja”, supažindins 
jumis su amatu, apie kurį gal 
mažai teturite nuovokos. Ir kai 
ateityj teks pralenkti vieškelyj 
troką, jis ir jo vairuotojai tu
rės jums naują reikšmę, nes 
busite pergyvenę triūsūs ir 
ambicijas tų brolių, kuriuos 
Raft ir Bogart taip šauniai 
jums suvaidina veikale ‘They 
Drive by Night”.

Kitas veikalas, nurodant s 
jauną kovą su aplinkybėmis 
yra “We Who Are Young” su 
Lana Turner ir .John Shelton 
Apollo teatre.

Prie to '.pamatysit penkis 
kartonus Walt Klisney kuri
nius.

Tarpe jų matysite “Snow 
White”, “Ferdinand the Bull”, 
“3 Little Pigs”, “Ūgly Duckl- 
ing” ir “Donald’s Lucky Day” 
— taip kad bus gana linksmu
mo visai savaitei.

Suzana Viliutė.

MADOS
Veda Nelda Gražinte

Misinginė nauja rudeninė 
spalva

Ruda ir nauja spalva vadi
nama misinginė (brass) jau 
pasirodė ankstyboj rudininūj 
kolekcijoj, ši nauja spalva gra
žiai kombinuojasi su rudais 
pridėčkais, rudais kailiukais ir 
kitais rudais papuošimais. Jei
gu norite dėvėti tokią spalvų 
anksti rudenį, tad galima kom
binuoti su gražia žalia spalva 
ir turėsite tikrai puikų kostiu
mą.

girdėjo, bet jis nesuprato! Jis 
paskaitė tą persergėjimo šauks
mų kaipo šauksmą ir sveikini
mą už jo pasisekimą. Jis pake
lė savo galvą aukštai nuo van
dens ir triumfuojančiai jis pa
sisuko — į klaidingą pusę. Per 
vandenį sekė jį dvi plačios, š’a-
pios nosys ir keturios didelės, 
tamsios, pasitikėjimo pilnos 
akys; ir kuomet šypsena rodės 
jo .maloniam veide, tie rąstai 
mušė savo galingą |<irtį, kuris 
pasiuntė Zenoną į dugną su nu
laužta ranka, sprandu ir žan
du. Bet ir toj baisioj valandoj, 
tarp jo šypsenos ir mirties 
trenksmo — aš dėkoju jam iš 
pačios savo sielos gilumos už 
tai, kad jis vadino mane širde
le dar kartą prieš mirtį! Ir vai
keli, taip kaip aš giliai lindė
jau jo, taip tikrai aš maniau, 
kad mirtis buvo baisi — bet 
nebuvo, ne, 
nebuvo!

(Bus

kaip Dievą myliu, I rį kaipo lygią sau sesę lietu
vaitę, siekiančią vieno ir to pa-

daugiau) ties tikslo!

» (Tęsinys)
Smagu mąstyti, džiugu ste

bėti kaip musų senesnioji Lie
tuvos ateivių karta pavyzdingai 
veikia draugijiniam ar kultū
riniam veikime, bet dar sma
giau ir džiugiau patirti, kad 
pirmtakunų vietas užimti uoliai 
rengiasi jaunoji karta, kuri 
gimusi, augusi ir žymias pro
fesijas pasiekusi šioje šalyje.

Koks malonumas, kuomet 
musų žymus profeisonalai savo 
seikimu teikia didelę naudi 
mums! Kad glaudžiau susibur
ti, kad arčiau stovėti visko, kas 
lietuviška, musų žymi veikėja’, 
nenuilstama “Naujienų” mot. 
kyr. nuolatinė bendradarbė i? 
"Vaikas ir Mokykla” skyr. ve
dėja p-lė L. Narmontaitė, kuri 
kaipo mokytoja, teikia mums 
labai daug naudingų ir būtinų 
patarimų dėl musų mokyklinio 
amžiaus vaikų priežiūros, su
manė ir numatė, kad tai bus 
naudinga įsteigti Čikagos Lietu
vių Profesionalių Dr-jų.

Girtina, kad musų inteligen
tės profesionalės nesidrovėjo 
pasidalinti savo norais, gražiais 
siekiais ir kilniais tikslais su 
paprastomis darbo moterimis, 
kurios atvyko į Čikagą SLA 
seiman kaipo delegatės. šia 
proga buvo suruošti iškilmin
gi pietus pagerbimui jaunos 
lietuvaitės mokytojos O. Zors- 
kaitės ir senesnės kartos uolios 
veikėjos Dr. J. Baltrušaitienės. 
Į šių pagerbimo puotą buvo 
pakviestos ir kelios neprofesio- 
nalės viešnios.

Tiesa, kad šį įvykį galima 
pavadinti istoriniu, nes tai įvy
ko pirmų kartą.

Kokia laimė pabuvoti pana
šių moterų tarpe. Čia susirinko 
ir mokytojų ir advokačių, dak
tarių ir artisčių, visos draugi
jos nares, visos malonios, nuo
širdžios ir norinčios palaikyti 
glaudų kontaktą su visomis 
lietuvėmis kas jos nebūtų. Jų 
tarpe buvo ir p. N. Gugienė, 
kuri savo nuoširdumu, malonu
mu ir mokėjimu su visais gra
žiai sugyventi įsigijusi ne tik 
gražaus vardo, bet ir simpati
jos, taipgi p. B. Bagočienė, 
SLA prezidento žmona, kuri 
taipgi randa su kiekvienu ką 
pakalbėti ir malonioji p. Dauž- 
vardienė, Lietuvos konsulo 
žmona. Visos profesionalės ir 
viešnios tarė po žodį, vienos 
kivesdamos visas bendrauti, ža
dėdamos savo organizuotumu 
visame gelbėti ne lik moterims, 
bet ir visam kam, kas kultūrin
ga ir kilnu; kitos pasižadėjo 
gelbėti kuom galės ir sugebės, 
prašydamos visame vadovauti 
profesionales, šis malonus po
būvis buvo nors neilgas, bet 
mums moterims iš kolonijų, 
kuriose nėra panašių inteligen
čių, naudingas ir ilgai, ilgai at
mintinas. šis Čikagos lietuvių 
profesionalių susibūrimas yra 
girtinas, joms reikia tikrai 
gražiai palinkėti kuogeriausio 
pasisekimo, ištvermės ir kant
rumo eiti tolyn užsibrėžtu ke
liu. Lai jų darbo vaisiai visad 
bus mums pamoka ir pavyzdys 
gyvenime, kurį mes privalome 
tobulai suprasti ir reikale joms 
pagelbėti.

Gal kada nors ir mums kana
diečiams atneš rytojus nors 
vieną profesionalę, kurią rei
kia tikėtis priimsite į savo bu-

Nors labai gaila, lač.’au vi
sokie smagumai ir naudingu
mai artėja prie pabaigos.

Paskutinis 30 d. birželio sek
madienis, jis taipgi giliai iT 
tvirtai liks atminty, nes jis p. 
N. Gugienės buvo pašvęstas 
praleisti su kanadietėmis mote
rų skyr. tobulumo ir jo reika
lų bei bendradarbiavimo ap
kalbėjimui. Tarpe atsakingų 
mot. skyr. pareigūnių buvo ma
lonu pažinti ir p-Ię Z. Viliutę, 
rimtai teikiančią informacinių 
žinių apie kino veikalus. Rei
kia pripažinti, kad p-lės Viliu
tės nurodyti veikalai visad bū
na gražus ir naudingi pamaty
ti. Mes dėkingi už tai p-lei Vi
liutei ir prašome, kiek leis ga
limybė, palaikyti šią pareiga 
moterų skyriuje ir toliau.

(Bus daugiau)

MOTERIS KALBA

Newarkietė veikėja, Ieva 
Trečiokienė, per netoli tris me
lus vedusi Vienybes moterų 
skyrių, neseniai pranešė, kad 
tūlam laikui tas skvrius bus 
nutrauktas. Manoma, kad rude
nį ir vėl pradės rodytis ir teik
ti naudingų ir įdomių patari
mų ir žinių musų lietuvaitėms. 
Lauksime.

• •
P. Kavecklenė, Kauno ope

ros solistė, parašė naują dainą 
“Laikrodėlis“ skirtą mokyklų 
chorams.

• •
Musų nuoširdus sveikinimai 

dainių inkel-mokytojai Anelei 
Steponavičienei už jos darbo 
pripažinimų Chicagos ir apylin
kių Muzikos Festivalo Kontes- 
te. Praeito pirmadienio vakare 
Anelės mergaičių choras, susi
dedąs iš 23 jos mokinių, lai
mėjo antrą vietą moterų chorų 
skyriuje.

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Jeigu po kepimo žuvies arba 
naudojimo česnako virime no
rite tinkamai išvalyti skauradą 
arba puodą, įpilkite šaukštuką 
acto su trupučiuku vandens ir 
palaikykite ant ugnies. Visi 
kvapai išnyks iš indų.O 0 O

Prieš dėdami obuolius į pe
čių paimkite šakutę ir pradur- 
kite obuolius. Tada skurutės 
netruks, kuomet kepsite.

Kaimynka.

Maistas
▼ėda MORTA RUGIENI

Obuoliai
Želatinoj

1 dėžutė vyšninės želatinos
2 .puodukai verdančio vandens

• 6 obuoliai su cinamonu
V4 kvortos tirštos grietinės 
(vvhipping cream)
% puoduko druskuotų migdolų
Ištirpink želatiną verdančiam 

vandenyj. Sudėk obuolius į formas 
ir užpilk želatiną, šaldyk šaldytuve. 
Išėmus užpildyk vidurius suplakta 
grietine ir papuošk riešutais.

Obuoliai Su
Cinamonu

6 puodukai vandens
• 6 “Jonathan” obuoliai

10 centų dėžutę cinamono saldai
nių
Sudėk vandenin cinamono saldai

nius, užvirink ir maišyk kol ištirps. 
Sudėk nuluptus obuolius syrupan 
ir lengvai virink (neprivalo užvir
ti) iki suminkštės, apie 15 minučių. 
Vartyk mediniu šaukštu. Nusunk 
ir padėk atšalti.

f::__
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Bara Spaudą ir 
Inteligentus

— Musų i Skaitytojai —
Mums yra begalo skaudu 

girdėti apie tai, kas šiandien 
darosi musų tėvynėje, Lietu
voj. Sunku pasakyti kas bus 
toliau.

Kaip gaila, kad musų lietu
vių spauda yra tokia silpna 
ir nesugeba paduoti daugiau 
žinių! (Sugebėtų paduoti ir vi
sur jų gaudo, bet buvusioj Lie
tuvoj įvesta griežta cenzūra 
jokių žinių nepraleidžia. — 
Red.) Ir kodėl musų spauda 
nevaro dabar smarkesnę pro
pagandų prieš bolševikus, ypač 
dabartiniu laiku!

Čia reikia pasmerkti ir mu
sų lietuviškų inteligentijų, ku
ri yra apsileidusi, ginčijasi ir 
nesusivokia kaip kovoti biau- 
rių melų kampanijų kurių yra 
paleidę bolševikai. Ta musų 
inteligentija ir biznieriai, ku
rie pretenduoja į lyderius, tai 
tiesiog bijo savo šešėlo, bijo 
išeiti prieš elementų, kuris 
musų gerų lietuvių tarpe varo 
griovimo darbų ir mums vi
siems lietuviams gėdų daro! 
Tokius Andriulius, Bimbas ir

MARIJONA BURNEIKIENĖ
(po tėvais Sabeckaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 14 d., 8:30 vai. ry
to 1940 m., sulaukus 55 metų 
amžpus, gimus Telšių ąpskr., 
Žarėnų miestely.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Antaną, sūnų Martiną 
ir jo žmoną Bridget, dukterį 
Saiomiją .po vyru Bambose ir 
anūką Merlandą, kitas gimi
nes ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
21 W. llOth PI. ‘

Laid. įvyks šeštadienį, rugp.
17 d., 2:00 vai. po pietų iš na
mų j Tautiškas kapines.

Visi' A. A. > Marijonos Bur- 
, neikienės giminėąir,^raugai ir 

pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteiktai jai paskutinį 
.patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Sūnūs, Duktė, Mar
ti, Anūkas ir Gimines

Laid. dir. Doty, tel. Pull- 
man 0119.

%
Metinės Mirties Sukaktuvės

EMILIJA KILEVIČIENĖ 
(po tėvais Savickaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
15 d. rugp. mėn. 1939 m., su-/ 
laukus 46 m. amž., gimus Tau
ragės apskr., Juderenų parap., 
Šakėnų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Petrą, dvi dukteris Bro- 
nislavą ir Stanislavą, sūnų 
Vladislovą ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moters ir motinėlės 
bus laikomos šv. Mišios šv. 
Jurgio bažnyčioje 17 d. rugp. 
m. 1940 m. 7:00 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas. Mfes Tave Musų 
brangioji moteris ir motinėle 
niekuomet neužmiršime. Tu 
.pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes .ankščiaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus atei
nant!

Nubudę lieka.

Vyras, Dukterys, Sūnūs 
ir Gimines.

I n VFIk |2s“muTLU V Lili 10 Visas Pasaulio
Dalis

kvietkimnkas
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Mizaras mes ne tik kad netu-' 
rėtume toleruoti lietuviškame 
gyvenime, bet turėtume juos 
tuojau iššluoti laukan iš tar
po gerų visų lietuvių.

Skaityto jas

Pirmos Mirties 
Sukaktuvės

Emilija Kilevičienė
Šiandien sukanka lygiai mo

tai kaip kape ilsisi chicagietė 
Emilija Kilevičienė, palikusi 
giliam Ludesyj savo vyrų ir 
vaikučius. Jie jos kapų dažnųi 
gėlėmis papuošia, dažnai aplan
ko, rodydami jai didžiulį prisi
rišimų ir meilę.

Vėl.onė mirė sulaukusi apie 
46 metų amžiaus. Ji paėjo iš 
Judrėnų parapijos, šakėnų kai
me. Buvo tylaus, lėto budo ir 
turbūt niekad neužgavo kito 
žmogaus. Jos vyras, Petras Ki- 
levičius, buvo ir tebėra veik
lus draugijų darbuotojas ir kai 
kuriose eina atsakomingas val
dybos nar.o pareigas.

Šiais žodžiais norėjau trum
pai priminti velionės E. Kile- 
vičienės mirties sukaktuves ir 
tarti užuojautos žodį jos lin
dinčiai šeimynai. B. G.

*

Diena Iš Dienos
Gražiai Gyvenanti 
Lietuvių Šeimyna

Kankakee, III., mieste gyve
na seni lietuviai-naujieniečiai 
pp. John Kamni.skai, apie ku
riuos norėčiau keletą žodžių 
tarti. Jau 39-i metai kaip p. 
Kaminskas čia gyvena. Į Kan
kakee gyventi rodos atvažiavo 
kai tik atvyko Amerikon. Per 
su virš 30 metų jis dirbo vie
noj įstaigoj, New York Cen
tral gelžkelio šapose. Bet kai 
iš ten šapos buvo iškeltos, tai 
p. Kaminskas perėjo dirbti į 
Ęradley dirbtuvę, kuri priklau
so Sears, Roebuck and Com- 
pany bendrovei.

Pp. Kaminskai turi išauk įė
ję gražių šeimynų — 5 dukte
ris ir vienų sūnų. Visi yra 've
dę, visi turi savo nuosavybes 
ir gerus darbus, taipgi visi auk
lėja savo šeimynas. Taigi pp. 
Kaminskai turi nemažų būrį ir 
anūkų.

Jie yra malonaus budo žmo
nės, mėgsta apšvieta ir skai
tyti laikraščius.

Linkiu jiems geriausios lai
mės ir tolimesnio pasisekimo 
gyvenime. L. J. Pcszkus.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
James Kovas, 23, su Ruth

Kasti, 22
Charles Pocius, 23, su Jennie 

Mazzala, 24
John Masulunes, 24, su Lena

Niccolai, 21
Peter Barys, 57, su Mary 

Szczygrel, 46
Stanley Polick, 21, su Anne

Janettas, 18
Jchn Mackivitch, 34, su Char-

!otte Zakar, 24
Peter Guzis, 26, su Julia

Zekas, 21
Joseph Chiappettą, 27, su

Florence Janis, 36
John Norko, 62, su Mary Vi- 

cian, 59
John Jonaitis, 23, su Leoną

Thompson, 21
Alexan<Ier Kaugles, 29, su

Elizabeth Chirikas, 24
Stephen Rizek, 25, su An-j 

toinette Pocius, 23
Casimir Gustas, 27, su So

pinę Stodolny, 38
Adolph Jargel, 23, su Anna

Lush, 22
Joseph Skutas, 26, su Anne 

Bakutis, 22
Harry Bombis, 26, su Ce- 

cilia Norkus, 25
William Komarek, 36, su

NAUJIENOS, CJncagb, UI, 

• NAUJIENŲ-AOMF Tolenhoto
South Carolina ir Ge°rgia susilaukt didelio uragano, dėl kurio žuvo 35 žmonės. 

Nuostoliai sieks milijonus dolerių.

Įspūdingos Frances 
Ir Francis Tamoliu- 
nu Vestuvės 

c

Dalyvavo apie 400 svečių
Praeitų šeštadienį, rugpiučio 

10 dienų, senų ciceriečių Anta
no ir Valerijos Zalubų viena
tinė dukrelė Frances buvo su
rišta moterystės ryšiais su ci- 
cerieeiu jaunuoliu Francis Ta- 
mojiunu. Vestuvių apeigos įvy
ko 5 va.andų vakare šv. Anta
no lietuvių bažnyčioj, Cicero j. 
Liudininkais šio svarbaus įvy
kio buvo šie jaunuoliai: vy
riausia pamergė Josephina Ka- 
ssel su Bron. Tamoliunas; Ri
ta TamOiiunaitiė buvo “flovver 
giri ’; kitos pamergės —. Siel.il 
Scheive, Eleanor Oak, Gene- 
vieve Bolen ir Aldo,na Sadaus
kas iš De Kalb, III.; pabroliai— 
Walter Schieve, John Bolen, 
Aibert Buvidis ir Roy Petro.

Kaip jaunieji atrodė
Jaunoji buvo pasirengus bal

ta-suknele ir* turėjo baltų ro
žių ii’ orchidėjų pluoštų, o pa
mergės buvo pasipuošusios ru- 
žavomis “taffetta moirc” suk
nelėmis, tik “niaid of honor” 
dėvėjo mėlynos spalvos sukne
lę. Pabroliai buvo pasirengę 
formai juodais frakais. Jauna
vedžiai ir visa jų kompanija at
rodė labai puikiai. Draugų ir 
pažįstamų prie bažnyčios susi
rinko gana skaitlingai. Nealbo- 
jq nei lietaus, kuris vis kra pi
jo visus ir jaunavedžius vietoj 
apiberti ryžiais, gamta apibėrė 
lietaus lašais.

8 valandų vakare Warren 
Clyde Comniunily svetainėje, 
Cicero j, įvyko didžiulis balius. 
Jaunavedžiai atvyko 8:30 vai. 
vakare. Jų laukė apie 4 šimtai 
genčių ir draugų. Įžengus jiems 
į svetainę, mamytės Zalubienė 
ir Tamoliunienė pasitiko su 
duona ię druska. Vėliau jauna
vedžiai ir svečiai buvo papra
šyti į valgomąjį, kur buvo pri
rengti 5 didžiuliai stalai.

“Varžytinės”
Programo jr kalbų nebeinė- 

ginta sudaryti dėlei trumpaus 
laiko, nors keli svečiai ir pa
geidavo. Tik abu jaunavedžiai 
gražia lietuvių ir anglų kalba 
padėkojo visiems už dovanas 
ir atsilankymų į jųjų vestuves. 
Svečių ir viešnių buvo atvykę 
ir iš toliau, bet neteko sueiti į 
pažintį ir vardų nepaminėsiu, 
tad ^atleiskit. Kupiškėnai, veda
mi panelės Bęrnisės Laučiutes 
sutartinai trankė liaudies dai
neles, o biržėnai Medelinskas 
ir Valiulis su pagelbininkais 
traukė visokias dainas nepasi
duodami kupiškėnams.

Rodos, už visus linksmiausi,

Agnės Tumas, 33 i
Walter Kįtdpng, 37, su Mar-

tjha Dumroese, 39
Reikalauja
Perskiru

Joseph Perusich nuo7 Jeaą
Perusich

NAUJIENŲ-ACME Photo
COLORADO SPRINGS, Colo. — Wendell NVillkie ta

riasi su Landomi, buvusiu republikonų kandidatu į 
prezidentus 1936 m.

l=<aliio
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Atgarsis Apie 
“Naujienų” Radio 
Programas

Gerbianibfe3 “Naujienos”:
Džiaugiubši, kad. dabar kas 

sekmadienio rylą atsisukus ra
dio galiu išgirsti “Naujienų” 
radio programą. Smagu jų pa
klausyti, ir įdomu. Mėgstu tuos 
programas, taip kaip mėgstu 
“Naujienas”, kuriose randu ne 
tik daug žinių, bet visokių pa

buvo tai Juozas ir Ona Laučiš- 
kiai, nes tą dienų jie gavo šei
myniškų “paaukštinimų”, lai 
yra paliko seneliai.

Tai paliudijo tų dienų gau
tos telegramos nuo sūnaus Ai
bert Lauciškio iš Akron, Ohio, 
kad garnys pas juos užsukęs ir 
palikęs sveikutėlį sūnų. Aš ma
nau, kad kiekvienas iš musų 
jaustumėm linksmas, būdamas 
Lauciškių “batuose”.

J r taip užbaigom musų myli
mų jaunuolių Frances ir Fran
cis vestuves. Bendrai, vestuvės 
buvo smagios; gražios ir labai 
jaukios. Lai toks būna ir jų 
gyvenimas, tad visi galėsim pa
sidžiaugti. Tėveliai Zalubai ir 
ponia Tamoliunienė širdingai 
dėkoja visiems svečiams už at
silankymų, jaunuoliams tarna
vusiems už stalų ir visoms 
draugėms ir draugams, kurie 
pagelbėjo tvarkyti ar prisidėjo 
kitu kuo pagražinimui jų myli
mos dukrelės ir sūnaus vestu
vių. širdingai ačiū visiems.

Išvyko Mackinac šaipu
Teko patirti, kad. jaunave

džiai savo pirmomis šeimyninio 
gyvenimo dienomis pasidžiaug
ti išvyko į Mackinac Islandd 
Mich. Ten jie praleis savaitę; 
laiko. Grįžę Chicagon čia ap
sigyvens pastoviai, nes abu tu-’ 
ri pastovius darbus. Galima ti
kėti, kad ateitis jiems bus švie^ 
si. Linkim jiems mes visi* ge-: 
riausio pasisekimo jų naujam 
gyvenime. —P. B. 

siskaitymų, Moterų Skyrių ir 
daug visokių įdom ų dalykų. 
Jeigu ką nori sužinoti, tai žiū
rėk į “Naujienas” ir rasi. Tik
rai, jeigu mes visi lietuviai 
“Naujienas” skaitytume, tai vi
si butume,uapsišvielę, žinotume 
kas dedasi pasaulyj ir būtume 
daugiau vieningi.

Ačiū už programą ir ačiū už 
įdomaus laikraščio leidimą.

Barbora C.

... ....... *
TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

New City Furniture 
Mari Persikėle Į 
Modernišką Namą

1646-48 W. 47th St.
T0WN’ OF LAKE. — šioj 

kolonijoj jau virš keturi me
tai, randasi moderniška lietu
vių rakandų krautuvė. Savinin
kai šios krautuvės yra: William 
Kasmauskas ir William Bazar. 
Biznis jiems sekasi.

Šiandien jie savo krautuvę 
perkraustė į modernišką ir la
bai gražiai išpuoštą namą. 
Frontas namo taip šauniai iš
puoštas, kad yra ko pažiūrė
ti.

Dalina Dovanas
Vietos naujoj krautuvėj yra 

beveik antra tiek daugiau, nes 
užima du aukštu. Pasirinkimas 
rakandų didžiausias. Iškilmin
gas atidarymas tęsis net savai
tę laiko. Per tą laiką, kas pirks 
rakandus aj* ką kitą savo na
mams, gaus gražią dovaną. 
William Kasmauskas sako, kadi 
gražių dovanų bus daug išda
linta.

Jei man reikėtų ką nors pirk
ti namams, tai nieko nelauk
damas važiuočiau į New City 
Furniture Mart naują krautu
vę.' Čia netik kad prekės yra 
tinkamos ir didelis pasirinki
mas, bet ir kainos, iškilmingam 
atidarymui yra prieinamos.

šios krautuvės obalsis yra: 
Jus sutaupysite 40% kuomet

CLASSIFIED ADS.
—.................................... ■ ..... Į . .lioi ........ .. ■■■I. I I Į,| ,

PERSONAL 
Asmenų Ieško

MOTERIS PAJIEŠKO viduram- 
žiaus vaikino apsivedimui—Turiu 
biznį ir norėčiau, kad vyras taipgi 
butų pasiturintis.—Rašykite laišką. 
Box 2406, 1739 S. Halsted St.

FURNITURE-FIXTURE-VVANTED 
Rakandų ir įtaisų Reikia

REIKALINGAS vartotas geras 
hot water heat boileris dėl apšil
dymo 4 kambarių flato. Atsišauki
te 3936 So. Rockwell St.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO už bartenderį. 
Esu patyręs. Kalbu gerai angliškai. 
Tony, Seeley 7449.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina, švari, na
mams prižiūrėti. $15 savaitei. Išva
žiuoti iš miesto. 3445^ Jackson 
Blvd. Apartment 604.

REIKĄLINGA MERGINA bend
ram namų darbui, mylinti vaikus. 
Gyventi vietoj. Austin 1626.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkę Reikia

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
AEROPLANŲ

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

936-46 W. Chicago Avenue.

FOR RENT-1N GENERAL 
'Renddai—Bendrai

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

KAMPINĖ KRAUTUVĖ rendon, 
1135 W. 59th St. Tinka bet kuriam 
bizniui: Seniau buvo kriaučiaus ir 
valymo šapa.

SUSIRINKIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politi

kos Kliubo susirinkimas įvyks rug
piučio 15 d. svet. adresu 3600 W. 
North Avė., 7 v. vakare. Kliubiečiai 
nepamirškite atsilankyti.

—Valdyba

pirkaite musų krautuvėj.
Už kiek laiko jus pamatysi

te “Naujienose” didelį ir žy
mų šios krautuvės skelbimą. 
William Kasmauskas sako, kad 
jis turi puimti fotografijų sa
vo krautuvės ir įdėti į “Nau
jienas”, kad lietuviai pamaty
tų, kaip ji dabar atrodo.

Linkiu New City Furniture 
Mari krautuvėj dar didesnio 
pasisekimo naujoj ir moderniš
koj vietoj.

— Susiedas.

Užlaiko Gražią 
Valgyklą

Kada žmogus keliauji po pa
saulį tai visko užeini. - Pavyz
džiui, netikėtai sužinojau, kad 
adresu 506 West Pershing Road 
(39th st.) Mrs. B. Graužiunas 
su dukrele Aldona užlaiko ge
rų, švarią valgyklą. Ji nėra 
“classy”, bet viduj labai jau
ki, o kas svarbiausia, tai mai
stas labai geras. Beje, reikia 
neužmiršti, kad ir patarnauto
jos labai gražios.

.Susipažinom su p. Graužiu- 
niene ir suradom, netoli vieni 
kitų gyvenom, kur ji prmiau 
užlaikydavo valgomų daiktų 
krautuvę.

Sakau, švariai užlaikote val
gyklą. Jeigu neužlaikysi švariai 
ir prastą maistų duosi, atsakė, 
tai pati viena čia sėdėtum. 
Bet dabar, mata;, kiek čia biz
nio ir kiek darbininku dirba.

P-a Graužiunienė pridūrė, 
kad netrukus vietą perremon- 
tuos, pagrąžins.

Priminiau kaip bus su “Nau
jienų” prenumerata, kuri jau 
pasibaigė. “O labai ačiū, kad 
užėjote, aš nei minutei nega
liu išeiti. Aš dar ir už garsini-] 
mus kelis dolerius skolinga.”

Ten Ir šilimas
Padavė $20, bet kadangi ne

turėjau grąžos, tai nuėjau į 
gretimą taverną banknotų iš
keisti. žiuriu, Čia senas naujie- 
nietis p. Šilimas. Jis neseniai 
čia atidarė biznį ir visai gerai 
varosi.

Kur neisi, lietuvių visur už
tiksi. > P. S.

WHDLESALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai 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., Chi- 
cago, III. Phone Republię 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNA pardavimui — arba 
priimsiu partnerį — dėl ligos.

Šaukite Vincennes 2275

REAL ESI ATE FOR SALE 
N amai-žeme Pardavimui

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėti po 
$25 į menesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak ParK, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box D 496, 
1739 So. lialsted St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūras, 
extra lotas, kanvasu dengtos sienos, 
tailo voninė, 2 karų garažas, arti 
bažnyčios, high school ir pradinės 
mokyklos. Bušų ir gatvekarių lini
jų patarnavimas. 1851 W. Garfield 
Bivd. Šaukit Boulevard 0710.

2 FLATŲ MEDINIS, 1932 So. 
Desplaines St. Greitam pardavimui 
$9UU. Išmokėjimai. F. C. Freid, 1720 
So. Racine Avė.

BARGENAS, dailus namas, 7 
kambariai; cash, mažas morgičius, 
didelė renda, mokykla, bažnyčia. 
6145 So. Rockvvell St.

PARSIDUODA geram stovy mū
rinis namas Marquette Parke su 
ekstra lotu šaly, 2 karų garadžius. 

i Del platesnių informacijų kreipki
tės 6636 So. Talman Avė., 1-mos 
lubos.

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

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS
Marquette Parke, ant Rockwell, 

netoli 68-tos, 2 flatai po 4 kamba
rius kiekvienas. Medinis namas, 
cementuotas beismentas, garažas. 
$3900. Mažas įmokėjimas.

Mes turime kitokių bargenų ir 
mainų.

C. P. SUROMSKIS 
6921 S. Western Rcp. 3713

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS NAMAS prie grįsto ke
lio. Parduodamos vištos, kiaušiniai, 
daržovės. Tik $200 cash, $25 į mė
nesį. 15 mylių nuo vidurmiesčio. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. K 90.

%

AUTOS—1RUCKS FOR SALE 
Autoinobiliai ir Trokai Pardavimui

Mes Tiesiog Neturime 
Vietos Visiems Savo

Karams
TODĖL JUOS 
IŠLEIDŽIAME

Geriausi automobiliai 
Žemiausiomis kainomis

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

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

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

Atlankykite musų bizniavietę. 
Musų gabus ir mandagus sėlsmonai 
laukia jūsų. Atdara vakarais iki 10. 
Geri mainaiį lengvi išmokėjimai.

PARKWAY OLDS
5207 W. Cermak Road 
Cicero 1037 — Lawn. 4422

Siel.il
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Klausimai Pilietybės 
Reikalais

K. — Aš pirmas popieras iš
siėmiau 1923 m. Ar aš galiu 
dabar gauti antras?

A. — Norint tapti piliečiu 
tarntai dabar reikia iš naujo 
įsigyti pirmas popieras, nes tos, 
kurias turit, jau negeros. Pir
mos popieros geros tiktai per 
7 metus.

K. — Mano žmona yra č'a 
gimus pilietė. Ar ji prarado pi
lietybę, kai už mane ištekėjo? 
Aš esu nepilietis.

A. — Ne, ji kaip buvo, taip 
ir yra pilietė. Kadangi ji pi ie- 
tė, ir tamstai bus lengviau įgy
ti pilietybę. Jums reikės tik 
antras popieras.

K. — Mano vyras gavo pilie
tybės popieras prieš 10 metų 
bet jau 5 metai kai mudu di- 
vorsuoti. Ar aš esu pilietė?

A. — Ne, tamsta nesi pilietė 
ir niekad nebuvai piliete.

K. — Mano tėvai mane išve
žė iš Amerikos, kur aš gimiau, 
į Lietuvę, kada buvau 2 metų. 
Pernai būdamas 20 metų am
žiaus, grįžau Amerikon. Ar 
man reikės daryti aplikacijų 
dėl pilietybės?

A. — Ne, išvažiuodamas iš 
Amerikos tamsta nepraradai 
savo teisių kaipo čiagimis. Ga
lėsit balsuoti kai turėsit 21 
metus amžiaus.

K. — Aš atvykau į Ameriką 
su savo motinėle 1935 m. Da
bar turiu 17 m. amžiaus. Ar aš 
galiu dabar gauti pilietybės po
pierius?

A. — Dabar gali padaryti ap
likaciją dėl pirmų popierių, o 
juos gavus tamsta turėsi lauk
ti kol sueisi 21 m. prieš prade
dant ieškoti antrųjų popierių, 
tai yra galutinos pilietybės.

PAGALBA PILIETYBĖS 
REIKALU

Turintieji klausimų apie .pi
lietybės reikalus arba norintie
ji išpildyti pilietybės aplikaci
jų blankas galite kreiptis į 
“Naujienų” raštinę, dienos lai
ku ir vakarais iki 8 vai., o šeš
tadieniais iki 5 vai.

60,000 Kareivių 
Manevruose

Vyksta Wisconsine
Karo vadovybė Chicagos dis- 

trikte pagaliau suorganizavo 
apie 60,000 kareivių prie Spar
tos, VVisconsine, ir jau pradė
jo ten plačius manevrus, kurie 
užtruks i mažiausia porą savai
čių laikei.

Manevruose dalyvauja Illi
nois irM>eptynių kitų valstijų 
nacionalės gvardijos, taipgi ke
lios dalys reguliarės armijos.

Manevrams vadovauja leir. 
gen. Stanley H. Ford, Chicagos 
kariško distrikto komandantas.

Lietuviai
Prie Illinois nacionalės gvar

dijos priklauso nemažas būrys 
Chicagos lietuvių. Tarp jų, J. 
Grušas, muzikontas, yra vieno 
korpuso trimitininkas. Senas 
gvardijos narys yra ir č agimęs 
jaunuolis-lietuvis Louis John- 
sonas, veiklus keliose jaunimo 
organizacijose.<

Tyrinės Maisto 
Pramonę

Teisingumo departamentas 
Washingtone paskelbė, kad ne
trukus pradės tyrinėti Chica
gos stambias maisto korpora
cijas, ypač didžiąsias firmas 
mėsos bizny j.

Departamentas tvirtina, kad 
mėsos/ pramonėj yra susidaręs 
trestas, kuris pagal norą kil
noja kainas vartotojams, o 
įvairiomis priemonėmis jas nu
muša supirkdami galvijus iš 
ūkininkų.

Debatai senate dėl įvedimo visuotinės karo prievolės.
NAUJIENV-ACME Telephoto

Sako, į Kaukazą 
Gabena Merginas 
Iš Lietuvos

Radio Žinios iš Londono 
Apie Lietuvą

Vienas “Naujienų” skaityto- 
as mums praneša, kad besi- 
ilausydamas radio žinių iš 
Londono, Anglijos, jis girdėjo 
sekamą pranešimą: (Redakci- 
ai jo neteko girdėti, tad ži

nios autentiškumo negalima 
patvirtinti.)

Londono radio, sako tas 
skaitytojas, padavė žinią iš 
Stockholmo, Švedijos, kad vie
na atstovybė Maskvoj, turbūt 
Jungtinių Valstijų, gavo laiš- 
<ą nuo jaunos lietuvaitės mo- 
cytojos, kuriame ji šaukiasi 
pagalbos. Ji rašo iš Kaukazo 
ir sako: “I am a young school 
ecber fnom Lithuania. There 

are three bundred of us, girls 
’roni Lithuania. We werc 
prought here today and now 

we are told tbat we are to be 
sent to a soldiers’ camp.”

Tai štai kur, sako mus in- 
’orm įjojantis skaitytojas, jau
nos Lietuvos dukterys atsidū
rė! Sovietai yra pasiryžę išnai
kinti Lietuvos jaunimą.”

Masiniai Areštai
Ta pati Londono radio sto- 

is praneša, kad įsigalėjusi 
sietuvoj ir kitose pabaltos ša- 
yse rusų armija pirmiausiai 
pareikalavo ginklus nuo visų 
gyventojų. Grąsino mirtim už 
reikalavimo nepildymą. O kai 
ginklus atėmė, tai tuoj prasi
dėjo masiniai areštai. Arešta
vo žmones nakties metu, trau
kė iš lovų. Areštavo ne vien 
vyrus, bet ir merginas.

Lietuvaitės laiškas iš Kauka
zo, jei autentiškas, tai tą fak
tą apie merginų areštus pa
tvirtina. Rs. .

Išrinko Lietuvaitę 
Rep. Iškilmių 
“Karalaite”

Suėmė Dar Keturis 
“Įtartinus” 
Unijistuš
Padarė Kratą Maliorių Unijos 

Raštinėj
Vakar pol ei j a ir prokuratū

ra tęsė toliau “karą”, paskelb
tą gengsteriams ir raketieriams, 
kurie yra įsigalėję Chicagos 
unijose. •

Po kratų ir areštų 'valgyklų 
ir viešbučių darbininkų, taip
gi bartenderių unijų rašt'nėse, 
policija vakar aplankė kelias 
maliorių unijas ir ten kratąs 
pakartojo. Taipgi padare ketu
ris areštus. Kratos buvo pa
darytos raštinėse ad. 222 North 
Well.s (lokalus 147) ir 1446 
Adams street, kur randasi uni
jos distrikto taryba.
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Prokuratūra sako, kad ma
liorių unijas turi užvaldęs 
Danny Stanton, Capone laik į 
butlegeris. Jis kontroliuoja apie 
2’9-is lokalus. Kitas Capone sė
bras, Frank Nitti, kontroliuo
ja viešbučių ir valgyklų dar
bininkų uniją.

Areštuotieji maliorių unijos 
.perdėtiniai yra Arthur W. 
Wallace, distrikto iždininkas- 
,sekretorius; William O’Connor, 
užveizda; Evar Anderson, loka- 
lo 147 sekretorius, ir David 
W. Kelly, prezidentas.

Vaikams Pavojinga 
Žaisti Gatvėj
Du Automobiliai Suvažinėjo
Bežaizdama gatvėj po auto

mobiliu pakliuvo ir buvo sun
kiai sužeista 6 metų mergaitė 
Caroline Lūkės, nuo 2328 N. 
Kostner avenue. Guli Belmont 
ligoninėj. Nelaimė įvyko prie 
Kostner ir Belden gatvių kam
po- < ' ,t
Automobilio vairuotojas, Frank 

Riger, 24, 5443 Diversey avė., 
buvo apkaltintas neatsargiu va
žiavimu.

Taipgi bežaizdamas gatvėj 
po automobiliu pakliuvo 3 me
tų berniukas Raymond John
son, 1405 West Harrison street. 
Jis irgi buvo sunkiai sužeistas.

Audra Patvindė 
Skiepus Westsidėj

Vakar apie 12-tą dieną au
dra ir didelė l'utis užliejo daug 
gatvių Westsidėj, taipgi patvin
dė daug skiepų, ypač priemies
čiuose į vakarus nuo Chicagos. 
Berwyno rotušėj darbininkai 
turėjo braidyti keturių colių 
vandenyj.

Audra padarė nemažai nuo- 
stol ų nuosavybėj.

Kitose Chicagos miesto da
lyse audros metu lengvai pa- 
lynojo.

Iš tarpo 2’00 kandidačių jau
na lietuvaitė užvakar vakare 
buvo išrinkta “Miss Columbia” 
— karalaite republikonų iškil
mėms, kurios įvyks Elwoode, 
Ind anoj ši šeštadienį. Iškilmė
se ji ves Cook apskričio repub 
likonų delegacijos paradą.

Tas “Miss Columbia” titulas 
teko 19 metų p-lei Robertą Lu- 
cas, 1543 North Talman avenue. 
“Birutės” choro narei. Jį yra 
baigusi Schurz high school mo
kyklą ir dabar lanko vieną Chi
cagos mokyklą ‘profesionalėms 
modeliams.

šeštadienį Elwoode Wendell 
L. Willkie priims republikonų 
partijos nominaciją į preziden
tus ir oficialiai atidarys rinki
minę kampaniją.

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicigos mies
to Sveikatos Departamente).

DRISH, Carol, 2004 Van Ba
reli street, gimė liepos 19, tė
vai: William ir Rose.

PETKIEWICZ, Stella, 5616 
West 64th street, gimė liepos 
28, tėvai: Alexander ir Stella.

GREGUTIS, Mary Ąrlene, 
2745 West 43rd street, gimė 
liepos 29, tėvai: Adolph ir 
Ruth’.

KAMINSKI, Edward J., 6810 
South Bishop street, gimė rug
piučio 8, tėvai: Frank ir So- 
phie. D°

DEBEIKIS, Robėri A., 2008 
West 21 street, gimė liepos 7, 
tėvai: Joseph ir Ajpna.

Pagerbs Mirusį 
Vilniaus Rabinų

 jt

Vakar vakare Anshe Kneseth 
Israel sinagogoj, Douglas bul
varas ir Homan: a'venue, įvyko 
visų Chicagos žydų grupių su
rengtos gedulo pamaldos pager
bimui Chaim Aizer Grodzen- 
skio/-'garsaus Vilniaus rabino, 
kuris mirė pereitą penktad e- 
nį.

Grodzensky buvo .skaitomas 
pasaulinio maštabo žydų veikė
ju ir lyderiu. Jis mirė širdies 
liga, kaip sako pranešimai, “be
dirbdamas pagerinti būklę sa
vo žmonių, pakliuvusių po ru
sais”'. 1'

John Yucius Pralai
mėjo Kumštynes

Lengvo svorio kumštininkas 
John Yucius iš Northwest Ath- 
letic kliubo užvakar vakare pra
laimėjo kumštynes su Frankie 
Kidd, iš Downers Grove. Kum
štynės įvyko Legppn stadione. 
Yucius ir Kidd yra mėgėjai.

Du žuvo Lėktuvui 
Sudužus ‘

Prie Round Lake, apie 15 
mylių į vakarus nuo Waukega- 
no, du žmonės žų*vo, kai lėk
tuvas, kuriame abu skrido, nu
krito ir sudužo. Lakūnas buvo 
Arno H. Kunau, užveizda air- 
porto prie* Goįf Road ir Mil- 
waukee, o jo liepei vis, Willard 
Zimmerman iš .Northbrook.,
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Prigėrė Iššokusi 
Iš Laivo
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Chicagon vakar buvo atvež
tas kūnas jaunos detroitietės, 
Hele$ Sauders, kuri prigėrė iš
šokusį iš laivo “S.S. South Ame
rican” j Michigan ežerą prie 
Ludingtono, Mich. Nusižudymo 
priežastis nežinoma.

Lietuvis Užima 
Svarbia Vieta C v
Didžiulėj Korp-joj
Vienas perdėtijnių Montgomery 

Ward firmoj
Dažnai skundžiamės, kad lie

tuviai menki biznieriai ir ne
gauna progos prasimušti į al- 
sakomingas vietas didžiulėse 
korporacijose.

Tas ne visai tiesa. Lietuvių 
yra visur, kad ir labai aukšto
se vietose.

•Štai, Mongomery Ward and 
Co. bendrovė, ten dirba šim
tai lietuvių ir lietuvaičių, bet 
retas jų turbut žinojo, kad vie
nas tos įstaigos perdėtinių yra 
jų tautietis, lietuvis.

Kalbame apie p. J. G. Ja- 
son’ą, kurio oficialis titulas yra 
“Sales Manager, Metropoli tau 
area”. Jis rūpinasi firmos apy
varta ir biznio augimu Chica
gos distrikte, kuris apima kelių 
šimtų mylių teritorijos, plotą.

Turi 250 darbininkų
Po juo dirba apie 250 darbi

ninkų. Visi jam atsakomingi ir 
nuo jo instrukcijas darbui gau
na. Jis yra labai gerbiamas 
bendrovės direkcijos, kuri tiki
si iš p. Jason’o susilaukti lyde
rio bendrovės reikalams vesti 
ateityje.

P-o Jason’o lietuviškoji pa
vardė yra J. Jasinskas. Jis yra 
suims senų Chicagos lietuvių 
biznierių ir veikėjų, pp. Jasin- 
skų, kurie dabar užlaiko mais
to krautuvę adresu 5258 South 
Union avenue.

Neseniai p. Jason-Jasinskas 
visiems savo 250 darbininkų 
buvo surengęs išvažiavimą į 
Crystal Lake ežerą, tuom atsi
lygindamas jiems už rūpestin
gą ir gerą darbą jo departa
mente.

Taigi lietuviai gali prasimuš
ti į viršūnes, kad ir didžiausio
se Amerikos biznio įstaigose.

W. M.

Išsidegino Akis 
Rūgštim

Bevalydamas geležinę statinę 
su hydroflourine rūgštim akis 
išsidegino 42 metų langų plo
vėjas Floyd Van Sickle, nuo 
1409 N. Ashland avenue. Dak
tarai Henrotin ligoninėj banr 
do jam regėjimą išgelbėti, bet 
abejoja ar pasiseks. Bevalant 
statinę Van Sickle akis aptaš
kė rūgštim.

VAKAR CHICAGOJE
9 Po audros apie menesį lai

ko atgal Mrs. Vai Headenburg, 
5923 North Kcstner avenue, 
geros širdies moteris, atrado 
gatvėj gulinčius tris mažus 
sniegenas (robinukus). Vėtra 
jų lizdą nuputė. Pagailo jai 
paukščiukų, parsinešė juos na
mo. Lesino juos malta mėsa ir 
visokiais skanėsiais. Bet dabar 
moteriškė negali paukščių nusi
kratyti. Visi trys nutuko, pa
sidarė riebus kaip spirgučiai • ir 
tingi skristi. Moteriškė kelis 
kartus juos buvo išnešusi į par
ką, bet visi trys grįžta atgal 
ir nutupę palangėj prašosi vi
dun ir prašo- maltos mėsos. Ir 
jie eina vis riebyn.

• Prie Thomas street ir 
North Leamington avenue šir
dies ataką gavęs mirė gatve- 
karių konduktorius William 
Knight, 5428 Augusta bulva
ras. Buvo 50 metų amžiaus.

• Iš vieno kambario Morri- 
son viešbutyj nežinomi vagiliai 
pasivogė 38 brangias moteriš
kas suknias, kurios priklausė 
vienai suknių firmai. Vertė sie
kė kelis šimtus dolerių.

e 41 metų ūkininkas Ver-

Paskutinis Rudens 
Piknikas “Naujos 
Gadynės” Labui

Sekmadienį įvyksta 
“Field Day”

Šį sekmadienį, rugpiučio 18 
d., įvyks paskutinis didelis p’k- 
nikas, kartu ir keturių chorų 
programas ir visokie lankos 
žaidimai Liberty Grove darže, 
Willow Springs, III.

šiame piknike susirinks visi 
geros valios žmones, kurie rau
donų akinių nedėvi, ir dar kar
tą parems musų pažangiąją 
spaudą — “Naujos Gadynės” 
laikraštį, kuris yra leidžiamas 
Brooklyne. Įžangos nebus. Do
vanų laimėsit daug. Bukit visi 
kas galit.

Mes turime pasirodyti, kad 
mes suprantame kokie laikraš
čiai yra verti musų paramos. 
Pats piknikas bus jūsų pačiu 
naudai. Ko jus patys neatsive- 
šit, tai tą gausit nuo pikniko 
rengėjų. Nepamirškit, kad visi 
esat užkviesti būti. —VBA.

Rugsėjo 8. SLA 178
Kuopos Piknikas

Ryan Miške, prie 87th ir
Western

MOUNT GREENW0()D. -- 
Sekmadienį, rugsėjo 8 d., Ry- 
an’s miške, prie 87th ir Wes- 
tern avenue. ivyks gražus šei
myniškas S.L.A. 178 kuopos 
piknikas.

Tai bus pirmas toks šaunus 
Mount Greenwoodo lietuv'ų iš
važiavimas. Visi turės progos 
ten šauniai praleisti laika, gerų 
dovanų laimėti ir smagiai pa
sišokti. Bus ir komiškas vadi
nimas, kuris, sako, atvaizduos 
kas atsitiko kai avis savo gy
vybės apgynimui pasisamdė vil
ką už “advokatą”.

Taipgi įvyks prakalbos, ku
riose kalbėtojai paaškins vė
liausius Lietuvos įvykius.

Taigi, vietos ir musų apylin
kių lietuviai, nepraleiskit pro
gos šiame pikn’ke dalyvauti.

Kauno Katalikas.

T0WN OF LAKE. — Dėl 
nežinomų priežasčių kilęs gais
ras padarė apie $9,000 nuosto
lių Central State Eęuipment 
Corporation sandėly j, adresu 
4732 South Hoyne avenue. Ug
nis sunaikno daug įrengimų 
ir apdegino keturis vagonus.

Ugniagesių departamentas 
gaisrą tyrinėja.

non Wie!ing sunk ai susižeidė 
nukritęs po važiuojančiu Alton 
linijos traukiniu prie Wilming- 
ton, III. Abi kojos buvo nu
laužtos. Wieling gyvena Bloo- 
mingtone, McLean apskrity j.

• Du berniukai, 9 metų Ri- 
chard ir 4 metų Ronald Win- 
berly, 152 West Superior street, 
buvo skaudžiai apdeginti, kai 
įmetė degtuką i tanką gasoli- 
no, prie kurio žaidė. Gasolinas 
apdegino jiems veidus ir nu
svilino plaukus. Abu guli Hen
rotin ligoninėj.

e Antanas A. Olis, advoka
tas ir Illinois republikonų par
tijos lietuvių skyriaus viršinin
kas organizuoja lietuvių eks
kursiją į Elwood, Ind., kur Šeš
tadienį įvyksta republikonų 
kandidato į prezidentus, Wen- 
dell Willkie, kampanijos atida
rymas.

O Iš 17-to aukšto Fort Dear- 
born viešbučio, 117 West Van 
Buren, iššoko ir užsimušė Mar
tin K. Ash, Chicagos real-esta- 
tininkas nuo 3604 Pine Grove 
avenue. Jis buvo 39 metų am
žiaus. Nusižudęs dėl nepasise
kimų biznyj.

e Po girtuokliavimo orgijos 
adresu 157 Eugenie street, per 
trečio aukšto langą iškrito ar
ba buvo išstumta 30 metų mo
teriškė, Poily Ccrey, buto sa
vininkė. Ji mirtinai susižeidė. 
Policija suėmė kamantinėjimui 
dailininką VVilliam Ogden, ku
ris įvykio metu buvo kamba
ryj.

• Už vogimą pin’gų iš pa
što dėžučių buvo suimtas 25 
metų Nicholas Demetracakis, 
buvęs St. Charles kalėjimo ka
linys, ir jo 20 metų mergina, 
Marge Ahrens. Vogtais pini
gais jie gyvendavo puošniau
siuose Chicagos viešbučiuose ir 
mėtydavo stambias sumas ka
baretuose ir restoranuose.

• Ties namu, adresu 5433 
Tell street, Hammonde, vakar 
anksti rytą sprogo bomba. Vi
si langai buvo sutriuškinti, bet 
pats namas ir namiškiai išliko 
sveiki. Ten gyvena Frank Mc 
Cov, biznio agentas Structural 
and Ornamentai Iron Workers 
unijai.

• Vyrams tenka mokėti ali- 
moniją savo buvusių žmonų vi
sokiems reikalams, bet šitokio 
reikalo turbut dar niekad ne
buvo. Apskričio teisėjas Nelson 
prite’sė Herman Belfus’ą, 56 
metu chičaffietį, mokėti buvu
siai žmonai $12 kas savaitę jos 
didžiuliam šuniui kaulų ir mė
sos pirkti.

• Suradusi, kad ji “pasau
liui nereikalinga ir nenaudinga” 
41 metų moteriškė Elizabeth 
Taylor mirė išgėrusi doza nuo
dų. Ji gyveno adresu 2017 Cle- 
veland avenue. Paliko ilgą ras
ta, kuriame aiškina kaip savo 
išvadų priėjo ir kodėl nusižudo.

• Prie 81-mos ir Morgan 
sus kūlė keleivinis automobilis 
ir didelis autobusas. 10 auto
buso keleivių buvo gerokai su
krėsti, bet išliko sveiki, o pri
vatinio automobilio vairuotojas. 
Frank Resel, 5524 S. Honore 
street, guli ligon nėj sunkiai su
žeistas. Autobuso vairuotojas, 
Charles Bournazos iš Worth, 
III., buvo suimtas už neatsar
gų važiavimą.

• Rūbų spintoj savo bute 
pasikorė 66 metų moteriškė, 
Mary Dolejsi. Apie trys metai 
atgal ji prarado regėjimą. Gy
veno adresu 3735 South Ridge- 
way avenue. Jai regėjimą gra
žinti tegalėjo operacija, bet mo
teriškė labai jos bijojo.

• Cook apskričio ligoninėj? 
mirė James Janetos, chicagie- 
tis nuo 1023 Madison street, 
kurį žmona pirmadienį pašovė 
už atsisakymą grįžti su ja gy
venti. Ji pati nusišovė.




