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VOKIEČIAI PUOLA PAČIA STIPRIAUSIA 
BRITU IMPERIJOS TVIRTOVE

Puolimai kasdien didėja skaičiumi 
ir intensingumu

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Paskutinės telegramos sako, 
kad vakar vokiečiai puolė An
gliją tūkstančiais lėktuvų. Pie
tų Anglijos uostai pulti be su
stojimo, o pavakare didelis vo
kiečių oro laivynas puolė Lon
doną. Bombos buvo išmestos 
pietinėje Londono dalyje ir pa
garsėjusiame Croydono aero
drome.

Vokiečiai puolė Skotlandiją, 
po visą Angliją šimėtytus ka
ro pramonės centrus, Temzės 
žiotis, o taip pat ir pačioje 
šiaurinėje dalyj esančius mies
tus. Patys anglai tvirtina, kad 
niekad Anglija nebuvo puolama 
tokiomis stipriomis karo jėgo
mis, kaip vakar.

Vokiečiai pirmon eilėn sten
giasi pulti anglų aviacijos ae
rodromus, bet tas jiems nela
bai vyksta. Anglai pasimokino 
iš lenkų ir francuzų nelaimės. 
Anglai vienoje vietoje nelaiko 
lėktuvų. Juos turi išmetę po vi
są kraštą labai mažais kiekiais. 
Jeigu vokiečiams *4r ~ pasiseka 
sužinoti kur yra naujas aęro- 
d r amas, nuostolių labai mažai

Vokiečiai vartoja 
ilgavamzdžius 

kanuoles
LONDONAS, Anglija, rugp. 

15 d. — Buvo keliama abejo
nės ar vokiečiai vartoja ilga- 
vamzdžias kanuoles per kanalą 
šaudyti ar ne. Anglų karo eks
pertai šiandien pranešė, jog vo- 
k’ečiai vartoja minimas kanuo
les. Jie tai sprendžia iš šovi
nių skeveldrų. Mestų aviacijos 
bombų skeveldros yra kitokios 
negu kanuoles šovinių. Vokie
čiai stengiasi didelėj aukštu
moj laikyti orlaivius, kai šau
doma šiomis kanuolėmis. Iš vie
nos pusės, vokiečiai nori ap
gauti anglus, o iš kitos pusės, 
orlaivis reikalingas šūvio tiks
lumui nustatyti. Orlaivis ob
servuoja kanuoles šuvius ir ra
di j aus pagelba praneša reika
lingas padaryti pataisas.

Didelis akcidentų 
skaičius 

LONDONAS, Anglija, rugp. 
15 d. — Pranešama, kad pra
eitą mėnesį Anglijoj mirė daug 
daugiau žmon ų nuo automo
bilių negu nuo vokiečių bom
bų. Automobiliais užmušta 578 
žmonės, tuo tarpu vokiečiai už
mušė tiktai 258. Karo metu 
vairininkais tapo daugelis ne
prityrus ų žmonių. Be to, ka
riškiai dažnai perdaug skuba ir 
dėl to įvyksta akcidentai.

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

Mažas debesuotumas, gali
mas lietus -su griaustiniu.

Saulė teka 5:58 v. r., leid
žiasi 7:51 v. v.

padaro, nes ten suranda ne 
daugiau trejeto orlaivių.

Vakar vokiečiai padarė An
glijai didelius nuostolius. Bet 
anglai iš savo pusės nesėdėjo 
rankas sudėję. Penktą valan
dą vakaro anglų karo ministe
rija pranešė, kad jiems pavy
ko nuo pat ryto numušti 55 
vokiečių orlaivius. Iš savo pu
sės jie neteko tiktai septynių 
orlaivių.

Anglai smarkiai bombardavo 
visus Francuzijos uostus, iš 
kur manoma, kad vokiečiai 
stengsis pradėti invaziją. Uo
stuose padaryti dideli nuosto
liai. Sukelti gaisrai matosi nuo 
Anglijos krantų. Anglai bom
bardavo vokiečius trims šim
tais lėktuvų.

Patys vokiečių pranešimai 
sako, kad vokiečių orlaiviai tu
ri labai stipriai kautis su an
glų lakūnais. Juo gilyn j An
gliją skrenda vokiečių lėktuvas, 
tuo smarkiau jis turi gintis.

Anglai žino, jog yra prasi
dėjusi sprendžiamoji kova ir 
visi yra pasiryžę tą kovą tęsti 
ligi pergalės.

ChurchilI atsikerta 
reakcionieriams

LONDONAS, Anglija, rugp.
15 d. — Įvyko labai aštrus su
sikirtimas tarp ChurchilI ir vie
no parlamento nario, kai šis 
padarė meisteriui pirmininkui 
paklausimą apie “penktos kolo
nos“ agentų gaudymą turtin
gųjų sluoksniuose. ChurchilI 
davė gerą paaiškinimą, tvirtin
damas, kad dabar Anglija esan
ti saugesne, negu buvo prieš 
keletą mėnesių. O kai tas na
rys dar daugiau pradėjo klau
sinėti, tai Church 11 jam atsa
kė: — Jeigu butum kreipęs 
daugiau dėmesio į mano pareiš
kimą, jeigu butum manęs taip 
klausęs kaip klausydavai ir ma
ne puldavai, kai prieš karą aš 
reikalavau padidinti Anglijos 
ginklų jėgas, tai šio reikalo 
daugiau nebūtum kėlęs. Atsto
vas nutilo, nes prieš karą jis 
sakė, kad Anglija neprivalo pa
didinti savo karo jėgų.

Šiandien vokiečiai 
silpniau puola

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
15 d. — Vok’ečių vyriausybe 
praneša, kad blogas oras yra 
žymiai sustabdęs vokiečių puo
limą. Vis dėlto, vokiečių avia
cija šiandien puolė anglų uo
stus, pramonės centrus, aero
dromus ir orlaiviams trukdyti 
balionus. Anglai visą laiką skel
bė, kad Vokiečiai, nepajėgę iš
lipti Anglijoj prieš rūgs. 15 d., 
negalės Anglijos jau paimli, 
šiaurės jura pradeda smarkiai 
šėlti ir sunku kareivius ja ve
žioti. Ligi rūgs. 15 yra dar vi
sas mėnuo.

Goeringas gavo nau
ją uniformą

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
p’učio 15 d. — Hitleris šian
dien pasikvietė maršalą Goe- 
ringą ir jam oficialiai perdavė 
naują maršalo uniformą, kurią 
prižadėjo Reichstage sakytoj 
kalboj. Nei viena vokiečių ka
riuomenės karin’nko uniforma 
neturi tiek blizgučių, kiek ši 
nauja Goeringo uniforma. Uni
formos perdavimo ceremonijo
se dalyvavo keletas naujai pa
keltų Vokietijos maršalų, bet 
jų tarpe nebuvo artimiausių 
Goeringo bendradarbių. Marša
lai Milch, Spcrrle ir Kessellring 
negalėjo apleisti fronto, nes vo
kiečių aviacija smarkiai vei
kia.

Susitarta dėl britu 
apleistų pozicijų

ŠANCHAJUS, Kinija, rugp. 
15 d. — Pasitarimų metu Ame
rikos juros viršininkui pavyko 
susitarti su japonų karo va
dais dėl sargybų britų apleis
tose Šanchajaus pozicijose. Vie
ną Šanchajaus dalį, kuriame 
randasi pats svarbiausias kon
cesijų centras ir pagrindiniai 
prekybos namai bei banka’, bus 
saugojamas amerikiečių. Vaka
rinę Šanchajaus dalį, kur da
linai japonai jau ir dabar val
dė jiems paklusnios kiniečių 
policijos pagelba, saugos japo
nų kariuomenė. Japonai, kurie 
pradžoje reikalavo visiškos 

| kontrolės, derybose smarkiai 
nusileido.

Totalitarizmas stip
rėja rytuose

TOKIO, Japonija, rugp. 15 d. 
— Totalitarinės idėjos laba’ 
smarkiai .stiprėja rytuose. Pu
siau totalitarinė Japonijos vy
riausybė sutinka labai mažą pa
sipriešinimą visuomenėje. Be
veik v.’si sluoksniai sutinka su 
vyriausybės programa Azijos 
kolonizacijai. Pramonės sluok
sniai nesipriešina valstybės fa
nams pramonėje. Liaudies sluo
ksniai geruoju sutinka vyriau
sybės pasiryžimą suvaržyti luk- 
susinius dalykus. Japonija ma
no įvesti maisto ir kitų pro
duktų racionalizaciją. Japonų 
propagandos meisteris nepra
neša, kad kariškiai neleidž’ą 
visuomenės sluoksniams pareik
šti savo nuomonės.

T
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Nacių lakūnai, kurie priversti buvo nusileisti Anglijoje ir liko suimti.

Prancūzai budeli 
<L~ 

parsivežė iš
Afrikos

NIMES, Francuzija; rugp. 
15 d. — Šiandien francuzų vy
riausybė įvykdė p’rmą pokari
nį mirties sprendimą. Petain 
guiliotina nukirto galvą jau
nam 22 metų amžiaus francu- 
zui .Fernand? ,vTorrens už tai, 
kad jis nužudė kunigą.

Torrens buvo nuteistas mir
ti balandžio 12 dieną, bet m’r- 
ties sprendinio jam negalėjo 
įvykdyti, neš oficialus valsty
bės budelis pasiliko su savo 
guilotina Paryžiuje. petain 
kreipėsi į vokiečius, kad bude
liui leistų atvažiuoti į neoku
puotą Francuzijos dalį ir nu
kirsti Torrens galvą, bet vokie
čiai neleido. Petain turėjo par- 
siųsdinli budelį iš Afrikos, nes 
neokupuotoje Prancūzijoje ne
surado kas norėtų tai padary- 
Ii.

Olandai gins koloni
jas nuo japonų

BANDENG, Rytų Indija, rUg- 
piučio 15 d. — Visose olandų 
kolonijose smarkiai yra sust p- 
rintos savisaugos priemonės 
Smarkiai yra padidintas karei
vių skaičius. Gautas naujas ap
siginklavimas. Karo viršininką’ 
yra įsitikinę, kad priešas turės 
atsiųsti labai stiprias jėgas 
olandų kariuomenei įveikti. Iš 
kitos pusės, karo vyriausybė 
viską paruošė abejaus šalti
niams padegti. Yra nusistaty
mas padegti visus aliejaus šal
tinius ir atsargą prieš perleid- 
žiant juos japonų kariuome
nei.

Francuzijoj ilgina
mos darbo valandos

VICHY, Francuzija, rugp. 15 
d. — Peta’n vyriausybė leido 
policijos prefektams nustatyti 
darbininkams darbo valandų 
skaičių. Prefektai turės tai pa
daryti atsižvelgdami į kiekvie
no departamento skirtingas są
lygas. Dekretas nustato, kad 
darbininkai negalės daugiau 
d rbti savaitėje kai 48 val.riVię- 
nos dienos darbo valandų skaP 
čius negalės peršokti devynių 
valandų. Už Viršvalandžius, ku-

Mussolini ruošiasi 
pulti Graikiją

LONDONAS, Anglija, rugp. 
15 d. — Turima žinių, kad Mus
solini. daro visus pasiruošimus 
Graikijai užpulti. J’s koncen
truoja kariuomenę Albanijoj, 
iš kur mano pradėti užpuoli
mą. Svarbiausias jo tikslas pa
imti Salonikų, vieną gražiausių 
karo bazių rytuose. Vienas auk
štas italų diplomatinis valdinin
kas užtikrino Mussolini, jog nė
ra jokių .žymių, kad graikai 
“pasipriešintų“ tokiam Musso
lini žygiui.

Graikai ruošiasi sa
vo kraštą ginti

ATĖNAI, Graikija, rugp. 15 
d. — Kai tiktai gauta žinios, 
kad be jokio perspėjimo nu
skandintas graikų kreiseris, su
sirinko vyriausybe ir tarėsi 
krašto gynimo reikalu. Po mi- 
nislerių posėdžio, generolas Me- 
taksas sušaukė vyriausio ka
riuomenės štabo karininkų po- 
sėdj. Mobilizacija dar neskel
biama, bet padaryti reikalngi 
pasiruošimai kraštui ginti. Šian
dien Graikijoj tikybinė šventė, 
bet visos valdžios įstaigos dir
ba. Valstybės valdimnkai vyk
do duotus įsakymus ir daro pa
siruošimus kraštui ginti.

Paskandintas grai
kų kreiseris

ATĖNAI, Graikija, rugp. 15 
d. — Graikų vyriausybė pra
nešė, kad lengvas gra kų krei
seris Heile paskandintas. Jis 
nuskendo dėl pataikytos torpe
dos, kurią paleido nepažįsta
mas povandeninis laivas. Pa
skandintas kreiseris buvo pasta
tytas 1912 metais, turėjo 2,- 
115 tonas ir reikalavo 232 ju
rininkus. aptarnavimui. Turint 
galvoj italų priekabius prie 
Graikijos dėl nužudyto Alba
nijos bandito, galima spėti kas 
įsakė “nepažįstamam“ povan- 
deniniui leisti torpedo į graikų 
kreiserį.

riuos nustatys prefektas, dau
giau nemokės. Ligi šiam me
tui negalėjo dirbti virš 40 va
landų.

— Petain užsienių reikalų ministeris deda visas pastangas 
išsiderėti iš britų leidimus maistui įvežti.

— Vokiečių vyriausybe paneigė žinią, kad ji pasiuntusi An
glijos užfrontėn parašiutininkus.

— Norvegų prekybinį laivą Termopylos užpuolė subma- 
rinas.

— Vakar vakare vyko labai smarkus mūšiai tarp vokiečių 
ir anglų orlaivių virš Croydono ir Tillbury aerodromų, šimtai" 
lėktuvų kovėsi iš vienos ir iš antros pusės.

— Anglai sako, kad vakar jiems pavyko numušti 144 vo
kiečių lėktuvus. Toks didelis jų skaičius numuštas vakare.

— Vokiečiai t’virt na, kad jie neteko tiktai 39 orlaivių.
— Anglų aviacija nenustoja puolus vokiečių bazes konti

nente. Anglai padegė vokiečių benzino atsargą Bordeaux uoste.
— Vienintelė Japonijos opozicinė partija nutarė likviduo

tis. Dabar Konoje gali sudaryti vieną fašistinę partiją visoje 
Japonijoj.

— Kyla nesusipratimų tarp kariuomenės ir vyriausybės 
dėl užsienio politikos. Japonų generolai nori visiškos užsienio 
reikalų kontrolės.

— Graikų kreiseris buvo nuskandintas Egčjaus juroje.
— Šveicarų vyriausybė pranešė, kad šaudysianti į visus 

užsienio lėktuvus, skrendančius per jų teritoriją.
— Rusų kurstomi bulgarai ruošiasi reikalauti iš Graikijos 

senai prarastų žemių.

BALUTIS PRIEŠINGAS RUSŲ 
OKUPACIJAI

Lietuvos pasiuntinybės žinių 
skyrius prisiuntė iš Washing- 
tono Lietuvos pasiuntinio Lon
done B. K. Balučio Kaunan pa
siųstos telegramos kopiją. Tele
grama Kaunan buvo pasiųsta 
liepos 25 dieną ir Štai ką ji 
sakė:

Kadangi Sovietų Sąjunga, 
priešingai eilei nepuolimo su
tarčių, inimant ir agresoriaus 
definicijos sutartį, pažeidė Lie
tuvos nepriklausomybę faktinai 
ją okupuodama savo karinėmis 
jėgomis; kadangi taip vadina
mi rinkimai seiman padaryti po 
tos okupacinės jėgos spaudimu 
ir svetimos valstybės dirigavi
mu, neduodant jokios galimy
bės pasireikšti Lietuvos gyven
tojų laisvai valiai; kadangi taip 
išrinktas seimas, negalėdamas 
reikšti Lietuvos žmonių tikros 
valios, galėjo reikšti tik sveti
mos valstybės smurtu užmes
tą valią, kas pasireiškė ir jo 
nutarime nužudyti Lietuvos nr- 
priklausomybę, perduodant Lie
tuvą svetimos valstybės jungan 
iš kurio ji buvo* išlaisvinusi tik 
savo sūnų krauju po ilgų ko
vų, todėl tokiomis aplinkybėmis 
aš negaliu skaityti nei tokių 
rinkimų teisėtais, nei tokio sei
mo kompetentingu spręsti Lie
tuvos likimą. Kaip nepriklauso
mos ir laisvos Lietuvos teisė
tas atstovas, paskirtas ginti 
jos reikalus ir nepriklausomy
bę užsienyje, aš neatlikčiau sa
vo švenčiausios pareigos, jeigu 
neprotestuočiau prieš svetimos 
valstybės tuo budu Lietuvai 
padarytą smurtą ir prieš sei
mo nutarimą, kuriuo žudoma 
sunkiai iškovota Lietuvos lais
vė ir nepriklausomybė. Nega
lėdamas to viso laikyti nei tei
sėtu, nei teisingu, aš skaitau 
visus tokius seimo ar vyriau
sybės nutarimus ir žygius ne
privalomais nei man, nei jo
kiam padoriam lietuviui. Ta 
prasme eidamas uždėtas man, 
kaip nepriklausomos Lietuvos 
atstovui, pareigas, aš įteikiau 
britų vyriausybei protestą prieš 
Sovietų Sąjungos padarytą Lie
tuvos atžvilgiu smurtą. Tegy
vuoja laisva nepriklausoma Lie
tuva.
Lietuvos Pasiuntinys Anglijoj 

B. K. Balutis.

P. ŽADEIKIO PADĖKA
P. žadeikis, Lietuvos Atsto

vas Washingtone, giliu nuošir
dumu dėkoja madiniuose susi- 
rinkifhuose dalyvavusiems lie- 
tuviams, draugijų valdyboms ir 
pavieniams veikėjams, kurie 
reikšmingomis rezoliucijomis 
laisvai išreiškė lietuvių tautos 
jausmus ir mintis nelemtoje 
Lietuvos nelaimėje.

Lietuvos Atstovas kviečia vi
sus tuos protesto jausmus pa
versti į kūrybinį Lietuvos ne
priklausomybei atvaduoti dar
bą. Kelia reikalą sudaryti są
jungą nepriklausomybei atgau
ti ir mini apie visuomenės dar
bui vadovaujančią tarybą. P. 
žadeikis pareiškia vilties, kad 
visiems atsidėjus dirbant ne
priklausomybės darbą, bus pri
eita pergalės ir laimėjimo.

Pavergtieji pradeda t 
bruzdėti

ŽENEVA, Šveicarija, rugp. 
15 d. — Gauta žinių, kad vo
kiečių pavergtuose kraštuos? 
prasidėjo bruzdėjimas prieš vo
kiečius. Tas bruzdėjimas labai 
neorganizuotas. Vokiečiai nu
teisė 8 danus ilgiems metams 
kalėti. Vakarų Lenkijoj nutei
sė 7 lenkus mirtimi už “muši
mą beginklių Vokiečių“. Čeko
slovakijoj taip pat įvyko nera
mumų tarp fašistų ir tautinės 
vienybės grupių. Smarkiai nu
kentėjo vokiečių šalininkai.

Luksemburgo kuni
gaikštystė panai

kinta
BERLYNAS, Vokietija, rug- 

p učio 15 d. — Vokiečių vy
riausybes paskirtas Luksem
burgo kunigaikštystei guberna
torius pareiškė, kad kunigaik
štystė panaikinama ir prijun
giama prie Vokietijos. Taip el
giamasi todėl, kad Luksembur
go kunigaikštytė pabėgo iš sa
vo krašto, šiandien vokiečių 
vyriausybė paskelbė, kad Luk- 
semburgas yra priskirtas į vo
kiečių muitų uniją.
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ISPANU LAISVES KOVA
(Tęsinys)

Madride statybininkų strei
kas dar tebesitęsė. Vyriausybę 
ir toliau tęsė represijas prieš 
sindikalistus. Bet paskutinių į* 
vykių akivaizdoj simLkalistams 
jau pritruko kantrybės ir jie 
palys pradėjo savo reikalus 
tvarkyti. Atplėšė nuo savo bu
veinių policijos užlakuotas ant
spaudas ir be jokio leidimo ati
darinėjo savo centrus. įsitaisę 
savo centruose tuoj išrinko ko
misijų pasimatyti su vidaus rei
kalų ministeriu Chuan Moles.,

Ministeris atsisako liaudžiai 
duoti ginklus.

Sindikalistų komisija išaiški
no ministeriui apie padėties 
rimtumų, jį prašė turėti dau
giau pasitikėjimo liaudimi ir 
prašė liaudžiai duoti ginklų, 
kad ji galėtų atsispirti sukilė
liams.

Vidaus reikalų ministeris, 
prieš kurį buvo sukilusi visa 
kariuomenė, visa civilinė gvar-, 
dija ir beveik visos ginkluotos 
valstybės jėgos, griežčiausiai at
sisakė įteikti liaudžiai ginklus. 
Aiškinosi, jog jis to negalįs pa
daryti.

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA >1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Be to, komisijos nariams 
Chuan Moles tvirtino, kad vy
riausybė sukilėliams numalšinti 
turinti pakankamai priemonių 
ir kad jai pakaksią jos pačios 
jėgų. Po šitokių pareiškimų ga- 
lįrtia nepasirinkant tvirtinti, jog 
Chuan Moles ir visai vyriausy
bei daug pavojingesnė atrodė 
ginkluota liaudis, negu stikilw- 
sicji fašistai.

Vyriausybe ne tiktai centre 
neįteikė liaudžiai ginklų, bet ji 
įsake visiems savo gubernato
riams jokiu budu neleisti dar
bininkams apsiginkluoti. Kai 
kurie gubernatoriai aklai laikė
si šių vyriausybės instrukcijų 
ir, neturėdami kas juos gina, 
be jokio šuVio pasidavė fašis
tams. Kiti gi, drąsesnieji, sava- 
ranklškesnieji, ėjo kartu su 
liaudimi ir neatsisakė jai įteik
ti bent dalį tų ginklų, kurie bu
vo jų žinioj.

Liepos 18 d. respublikoniška 
vyriausybė dar galėjo sustabdy
ti prasidėjusių skerdynę, arba 
oent žymiai sumažinti pralieto 
kraujo kiekį, kiek galima grei
čiau likviduodama sukilimų, 
net ji nenorėjo artėti prie liau
dies sluoksnių, ji bijojo duod 
liaudžiai gynimosi priemones. 
Skaitant paskutines vidaus rei
kalų ministerijos instrukcijas,, 
savaime kyla klausimas: ar no
rėjo Kiroga kabinetas kovoti 
prieš fašistus, ar laikė juos mir
tinais krašto priešais?
Fašistai ginkluojasi, o kairieji 

nieko negauna.
Sindikalistams ir socialistams 

atsisakė duoti ginklus, o tuo 
tarpu fašistinių organizacijų na
riai sukilusių karininkų buvo 
dėdami į kareivines ir ten no 
♦tiktai apginkluojami, bet jiems 
Laivo suteikiainas' ir visas ka
riškas apmundiravimas. Atsisa
kė įteikti ginklus kairiesiems, 
prie sandėlių statė stiprias sar
gybas, kol atėję sukilę karinin
kai sandėlius atsidarė, tuos gin
klus pasiėmė ir pavartojo prieš 
pačius respublikonus.

Jeigu vyriausybė po pirmos 
sukilimo kibirkšties butų neslėk 
pusi tikrosios dalykų eigos, bu
tų necenzųravusi radio praneši- 

' mų, bet pasakiusi visų teisybę 
ir kvietusi minias kovon viso- 
mis jos žinioj esančiomis prie-’

2601—Išsiuvin ėjimas lovos kapai.
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monėmis, šeštadienio rytų fašiz
mas Ispanijoj butų buvęs likvi
duotas. Vyriausybė tačiau to 
nepadarė. Nepadarė, nes kai 
kurie jos nariai nežinojo kas 
pasirinkti: sukilusius karinin
kus ar ginkluotų liaudį.

Su sukilusiais karininkais jie 
tikėjosi susitarti, tuo tarpu ne
buvo tikri ar ginkluota liaudis 
ir toliau juos norės laikyti savo 
tarnyboj.
fašizmas vystomi, jei valdžia jį 

toleruoja.
Dėl Kasares Kiroga, Chuan 

Molės Ir kitų respublikonų lep
šiškom o, nepavykęs fašistų su
kilimas kasdien vis labiau plė
tėsi ir’užimdinėjo naujas pozi
cijas. Tai ir suprantama, nes vi
sos fašiztno formos, visose val
stybėse išaugo valstybės orga
nų pavėsyj, valstybės vyrų niū
niuojamos ir lepinamos. Jeigu 
vyriausybė nori, ji gali sustab
dyti kiekvieną fašizmo pasireiš-* 
kimų pačioje jo vystymosi pra
džioje, bet dažniausiai vyriau
sybės to nedaro, nes joms pa
čioms šios fašistinės jėgos yra 
reikalingos valstybingumo pra
dui palaikyti.

Valdžios organai yra infor
muoti apie kiekvieną naujai pa
sireiškusią tendenciją, jie žino 
apie kiekvieų naujai susidariu
sią neramių karininkų arba po
litikierių grupę. Perversmui iš
vengti dažnai pakaktų areštuo
ti konspiruojančių karininkų 
branduolį, pakaktų parodyti 
stiprią valią ir pasiryžimą ky
lančiai tendencijai pasipriešinti. 
Bet ne visuomet taip esti, o tai 
reiškia, kad ne visuomet fašiz
mo nemėgstantieji valstybinin
kai nori arba gali prieš jį pa
sipriešinti. Saugodami valsty
bingumo principą, Vokietijoje 
fašizmui tinkamai nepasiprieši
no net tie visuomenės s.uoks- 
niai, kurie fašizmą skaitė savo 
priešu ir kuriems fašizmas nešė 
politinę mirtį. Apie kitų-mažes
nių valstybių politikus.'antifa
šistus negal būti hc ^ kalbos, 
jiems kova prieš fašizmą nie
kad nebuvo gyvybės ar mirties 
reikalu, todėl ir matome jas vi
sas taip lengvai patekusias fa
šistinio režimo nelaisvėn.

Respublikonų norai ir 
atsakomybė.

Ispanijos respublikonai, norė
dami išlaikyti valstybingumo 
pradą, nenorėjo įteikti liaudžiai 
ginklų, nenorėjo paleisti ka
riuomenės, nenorėjo kviesti 
liaudies kovon prieš sukilėlius. 
Taip elgėsi nežiūrėdami to, kad 
pati kariuomenė, vyriausias val
stybes ramstis, sukilo prieš sa
vo valdytojus, atsisakė kiaušy* 
ti vyriausiųjų valstybes institu
cijų, pasiryžo pana.kinti valsty
bėj įvestą režimą.

Labai didelė atsakomybė 
kripta Ispanijos respubliko
nams už pralietą ispanų liau* 
dies kraują, už nualinimą kra
što jau vien dėl to, kad pirmo
mis sukilimo valandomis neuž
gesino fašistiško sukilimo ki
birkšties. O tai labai lengvai jie 
galėjo padaryti.

LIEPOS DEVYNIO- 
LIK1OJI

Socialistai bendradarbiauja su 
anarchistais.

Svarbiausieji fašizmo smū
giai buvo taikomi ne respub.i- 
koiiams, kurie kitais laikais pri
klausė liberališkoms monarchi- 
stų partijoms, bet anarchis
tams ir socialistams, kurie fa* 
šizmą skaitė mirtinu savo prie* 
šu.

CNT ir UGT, FAI ir ispanų 
socialistų partija numatė artė
jantį pavojų it surado bendrą 
kalbą ntio to priešo gintis, šios 
organizacijos žinojo ispaniškų 
respublikonų vertę, todėl į juos 
jokių vilčių nedėdami patys 
pradėjo rūpintis savisauga. Jos 
taip pat suprato, jog buvo vie
nintelėmis ispanų prolefarijato 
organizacijomis, kurių pareigi 
buvo neleisti fašizmui įsigalėti,

ir kurios galėjo jam kelią pa-^pat visiems buvo aišku, jog šį 
stoti. Jos nenorėjo ant savo są- kartą eina sprendžiamoji kova 
žinės turėti tos atsakomybės, Ir pasirinkimui negalėjo būti 
k tiri tenka vokiečių, austrų ir abejonių.
kt. kraštų socialistinėms orga- Telegrafo ir radio tarnauto- 
nizacijoms. Jos buvo pasiryžu- jai informavo sindikatus apie 
sios realizuoti tą kovą, kurį ki- didelį ryšių bendrumą tarp su
lų kraštų broliškose organinei- kitelių ir dar nesukilusių įgulų, 
jose tebuvo tiktai ant liežuvio. Iš gautų pranešimų aiškiai ma-

Paskutiniai nutarimai.
Socialistai seniai įsakinėjo sąv 

vo nariams būti pasiruošUsjems 
kovai ir tureli po ranka gink
lus; anarchistų paskutinis nu
rodymas buvo pulti priešą ten,

tėsi, jog valanda po valandos 
sukilsiančios ir kitos kariuome
nės dalys, kurios nesukilo kartu 
su Maroke stovinčiomis.

Liepos devynioliktos dienos į- 
vykiai turi labai svarbios reikš
mės ne tiktai visai Ispanijos ku

fonistai priklausantieji jų sin
dikatui. Daugiau kaip 10 tūks
tančių darbininkų budėjo ir 
laukė valandos, kada jie galės 
mestis kovon.

Daug kartų Barcelonos dar
bininkija kovojo dėl savo tei
sių ir geresnės buities, bet nie
kad tai kovai nesiruošė su to-
kiu atsidėjimu, kaip šį kartą. 
Jaunimo entuziazmas buvo ne
apsakomas.

(Bus daugiau)

JUOKAI

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 Te!.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930*

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
kur tiktai jis drįs viešai pasiro
dyti, visai nelaukiant jokio įsa
kymo iš nieko Ir nedaryti šiuo 
reikalu daugiau nutarimų.

Tris dienas ir tris naktis sin
dikatuose darbininkai nesudėjo 
akių, budėjo ir buvo pasiruošę 
vykti ten, iš kur ateis pirmoji 
žinia iš įvairiose vietose jų pa
čių išstatytų neženklių sargy
bų, i

Didelis telegrafistų patar
navimas.

Vyriausybė nuo krašto visuo
menės slėpė Maroke ir Andalū
zijoj įvykusį sukilimą, bet į 
sindikatus organizuotieji tele
grafistai ir telefonistai informa
vo sindikatų komitetus apie vi 
sus įvykius. Telegrafistų sindi
kalistų dėka Barcelonos, Madri
do, Saragosos ir Valencijos dar
bininkija žinojo, kad vien (Meli- 
lej pirmą sukilimo dieną buvo 
užmušta daugiau kaip 100 dar-

ro eigai, bet ir visam sociali
niam judėjimui. Jų svarba yra 
labai didelė ne vien tiktai tau
tiniame Ispanijos maste, bet ir 
tarptautiniame. Kadangi tos 
dienos įvykiai įvairiose vietose 
įvairiai pasireiškė, tai mes ir 
paminėsime būdingesnius jų 
bruožus skirtingose provincijo
se.

Muziejuje '
— O č]a, malonus lankyto

jai, jus matote karalienės Mar
garitos pelenus, — taria muzie
jaus 'vadovas svečiams.

— Ką tamsta sakai, — atsi
liepia vienas iš lankytojų, — 
negi ta karalienė tiek daug rū
kė?

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

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
KOVOS BASELONOJ

Darbininkai pasiruošę laukė 
sukilimo.

Mrs. A. K. JARUSZ

Tris dienas Barselonos darbi
ninkų tarpe buvo didelis judė
jimas, tris naktis sindikatuose 
ėjo nuolatiniai pasiruošimai. 
CNT apsaugos komitetas, kurį! 
sudarė žinomi anarchistai Dar-* 
ruti, Ascaso, Gare! j a Oliver ir 
kt. jau turėjo paskirstę Barse-

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

toną grupėmis ir kiekvieną pa
vojingą vietą buvo apstatę sar
gybomis.

Jie perduodavo darbininkams 
paskutines žinias, atėjusias iš

bininkų, kad visą šeštadienį Ka-
dikse, Sevilijoj, ir Painioj ėjo
mirtinos kovos tarp sukilėlių ir; Maroko ir pietų Ispanijos, ku-
organizuotos darbininkijos, taip ' rias jiems persiųsdavo telefo-

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

:,:Ambųlance 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 

i 4447 South Fairfield Avenue
' ' Telefonas LAFAYETTE 0727

—_ -t • koplyčios visose
—J d 1 Chicagos dalyse

Klausykite Inusų radi* programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto H W. H. L P. stoties <1480 K.) 

ra POVILU iALTIMIERU.
EB

Laidotuvių Direktoriai

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. Margeris 

3325 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

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 8 

Nedėliomis pagal sutartį

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.

LIETUVIAI KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO, MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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. Pulsuoki Le Vau
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 VVEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 VV. 18th SL, netoli Morgan SU 

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: 

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL
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

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”
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lyriškai sieloj os p. Scheuchzer, 
nes patyrinėjus pasirodė, kad 
tie kaulai buvo ne tvano laikų 
žmogaus, bet labai d.dėlės Sa
lamandros. /

ŽMONIŲ VEISLES
Klausimas buvo formuluoja

mas aiškiai: ar visi, žemėje gy
venantieji žmonės yra kilę iš

Viduriniais amžiais buvo ma
noma, kad visi žmonės esą vie
nos kilmės, vieno kamieno, nes, 
pagal Mozės kosmogoniją, ki
taip ir būti negalėjo: visi juk 
buvo vienų protėvių, Adomo ir 
Ievos vaikai. Visuotinis tvanas 
išnaikinęs visus žmones ir gy
vius, be tų, kurie buvę Nojaus 
laive. Po visuotinio tvano visi 
žmonės kilę iš trijų Nojaus vai
kų: Šerno, Chamo ir .lafeto, pa
gal savo kilmę visi žmonės ir 
buvo skirstomi trimis veislė
mis: semitai, cbamitai ir jafe- 
tidai. Vėliau, kai Europos ke
liautojai susipažino su negrais 
ir mongolais, manė, kad ir neg
rai ir mongolai esančios tų ka
mienų atžalos.

Vaizdas kiek pasikeitė, kai 
buvo atrasta Amerika ir joje 
rasti raudonodžiai indėnai, ku
rie ten jau senai gyveno.

Kilo naujas klausimas, iš kur 
ten tie žmonės atisrado. Pra
džioje buvo manoma, buk A- 
nierikos indėnai nesą Dievo su
tverti, todėl ir negalį Viešpaties 
malone naudotis. Tačiau popie
žius Julius II 1512 m. paskelbė, 
kad ir Amerikos indėnai esą 
Adomo ir Ievos vaikai. Reikėjo 
tačiau paaiškinti, kaip indėnai 
atsirado Amerikoje, kuri nuo 
senojo pasaulio yra atskirta di
deliais vandenimis. Paracelsus 
1520 m. metė hipotezę, buk A- 
merikos indėnai esą ne šio,’mū
siškio, bet kito, tenykščio, Ado-

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

mo vaikai.
Kilo painiava, jeigu indėnai 

yra kito Adomo vaikai, tai, tur 
būt, Adomas buvo jau nebe 
pirmasis žmogus, Viešpaties že
mėje sutvertas, gal būt, prieš 
Adomą buvo jau ir kiti žmo
nės, kurių vienai šakai tik at
stovavęs Adomas, šiokiu budu 
susidarė preadamitų teorija, to
kių žmonių, kurie jau buvę 
prieš Adomą.

Tokių preadamitų viena šaka 
galėjusi pakliūti Amerikon, ki
ta į Mezopotamijos slėnį, kur, 
manoma, buvęs rojus ir gyve
nęs Adomas, šiokią teoriją pa
skelbė kalvinistas Izaokas d j 
la Peyrere savo knygoje “Prae 
Adamitae”. 1655 m. Knyga bu
vo išleista Amsterdame, o Pa
ryžiuj buvo nutarta ją sudegin
ti, nes joje skelbiama herez ja, 
prieštaraujanti Mozės kosmo
gonijai, kad Adomas nesąs pir
masis žemės gyventojas. Buvo 
mėginta iš tos painiavos išsi
sukti, buvo aiškinama, kad A- 
merikos indėnai galėję būti 
prieš tvaną gyvenusiųjų žino 
nių šaka.

Buvo manoma ieškoti lieka
nų prieš tvaną gyvenusių žmo
nių ir su tomis liekanomis pa
lyginti Amerikos indėnus ir jų 
kultūrą. Ir iš tikrųjų, šveicaras 
Scheuchzer 1726 m. surado 
Ciuricho apylinkėje keistus, di
delius kaulus. Jis nudžiugęs 
manė, buk radęs prieš tvaną 
gyvenusių, Sodomos ir Gomo- 
ros kultūros, žmonių kaulus. 
Prof. Scheuchzer ir rašė: “štai 
žmogaus kaulai, liudininko 
Viešpaties bausmės, visuotinio 
tvano laikų, labai reta liekana 
prakeiktos veislės, Dievo pa
smerktos ir štai šis nuodėmin
gųjų paleistuvių liudininkas te
gu graudena šių laikų nusidė
jėlių širdis!’’ Tačiau veltui taip

vieno kelmo, ar jie kilę iš įvai
rių kelmų įvairiose vietose. Mo
zės kosmogonijoj aiškiai sako
ma, kad pirmieji žmonės buvo 
Adomas ir Ieva, o visi kiti žmo
nės iš jų kilę. Taigi, žmonių 
veislės esančios tik vieno kel
mo atžalos. Tačiau jau Para
celsus manė, kad sunku esą vi
sus žmones iš vienos poros kil
dinti, nes bus nesuprantamas 
toks žmonių paplitimas visoje 
žemėje. Kita vertus, fiziniai 
žmonių skirtumai esą tokie di
deli, jog vienan kelman visas 
žmonių veisles suvesti esą veik 
negalima. Dar Giordano Bruno 
sakė 1591 m., “jokiu budu ne
galima iš vieno kelmo kildinti 
graiko, negro ir semito’’, — 
per dideli esą fiziniai šių veis
lių skirtumai.

Taigi jau XVI a. prasidėjo 
dviejų srovių ginčas, kuris, juo 
tolyn, juo labiau buvo aršesnis, 
juo pilnesnis prieštaravimų. Iš 
p'rmo požvilgio buvo galima 
atskirti europietį nuo Afrikos 
negro, Azijos mongolą nuo A- 
merikos indėno. Tačiau, nepai
sant tų skirtumų, vis dėlto sun
ku surasti žmonių veislių cha
rakteristiką. Pradžioje žmonė> 
atkreipė savo dėmesį į žmogaus 
odos spalvą, nes toji labiausia 
krito kitiems į akis. Odos, 
akių ir plaukų spalva jau se
nai buvo pastebėta, jau graikų 
geografai minėdavo baltos, rus
vos, rudos, juodos odos spalvos 
žmones, nors ir graikai ir ro
mėnai žvairomis žiurėjo į tuos 
tamsiaodžius ir juos iš savo 
tarpo visuomet išskirdavo. Nė
ra ko stebėtis, kad taip buvo 
prieš 2000 metų, nes juk dar ir 
1900 m. buvo Amerikoje 
(JAV) išleista knygelė: ^Neg
ras — galvijas” (The negroe a 
beast), kurioje buvo rašoma: 
“negras yra galvijas, sutvertas
žmogaus pavidalu, apdovano-

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS

Wholesale Kaina
SUTAUPYKIT TARPININKO 

PELNĄ

galėtų tarnauti savo po- 
baltajam žmogui”. Net 
knygelės leidėjas aiškino, 

jis tikįs, jog tas knygelės 
praregės, lyg nuo 

Ir nemanykim,

Mes esame dirbėjai matracų, lo
vų, box springs ir studio couches.

Mes atnaujiname senus matracus — 
vienos dienos patarnavimas.

Mes pristatome bet kur mieste. Nuoširdžiai 
kviečiame jus atlankyti musų įmonę ir pa
žiūrėti kaip mes dirbame. Atsilankkit į

• Z,T..-, - t~ ~ PAKRIKA
Į SIS KUPONAS YRA ' > nui
i VERTAS $1.00 ANT | *

kiekvieno pirkinio 1936.38 s. HALSTED ST
• V llvo

• ---------------------- I Tel. MONROE 0377-0378

$ 0 haujienų Spulka

Permainė Vardą
NVE.TM LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

UniversaI Savings 
and

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

MOKA 3%% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

tas kalba ir rankomis, kad ge
riau 
nui, 
šios 
kad
skaitytojas 
Dievo žodžio.
kad ta knygelė tebuvo tos rū
šies vienintelė Amerikoje. Ank
sčiau, 1863 m., JAV antropolo
gas J. Ilunt išleido knygą, pa
vadintą “Negro vieta gamtoje” 
(The negroes place ip. na ture), 
kurioje rašė, kad negras esąs 
visai kitokios veislės, nei euro
pietis, kad negras esąs labiau 
panašus į beždžionę, nei į žmo
gų, kad negro protas esąs žy
miai prastesnis už europiečio, 
kad Europos civilizacija neg
rams netinkanti, kad europie
čiai turį negims civilizuoti. 
Veislė kalta ir negras turi būti 
negras, jis turi tarnauti savo 
baltajam ponui, kuris jį civili
zuos savo farmose, plantacijo
se. Tiesa, XIX a. pabaigoje A- 
merikos antropologai ir neg
rams pripažino žmogaus teises. 
Vienas tokių žymių antropolo
gų , Fr. Boas, 1909 m. rašė: 
“nėra pagrindo nei priežasties 
negrą žemiau laikyti už euro-

Viduriniais amžiais ir naujų
jų, amžių pradžioje Europos 
žmonės jau žinojo baltos, gel
tonos, raudonos ir juodos odos 
žmones. Taigi, pradžioje ir mė
ginta žmones veislėmis skirsty
ti pagal odos spalvą. Tačiau 
jau arabai viduriniais amžiais 
pastebėjo, kad toks skirtumas 
painus, nes spalvos yra ir per
einamos: juosva, pilka, rusva, 
rausva; arabai, pagal odos spal
vą, žinojo net devynias žmonių 
veisles, 
tik
raudona, juoda.

Atsitiko taip todėl, kad euro
pietis ėmė galvon tik ryškias, o 
ne pereinamas spalvas. Be to,

prof. med. Wirchovas sakė, 
kad po mikroskopu visų žmo; 
nių veislių oda yra rusva. Odos 
spalva yra klimato padarinys ir 
štai negrai, ilgai gyvendami 
Europoje, išbalsta, o europie
čiai cen.rinėje Afrikoje pajuos
ta. Pagaliau ir tie patys negrai 
nėra jau tokie juodi, bet, kaip 
Schweinfurtas kad rašė, juodų 
negrų nėra, 6 yra pereinamoji 
spalvų gama, nuo šviesiai pil
kos, iki tamsiai rudos. Na, pa
galiau, įvairių odos spalvų veis
lių žmones kryžiuojant gauna
mos vis naujos rūšys: mulatai, 
metisai, cholo, kreolai ir k., tu
rį vis kitokią odos spalvą. Tai
gi, odos spalva yra prastas 
veislės rodiklis, nes, ja remian
tis, tektų žmones skirstytų ga
na daug veislių, o, be to, spal
vų kitimas veisles darytų nepa
stoviomis. Reikalinga rasti pa
stovesnius veislės savumus ir, 
šiaip pagalvojus, sustoja prie 
galvos formos. Ir iš tikro, daž
nai matomi žmonės tai pailgos, 
tai apskritos, tai plačios galvos. 
Imta tam tikrais prietaisais 
galvos ilgį (nuo kaktos iki pa-! 
kaušio) matuoti ir žmones su
skirstė į tris grupes: ilgigal-Į 
vius (dolichokcfalai), trumpa- 
galvius (brach kefalai) ir ap- 
skritgalvius (mezokefalai). Ta
čiau ir galvos ilgis prasta veis
lės rodiklė, nes čia tarp ilgagal- 
vių greta romėno, germano, at
sidurs eskimas ir negras; gre
ta trumpagalvių vienoje eilėje 
atsidurs čekas, rumunas, ukrai
nietis, baškiras, kalmikas ir 
turkas, na, o tarpe apskritgal- 
vių greta stovės japonas, ara
bas, rusas, totorius, čigonas, 
žydas ir škotas. Be to, yra ir 
tokių galvos formų, kurios į 
šias tris rūšis ir netelpa, saky
sim mažagalviai (mikrokefa- 
lai) ir k. Ta:giį švedas anato
mas Gustav Rėtęius siūlė gal
vos formą sujungti su žandi
kaulių (skruostų, veido) for
momis. žandikauliai gali būti 
labai atsikišę, truputį išlinkę ir 
visai lygus, taigi, sujungus žan
dikaulio formas, su galvos for
momis bus gana didelis skai
čius veislių. Ilgainiui pasirodė 
ir šių skirtumų nepakako, bu
vo dar prijungtavgalvos talpa, 
arba galvos indeksas, kuris 
gaunamas galvos platumą pa
dauginus iš 100 ir padalijus iš 
jos ilgumo; Sakysime galvos 
platumas 130, jos ilgumas 180, 
taigi šios galvos indeksas bus 
100X130
----- —— — 72,2. Pasirodė, kad 

180
ir galvos indekso nepakanka, 
antropologas Wclcker buvo 
įvedęs dar galvos aukščio in
deksą, pagal kurį gauti skyriai: 
Žemagalvių, aukštesnis ir aukš- 
tagalvių rūšys. Dar vėliau im
tas skyrium matuoti veidas, iš 
kur gauta ilgaveidžiai, trumpa- 
veidžiai, apvalveidžiai. Dabar, 
sujungus krūvon galvos ilgį, 
galvos talpą, veido ilgį, gauna
ma 136 žmonių rūšys ar veis
lės. Svarstė, ginčijos, kiek syk 
reikia matuoti, norint veislė
mis žmones suskirstyti. Ripley 
siūlė 11 matavimų, o švedas 
Torok pasiūlė 5.371 linijinius, 
1.425 kampinius matavimus ir 
2.500 matavimų santykių.

Taigi, toks atrodo, paprastas 
dalykas, žmonių veislės, taip 
susiraizgė, kad nebežino žmo
nės, nei kaip žmogų bematuo- 
ti, nei į kiek veislių beskirsty- 
ti.

JUOKAI

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vokiečiai žiemavos 
okupuotuose kra

štuose
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

14 d. — Vienas nacių veikėjas, 
kalbėdamas ąpie artėjančią žie
mą, pranešė, kad vokiečiai ma
no laikyti savo kariuomenės 
dali visą žiemą Norvegijoj, 
Olandijoj, Belgijoj ir Francu- 
zijoj. Tam tikslui jis yra ga
vęs įsakymus paruošti visas 
nuo jo priklausančias jėgas ga
limai lengviau praleisti žiemos 
mėnesius užsieny j.

nors europietis surado 
keturias: balta, geltona,

Nesąmonė
Motina pamato vaiką už uo

degos traukiantį katę.
— Vaikeli, ko tu toks išdy

kęs. Aš tau jokių dovanų nebe
duosiu. Kaip tu drįsti katę už 
uodegos traukti.

— Tikra nesąmonė, mamyt: 
ne aš katę traukiu, bet j i ma- 
pe. Aš tik už uodegos laikau.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

I.

...ų^įlįįjĮįĮĮĮ -

Meksikoj įvestas pri
verstinas kareivia

vimas

MEKSIKA, sostinė, rugp. 14 
d. — Meksikos senatas šian-
d en patvirtino parlamento jau 
priimtą įstatymą apie priver
stiną kareiviavimą Meksikoje 
Senate įstatymas buvo patvir
tintas 57 balsais prieš vieną 
Įstatymas pasiųstas preziden
tui Cardenas pasirašyti. Sul’g 
nauju įstatymu vyriausybė kas
met galės šaukti karo tarny
bon 50,000 jaunuolių, kol bus 
sudaryta dviejų šimtų tūkstan
čių gerai apmokytų vyrų ka
riuomenė.

BUDRIKO
RUGPJŪČIO MEN. RAKANDŲ

Išpardavimas

REIKIA VYRU
AEROPLANŲ 

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

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas.

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 Sę. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

Ant Pečių, Rakandų, Radijų Nuolaida 40%
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Zenith 1941 Radio Kombinacija, Automatiš
kai Maino Pati Rekordus. Verta $150.00. Di
delė Nuolaida už Senų Jūsų Radio, 12 Rekor
dų, Tiktai už............................... - —- $89.95
5-G 401 Zenith Portable Radio. Groja Su El
ektra ir be Elektros. Kaina...................$29.95
Nuolaida ..............  -......... $10.00

$19.95

Jos. F. Sudrik
: FURNITURE HOUSE Š
M ■
" 3409-21 S. HALSTED STREET Į
■i ■
■ Tel. YARDS 3088
■u „ . .___ . ■

Žymus Budriko Pragramas iš WCFL—970 k., Radio Stoties 
Nedėlios Vakare 9 Valandą . ,

_____ ■

MOKTI Studios- tiesiogiai
Sutaupinkit 40% 
Išdirbėjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. 8. A.
Įkurtai 

“MONTIGRAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
VIEKAI) - NENYK

STANČIO 
IRO NEĮVEIKIAMO 
Jlū negali nukristi!_ 

7008 south’ 
PAULINA ST.

PROHpect 1266

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,
REUMATIZMAS
Greita Pagelba .....

$13.50
$50.00
$,25.00

$2.00
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai .................. $1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

p. A Parduodam gensusį ir 
stipriausi

F0X HEAD ALŲ 
Vynai-JLikieriai-Gėrimal 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

V .............................    ■■■■—/

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.
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Pilna kooperacija
Lietuvos pasiuntinys Berlyne, Kazys Škirpa, kartu 

su savo štabu iš 15 asmenų, buvo priversti atiduoti pa
siuntinybę sovietų įgaliotiniui, nes Vokietijos valdžia pri
pažino Lietuvos pagrobimą “teisėtu”.

Kaip matome, tarpe Berlyno ir Maskvos yra pilna 
kooperacija. Hitleris ir Stalinas yra ne tiktai draugai, 
bet ir partneriai. Visas abejones apie tai jau turėjo iš
sklaidyti Molotovo kalba, pasakyta Vyriausiojo Sovieto 
sesijoje, liepos 31 d.

Toje savo kalboje sovietų liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas ir užsienių reikalų komisaras griežtai atrė
mė gandus apie tai, kad Rusija ir Vokietija turinčios ko
kių ten kivirčų, iš kurių galįs kilti konfliktas tarp jų. 
Molotovas pareiškė, kad nuo to laiko, kai buvo pasirašy
tas sovietų-vokiečių “nepuolimo paktas”, Vokietija netu
ri jokio pagrindo pyktis su bolševikais, nes ta sutartis 
suteikė jai “ramų saugumo jausmą Rytuose”. Atsilygin
dama už šitą sovietų patarnavimą naciams, pastaroji ne
daro jokių kliūčių Maskvos žygiams prie Baltijos juros 
ir kitur.

Atviresnio prisipažinimo, kad tos dvi plėšikiškos dik
tatūros eina ranka už rankos, negalima ir norėti.

Taigi nieko nuostabaus, kad Hitleris sankcionavo Sta
lino smurto žygį prieš Lietuvą ir privertė Lietuvos pa
siuntinį Berlyne perduoti Lietuvos respublikos nuosavy
bę Maskvos komisarui.

Keleras faktų 
i <_' z * r

Kartas nuo karto komunistai daro priekaištus Vo
kietijos socialdemokratams ir kitoms demokratinėms 
partijoms, kad jos išrinko respublikos prezidentu mar
šalą Hindenburgą, kuris paskui sunaikino respubliką, 
paskirdamas Hitlerį kancleriu. Bet tai yra paprastas 
komunistų propagandos triukas: pasakyti dali tiesos, pa
slepiant kitą jos dali ir tuo budu iškreipiant istorijos fak
tus.

Kuomet Hindenburgas antru kartu kandidatavo i 
prezidentus, prieš jį ėjo Hitleris. Kitokiam kandidatui' 
tuose rinkimuose nebuvo progos laimėti, todėl respubli
kos šalininkai nutarė remti Hindenburgą. O komunistai 
statė savo atskirą kandidatą “transporto darbininką” 
Thaelmann’ą, stengdamiesi suskaldyti demokratinių par
tijų balsus. Jeigu komunistai butų savo tikslą pasiekę, 
tai Hitleris butų buvęs išrinktas prezidentu!

Bet jiems tai nepasisekė. Hitleris buvo sumuštas. 
Tuomet susidarė proga nacių judėjimą sutriuškinti, Bet 
komunistai šoko Hitleriui i talką. Kartu su naciais jie 
balsavo už “Plienkepurių” (Stahlhelm) sumanymą refe
rendumo keliu atšaukti iš valdžios Prūsų kabinetą, ku
rio priešakyje stovėjo socialdemokratas Braun. Šitoje 
kampanijoje komunistai skelbė, kad “didžiausias darbi
ninkų priešas’’ tai — ne Hitleris, bet socialdemokratai.

Tačiau ir šis judošiškas komunistų žygis nepasisekė. 
Tuomet jie visai atvirai sudarė “bendrą frontą” su na
ciais ir, kartu su jais, paskelbė streiką Berlyno transpor
to įmonėse, prieš transporto darbininkų unijos nutarimą. 
Tas provokatoriškas streikas buvo iššauktas prieš pat 
reichstago rinkimus. Tokiu budu darbininkai buvo supiu- 
dyti kaip tik tuo laiku, kada naciai dėjo visas pastangas 
diskredituoti darbininkų judėjimą ir demokratinę res
publiką. O komunistai tuo tarpu šaukė savo mitinguose 
ir agitaciniuose lapeliuose, kad darbininkai neprivalo bi
joti Hitlerio, nes — “Po Hitlerio valdysime mes” (Nach 
Hitler — wir)!

Šitą kovą nacių ir komunistų frontas taip pat pra
laimėjo. Hitleris negavo daugumos reichstage; priešin
gai, jisai dargi kelis milionus balsų prakišo.

Tuomet junkeriai ir kapitalistai ryžosi Hitlerį iš
gelbėti. Papirkę senį Hindenburgą dovana (nupirko jam 
dvarą), jie prikalbino jį paskirti Hitlerį kancleriu. Su 
pagalba “reichstago gaisro” Hitleris padarė valstybė^ 
perversmą ir pagrobė visą galią į savo nagus.

Vokietijos darbininkai butų prieš Hitlerio “pučą” su
kilę, kaip kad jie sukilo 1919 m. prieš Kapp’o “pučą”. Bet 
1933 m. pradžioje jie jau buvo sudemoralizuoti, ir juos 
buvo sudemoralizavę daugiausia komunistai. Kaip galėjo 
Vokietijos darbininkų unijos iššaukti visuotiną streL

AR EUROPA GALI 
IŠSIMAITINTI?

Blokada yra vienas stipriau
siųjų Britanijos ginklų kovoje 
prieš nacius. Dabar, kai Vokie
tija užkariavo visą eilę valsty
bių ir uždėjo savo leteną Fran- 
euzijai, o Italija aktingai ka
riauja nacių pusėje, britai iš
plėtė blokadą faktinai visam 
Europos žemynui, išimant So
vietų Sąjungą. Dėl blokados 
kenčia ne tiktai Trečiasis Rei
chas su jo partnerių, bet ir Hit
lerio agresijos aukos ir taip pat 
tos šalys, kurios dar tebėra neu
tralios. Klausimas, ar šitokio
se aplinkybėse blokada gali Vo
kietijai padaryti daug žalos

Norint šį klausimą atsakyti, 
tenka surasti, pirmiausia, ar 
Europa turi pakankamai mais
to. Pasirodo, ne. Europos kon
tinentas, išimant Rusiją, net ir 
normaliais laikais importuoda
vo daug produktų iš kitų pa
saulio dalių. To importo dydį 
rodo šios skaitlinės:

Vidutiniškas Europos žemy
no (be Rusijos) kviečių impor
tas kasmet būdavo 3,6 milionai 
tonų arba 32.5%; rugių — 0.4 
mil. tonų arba 91%; avižų — 
0.4 mil. tonų arba 7^%; kuku
rūzų . (kęrnųjg mil. tonų 
arba.45.6%; miežių — 0.6 mil. 
tonų arba 32.9%-; ryžių — 1.2 
mil. tonų arba 16.7% suvarto
jamo kiekio.

Dėl blogo derliaus kai kurių 
ryšių grudų trukumas šiemet 
padidėjo, o tuo tarpu blokada 
neleis Europai gauti iš kitur nė 
to, ką ji paprastais laikais im
portuodavo. Apskaičiuojama, 
kad ir Vokietijoje šiemet bus 
apie 44 mil. tonų bulvių truku
mas. Bulvės Vokietijos žmo
nėms yra svarbiausias maisto 
produktas.

Taigi maisto trukumas Euro
poje, kuomet ji yra atkirsta 
nuo pasaulio rinkų, yra neiš
vengiamas. Sunku pasakyti, 
kiek produktų naciai sugebės iš 
plėšti užkariautoms šalims. Tos 
šalys, be abejonės, pajus badą 
pirmiau, negu Vokietija. Bet iš 
jų vargiai bus galįma daug pa
imti, nes vienos jų yra sugriau
tos ir sutremptos (Lenkija, Bel
gija, šiaurinė Francuzija), ki
tos nebegauna reikalingų jų vi
kiui medžiagų; pav. Danija ne
beturi dirbtinių trąšų laukams 
ir pašaro gyvuliams.

Didžiausia spraga Vokietijos 
maitinime tai — riebalų tru
kumas. Kol britų blokada vei
kia, šito trukumo ji pašalinti 
negali.

KOKS PASIŠVENTIMAS!

Užcakyma kaina:
Chicago j e—paštu
Metams$8.01
Pusei metų------------------- 4.0(
Trims mėnesiams 2.0(
Dviem mėnesiams_______ 1.5
Vienam mėnesiui  .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija___________ — 3
Savaitei .— -------------------- 18
Mėnesiui .....    75

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

Metams ------- -----------------  $5.01
Pusei metų ...................... — 2.75
Trims mėnesiams _______ 1.51
Dviem mėnesiams----------- 1.0C
Vienam mėnesiui .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _____  $8.00
Pusei metų ............... 4.00
Trims mėnesiams_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monej 

Orderiu kartu su užsakymu.

ką prieš Hitlerį, jeigu jiems buvo kalama ir kalama į 
galvas, kad Hitleris esąs “nepavojingas”, kad didžiausi 
darbininką priešai tai — socialdemokratai, kad laisvo
sios darbininkų sąjungos (unijos) tai —- reakcijos rams
tis?

Savo besąžiniška demagogija komunistai paruošė 
dirvą Hitlerio diktatūrai.

Senis Hindenburgas patapo reakcijos įrankis tiktai 
tada, kada reakcija pasidarė galinga. O prie jos sustip
rinimo daugiausia prisidėjo Maskvos pakalikai ir pa
stumdėliai komunistai.

tojas paaiškina įvairiais pavyz
džiais. Ji įsteigė Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę ir Lietuvos Že
mės Ūkio Banką, kuomet ne
priklausomos Lietuvos dar ne
buvo. paskui, kai į Ameriką at
vyko pirmas Lietuvos įgaliotas 
ministeris, Jonas Vileišis, tauti
nė sroVė “atidavė Lietuvos la
bui” Tautinę Tarybą su visa jos 
manta. Bet ką ji už tai gavo iš 
Lietuvos pasiuntinių Amerikoje 
arba iš Lietuvos valdžios? Tik 
kokį bušelį ordinų ir medalių 
patriotiškoms krūtinėms pa
puošti.

“...kaip Lietuvos (tauti
ninkų) vyriausybė pataikavo 
kitoms partijoms Lietuvoje”, 
rašo p. Trečiokas, “tai čia 
Amerikoje los vyriausybės 
atsiųsti neva tautininkų par
tijos šalininkai pataikavo ir 
pataikauja kitoms, o ne tau
tinės srovės žmonėms. Todėl 
musų perdaug didelis pasiti
kėjimas savaisiais, o taipgi 
perdaug didelis pasiaukavi
lnas Lietuvos reikalams, mus 
ne tiktai labai susilpnino, bet 
ir pakrikdė ir dabar yra rei
kalinga skubus susiorganiza- 
vimas ir sustiprėjimas, kad 
ir vėlai butume pasirengę di
deliam Liėtuvos laisvės atga
vimo darbui.”
Kažin ar tinka pradėti “dide

lį Lietuvos laisvės atgavimo 
darbą” nusiskundimu, kad pra
eityje už “pasiaukavimą Lietu
vos reikaląips” nebuvo gauta 
atlyginimo?, Ar tautinė srovė 
dabar jau rengiasi Lietuvą va
duoti už “komišeną”?

Butų patiems tautininkams 
geriau tokių savo “nuopelnų”, 
kaip K Lietuvos Atstatymo Ben
drovė, visai nebeminėti. O dar 
labiau — tos “tautinės vyriau
sybės”, kuri Lietuvą valdė nuo 
1926 m. gruodžio mėnesio.

Ta vyriausybė buvo smurto 
padaras. Dar laimė, kad ji šiek- 
tiek “pataikavo” kitoms sro
vėms. Jeigu ji butų įvedusi gry
nai totalitarinį režimą Lietuvo
je, kaip Mussolinjo, Hitlerio ar
ba Stalino, tai pasaulyje butų 
susidariusi apie Lietuvą tokia 
opinija, kad ji dar nėra pri
brendusi civilizuotam gyveni
mui.

Jau tas faktas, kad Smetona 
buvo neteisėtu keliu įsiskverbęs 
į respublikos prezidento vietą, 
šiandien Lietuvai labai kenkia. 
Iš to fakto Maskvos imperialis
tai ir jų tarnai dabar pasigami
na daugiausia medžiagos savo 
propagandai, pateisinančiai Lie
tuvos “išvadavimą” okupantų 
rankomis.

• Jeigu nepriklausomos Lietu
vos istorijoje tos juodos dėmės 
nebūtų, tai šioje valandoje 
mums butų nepalyginti leng
viau kovoti dėl Lietuvos lais
vės atgavimo.

HAILĖ SELASSIĖ 
SUDANE

Etiopijos (arba Abysinijos) 
imperatorius Hailė Selassiė ga
vo Anglijos valdžios pripažini
mą, kaipo teisėtas to italų už
kariauto krašto valdovas, ir iš
keliavo į Afriką. “Manchester 
Guardian” praneša, kad—

“Jisai dabar yra Sudane, 
ir jeigu mes (t. y. Anglija) 
aprūpinsime jį ginklais, pini
gais ir agentais, tai jisai ga-

Įdomu pasiskaityti vadina
mos “vidurinės srovės” spaudo
je dejavimų apie tos srovės bė
das. Jos lyderiai labai kukliai 
prisipažįsta, kad jie esą vienin
teliai tikri patriotai ir geriausi 
visuomenės darbuotojai, o ta 
visuomenė, kuriai jie vadovau
ja (arba nori vadovauti) esanti 
skaitlingiausia. Tačiau — “vi
durinei srovei” nesiseka. Kodėl?

Priežastį nurodo p. A. S. Tre
čiokas: tautinė srovė, sako ji
sai, nukentėjo dėl to, kad “mes 
viską atidavėm Lietuvai ir Lie
tuvos reikalams”, o sau. nepa- 
silikom nieko. Kaip ta srove 
“viską atidavė Lietuvai”, rašy

Šarlatanų riksmas KORESPONDENCIJA
Didesnių šarlatanų už komu- 

nacius pasaulis dar nėra matęs.
Pastaruoju laiku jie pradėjo 

kelti didžiausį termą dėl to, kad 
Amerikoje pradeda reikštis 
nuomonė, jog vadinamuosius 
“penktakojus” (“penktos kolo
nos” narius) reikia sudrausti. 
Jie baisiai triukšmauja, kad 
yra siūloma vesti griežtą kovą 
su šnipais, sabotažninkais ir 
“penktuko jais”.

Ir kaip paprastai, komunaciai 
tuoj bando pasislėpti už demo
kratijos. Girdi, jeigu jus stoja
te už tai, kad musų veikimas 
butų suvaržytas, tai kur jūsų 
demokratiški principai?

Iš paviršiaus žiūrint tas ar
gumentas atrodo svarus. Iš tie
sų, demokratinėje santvarkoje 
žodžio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė turi būti laiduojama vi
siems piliečiams.

Tačiau ne pro šalį čia bus 
tinkamai išaiškinti laisvės sąvo
ką. Absoliutės laisvės nėra ir 
negali būti. Vadinasi, bet ku
rios valstybės pilietis niekuo
met negalės naudotis visiška 
laisve, Visur yra nustatytos ri
bos, atsižvelgiant į valstybes ir 
visuomenės interesus.

Tai visai suprantama. Jei tų 
ribų nebūtų, tai, pavyzdžiui, 
vienas pilietis galėtų kitą pilie
tį visokiausiais budais niekinti 
ir šmeižti, nes juk jis turi tei
sę žodžio “laisve” naudotis.

Tas pat ir valstybės gyveni
me. Nežiūrint, kaip demokra
tiška valstybė bebūtų, ji jokiu 
budu negali toleruoti, kad viso
kie “penktakojai” griautų jos 
pagrindus. Juo labiau, kad tie 
“penktakojai” iš demokratinių 
principų tik šaiposi ir tyčioja
si. Imkime kad ir musų komu- 
hacius. Jie rėkia apie demokra
tiją ir reikalauja, kad jiems ne
būtų draudžiama išdavikiškas 
darbas dirbti. :

Faktiškai musų komunaciai 
primena tą pasakėčioje vaiz
duojamą kiaulę, kuri lig sočiai 
priėdusi gilių ima ąžuolo šak
nis rausti.

Lyginai taip daro ir musų 
komunaciai. Jie rausia demo
kratinės valstybės pagrindus ir 
rėkia, kad niekas neturi teisės 
jiems tatai uždrausti. Demokra
tinės santvarkos. nuostatus jie 
pripažįsta tik tuose kraštuose, 
kur demokratija yra praktikuo
jama. Ten jie reikalauja sau 
teisių nevaržomai “penktako- 
jų” žalingą darbą dirbti.

Visi atsimenate, kaip visokia 
Bimbos, Mizaros, Pruseikos ir 
kiti Maskvos “mediniai karei
viai” deklamavo apie demokra
tiją, kol Lietuva buvo nepri
klausoma ir kol Stalino kaca- 
pai jos dar nebuvo užėmę. Ta
da jie šukavo, jog Lietuvoje tu
ri būti atsteigta demokratija, 
Vadinasi, visoms politinėms 
partijoms turi būti suteikta tei
sė laisvai veikti.

O ką jie daro šiandien?
Lietuvą užėmė raudonoji ar

mija.* Iš Maskvos prisiųstas ko
misaras sudarė “silkių vieny
bės” vyriausybę, kuri išrinko 
Lietuvos nepriklausomybės 
duobkasius į seimą. Tas Mask
vos agentų seimas nubalsavo 
prisidėti prie Stalino raudono
sios imperijos. Visos politinės 
partijos liko uždraustos: buvu
sioje nepriklausomoje Lietuvo
je laisvai gali veikti tik komu- 
pistai.

Ir tą šlykštų pasityčiojimą iš 
žmonių laisvės musų komuna
ciai stengiasi visokiais budais 
pateisinti! Jie drįsta net tvir
tinti, jog dabar “Lietuvos žmo
nes naudojasi plačiomis laisvė
mis”.

Atrodo, kad komunaciai žmo
nėmis laiko tik Stalino batlai- 
žius, o visi kiti yra ne žmonės 
ir todėl negali laisvai veikti.

Jeigu išgamos Pruseikos, 
Bimbos, Mizaros ir kiti Mask
vos agentai iš kailio neriasi, 
kad galėtų pateisinti grobuoniš
kus Stalino žygius Pabaltijo 
valstybėse, tai Amerikos atžvil
giu jų nusistatymas nėra kito- 

Į kis. Tie šarlatanai Amerikoje 
įsigyvenusią demokratiją tiek 
tevertina, kiek toji demokrati
ja jiems leidžia laisvai veikti. 
Jei komunaciai pajėgtų šioje 
šalyje įsigalėti, tai jie įsteigtų 
tokią “demokratiją”, kokia da
bar vyrauja Lietuvoje. Vadina
si, verstų visus Staliną garbin
ti, visas politines partijas už
draustų, visus laikraščius užda
rytų, išėmus komunistinius.

Naudodamiesi demokratinė
mis teisėmis, komunaciai — ap
mokėti ar be atlyginimo — dir
ba Maskvos agentų darbą. J<e 
tarnauja svetimos valstybės in
teresams, o ne Amerikos gero
vei. Kaip toli jų tas tarnavimas 
yra nuėjęs, bus numanu iš mu
sų komunacių, kurie net savo 
gimtąjį kraštą, savo brolius, se
seris ir tėvus aukoja Stalinui. 
Jie džiaugiasi, kad atsibaladavę 
į Lietuvą kacapai darys ten sa
votišką tvarką ir sudoros Lie
tuvos žmonių prakaitu įgytą 
turtą.

Ne tik patys džiaugiasi, bet 
nori, kad ir visi Amerikoje gy
veną lietuviai džiaugtųsi. Nori, 
kad Amerikos lietuviai džiaug
tųsi, jog jų broliai Lietuvoje 
yra apiplėšiami ir vergiami Sta
lino paskirtų komisarų.

Nežinau, kięk atsiras tokių 
lietuvių, kurie drauge su Mas
kvos agentais džiaugsis dėl sa
vo tėvynės nelaimės; džiaugsis 
dėlei to, kad Stalinas sutrempė 
Lietuvos nepriklausomybę.

Rusuose yra vartojamas toks 
posakis: “On mat svojų rodnu- 
ju prodast” (“jis savo tikrą 
moliną pasirengęs parduoti”).

Tai gyvūnų veislei priklauso 
ir musų komunaciai. Jie irgi 
yra pasirengę savo motiną, sa
vo tėvynę parduoti Stalinui.

Su jais turi būti vedama 
griežčiausia kova. Jie yra aiš
kus “penktakojai”, kurie dirba 
svetimos valstybės naudai.

» —Argus

Anglai lydo senas 
kanuoles

FALMOUTH, Anglija, rugp. 
14 d. — Falmouth miesto savi
valdybė nutarė sulydinti senas 
kanuoles, kurios buvo ant se
no laivo Bellerphon. šiame lai
ve Napoleonas pasidavė po 
Waterloo mūšio, šis laivas at
vežė Nelsono lavoną po Tra- 
falgaro mūšio. Savivaldybės nu
tarime sakoma, kad jiems esą 
visai nereikalingi praeities pa
minklai, jeigu šiandien nebus 
išloštas karas su vokiečiais, 
šiam karui išlošti reikalinga 
sulydinti senos patrankos, to
dėl savivaldybė ir padarė tokį 
nutarimą.

lės suteikti stiprią paramą 
britų pastangoms kovoje su 
Italija,

“Italai Abysinijoje dabar 
yra, kaip apsiaustoje tvirto
vėje. Niekas negali jų pasiek
ti, tik lėktuvai, kurie taip 
pat negali jiems padėti, jei
gu jie negauna kuro. Italą 
ištekliai senka. Partizanų ka
ras, kurį imperatorius gali 
suorganizuoti, sunaikins tų 
išteklių daugiau, negu britų 
atakos.”
šiuo laiku Etiopijoje karo 

veiksmai yra beveik neįmano
mi dėl liūčių, kurios paprastai 
suparalyžiuoja visą susisiekimą 
tame krašte. Bet į Etiopijos pa
sienius anglai gali gabenti gink
lus savo talkininkui, kad, liū
tims praėjus, jisai butų pasi
ruošęs pulti Mussolinio įgulas.

Fašistų “imperija" Etiopijoje 
sugrius, jeigu italams nepasi
seks sumušti britų jėgas Afri
koje.

Kenosha, Wis.
Šaunus baliukas.

Rugpiučio 3 d. ponams P. ir 
A. Šaitimerams buvo surengtas 
netikėtas baliukas jų 10 metų 
ženybinio gyveninio sukaktuvių 
proga.

Svečiai ant greitųjų buvo su
kviesti. Jų susirinko apie 30. 
Kai kurie buvo atvykę iš Chi- 
cagos, kaip antai: p-ia Butvilie- 
nė, Karchus ir Brasky. Iš vie
tinių dalyvavo Bubel, Kasper, 
Bacevičius, žilius, Bagdonas, 
Miller, Pažėra, ponai Radavi- 
čiai, živat, MachuLs, Černaus- 
kienė, Matužiuski, Butvilienė, 
Ravėt, Mockus, Kuzminskicnė, 
Si. Mažutytis, Gorski ir kili.

Baliukas buvo surengtas p. 
V. Baduros svetainėje. Prie į- 
vairių gėrimų, valgių ir geros 
muzikos visi linksminosi iki vė
lumos. Baliuko surengimu iu- 
pinosi Rodavičienė ir L. Živat. 
Ponams Šaitimerams buvo į- 
leiklos ir dovanos. Ten buvęs

Maskva naikina po
litinius komisarus
MASKVA, Rusija, rugp. 13 

d. — Šiandien vyriausybė pa
sirašė dekretą, kuriuo naikina- 
mas politinių komisarų insti
tutas Raudonoj Armijoj. Ligi 
šiam metui kiekvieną kariuo
menės viršininko įsakymą pri
valėdavo patvirtinti politinis 
komisaras. Be šio parašo vir
šininko įsakymas negaliodavo. 
Kariuomenėje ėjo nuolatinės 
kovos tarp politinių komisarų 
ir karo dalykų specialistų. Ko
misarai daugiausia rūpinosi ko
munistų partijos propaganda 
kariuomenėje, bet bereikalin
gais ir nuolatiniais skundais 
labai dažnai kliudė karo daly
kams. Dabar pašalinti politi
niai komisarai ir visa atsako
mybė tenka karo viršininkams. 
Komisarai rusų kariuomenėje 
buvo įvesti pačioje revoliucijos 
pradžioje.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
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Jos priežastys ir jos 
pašalinimas

NAUJIENOS, Chicago, III.

Labai dažnai gydytojams 
tenka išgirsti nusiskundimų: 
“Aš negaliu užmigti“. “Tai ir 
nenuostabu šiuo laiku“, komen
tuoja toliau patys pacientai. 
Bet tai yra aiškus pris pažini
mas ne tik savo bejėgiškumo, 
bet ir pilno nepasiruošimo gin
tis. “Karingas nusistatymas“, 
savo asmens disciplina yra 
svarbiausias sąjungin nkas ko
voje su ligomis, tapiau visa to 
tokiems žmonėms kaip tik 
trūksta. Jie priima šių būseną, 
kaip nepakeičiamų. Esu visas 
tas ligų stumas pareinąs nuo 
laiko arba aplinkinio pasaulio 
j takos. 'Tačiau gydytojų stebė
jimai parodo, kad nemigos reiš
kinio padidėjimas nėra pasku
tiniųjų metų ar šio karo mėn. 
padarinys, o s ekia gana tolima 
praeitį.

Į klausimų, ar nemiga yra 
liga, galima atsakyti neigia
mai. Ji gali būti palydintis li
gos reiškinys, bet gali pas- 
reikšti ir nepriklausomai nuo 
regimo liguisto sutrikimo. Vi
sai suprantama, kad nemigos 
naktys būna po kokio nors su
žalojimo iš skausmo arba po 
operacijos. Taip pat supranta
ma nemiga ir drugiu sergan
čių ligonių, kas kyla nuo įsi- 
siautojusio ligos proceso, kuris 
padidina medžiagų apykaitos 
ir organų veiklumų ligi “ver- 
danč.o karščio“. Nemigos reiš
kinių galima pastebėti ir sme
genų, širdies, inkstų bei liguis
to kraujo spaudimo padidėji
mų atvejais. Tokioms ligoms 
būtinai re.kalinga medicinos 
pagalbos.

Žymus nemigos padidėjimas 
nuo pat pasaulinio karo pabai
gos sukėlė gyventojuose tikrą 
manijų vartoti visokius “gy
dančius“ vaistus, dėl ko pa
skiau ne vienas gydytojas turi 
nepatogių ats.tikimų, nes li
guistieji būna taip “įmirkę“ 
visokiais medikamentais, kad 
tenka ieškoti vis stipresnių, 
jog jie dar paveikti] liguistuo
sius.

Nemigos priežastys
Kai ligos yra anksčiau nuro

dyto pobūdžio, tada gydytojai 
mato, kad turi reikalo su “ner- 
vuota“ nemigos forma. Statis
tikos nurodo apie 80 tokių at
vejų iš 100. Tokiais atvejais 
dėl kokios nors nervingos er
zinančios silpnybės atsiranda 

tam tikrų sutrikimų, kuriuos 
šiaipjau stipresnių nervų žmo
nės nugali be jokių komplika
cijų. Čia pat kyla netinkamo 
maisto, nepakankamo fizinių 
judėsiu kiekio, gryno oro, sau
lės spindulių trukumo, nenuo
saikaus erzinamųjų ir pomė
gių dalykų vartojimo, vaistais 
pakenkimo, neplaningo ir svei
katai dažnai kenksmingo lais
vo laiko sunaudojimo, beviltiš
kų sielvartų ir rūpesčių klausi
mai. Profesinis nuovargis, kaip 
nemigos reiškinio sukėlėjas, ei
na tik antroje vietoje ir veikia 
tik tada, kai jam nerandama 
pakankamo išlyginimo.

Miego sutrikimai gali pasi
reikšti trimis svarbiausiomis 
formomis arba jų kombinaci
jomis: 1. negalėjimu užmigti, 
2. negalėjimu išmiegoti reikia
mą laiką ir 3. negalėjimu gi
liai miegoti.

Nemiga kenčiantieji čia ži
no visą skalę nervingų baisy
bių : šaltos kojos — karšta gal
va, smilkinių plakimas, širdies 
mušimas, bauginantys sapnai, 
išgąsčiai, vidujis neramumas. 
Tokius suminime žinomiausius 
šio pobūdžio reiškinius. Ka
dangi nėra jokio organiško li
gos pagrindo, ligonys paguo
džiami dažnai, deja, tik pasta
ba, kad jie iš t.krųjų neserga, 
o yra “tik nervuoti“. Ligi žo
delio “tik“ tikslumo tinka ta 
paguoda. Bet kokia skausmin
ga yra nemigos naktis, gali pa
sakyti tik tas, kas pats per iš
tisas naktis yra negalėjęs už
migti. Nuo nemigos sutriku
siai sveikatai reikalinga pagal
bos. Nes laikui bebėgant jaut
rus žmogus nustoja bet kokio 
pasitikėjimo natūraliomis savo 
užmigimo ir išsimiegojimo ga
liomis. Tokiu budu negalėj i-

I NAUJ-IFNV-ACME Tclop^ot-
CAMP McCOY, Wis. — Autožyras, kuris yra naudoja

mas karo manevruose.

pasikeitimo“

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 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATlONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Strec) 

CHICAGO, ILLINOIS 
- Tel, Canal 8500

mas miegoti pavirsta fiksidėja, 
kai tik tas liguistas įsitikin- 
mas užmezga ryšius su pasą
mone.

Kiek laiko turime miegoti?
Normalus miego ilgumas pa

reina nuo to, kokio amžiaus 
yra žmogus. Be to, yra indivi
dualinių skirtingumų. Kaip vi
durkinį matą suaugusiems 
žmonėms galima nurodyti 8 
valandas, žinoma, gilaus m c- 
go. Sprendžiamu veiksniu, ar 
miego pakankamai, pagal jo il
gumą bei gilumą, yra tiktai 
dvasinė savijauta, “išm'egoji- 
mo jausmas“ ir pilno energin
gumo savijauta. Nemigos nak
tys ardomai veikia i kūną ir į 
dvasią. Gydytojai visuomet pa
stebi iš sunkiai sergančių ligo
nių, kaip pirma gerai išmiego
ta naktis tiesiog regimai jiems 
neša pasveikę j imą.

Nemigos gydymas, ypač gy- 
dymas's savomis priemonėmis, 
turi vykti tikslingai. Mes ne
užrašome jokių vaistų, bet pa
rodome natūralias priemones 
ir kelius, kaip nepakenkiant 
sveikatai galima išlaikyti mie
gą ir jaunystę arba vėl įsigyti, 
jei jie prarasti. Pirmiausia pa
klausite patys savęs, kokios iš 
ank.sči au s u m n etų p r i e^asč i ų 
gali būti kenkusios miegui. 
Priežasčių nustatymas kiek
vienu atveju yra pagrindas 
sėkmingai pasigydyti.

Sveikas maistas — kūno 
judesiai!

Sveikas maistas susideda iš 
bulvių, daržovių, vaisių ir ru
pios duonos. Iš visų tų dalykų, 
daržovių ir vašių, kasdien po 
truputį reikėtų suvalgyti ne 
virtų, bet žalių. Kūno judesiai, 
pirmiausia proto darbininkams, 
pusiausvyrai išlyginti yra būti
nai reikalingi. Pasivaikščioji
mas, lengvoji atletika, plaukio
jimas teikia apykaitos paleng
vinimų. Bet saugokitės persi
tempimų, nes nervingiems per
sitempimų pavojus yra ypatin
gai artimas. Gryno oro truku
mai, kuriuos labiau tenka pa
jausti miestų gyventojams, ga
li būti pašalinami radikaliomis 
priemonėmis. Jeigu kai kurių 
nuėstų orąs ir nėra labai tin
kamas (beje, didmiesčių mes 
veik neturime),1 tai dar nereiš
kia, kad visą dieną turėtumėte 
dirbti neišvėd namuose įstai
gų arba darbo kambariuose! 
Dėl miestų oro trukumų naktį 
galima atsigriebti miegant ne
uždarius lango. Tai tinka ir 
vasarą ir žiemą. Gerai apsiklo
jus neperšalama nė šalčiausią 
žiemą. Skersvėjų, aišku, reikia 
vengt į. Medicinoje gydymas 
grynu oru pasidarė neginčija
mu aiškumų. Tokiais atvejais, 
pav., plaučių uždegimu sergan

tieji, taip pat ir maži vaikai 
dieną ir naktį gali gulėti neuž
darius lango, net žiemos vidu
ryje, kad jie visą la ką galėtų 
kvėpuoti grynu oru.

Kasdien “oro maudyklės“
Gryno oro trukumas turi 

įtakos į odos procesus. Tą patį 
reikia pasakyti ir apie saulės 
spindulių trukumą. Gydytojas 
kasdien mato, kap žmogaus 
oda, kuri negauna tų dviejų 
gydomų veiksnių, sunyksta sa
vo funkcijom}?. Visa armija 
persišaldymo, užsikrėtimo ir 
reumatizmo ligų tyko, kad ga
lėtų užpulti nusilpnintą kūną. 
Dėl to ir turime daboti, kad 
musų kūnas .jautų aprūpintas 
šviesa, grynu oru ir saulės 
spinduliais. kasdienines “oro 
maudyklės“, bent kambaryje, 
žinoma, nusirengus, prie atvi
ro lango, arba iš anksto gerai 
švedintame kambaryje, ture- I v
tų pasidaryti visuotiniu įpro
čiu. 10 minučių savo kūno kul
tūrai kiekvienam privalu su
rasti. Visą kasdieninę kūno 
kultūrą butų galima šitaip su
jungti: gimnastika, sausi ma
sažai šepečiu, masaža'vimasis, 
kvėpavimo gimnastika. Kam 
patogu, prieš einant miegoti, 
gali trumpai pasivaikščioti ko
kį ketvirtadalį valandos-.

Kad nikotinas veikia nemig- 
domai, — nors apyvartoje yra 
tariamų “raminančių cigare tų“, 
— tai jau seniai įrodytą. Gaųr 
singi pakenk mai yra kįlę ir 
nuo kai kurių kitų erzinamųjų 
ar gydomųjų priemonių. Pla
ningą laisvo laiko sutvarkymą 
reikia suprasti, kaip jo panau
dojimą sveikatai reikalingai 
pusiausvyrai palaikyti. Tie, ku
rie mėgsta visą laiką jbuli kam
bariuose, gerai padarytų pa
sportuodami ąr padirbdami so-, 
de.

Nemigą kenčiau tieji turėtų 
vakarais vengti įtempto psichi
nio darbo, taip pat kaip ir psi
chiką prislegiančio dykiniavi- 
mo. Destruklyv ai veikia ir 
svajojimai prieš' užmiegant 
Prieš einant miegoti reikia nu
sikratyti dienos įvykių .įspu 
džių. Tai yra savitvarkos daly
kas. Vienas žymus valstybės 
vyras kartą taip pasakė: “Va
kare aš visada su .savų apda
rais nusirengiu ir savo rūpes
čius. Rūpesčiai žudo, o ne dar? 
bas.“

Daugiau pasitikėti savimi
Reikia daugiau vertinti psi

chinį pasitikėjimų savimi, ku
ris turėtų prasidėti dienos kie
tu. Reikia susidaryti iš anksto 
įsitikinimą, kad naktį bus get
rai miegama. Jei nuo pirmos 
dienos dar negalima konstatuo
ti aiškios permainos, tai reko
menduojama - ’ palaukti “kurso

vėliau. Daug pa- apiplovimai ligi juosmens. Ki- 
siekiama jau tuo, kad per die- tiems dar rekomenduotiną 
ną nebegalvojama apie tai, jog drėgąi šalti kompresai aplipk 
vakare nepavyks užmigti, ar- šlaunis arba apilnk vjsą kųną. 
ba kad blogai bus miegama. Stipriai raminama įtaka pasi- 
šiaip ar taip pasitikę j. mąs sa
vimi veikia stipriau, negu pa
sitikėjimus svetima pagalba. 
Todėl nemigos “didvyriai“ turi 
turėti daugiau pasitikėjimo 
savimi. Skaitmenų skaitymas 
arbą kiti panašus juokai butų 
geriau palikti nuosakai. Dau
gelyje atvejų jų monotonija 
veįkia np migdančiai, bet erzi
namai, jaudinamai.

Būna ir taip, kąd užmigti 
dažnai trukdo lengvai pašalina
mos smulkmenos. Vakarienės 
tegul būna paprastos ir ne per 
daug gausingos. Valgyti patar
tina tai, kas patinką ir ne ma
žiau kaip trys valandos prieš 
einant miegoti. Sįlpni žųionės, 
ypač rekonvalescentai, dažnai 
todėl negali ųžm gti, kad vaka
rais jie šąla ir lovoje nesušyla. 
Tokiems žmonėms, bet tik to
kiems, svarbu laukujėmis prie
monėmis pakelti šilumą. Todėl 
jiems prieš einant miegoti pa
tartina kaitinti kojas šiltame 
vandenyje, kad .sukiltų sustip
rinta kraujo apytaka. Be to, 
tokiems žmonėms šaltais mė
nesiais palank ai veikia ir tai, 
kad jų patalinės sušildomos šil
domaisiais prietaisais arba šil
domaisiais preigalv ais.

Gydančioji vandens įtaka
Miegą sukelia dar ir šios 

piemenes: prieš einant miegoti 
kūno nusiploVimas šaltu van
deniu, šiltu, arba pakaitomis, 
drungnu upės vandeniu, paso
dint pasinėrus jame maždaug 
penketą minučių. Gerai veikia 
ir trumpi rankų ligi pažasčių 
apiplovimai ir aplamai kūno

i

žyti drėgni, ant nugaros kloja
mi Uopipresai. Tačiau prie vi
sų tokių šalto vandens pavar
tojimų reikia žiūrėti, kad kū
nas butų pakankamai šiltas. 
Kitiems žmonėms užmigti pa
lengvina ramus, 
alsavimas, kurio
vertė yra gilus iškvėpimai. Ki
ti rekomenduoja “miego arba
tos“ iš Baldriano šaknų ar ki
tokio mišinio, kurio galima 
vaistinėse gauti vadinamosios 

Bet ne
daugiau, 

puoduką prieš el
nes per daug 

vėlai vakare išgėrus

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METĄL CO.

1216 S. Halsted SU Vietoj <965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

i ....................................

gilus, laisvas 
svarbiausia

Ręmkite Lietuvišką 
Žyduką

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

TeL Boulevard 0014

z

ir kantriai 
nurodytos 
nuostabiai

nervų arbatos vardu, 
patartina jos gerti 
kaip vieną 
nant miegoti, 
skysčio
kenkia miegui.

Jei pakaitomis 
panaudojama čia 
taisyklės, dažnai
greit pašalinama ir labai ašt- 
r os nemigos formos. Tačiau 
viso gyvenimo pertvarkymas 
yra pagrindinė pasisekimo są
lyga. Jei pradžioje viena ar ki
ta nepasiseka, nereikia nusi
minti. Atmink te, kad keletą 
mėnesių trukusio trukdymo ne
galima pagydyti per porą die
nų! C'L. A.”)

Didelis vaidmuo
Pamanykit,- iš manęs 
mano mėgstamą vaidme

nį “Senuosiuose žmonėse
skundžiąsi jauna artistė 
b čiulei.

ome

— Ar abudu sakiniu iš 
to, — pastebi jos bičiulė.

IŠPARDAVIMAS
PAS “MIDWEST STORES”
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS PREKĖS!

ŽEMOS PINIGUS TAUPANČIOS KAINOS!
IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir ŠEŠT., RUGP. 16 ir 17

“CERESOTA” Pure Wholesome

MILTAI 5 sv. maiš.
22c

2 4 ¥2 sv. 

m a iš.

at

savo

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUSVisa Tal už $15.00 

Permodeliavimas 
L Pataisymas k Naujas 
1 Pamušalas 
B Valymas 
f Paliavojimas 
I Storage 

Apdrauda

i YOUR OLD FURS 

reNEV/ed 
FOR ONLY

------- Pasiuntinį pa-' 
šaukit telefonu I

I STATE 7626 J
.190 N. STATE ST.

FURRICRS-J Suite 746
State-Lake Bldg.

Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

• 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 

MOVtNG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY- 0066

MADOS

5*

79c
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Garuodintas

PIENAS - - 2 už 13cAukš. Ken.

“ELMDALE”
TOMAITES No. 2 ken. 3 už 25*
“ELMDALE“
SWEET CORN No, 2 ken. 3 25c
“CLAPP’S ’ Kūdikių Valgis Chopped .......  2 ken. 19c
LIRBY’S” Toiiialų Sunką 14 unc. ken- 3 už 19£ 

3 už 13c
12 unc. ken. 25ę

“DJNTY MOORE” Corned Beėf ahd~Cąbbage ken. 23c
“DINTY MQQĘP“ Ręęf Stew_________ 24 unc. ken.___________15c

V/2 sv. ken. 2 už 21c
Paini, ken. 22£

7 upe. pak. 131

“RED CROSJs” bpąghritį ar ])Iącaioni__  7 unc. pak.
“HORMEL’S” SRAM

“KARO“ Syrupaš Mėlynu Lėibeliu
^MAZOLA” Virimui Alyvą
“FRENČIUS“ Aukščiams Sėklos
“ICEBERG”-
SALOTOS
“SUNKIST”
GRANDŽIAI 28jB mieros__ 2 35*
“Pbiible Cola“ 12 unc. bųt. 6 už 25^ būt. dep. 
DYKAI SIĖVERWARE “ ~
MAGiC WASHER did. pak. 21^
“IVORY” Soap Flakes iriai. 9c did. pak. 210 
“OCTAGON77 Skalbiamas Muilas 3 už 13£
‘‘DYKAI DISH TOWEL
“SILVER DUST” ■ ___, did. pak. 21 £
“PURPK” * 2 10c pak. Įfti*~ ' 2 25c pak. ‘25ę
“KLEIC'Beads of So3P did. pak? 170
“SUPER SUDS” Maž. Rami. Pak._____ 2 už 150
lc IŠPARDAVIMAS 3 šmotai 18c

‘*$weetheart” Muilas__  Visi 4 šmotai ..... ..............  19c
“P and G“ Baltas Naphtha Muilas did. šm. 3 už 110 
“WlLSON’S” ~ ’■
^ĮDEAL-■ šiinims Maistas sv. ken. 3 už 25* 

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 
$100 DYKAI Kas SayąĮtę. Taupykite Musų Kuponus 

........ .....■ '■ 111............"ii I IKI H .1.11 ■ I !.■■■ » I

did. galva

PIRK NUO iBwe

4505—Dviejų šmotų suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

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

NAUJIENOS Pattera Dept, 
1789 S. Halsted St, Chicago, HL

atsiųsti man pavyzdį No

NE.S PIGIAU

MIDWESTfflSTORES
Z///,! <-//// /< Jbtau, ~

(Vardas fa* pavardl)

(Adresas)

<MiMta« ir valstija)



r

6 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., rugpiučio 16, 1940

Detroito Lietuvių Žinios
, .............. ■— ...

Vytauto Dermaičio 
laidotuvės

Vytautas Dermaitis turėjo 
atsiskirti su šiuo pasauliu vos 
tik 28 metus amžiaus sulaukęs. 
Buvo sveikas ir tvirtas jaunuo
lis, toli nužengęs muzikos sri
tyje. Dirbo General Motors 
kompanijos raštinėje iš pra
džių Detroite, o paskui Buffalo, 
N. Y.

Rugpiučio 3 d. su savo drau
gu Vytautas išvyko į Port Col- 
bourne, Ont. Ten jie tikėjosi 
smagiai savaitgalį praleisti. 
Apie 4:30 vai. po pietų išėjo 
pasimaudyti. Staiga Vytautų 
pagavo didelė vilnis ir jis pra
dėjo skęsti ir šauktis pagalbos. 
Jo draugas šoko gelbėti, bet ir 
pats pasinėrė. Po kurio laiko 
abu liko ištraukti. Draugų pa
sisekė atgaivinti, bet Vytaut is 
nebeatsigavo.

Vytauto kišenėje buvo suras
ta Dr. Audraus iš Detroito kor
telė. Apie Įvykusių nelaimę 
jam ir buvo pranešta. Vėliau 
Detroito policija apie tragedi
jų pranešė Vytauto motinai 
Stefanijai.

Nėra reikalo ir aiškinti, ko
kį baisų smūgį turėjo motina 
pergyventi. Ta nelaimė 1 d.ai 
paveikė ir tėvų.

Sekmadienio vakare, apie 9 
\al., Vytauto Dermaičio kr.n s 
jau buvo parvežtas į Detroitą 
ir laidotuvių direktoriaus D. 
Brazio pašarvotas namuose —• 
2252 — 24 St.

Žinia apie nelaimingų Vytau
to mirtį žaibo greitumu aplėkė 
< etroito lietuvius. Labiau iai 
buvo sujaudinti ir sukrėsti D i 
lės Choro j .unito iai. Tam cho 
rui Vytautas per kelis metas 
vadovas o ir ten turėjo gerų ii 
š rdingų draugų, l.ailė; Cho o 
n.ir.ai bei Dermaičių seni ėrin
gai J. Piką, Šaižia’, Ku.inskai. 
1) litu ir dangei, kilų | er sė
menis d ir* pa idaibavo. žmo 
mų apijauki? nepaprastai d u 
ir sune. e daugybę vainikų. At
vyko Derina t enės broli* Adol
fas Vaitkus ir jo dukrelė St?- 
lau.ja su sa o vyru Uerb Snei- 
der iš Melrose Park, 111. Buvo

giminių ir iš Sioux City, Iowa.
Rugpiučio 7 d., 2 vai. po pie

tų, suvažiavo daug automobi
lių, kurie nusitęsė per kelis 
blokus. Kimų išlydint iš namų 
Dr. J. Jonikaitis pasakė atatin
kamų • kalbų. Visi grabnešiai 
buvo baltai apsirengę. Grabų 
nešė jaunuoliai Edward Masi
nis, George Basko, Frank Mi
kulis, Anthony Sinkus, Vito 
Serbis ir Bernard Cibulskis. 
Koplyčioje labai jausmingų kal
bų pasakė inžinierius Sheler J r. 
Kalbėjo taip pat M. Kemešienė. 
Onai Maselskiutei vargonais 
akompanuojant Dailės choro 
sikstetas sudainavo “Apleistas, 
apleistas’’. Dainavo panelės 
Nellie Sedar, Mildred Braz, 
Mirga Motuzas, Steila Masytė, 
Mary Yurkiutė, Ruth Ziginan- 
taitė. Jos taip pat buvo ir gar
bės grabnešės. Be to, Onai Ma- 
salskiutei vargonuojant Stasys 
Rimkus, svečias iš Chicagos, 
sudainavo “Audra girioje”.

Kadangi kapinių duobkasai 
streikavo, tai palaidoti kūno 
nebuvo galima. Kūnas liko įdė
tas į šaldytuvų, o vėliau jis bus 
užkas;as žemėje.

Ilsėkis, jaunuoli, amžinai! 
Nors ir neilgai tau teko gyven
ti, bet ir per tų trumpų amžių 
tikrai nudirbai gražų (laibą. 
Tavo nuopelnai pasiliks musų 
atmintyje amžinai.

Dctroit Ietis,

Lietuviai beisbolininkai
Rugpiučio 17 dienų Beechnut 

G rovė darže įvyks didelis pik
nikas. Apie 4 vai. po pietų l.e- 
tuvių beisbolo komanda s. s - 
kibs su Duksli Athletic Club 
be.sbolo komanda. Bus įdomu 
pažiūrėti, kurie laimės.

Lks. urs ja
Dailės Choro rugį). 4 d. su 

rengtoji ekskursija .aivų į Pui- 
di-Bay nusisekė visai gera. 
Ekskursija butų buvusi nepa- 
yginti sėkmingesnė, jeigu i.e 
vytaulo Dermaičio traginga; 
žuvimis. Tuo įvykiu choristai 
ouvo labai sujaudinti. Kai ku
rie tad ir ekskursijoje nedaly
vavo.

HITLERIS GYVENA BERTŲ PASAULYJE

Prieš metus Hitleris pasišau-jko atsisveikinti su Hitleriu, ra- 
.<ė pas save vyriausį statybos šo olandų laikiaštis, mcšim, 
nspektorių profesarių Spearų kurių vokiečių vyriausybė jam

Anglų balionas
Naujienų- Aeme Telophoto 

kurį pašovė naciai.

Įvairios pasaulines žinios

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ

• APDRAUDĄ

• APDRAUDĄ

• TAVERNŲ ir namų savi
ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
Uties.

NAMŲ NUO

Reikia tiesų pasakyti, kad 
ekskursija patiko iyg ir nema
lonų įspūdį. Dalykas tokis, kad 
nei iš šio, nei iš to susinaravijo 
choro mokytojas. Grįžtant a,- 
gal jis atsisakė programų pil
dyti.

Ekskursijos dalyviai labai 
pasipiktino dėlei tokio mokyto
jaus elgesio.

Anglijoje mažėja 
maistas

LONDONAS, Anglija, rugp. 
13 d. — Tiek mo ministerija 
rūpinasi patenkinti visus anglų 
reikalavimus, bet paskutiniu 
metu smarkiai jaučiama kiau
šinių stoka. Pardavėjai į sa
vaitę viena-' šeimynai negali 
parduoti daugiau negu vieną 
porų kiaušinių. Kiaušinių stoka 
jaučiama dėl Įvežimo sutruk
dymų. Anglai daugiausia dabar 
importuoja karo medžiagų. Vy
riausybė nutarė, kad anglai tu
ri išmisti pačioje Anglijoje dė
tais kiaušiniais. Dabar ne kiau
šinių sezonas.

Lisabone knibždėte 
knibžda užsie- 

niškiai
LISAB0NAS, Portugalija, 

rugp. 14 d. — Įš visų Europos 
valstybių žmonoj važiuoja į Li
saboną su tikslu patekti į Ame
riką. Daugelis jų bėga nuo Hit
lerio, kiti grįžta Į savo kraštus 
Amerikoje. Lisabonas tai vie- 
nintėlis Europos uostas iš ku
rio dabar galima gauti la vas 
Amerikon. Dauguma atvažia
vusių labai skursta, nes netu
ri iš ko misti, pinigų išvežti 
vyriausybės leidžia. Norinčių 
patekti į U.S.A. Lisabone yra 
apie 22 tūkstančiai.

NAUJIENOS
NAUJIENOS

RAKANDŲ.

NUO VAGIŲ. 

LANGŲ.

Mirė Eominikas Plu.igis NAUJIENOS
asauliu Dom nikas Plung s. 

Palaidotas liko rugp. 5 d. su 
bažnytinėmis apeigomis. Patar
navo laidotuvių direktorius

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda v€liawdas pasaulines italas.

N AUJIEN U
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted SL

D. Plungis buvo jau gerokai 
.notų pragyvenęs, šiaip jis pasi
žymėjo ramiu ir maloniu budu. 
Paliko tris sūnūs, kurie jau yra

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 
kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

N A UJTENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 8 ryto iki 1 vaL popiet

LUSTER70AM (H VES 
TEETH THE MOST 

MARVELOUS LUSTE R 
AND SPARKLE.

Reaches decay-ridden “Blind Spots” 
that ordlnary pastas, powders ...

even water ... may not enter
It’s horo! The most dellghtfully different 
tooth pašte you evor heard of. When sali va 
and brush touch the NE W formula Listerlne 
Tooth Pašte, superchargod with Luster- 
Foam detergent, lt Instantly springs Into 
an amazing “bubble bath” that makes your 
mouth tingio wlth life. So fine lt surges Into 
and cleans dangor spots that ordinary den- 
tifrices may never even havereached. Cleans 
and pollahee areas where some experts say 
up to 98% of decay starte.

Got the big 254 tube, or better štili, the 
double-size tube contalnlng more than 
U pound of tooth pašte. A t any drug coun- 
ter. Lambert Pharmacal Co., 8t. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

[ISTERINE TOOTH PAŠTE

jerbė ir gražiai jį palaidojo.
Velionis Plungis su visais 

jražiai sugyveno ir turėjo daug 
Įrangų. Palydėti jį į amžinas- 
ės vietų susirinko daug žmo

nių. —Dailės Choro Rėmėjas.

1739 SO. HALSTEZ “
CHICAGO, ILLINOIS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

ir jam pareiškė:
—Tamsta pats matai, kad se

nųjų reicho kanceliarijos rūmų 
Wilhelmo ga.vėje jau nebtpa 
.<aiika; reikia naujų, ir savo 
šva.zda jie tun atitekti tr^čio- 
;o reicho (Ldybę. Tamsta ture
li paruošti projektą ir pravesti 
>tatybų. Terminas turi būti kuo 
rump.ausias. f

Dar tų pačių dienų prof. Spe- 
eras, apskaičiavęs, pranešė fiu- 
eriui šita didžiulį pastatų pa

statysiąs per metus. Jis žo.iį 
šlaikė: neseniai, piieš keletą 
dienų, iškilmingai buvo atida- 
yti naujieji reicho kameliari- 

jos rūmai, ir svetimųjų valsty- 
nių diplomatai į Naujųjų Metų 
pr.ėmimų jau buvo pakviesti i 
Atsirinkti naujuosiuose rumuo- 
e.

Per visus metus 2,030 darbi
ninkų dirbo prie tų rūmų sta- 
ybos dienų, 2,000 naktį; 2,000 

darbininkų dirbo skaldvdrm 
..kmenis, paruošdami betonų ir 
Kitokių statybos medžiagų. Ir 
po melų stojo 422 metrų ilgio 
r ligi 22 metrų aukščio ruma:, 

kuriais vokiečiai visiškai pa
grįstai gali didžiuotis, nes jie, 
kaip net žinovai tvirtina, neat
silieka nuo senųjų Versalio rū
mų, o kai kurie reprezentaci
niai kambariai savo puošnumu 
anuos net pralenkia.

Tarp kitų kambarių žymiau
sia vieta priklauso Hitlerio dar
bo kabinetui ir didžiajai p lė
mimų salei. Fiurerio darbo ka
binetas yra 27 metrų ilgio, 14.5 
metrų pločio, 10 m. aukščio. 
Lubas remia rausvo maimur.; 
kolonos, sienos išmuštos bran
gaus medžio lentelėmis, o grin
dys išklotos didžiuliu kil mu. 
Viename kambario kampe sto
vi fiurerio rašomasis stalas, ki
tame įmūrytas židinys. V.cnoj 
sienoje kabo Bismarko paveiks
las, prieš jį stovi llindcnburgj 
biustas.

Puošniausia bus, be abejo, 
didžioji priėmimų salė, kur o 
je fiureris jau š:emet priėmė 
diplomatus, susirinkusius pa
sveikinti reicho galvų Naujųjų 
Metų proga. Ji 24.5 metrų ilgio, 
10.5 metrų pločio; joje vyrauja 
šviesios spalvos, kurių įspūdį 
papildo gėlės. Sienas puoš a vo
kiečių menin.'nkų bareljefai ir 
praeito šimtmečio. Greta šitos 
salės yra vyriausybės pasėdžių 
salė.

a o o
Bet vagneriška Hitlerio siela 

nerimsta puošniuose Wilhelm ) 
gatvės rūmuose: širdis jį trau
kia į ramųjį Bavarijos Berch- 
tesgadeną. Ir tenai jis yra įsi
taisęs tikrai romantiškų l’zdelį, 
apie kurį kol kas dar labai ma
ža kas težino. Iš diplomatų vie
nas tik prancūzų ambasadorius 
Poncetas tenai yra buvęs.

Toji buveinė pastatyta vie
no 2,000 metrų aukščio kalno 
viršūnėje. Į tų vietų yra išves' 
tas specialus plentas, bet ir juo 
ligi paties tikslo nenueisi — 
dar reikia keltis keltuvu.

“Kai p. Francois Poncet vy-

buvo atsiuntusi, pasuko r.c 
įprastiniu keliu, vedančiu į 
Lerghofą, bet visiškai kita 
kryptimi. Amhasadorijs įspėj > 
šoferį, sakydamas, kad tas bus 
upsinkęs. Tačiau šofer.s tik nu 
sišypsojo ir važiavo sau to i m 
Bevažiuojant vingiuotu pašlai
tės keliu prieš prancūzų amba
sadoriaus akis staiga išdygo di 
džiuliai bronzos \a:ta s, kuiL 
lyg burtininkui lazdJe panur 
jus ėmė vertis. Pro juos įvažia
vo automobilis, ir ambasado
rius pasijuto patekęs į erdvią 
grotą (angų), kuri jam atrodė 
<yg butų iš tukstanč.o ir vienos 
nakties pasakų pasaulio.

Grotos skliautai iškloti mar
muru, o gale švyti metalinis 
keltuvas. į jį įsėdus palydovai 
paspaudė sagutę, ir keltuva1, 
pradėjo kilti aukštyn, anga, ei
nančia kalno viduriu. Pakilę; 
apie 130 metrų, keltuvas suslo 
jo, ir tada prieš prancūzų di h 

omato akis atsistojo v la, pa
statyta veik iš vieno stiklo. Jo
je sėdėjo Hitleris ir laukė.

“Fiurerio erelio lizdas” 
tada olandų laikraštininkas p <- 
vadina šitų fiurerio buveinę, 
kurioje jis gali pabūti pats vie
nas, visiškai atskirtas nuo pa
saulio, nuo žmonių, nuo vals
tybės reikalų. Šita vila pastaty
ta tokioje vietoje, kad ja ga 
ima matyli nebent iš lėktuvo. 

Retas kas težino, kad ji iš vi
so yra; niekas jos nėra foto
grafavęs, o joje apsilanko tik 
jiatys rinktiniai fiurerio sve
čiai. Bet vaizdai, kurie iš t >s 
ramumo vietelės atsiveria į Ba
varijos Alpes, yra pagaunu: 

‘.pačioje, po kojų, žaliuoja kal
nų giries, dar žemiau į tolius 
driekiasi upių, ežerų ir ginų 
šmarginti Bavarijos laukai, o 
viršuje šypsosi žila Bavarijos 
Alpių viršūnė.
J

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją. ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. čion a i s 
gausite patarimą kaip pa
togiais ir piginus tokias 
keliones atlikti.

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, UI.

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 Association

2729 W. Cermalt Rd. Law. 6400

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 išdirbysčių ir 
įvairių metų.

Mes turime tokius bargenus, 
kaip

’39 La Šalie Conv.
Coupe, Radio, Heater, 
W. W.
’39 Pontiac Conv. Coupe
Radio, Heater, W.
’39 Ply. 4 Dr. Tr.
Radio, Heater
’39 Dodge 5 Pass.
Scdan

$845

w. 
Sėd.

jei?u

JACK SWIFT
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GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

fGERB. Naujieną skaityt*- 

ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurtos 
skelbiasi Naujienose,

f TT-11 TĮ..TH, I

9NIMUCM 30V 9dWHd 3H1.
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G39H03 0NI39 Si
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$695
$395 
M95
jys tu-Nereikia jmokėti, 

rite pastovų darbą. Dešimti 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

IŠPARDAVIMAS
5000 galionų
PO .........................
4000 gal. Regulariai
$2.95, po ........... .......
3500 gal. varnish 
PO ..............................

ŽEMA KAINA ANT WHITE
LEAD IR LINSEED OIL

Terpentinas 
po ..............

ffal.

$1.49

BU0R1K
ANNEX

3417-21 S. Halsted St

KRAFT FRENCH 
DRESSING
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“Bedarbio Būklė 
Sunkesnė Ir Už 
Elgetos”

— Musų Skaitytojai —

rodo daug geresnė. Luošų visi 
gailisi. Jie netramdomi sėdi 
viešose vietose ir maldauja, 
bet visi tuo pačiu imi arba 
lengvai gali gauti pašalpą. Ka
re sužaloti net gauna iš fede- 
ralės valdžios mėnesinį atlygi
nimą. \ A. R.

Luošo-suvargėlio ar elgetos 
būklė nepavydėtina, ypač jei 
jis dar jaunas, o luošas ir tie
sia ranką išmaldai. O taikos 
ir berankis, akim meldžia pa
sigailėt.

Bet dabartiniuose laikuose 
tiek daug vargšų-bedarbių 
skurdą ir alkį kenčia, kad el- 
getos-luošo būklė atrodo net 
kiek geresnė, negu sveiko be
darbio. Luošo iš seno, sulig 
mados, gailimąsi, praeiviai me
ta skatikus, rodo širdį bei žmo
niškumo jausmą. Pašalpos į- 
staigos irgi greičiau kreipia 
domės į luošą, teikia ūmesnę 
pagalbą negu sveikam. Bent 
šiuo laiku luošam nėra bloga. 
Medžiagiškai jo būklė geriau 
aprūpinta negu bepinigio be
darbio. Jei valstybė sunaudo
tų visus tris nuošimčius pini
gų, imamų nuo prekių, tai ir 
bedarbiai butų puikiausiai bent 
maistu ir danga aprūpinti. Bet 
taip nėra.

Pavyzdys

Sekmadienį, 
Rugpiučio 18 d.

Žinau bedarbį su šeima, at
leistą iš WPA, kame tūlą laiką 
dirbo- Atleido lodei, kad sura
do, kad galįs gauti nedarbo 
apdraudą. Iki tai gavo ėmė 
penkias savaites, o gauna po 
$7.00 į savaitę. Žmones bada
vo, skurdo ir šalo kol paga
liau gavo tuos $7.00. Būtiniau
siu reikalu nebegali aprūpinti, 
nekalbant apie užsilikusias 
sąskaitas už maistą, kurą, ži
balą ir nuomą. Pagalbos iš 
niekur. Skolinti — kas gi be
darbiui skolins. Pašalpos įstai
ga stumia šalin, tu, girdi, gau
si ar jau gauni nedarbo ap 
draudą. WPA taippat daro.

Tokių skurdžių bedarbių yra 
labai daug. Jų nė giminės, nė 
bendruomene nepaiso. Iš se
no — numoja ranka, užsimer
kia ir pasako, “ko ncčėdei”, 
“eik dirbti”. Tie žmones sveiki 
ir norėtų žmoniškai bent pa
valgyli, tik niekas jų būklės 
nepaiso už tai, kad jie sveiki. 
Taigi akyvaizdoj bedarbių 
skurdo—luošų-elgetų būklė at-

ANTANAS JUDIS

Visais keliais iš visur lietu
viai važiuos.

Kur?
Į Liberty Grovė daržą!
Kodėl?
Todėl, kad Liberty Grove 

įvyks.
Kas?
Field Day piknikas, į kurį 

suvažiuos broliai lietuviai ne 
tik iš Chicagos, bet ir iš toli
mų vietų, kaip lai Rockfordo, 
Kenosha, E. Chicago ir t. t.

O tai bus piknikų piknikas, 
kur skambės kalbos, dainos ir 
visokios linksmybes.

Visi atvažiuokite, ir aš busiu! 
Iki pasimatymo!

Su pagarba,
Senas Putinas.

Šaltimiero 
“Lietuvių Diena”
Įvyksta rugp. 25 d., Oaks darže

Povilas šaltimieras, leidėjas 
lietuviškų radio programų iš 
stoties WI1'IP, 1480 kilocycles, 
rengia didžiulę “Lietuvių Die
ną” sekmadienį, rugp. 25 d., 
Oaks darže, prie 119-tos ir 
Archer Avenue.

Kaip ir šaltimiero radio pro
gramai, taip ir šis išvažiavimas 
bus įdomus ir pilnas surprizų.

Bus daug kontestų — polkų, 
“našliukių”, moterų chorų ir 
kitų.

Atsilankiusieji turės progos 
laimėti 500 dol. vertės dovanų.

Povilas Šaltimieras ir jo šta
bas visus nuoširdžiai užprašo 
atsilankyti į Chicagos Lietuvių 
Dienos iškilmes. —L. M.

Paskutinis Joniškie
čių Piknikas
Šią Vasarą

Įvyksta sekmadienį Spaičio 
darže

Dainuos “Field Day” Piknike

“NAUJOS GADYNĖS” CHORAS, kurs sbkmądienį dainuos “Field Day” piknike, 
Liberty Grove darže, Wjllow Springs Road, truputį į vakarus nuo Archer avenue.

Piknike dainuos ir du kilį chorai, Chicagos Vyrų ir “Birutės”. Pikniko visas pelnas 
eina savaitraščio “Naujos Gadynes’’ reikalams. Tai bus gražus, linksmas parengimas su 
įvairiu programų, šokiais ir laimėjimais. Visi pažangus lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami

Atostogos Baigiasi, 
Jau Grįžtam Prie 
Darbų, Prie Veikimo Diena Iš Dienos

Italijos Konsulas 
Paliko U.S.
Piliečiu

Rytoj kupiškėnai renkasi 
svarbiam susirinkimui

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos nariai šią vasarą atostogavo 
po visas Amerikos valstijas. 
Vieni vyko į rytus, kiti į vaka
rus, o didžiuma atostogavo ap
linkinėse valstijose, — III., In
dianoj, Wisconsine ir Michi- 
gane.

Po atostogų beveik jau visi 
grįžo prie savo kasdieninio už
siėmimo. Atostogaudami jie pa
ilsėjo ir sykiu įgavo daugiau 
energijos dirbti ne vien fizinį, 
bet ir kultūrinį darbą.

Štai, ai telpantį šeštadienį (ry
loj), rugpiučio 17 dieną, 8 vai. 
vakare įvyksta Kupiškėnų KuP 
turus Draugijos mėnesinis su
sirinkimas. Visi nariai prašomi 
susirinkti, 
ta dviejų 
Dar yra

Išsiėmė Leidimus
V euyboms

(Chicagoj)
Charles Stankus, 24, su Al

dona Shillis, 19
Edward Pielens, 42, su Pau

line Smilga, 46
Ralph Pallait(is), 23, su Har-

riett Pacinsky, 23
James Uze, 26, su Anne Bra

žinskas, 22 /
Augusi JYdfkunas,

Irene Kowa|ęzyk, 22
Charles Dutton, 25,

rencc Šeško, 24
Steve Kostukas, 25, 

phanie Rykiąrczyk, 22
John Budwitįs, 37, su Anna

Starkas, 33/
Frank šnukšta, 23, su Helen

Cycenas, 19
Victor Dargo, 37, su Eva Mi- 

ckelson, 35
William Savicki Jr., 30, su

Milda Mack, 25
Reikalauja
Perskirti

Frances Mackjust nuo Wal- 
ter Mackjust
Gavo
Perskiras

Matilda Chepulis nuo Isadore 
Chepulis

Josephine Tamulio nuo Jo- 
sepji Tamulio.

26, su

su

su

Flo-

Ste-

CLASSIFIED ADS.
PERS6NAL 

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.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

arba

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA, 20 iki 
35 metų, lengvam namų darbui. 
Savas kambarys. 4 metų kūdikis.

Rockvvell 4556

TAVERNA pardavimui — 
priimsiu partnerį — dėl ligos.

Šaukite Vincennes 2275
GROSERNĖ, KENDŽIŲ, ICE 

CREAM krautuvė. Bargenas grei
tam pardavimui už cash. Kamba
riai yra gyventi. 5307 So. Halsted 
St.
~TURIU DVI BUČERNES ir gro- 
sernes, vieną noriu parduoti.

858 West 33rd St.

m., reikalinga bendram namų dar
bui. Gyventi samdymo vietoj. Ro- 
gers Park 2562.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų 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 iab- 
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 
mri ateiti su giminėmis, kitaip ne
kreipsim į juos dėmesio. Atdara 
iki 6 vai. vakaro.

į AMERICAN Aircraft INSTITUTE 
936-46 W. Chicago Avenue.

-------------------------------------------------- KRAUTUVĖ pardavimui su na- 
PATYRUSI MERGINA, 18 iki 20Imu ar be namo. Pigiai. Boulevard ------- ------- 3869

BARBERNĖ, 3 krėslai, 4602 So. 
Ashland Avė. Turi būti parduota 
dėl savininko ligos. Bus .paaukota 
už $450.

1CEAL ĖST ATE FOR SALE
N amai-Žemė_ Pardavimui

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

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

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

par-
Gali

Fcderalis teisėjas W. H. Ho!ly
vakar prisaikino 152 naujus pi-1 i< ukjnjlshed rooms — TO RENT 
liečlUS. Tarp jų buvo Giulio Bo- I Gyvenimui Kambariai 
lognesi, buvęs Italijos konsulas, 
kuris 
šilko 
venti.

rezignavo iš' vietos ir 
Amerikoj pastoviai

Į raukia Teisman 
Biznierius Už 
Sales Taksus

RENDON gražus apšildomas kam- 
I bary s prie mažos šeimynos. Nori, 
kad renduotojas butų ne girtuok- 

gy- lis. 3532 So. Lowe Avė.

FOR RENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

deparla- 
pr'eš 25- 
ir pavie- 

nėšumokč-

na, bus 
svarbių

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

BARGENAS, dailus 
kambariai; cash, mažas 
didele renda, mokykla, 
6145 So. Rockvvell St.

namas, 7 
morgičius, 
bažnyčia.

gyveno 4639 Hermitage Avė. 
Tel. Hemlock 0543

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
rugp. 15 d., 4:13 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Sviekš- 
nos parapijoj.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimų dukterį Petronėlę, 
žentą Thomas Manning ir 
daug kitų giminių, o Lietuvo
je 3 brolius.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laid. įvyks šešetad., rugp. 
17 d., 8:30 vai. ryto iš J. F. 
Eudeikio koplyčios į Šv. Kry
žiaus .parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Judis gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, žentas, Giminės ir 

Paž|slami
Laid. dir. J. F, Eudeikis, 

tel. Yards 1741.

i nVFIKKs“~ *“
LU V Lili IV Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS “““ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo paskutinis šių 
metų išvažiavimas (piknikas) 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 18 
d., p-no Juozo Spaičio darže, 
prie O’Henry Parko, Willow 
Springs, III. Pradžia 11 vai. ry
to. Įžanga veltui.

Ruduo atvyksta
Šių metų vasaros gražybės 

jau slenka pamažu link rudens, 
anot šios dainos: 
“Ruduo atvyksta, 
Linksmybės nyksta.
Puč vėjai šalti, 
Jau laukai balti.
Jau, jau artinas rūstesnius 

dienos,
Jau, jau nuliūsta žmogus 

kiekvienas.”
Bet pakol dar yra proga, Jo

niškiečių Kliubo rengimo ko
misija, būtent: pirmininkas Jo
nas Jonkus, vice-pirm. Vikto
ras Kazimieraitis ir draugas 
Vladas Rudis pasižadėjo su
rengti nepaprastai linksmą iš
važiavimą, kuriame apart šau
nios muzikos šokiams, bus vi
sokių įvairenybių.

Tatai imu sau drąsos už
kviesti visus joniškiečius, savo 
kaimynus žagariečius, skaisgi- 
riečius, gruzdiečius, meskvltie- 
čius, krukiečius, suprantama, 
ir visus chicagiečius atsilanky
ti.

Joniškiečių parengimai visa
dos esti linksmi, gi šitas bus 
linksmiausias, nes tai paskuti
nis šių metų išvažiavimas.

Kviečia
Dėdė B. Vaitekūnas, rašt.

Bus išduota atskai- 
vėliausių parengimų, 
sumanymas 
išvažiavimą,

ir daugiau draugijos 
reikalų aptarimui.

Įvyks Katelos namuose
Prašom susirinkti laiku ir 

atvesti naujų narių prirašyti 
prie draugijos. Susirinkimas 
įvyks K. Katelos bute, 4676 W. 
End avė., Chicago, III. —P. B.

Jei norite vartotą 
automobili pirkti

ne u z

pirkti
Sales,

Norint pirkti vartotą auto
mobilį, prieš pirkėją stovi klau
simai: kur galima gauti pirki
nį žema kaina ir kur galima 
pasitikėti, kad moki pinigus už 
vertą tų pinigų karą, o 
laužą. K

Gera vartotus karus 
vieta yra: Ashen Motor
7405 Stony Island Avenue.

Čia pasirinkimas didelis. Ga
lima rasti kąrą, kokio ieško 
pirkėjas. Čia b'znis varomas 
platus. Taigi nevartojama prie
monių, kad tik karą įbruki). 
Parduodami verti sumokėtų pi
nigų automobiliai.

Be to, čia šiuo laiku ruošia
ma vieta naujam šlakui. Sena
sis stakas išleidžiamas nupi
gintomis kainomis ir dabar čia 
yra tikrai gerų bargenų.

Taigi, norėdami pirkti auto
mobilį, turėkite omenčje Ashen 
Motor Sales, 7405 Stony Island
Avenue.

Valstijos finansų 
mentas užvedė bylas 
ias Chicagos firmas 
nius biznięrius už
j imą $03,705.41 sales taksais. 
Viena bendrovė, Bergstrom 
Auto Sales Co., 820 Wcst 59th 
street, yra skolinga $15,234.43.

fukjnatlikE-fiatuKE luit-SALt 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA 4 kambarių rakan

dai ir visi kiti pilni įrengimai—■ 
Galite renduoti ir pačius kambarius. 
Labai .pigiai nes apleidžiu Chicago. 
Box 2-107, 1739 So. Halsted St.

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS
Marųuette 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. SUROMSK1S 
6921 S. Western Rep. 3713

Tarp “Naujienų”
Skaitytojų

FURN1'JLUKE-F1XTURE-WANTED 
Rakandų ir Įtaisų Reikia

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

Paaukojama 2 aukštų rezidencija. 
Geram stovy. Konkryto pamatas ir 
konkryto klojimas bcismente. Gali
ma perdirbti į 2 flatus, 6 ir 4 kam
barių. Uždarytas porčius. Karšto 
vandens šiluma, 2 gasiniai pečiai, 
elektnkiniai šaldytuvai, didelis ga
ražas. 37 ir Emerald apylinkė, šau
kit Vincennes 8249—vakarais.

Gimimai
Chicagoj

iš gi-
Svei-

1602 
liepos

(Informacijos paimtos 
mimų rekordų Chicagos 
katos Departamente).

MAKUCEVICH, Bill, 
East 55lh street, gimė
31, tėvai: Michael ir Auna.

KWAINAUSKAS —, 2500 W. 
45(11 street, gimė liepos 31, tė
vai: George ir iHelen.

ZIKES, Kcnneth, 10714 Buf- 
falo avenue, gimė rugpiučio 1, 
tėvai: Liudvikas ir Elizabeth.

GURGUL, Richard, 836 N. 
Marshfield avenue, gimė rug
piučio 10, tėvai: Bruno ir Ann.

WENC —, 4457 South Fair- 
ficld avenue, gimė rugpiučio 3, 
tėvai: John ir Josepbine.

$1,722,924 Skolą, 
$235 Turto

Buvęs Chicagos real-estate 
promoteris Nathan Manilov, 
1J S. LaSalle street, pasidavė 
bankrotui. Peticijoj sako, kad 
turi $1,722,924 legalių skolų, o 
turto tiktai $235. Toliau -t^aiš^ 
kiną, kad pinigus prarado spe
kuliuodamas su real-estate Flo- 
ricįoj.

KENOSHA, Wis. — Prenu
meratos reikalu apsilankiau 
pas p]). A. Srogius ir praleidau 
malonią valandėlę draugiškam 
pasikalbėjime- P-a Srogienė 
visuomet turi ką nors naujo 
išsiuvi liejimų ar mezginių sri
tyje. Ir šį kartą teko pasigerė
ti gražiais siuviniais.

Pas juos susipažinau su raci- 
niečiu drg. Karaliumi, kuris 
neseniai buvo išvykęs atoslo-

taipgi šiaurės Wisconsino ūki
ninkus. II. L.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie. Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis J “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei-
kia nemokamai.

ima Ajsiuuhn 
«ANSirnvN„ sa 
siAiuan svhsd 
dIVl ‘SNHONVA 
aa siahz aivH

VVHOLESALE FURMTURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

OAK FOREST. 7 kambarių na
mas, garažas, vištininkas,. 4 lotai, 
vaisiniai medžiai, maži vaisiai, uoT 
gos, tinka didelei šeimynai, $3,500. 
šaukite Bly.e Island 3834 arba kreip
kitės į 14596 So. Hamlin, Midlothi- 
an dėl informacijų.

SUSIRINKIMAI

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.

Amerikos Lietuvių Piliečių Poli
tiškas ir Pašalpinis IKubas 12 war- 
doj laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, rugpiučio 18, 1 v., Hol- 
lywood svet., 2417 W. 43 St.

—PAUL J. PETRAITIS, Rast.
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 

mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, rugpiučio 17 dieną, 8 valan
dą vakare K. Katelos bute, 4676 
West End Avė., du blokai North 
nuo Madison St., vienas blokas East 
nuo Cicero Avė. Nariai prašomi su
sirinkti laiku.

Sekretorius P. B.
Dr-jos “Lietuvos Ūkininko’’ su

sirinkimas nedėlioj, rug,p, 18 d., 1 
vai. po pietų paprastoj vietoj įvyks 
mėnesinis susirinkimas. Bus svar
bių -reikalų svarstoma, taigi prašo
ma narių susirinkti. Irgi pranešame, 
sulyg nutarimo, kad kiekvienas na
rys pardavęs arba nepardavęs pik
niko seriją turi užsimokėti $1.00 į 
finansų knygą.

—J. ŽURKAUSKAS, pirm.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA automobilis labai 
pigiai. Boulevard 3869.

PARENGIMAI
Chicagos Lietuvių _ Vyrų Choro 

domei: Choras dainuos Naujos Ga
dynės piknike nedėlioj, rugpiučio 
18 dieną, Liberty Grove darže arba 
buvusiam Dambrausko, tad visi 
choro nariai būtinai susirinkite lai
ku. —X. SHAIKUS

JUOKAI
Tikras dalykas

Ji: “Tai tiesiog nuostabu, 
kad indėnai niekad nesijuokia”.

Jis: “Tikėk manim, ir jie 
pradės juoktis, kai jų žmonos 
ims inadų vaikytis”.

Didelis Prieš-rudeninis 
Clearance Išpardavimas 

Musų Vartotų Karų Šlakas 
Turi Išeiti

Čia jums proga nusi- 
pirkti kol marketas 

nupuolęs
Musų visas aukštos rūšies var
totų karų stakas turi būti par
duotas, nes reikia padaryti vie
tą rudens bizniui. Kainos sie

kia dugną. 
SPECIALAI!

’33 DeSoto Sedan, 4 door, heater 
and radio ................................ $165.00
’34 Ford Coupe, Radio and 
heater ............................................ 125
’35 Graham Sd., radio and 
heater ............................................ 195
‘36 Dodge, 7 passenger, 6 cylinder 
sedan .... »..................................... ..... 295
’36 Oldsmobile, 2 door sedan, radio 
and heater .................................... 295
’37 Studebakęr Sedan, heater .... 345 
’37 Oldsmobile, sedan, radio and 
heater ................................................ 465
’38 DeSoto, 2 door sedan, 
heater ................................................ 475
’38 Fiat Coupe ............................ 225
’39 Oldsmobile eight sedan, radio 
and heater .... „............................. 695

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA 
ŠIANDIEN — BAIGIASI 

RYTOJ! 
SKUBĖK! SKUBĖK! SKUBĖK!

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

| Chicagos Paštas 
Priima 160 Naują 
Tarnautojų

Diskusuos Registraciją
šiandien, 3 valandą po pie

tų, naujojo pašto rūmuose įvyks 
federalės valdžios šaukiąma 
konferencija nep liečiu, ypač 
artėjančios registracijos, reika
lu.

Konferencijoj kviečiami da
lyvauti ateivių laikraščių re
daktoriai ir žymesni

Konferenc ja įvyks
32’5. Federalę valdžią 
ir .smulkmenas apie
registraciją aiškins Thomas D. 
Peters.

Registracija Chicagoj, taipgi 
visose Jungtinėse Valstijose, 
prasidės rugpiuč o 27 d., ir tę
sis iki gruodžio 26 d. Užsire
gistruoti privalo visi nepilieč»ai 
nuo 14 metų amžiaus.

veikėjai.
kambaryj 
atstovaus 
nepiliečių

Sako, Laiškų Skaičius žymiai 
Padidėjo

Chicagos paštas šią savaitę 
priims viso apie 150 naujų tar
nautojų, nes dabartinis 6,111 
tarnautojų skaičius nebegali 
apsidirbti.

• Chicagos pašto viršininkas, 
Ernest J. Kruetgen apskaičiuo
ja, kad palyginti sū pernai me
tais siuntinių skaičius padidėjo 
tarp 8 ir 10%. žymiai pašoko 
la’škų skaičius, taipgi pakie- 
tų.

Pašto apyvartos padidėjimas, 
sako Kruetgen, parodo, kad pa
lyginti su pernai metais, dabar 
yra padidėjusi pramonės ir 
nio apyvarta. Kuo laikai 
resni, tuo 
paštas.

Kitos

daugiau darbo

Biznio Žinutė:

biz-
ge- 

turi

Traukinys Sudaužė 
Automobili, Užmušė 
Du Žmones

— Nelaimės Chicagoj 
ir Apylinkėj —

Northwestern gelžkclio pasa- 
žierinis traukinys prie College 
avenue, Wheatone, sudaužė au
tomobilį ir užmušė jame važia
vusius du žmones:

Lloyd Terry ir Harry Hamm, 
abu iš Warrenville, III 
W.P.A. darbininkai.

ir abu

Kitos Nelaimės
Ta pgi automobilių nelaimė

se žuvo sekami žmonės:
8 metų Melvin Nelson, El- 

gin, Ilk, pakliuvo po automo
biliu žaizdamas gatvėj ;

41 metų Adolph Czeyka, Ne*’ 
Lenox, III., gyventojas, kurčias- 
nebylys, prie Manhattan ir Nbtt 
Lenox vieškelių;

73 metų John Zyganda, 1517 
Cortland street, Chicago, prie 
North ir Ashland avė.;

70 metų Frank Waimer, 509 
Arlington Place, prie- Lake Vievv 
ir Deming Place, ir

52 metų Michael Smith, 2250 
Dearborn street, ties 10 
Cermak Road.

West

bendrovė, Common-Elektros
wealth Edison skelbia, kad per 
vieną savaitę, nuo rugpiučio 
4-tos iki 11-tos d., chicagieciai 
sunaudojo 156,806,000 kilova- 
tines valandas elektros jėgos, 
apie 12% daugiau, negu per tą 
pačią savaitę pernai.

Bendrovių Pelnas
Washingtono komercijos 

partamentas ap.ska čiuoja, 
šįmet korporacijų pelnai 
ygųs, o vietomis ir didesni

metais — taip vadi- 
“geraisiais metais”, 
biržos krachą ir

gu 1929 
namais 
?rieš pat 
presiją.

de- 
kad 
bus 
ne-

de-

U. of C. Studentai 
Už Pagalbą Anglijai

Sunkiai Susirgo 
Važiuodamas 
Darban

Apie 1,300 Chicagos univer
siteto studentų priėmė vienbal
siai rezoliuciją Washingtonui, 
kurioj ragina Jungtinių Valsti
jų valdžią teikti visakeriopą 
pagalbą Anglijai, bet neinant 
taip toli, kad skelbti karą Vo
kietijai ar siųsti ten savo ar
miją.

Studentai buvo susirinkę ma
siniame mitinge, universiteto 
Mandel salėj, kur kalbėjo prof. 
Paul Douglas, Robert Merriam, 
sūnūs garsaus politinių mokslų 
žinomo prof. Ch. E. Merriam, 
ir keli kiti kalbėtojai.

T0WN OF LAKE.—Damen 
avenue gatvekaryj, prie 47-tos, 
darban važiuodamas sunkiai 
susirgo policistas John O’Mal- 
ley, gerai žinomas Town oi 
Lake lietuviams. Jisai gavo Šir
dies ataką. Ugniages ai ji at
gaivino, po to paguldė South- 
town ligoninėje.

O’Malley yra 50 metų am
žiaus, gyvena ad. 3724 West 
59th Place, ir jau kuris laikas 
tarnauja New City policijos 
nuovadoj.

Traukia Teisman 
Pieno Uniją

Maywood Farms Company 
pieno firma užvedė bylą Su- 
perior teisme, reikalaudama 
$100,000 atlyginimo iš pieno 
išvežiotojų unijos. Skundėjai 
sako, kad unijos nuolat pike
tuojama firma prarado daug 
biznio, pirkėjai neperka pieno 
ir rezultate ji pakėlė nemažus 
nuostolius. Firma yra neuniji-
nė ir samdo neorganizuotus i sam Eagle River distrikte. 
darbininkus. 1 (Sp.)
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NAUJTENŲ-ACME Telephoto
CAMP RIPLEY, Minn. — J. V. Armijos lėktuvai manevruose.

■ Bi

Prašalino Cicero 
Vandens Departa
mento Viršininką

$

• Loretto ligoninėje mirė 81 
metų senelė Rose Kerbei, 2407 
Harvey avenue, Berwyn. Ji sun
kiai susižeidė nuvirtusi nuo kė
dės namie.

• 20 metų kalėjimo gavo 
Vernon Monder, ėks-kalinys, 
kuris birželio 4 d., pašovė vy
rą ir moteriškę laike apiplėši
mo alinėj, ad. 1801 Madison 
street. Jis yra 37 metų am
žiaus.

Traukinys Užmušė 
Dvi Moteriškes

Jo Vieloj Arthur A. Nedived

Riešutai Kai Kam 
Labai Pelningas 
Biznis

Prie Oak street kryžkelio, 
! Blue Islande, Illinois Cent ai 
I traukinys užmušė dvi moteri- 

CICERO — Keturiais balsais skęs, Bosą Breckenridge, nuo' 
prieš tris Cicero miesto taryba 12446 Highland avenue, ir Ca- promoterių
prašalino iš pareigų Frank J. leska Menscliler, nuo 2333 Wal- bendroves: 
Broz, vandens departamento nUt street, abi blueislandietės.! search Institute, Lessors’ 
superintendentą. Jo vieton bu-) Traukinys taipgi sudaužė au- 
vo paskirtas Arthur A. Ncd- tomobilj, kuriąme abi važiavo.
wed. ____

Stedęonsky, miesto preziden-- Downers Grove 
tas, aiškino specialiam tarybos r> . Tt/Į u 
mitinge, kad Cicero gyventojai LmllUdo 
protestuoja prieš “netikusį Dividendą 
vandens departamento tvarky-  
mą” ir labai aukštas ratas už p- -- - - - '-
vandenį. Cicero ima vandenį ners Grove, III., vakar išmokė- 
iš Chicagos, bet ciceriečiai mo-.j0 $67,328 savo buvusiems de- 
už jį apie trigubai daugiau ne-| pozitoriams. Tai yra šeštas ir 
gu chicagieciai. Broz ėjo van- paskutinis d videndas už depo-

Išviliojo iš lengvatikių $870,000
1936 metais būrys apsukrių 

suorganizavo tris 
Manufacturers Re- 

Ma-
chine Corporation ir Service 
Placement Corporation. Visų 
trijų raštinė buvo adresu 624 
South Michigan avenue.

Pirmoii bendrovė ramino ir 
pardavinėjo automatiškas ma- 

parduoti. 
saują rie-

First National Bankas, Dow-
tas masi-

dens dept. viršininko pareigas 
aštuonis metus laiko.

Brangsta
Kiauliena

Chicagoj šią savaitę laipsniš
kai ėmė brangti kiauliena.'Vie- M , '!<».»• ų IPnos rųsyš pabrango daugiau, 
kitos mažiau, vienok kokią 
kiaulieną nupirksi, dabar rei
kia mokėti daugiau negu savai- 
tė-dvi atgal.''

zitus, kuriuos 3,400 vietos 
ventojų banke turėjo kai 
užsidarė. Jie atgavo i beveik 
sus savo pinigus.

Jei kas čekio negavo, priva
lo kreiptis į receiverio Harry 
Joseph rašt nę, kambarys 1202, 
100 West Monroe street, 
cagoj.

Jis 
vi-

Chi-

..o

Žuvo Gelžkelio
Darbininkas

Jei Sergate 
Šienlige —

Štai Kur Reikia Važiuoti
Šienligės (hay fever) “sezo

nas” Chicagoj jau yra prasi
dėjęs. Daug kas negali išva
žiuoti ir turi vargti sėdėdami 
mieste. Bet laim’ngesnieji bė
ga nuo tos ligos į įvairias vie
tas ieškoti pagalbos.

Chicago Motor Club patam 
Šienligės aukoms nuo ligos bėg
ti į sekamas vietas. Jos neper- 
toli Chicagos, turi 
linkės ir nėra tų 
rios ligą nešioja:

Michigane: Isle 
toskey, St. Ignace 
Marie;
apylinkėse, o Wisconsine — vi-

Betaisydamas 'Sunkų aparatą 
naudojamą anglis semti iš va
gonų žuvo 45 metų gelžkelietis 
Henry, Steffuck’as, nuo 339 
Adams street, Westmont, III. 
Jis žuvo prie 17-tps ir Western 
įvenue, Chicago, Burlington 
and Quincy gelžkelio dirbtuvėj, 
kur aparatas jį užgriuvo.

Kur Busite Sekanti 
Sekmadienį?

gražias 
dulkių,

apy- 
ku-

Pe-
Sle,

Royal, 
ir Sault

Minnesotoj — Power

> T <
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SOUTHAMPTON, Anglija — Nacių bombardavimo pasėkos

Kviečiam atvažiuoti 
“Field Day”

skelbia, kad pensijų 
ateityj jas gaus tarp 
dienų vėliau, negu

Suvėlavimas įvyksta
iki-
dėl

• Senelių pensijų adminis
tracija 
ėmėjai 
8 ir 10 
šiol,
įvairių permainų raštinėse.

• Omaha mieste, Nebraskoj, 
eleveiteris užmušė Jacob J. 
Grest, 49, buvusį Chicagos ban- 
kierių. Omahoj jis ėjo Federal 
Farm Mortgage korporacijos 
Nebraska skyriaus vedėjo pa
reigas.

• CIearvvater ežere, prie 
Sawyer, Wisconsin, valtelei ap
virtus prigėrė 38 metų chica
gietis George J. Tolman,- 3524. 
Wabansia avenue. Antras lai
velio keleivis, 
Berwyno, III., 
žuvavo.

John Kieser iš 
išsigelbėjo. Abu

universitetas 
d., įteiks diplo-

e Chicagos 
rugpiučio 23 
mus 515 studentų, kurie bai
gė mokslus lankydami vasari
nius kursus universitete.

šinėles riešutams 
Įmeti centą ir gauni 
šutu.

ši bendrovė taipgi
nas pardavinėjo lengvatikiams 
investor'ams už $35 kiekvieną. 
Ji “garantavo”, kad kiekviena 
mašina per metus atneš $7.20 
gryno pelno savininkui.

Antroji bendrovė gi tas ma
šinas nuo jas pirkusių inves- 
toriu “nuomuodavo” ir rinkda
vo iš jų sumestus centus ir 
turėdavo neva atiduoti investo- 
riams dali įplaukų. Trečioji ben
drovė mašinas aprūpindavo rie
šutais.

• Prie Sandwich miestelio, 
De Kalb apskrityj, žaibas nu
trenkė lauke dirbusį ūkininką 
James Lett, taipgi užmušė ne
toliese buvusius du arklius.

Kaip Dalykas Pasibaigė 
bendrovė tu mašinųPirma 

išpardavė už $832,709, trečio
ji per kuri laiką jas riešutais 
anrupindavo, o antroji mėnesi- 
kitą mokėjo investoriams dalį 
sumestu centu. Bet kai pirmo
ji bendrovė išnardavė visas ma
šinas, tiek, kiek ių turėto, tai 
visos trys staigiai subankruta
vo. Investoriai taip ir pasiliko 
su savo mašinomis.

Už kornoraciiu suorganizavi
mą ir gudrų išviliojimą pinigu 
iš lengvatikių 
Holly dž’urė 
31-ną asmenį, 
cagiečius. Jie
tinami naudot imu pašto apga- 
vinciems tikslams.

Kaitinamųjų lyderis yra Ha- 
rold E. Taylor. nuo 10907 Long- 
wood Drive, Chicago, o jo de- 
šin’oji ranka, Albert G. Burns 
iš Oakland, California.

e Koronerio džiurė išnešė 
savižudybės nuosprendi po ty
rinėjimo mirties priežasties 26 
metų detroitietės Helen Sau- 
ders. Ji prigėrė antradienį, iš
šokusi iš laivo “South Ameri
can” į Michigan ežerą prie Lu- 
dingtono, Mich.

O Už neatsargų važiavimą 
automobiliu 30 dienų kalėjime 
gavo John Baker, chicagietis 
nuo 4834 Evans avenue. Prie 
47th ir Wentworth jis įvažiavo 
i gatvekarį. Antras vairuoto
jas, Stanley J. Koldon, 2145 
Chicago avenue, buvo nuteistas 
kalėti 10 dienų. Prie Augusta 
ir Mozart gatvių jisai apdaužė 
tris svetimus automobilius.

riuos Cook apskričio automo
biliai sumokėjo gasolino tak
sais. Taryba žada išvedžioti ke
lis naujus vieškelius, dabarti
nius paplatinti ir įrengti kelis 
naujus tiltus.

• Vakar pranešėm, kad tei
sėjas Oscar Nelson priteisė chi- 
cagietį Herman Belfus mokėti 
savo žmonai $12 alimonijos jos 
šunies kaulams ir mėsai pirk
ti. Vėliau teisėjas tą nuospren
dį atšaukė ir nuo visokios ali- 
monijos mokėjimo Belfus’ą pa- 
liuosavo. Teisėjas pareiškė, kad 
teisiamojo žmona, Elta Belfus, 
teisme nieko nesakė apie šunį 
ir t,k vėliau ji.s laikraščiuose 
patyrė kam jai tie pinigai bu
vo reikalingi. Jeigu ji nori už
laikyti šunį, tai ji turi kaulus 
ir mėsą jam pirkti savo pini
gais. .

• Apie metai laiko atgal 
daktarai Chicagoj padarė ope
raciją naujagimiui kūdikiai 
Heįaine Judith Colan. Apie ją 
buvo plačiai rašoma. Mergaitė 
gavo gliomą — vėžio rųšies 
augmenį ant akių. Daktarai iš
ėmė jai kairią akį, tuo budu 
bandydami ligą prašalinti ir iš
gelbėti jai bent vienos akies 
regėjimą* Bet jų pastangas ne
pasisekė. Mergaitė neseniai pra
rado dešinioj akyj regėjimą ir 
užvakar naktį pasimirė. Ji bu
vo duktė Dr. Herman ir Estelle 
Colan, gyvenančių adresu 549 
Brompton place. Daktarams 
rengiantis operaciją daryti bu
vo pasiūlymų mergaitę numa
rinti. Keli specialistai tvirtino, 
kad nėra jai vilties pasveikti, 
tad geriau neduoti jai kamr/»- 
tis, o mielaširdingai užgęsinti 
jos gyvybę.

• Prie Wacker ir Michigan 
vakar po petų įvyko trumpos 
ceremonijos paminėti 128 me
tų sukaktuves garsiųjų Fort 
Dearborn skerdynių. Tas gar
susis fortas stovėjo kur dabar 
yra Wacker ir • Michigan. Ten 
tarp naujai apsigyvenusių bal
tųjų žmonių ir indėnų kilo mu
šis, kuriame indėnai išmušė 
apie šimtą vyrų, moteriškių ir 
vaikų.

Suėmė Policisto 
Sūnų Už Vogimą

federalio teisėjo 
vakar ankaltino 
daugiausiai chi- 
taipgi yra kal-

Rudens laikas jau artinasi. 
Todėl, kol oras dar šiltas, kol 
gamta pasipuošusi vasaros rū
bu, sulaukę sekmadienio trau
kiame kur nors į laukus, gi
rias, piknikus ir t. t.

Sekantį sekmadienį, rugpiu
čio 18 d., Liberty Grove darže 
įvyksta vadinamas “Field Day ’ 
piknikas su įvairiu programų, 
kuris susidės iš kalbų, dainų, 
dovanų, muzikos ir t. t.

Į • ■ '

Apie vėlesnius įvykiu^ kali, ė 
Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius; dainuos trys chorai: 
Birutės, Naujos Gadynės ir Lie 
tuvių Vyrų Choras.

Svečiai jš toliau
6 dovanos išląiipėjimųi. Šo

kiams gros Jurgio Steponavi
čiaus orkestrą.

Beje, yra gautu laiškų iš toli
mesnių kolonijų, kaip tai Cle- 
velando, Ohio, St. Louis ir ki
lų kolonijų. Rašo, kad jei ne 
bus kliūčių, gal būt ir jie at
vyks. Rockfordiečiai tikrai bus. 
Jie ’ niekuomet nepraleidžii 
“Field Day”.

Laukiame ir iki pasimatymo!
J. K.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi “NATTJTFMnCF’

* Passavant ligoninėje ran
dasi kūdikis, kuri sveria 2 sva
rus ir 2% uncijų. Kai mergai
tė gimė 18 dienų atgal ji svė
rė tik du svarus ir viena un
ciją. Ji yra laikoma inkubato
riuj ir valgydinama vaistų la
šintoji!. Kūdikis vra duktė chi- 
cagietės Mrs. Martha Snyder. 
2105 Orchard street. Daktarai 
sako, kad ji gyvens.

• Cook apskričio- taryba nu* 
tarė kreiptis į valstijos admi
nistraciją su prašymu paskirti 
jai $7,500,000 vieškelių dar
bams apskričio ribose. Sako, 
kad suma yra 50% pinigų, ku-

Už grotų šiandien randasi še
ši jaunuoliai, tarp jų vieno po- 
lic'sto sūnūs, už vagiliavimą. 
Jie prisipažino, kad apvogė apie 
30 žmonių ir apkrauste kelis 
namus. Jaunuoliai yra: 17 me
tų Dewey McCoy, 1955 Ken- 
more; 17 metų Jack Brown, 
222 Wisconsin; Carl Martin, 
17, 1648 Larrabee; Alfred Ben- 
.son, 17, 1521 Leland, ir Wal- 
ter Schular, taipgi, 17, nuo 352 
Armitage avenue.

Jie buvo suimti prie Wave- 
land ir Pine Grove avenue, kur 
bandė ištuštinti kišenius praei
viui.
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