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RUMUNIJA GAVU VOKA

t-

K JOS LEKIU
PRIEŠ HITLERĮ KLAUSIMAS: ANGLIJA AR 

RUSIJA PIRMA KOVOTI?
Vengrijos kariuomenė dar mobilizuojama

BUCHAREST, Rumunija, lie
pos 2. — Antradienį paskelbta, 
kad Rumunija gavo karo reik
menų iš Vokietijos. Tarp ko ki
ta gavo nemažai priešlėktuvi
nių patrankų, šitas patrankos 
planuojama pastatyti kalnuose 
Brashov apylinkėje, Transyl- 
vanijoje, kurios reikalauja iš 
Rumunijos • Vengrija. '

Be to, patirta, kad prieš Ru
sijai įteiksiant ultimatumą, Ru
munija susilaukė iš Vokietijos 
200 karo lėktuvų. Ryšium su 
gavimu lėktuvų ir paplito pra
nešimai, kad Vokietija ketina 
teikti 
j e su

riuomenė pasiliks’anti mobili
zuota iki ji savo tikslą atsieks.

—X--X—X--
BUCHAREST, Rumunija, lie

pos 2. — Rumunijos vyriausy
bės atstovas antradeinio vaka
re apkaltino Vengriją pastan
gomis kurstyti revoliuciją Tran- 
sylvanijoje ir ilgainiui įsiverž
ti i ją.

Rumunijoj, plieno gvardijos 
kraštutinių elementų (nacių) 
tarpe, prasidėjo judėjimas rei
kalaująs, kad karalius Karolis 
pasitrauktų iš sosto.
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Konfiskuos bažnyčių
turtus Lietuvoje

Paims nedirbamą ir didesnių dvarų žemę
KAUNAS, liepos 2. — An

tradienį oficialiai pareikšta, 
kad bus konfiskuota Lietuvoje 
visa žemė, kurią savininkai ne
dirba. Taipgi bus konfiskuoti 
dvarai turį daugiau nei po 100 
akrų arba kai kuriais atvejais 
daugiau nei po 160 akrų.

Visa reali savastis (real es-

businti

onyis-
o-

tate), priklausanti baž 
ir vienuolynams, bus 
kuota be atlyginimo, o 
lynai panaikinti.

r Konfiskuotoji žemė
išdalinta ūkių darbininkams ir 
rendauninkams, ypatingai gi 
tiems, kurie yra buvę areštuo
ti politiniais sumetimais.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

dėl Rusijos žygių 
Ji bijanti Rusijos 

Balkanuose 
vokiečiai ir

tuo 
italai

liepoa 
britų 

kad

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 2. — Prieš karui prasidė
sianti Britanija ir Francuziia 
davė pagalbos prižadus Lenki
jai, vėliau juos davė Rumuni
jai ir kai kurioms kitoms ša
lims.

Šiomis dienomis Rumunija 
atmetė sakytus pfižadtts ir per
ėjo | Vokietijos iri^talijos, įta
ką. Naciai ’ Rumunijos- politikos 
vairo pasukimu džiaugiasi.

Reikalauja, kad Ru 
munijos karalius pa 

sitrauktų iš sosto

’ N A U JI EN Ų-ACA1E'lulcpliuvu

Vengrija mobilizuoja armiją prie Rumunijos pasienio.

Europos pramonė ir 
prekyba prisitaiko 
Vokietijos reikalams

popieros 
sutartį

pramonė 
su Vo- 
į reichą 

Norvegijos 
siunčiami

Japonijos atstovas 
atlankys Filipinus

galbą 
žinia. 
Rumunija atmetė prižadus, 
rias karo pradžioje davė
sąjungininkai, britai ir francu- 
zai. Tai rodo, kad Rumunija 
nutarė pulti į Vokietijos gjėbį.

Oficialiai Vokietija pareiški
mų prieš Rusijos invaziją Ru
munijon nedarė. Faktinai 'pa
reikšta, kad Rusijos ir Vokie
tijos santykiai pasilieka drau-1 
giŠkL Bei Balkanų ivykfų ste
bėtojai aiškina, kad Vokietija 
susirupinusi 
Rumunijoje, 
įsitvirtinimo 
laiku, kai
grumsis su Anglija.

--X--X--X--
LONDONAS, • Anglija, 

2.- — Painformuotuose 
sluoksniuose kalbama,
prieš Hitlerį šiandien stovi klau
simas, ką pirmiau daryti — 
pulti Angliją, ar sulaikyti ru
sus Balkanuose?

DabarLnis momentas gali 
būti karo naujuose frontuose 
užsiliepsnojimu — gal Balka
nuose, gal toliau rytuose.

Jeigu naciai užsimos atsi
grįžti prieš rusus, tai kol jų 
kova su rusais eis, Anglija ga
li žymiai sustipr’nti savo po
zicijas ir susilaukti materialios 
pagalbos iš Amerikos, ypač lėk
tuvų ir amunicijos. Jeigu Hit
leris užpuls Angliją, tai rusai 
gali įsitvirtinti Balkanuose.

--X--X--X--
BUDAPEST, Vengrija, lie

pos 2. — Antradienio prane
šimai kalba, kad Rumunijos ir 
Vengrijos ginčui išlyginti tai
kiomis priemonėmis šansai su
stiprėjo. Derybos vedamos. Jd- 
mis yra 
kiečiai.

Tačiau 
nė buvo 
tradienį. 
Vengrija
kitu budu atsiimti iš Rumu
nijos Transylvaniją. Ir jos ka-

BELGRADAS, Jugoslavija, 
iepos 2. — Rumunijos plieno 

gvardijos (fašistų) kraštuti- 
nįeji elementai pradėjo vajų, 
reikalaudami karalių Karolį pa
sitraukti iš sosto. Jie kaltina 
Karolį dėl to, kad rusai atėmė 
Rumunijai Besarabiją ir dalį 
Bukovinos.

BERLYNAS, Vokietija, lie
pęs .2, Vokietijęfs atstovai 
informuoja, kad Europos pra
monė ir prekyba prisitaiko Vo
kietijos reikalavimams.

Švedijos 
pasirašė
kietija eksportuoti 
daugiau popieros. 
žvejybos produktai 
Vokietijai. Suomija sutiko eks
portuoti į Voketiją 75 nuo
šimčius daugiau savo produk
tų, ne kad 1938-39 metais eks
portavo. O ir Balkanų šalių pre
kybos santykiai su Vokietija 
gerėja. 

_____ t_________ . •

TOKIO, Japonija, liepos 2. — 
Admirolas Nomura, Japonijos 
vyriausios kaįo .tapybos narys 
ir iki paskutiniųjų laikų užsie- 
n’ų reikalų ministeris, painfor
mavo atlankysiąs Filipinus ir 
Holandijos Rytų Indijos uostą 
Menado.

Ryšium su Japonijos užsimo
jimais dominuoti tolimuosius 
rytus ir salas tolimųjų rytų 
vandenyse Nomura kelionei 
pr.duodama daUg svarbos.-.

Francuzijos pabėgė
liai grįžta namo

užinteresuoti • ir vo-

Vengrijos karluome- 
mobilizuojama ir an- 
Stebėtojai mato, kad 
yra pasiryžusi tuo ar

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

Giedra; vėsu; vidutinio 
rūmo daugiausia šiaurės
vėjai; saulė teka 5:19 v. r. 
leidžiasi 8:29 v. v.

stip- 
rytų

imamui

Kaltina Rumunijos 
kariuomenę

SOFIJA, Bulgarija, liepos 2. 
— Bulgarijos telegrafo agen
tūra antradienį daro kaltini
mus Rumunijai: esą, Rumuni
jos kariuomenė pirmad enio ry
tą ir naktį į antradienį 
vo Bulgarijos pasienio 
bą. \

ataka- 
sargy-

Vokiečių lėktuvai 
užmušė 12 Brita
nijos gyventojų

LONDONAS, Anglija, liepos 
2. — Paskutinėje vokiečių lėk
tuvų atakoje prieš Britanijos 
salas 12 gyventojų buvo už
mušta ir 22 sužeisti. Skaudžiau
sia nukentėjo miestelis 
joje. Du nacių lėktuvai 
atakų nušauti, sako oro 
sterijos pranešimas.

Paaiškėjo, kad bent
Francuzijos karo laivyno per
ėjo į Anglijos pusę, šitų lai
vų komanduoto j ai ir įgulos ne
paklausė Petain vyriausybės 
įsakymo pasiduoti vokiečiams 
ir italams. Kooperuojančių su 
britais franeuzų laivų koman- 
duotojas yra vice-admirolas Mu- 
silier.

škpti- 
laike 
mini-

Meksikos kandida
tas Į prezidentus gra

sina suirute
MEKSIKOS. MIESTAS, Mek

sika, liepos 2* -— Ateinantį sek
madienį įvyks Meksikos prezi
dento rinkimai. Du žymiausie
ji kandidatai į prezidentus yra: 
Avila Camacho ir Juan Alma- 
zan.

Avilą Camacho remia stip
rus dabart'nio režimo elemen
tai. Almazan yra opozicijos 
kandidatas.

Almazan antradienį pareiš
kė: jeigu rinkimuose jam bus 
nusukti balsai, tai jis sušauks 
savo parlamentą ir
“teisėtą Meksikos valdžią” 
zicijoje prieš Camacho.

Tai jau reiškia tiesiogį 
mojimą kelti Meksikoje suiru-

sudarys
opo-

Reikalauja pašalinti 
iš valdžios Hitlerio 

ramintojus
LONDONAS, Anglija, liepos 

2. — Stipri Anglijos geležin
kelių darbininkų unija — The 
National Union, of Raihvaymen 
— antradienį priėmė rezoliucŲ 
ją, kuri 1 ečia Chamberlainą, 
buvusį Britanijos premjerą, ir 
jo bendrus valdžioje.

Geležinkeliečių rezoliucija 
reikalauja, kad butų pašalinti 
iš augštų vietų valdžioje visi 
Hitlerio ram n to j ai (appeasersl 

(— reiškia, Chamberlain, Halifax 
ir kiti jų bendrai ir asisten
tai.

CLERMONT - FERRAND, 
Francuzija, liepos 2. — Fran
cuzijos vyriausybė persikėlė iš 
Bordeaux į Clermont-Ferrand. 
Šita vi'eta bus šalies sostinė 
bent iki karas Europoje pasi
baigs.

Laike karo Francuzijoje, kai 
vokiečiai veržėsi pirmyn, apie 
10,000,000 gyventojų pabėgo iš 
karo sričių į pietus, toliau nuo 
mūšių zonos. Dabar pradėta 
grąžinti pabėgėliai atgal, na
mo. .

gru-

Blokada paskelbta 
Francuzijos 

uostams
liepos

dalis

Priėmė bilių liečian 
ti komunistus ir

C*

nacius
WASHINGTON, D. C., 

pos 2. — Atstovų rūmai 
ėmė ir pasiuntė į senatui bi- 
lių, kuris liečia komunistus ir 
nacius Amerikoje. Bilius rei
kalauja, kad butų registruoja
mos svetimų valstybių kontro
liuojamos organizacijos, kurios 
Amerikoje užsiima pol’tine ar- 
ba politinė ir militarine veikla 
civilių gyventojų tarpe, arba 
kurių tikslas yra užgriebti at 
nuversti Jungt. Valstijų vald
žią smurto priemonėmis.

lie- 
pri-

Lėktuvai paskandi 
no keturis italų 

submarinus
CAIRO, Egiptas, liepos 2. — 

Britanijos lėktuvai paskandino 
keturis Italijos submarinus nuo 
27 iki 29 dienos birželio. Viso 
į tris savaites, kai Italai stojo 
karan, britai paskandino jau 
13 Italijos submariną. Be to, 
paskandintas fašistų skraidolis 
(destrpyer) Espero.

Jungt. Valstijų lai
vynas stipriausias 

pasauly
WASHINGtON, D. C., lie

pos 2. — Pusiau oficlą'i'os skait
lines rodo, kad jau Šiandien 
Jungt. Valstijų karo laivynas 
yra stipriausias pasauly. O dar 
statoma daug naują laivų.

LONDONAS, Anglija,
2. — Britanijos karo laivynas 
vykdo, blokadą Francuzijos uo
stams. Neleidžia atgabenamoms 
i Francuziją prekėms pasiekt 
Vokietiją. Blokada prieš Fran
cuzijos kolonijas atidėta iki jų 
nusistatymas paaiškės.

Rusai ir britaitariasi
LONDONAS, Anglija, liepos 

2. — Rusijos ambasadorius Bri
tanijai, Ivan Maiski, antradieni 
atlankė Britanijos užsienių rei
kalų mm isteriją konferencijai 
su valdžios atstovais.

Italijos kariuomenė 
vyksta į Anglijos Ka

nalo sritį
' BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 2. — 
kariuomenės 
Hong Kong 
nijos Kinijoje, blokadai, j

u viena Italijos 
' sukoncentruota 
Britanijos kolo-

— Karo įvykių komentuotojai Britanijoje kelia klausimą, 
ar Hitleris nesibriaus į Ispaniją t kslu užpulti Gibraltarą.

— Senatorius Wheelcr antradienį pareiškė, kad jis statys 
savo kandidatūrą demokratų konvencijoje Chicagoje nomina
cijai į prezidentus, nežiūrėdamas ar prez. Rooseveltas kandi
datuos, ar nekandidatuos. Wheeler užėmė griežto izoliacininko 
poziciją.

— Argentinos vyriausybė atleido iš tarnybos karinę vokie
čių komisijąT^Vbkiečiai tarnavo Argentinos karinėje ko’egijoje.

— Britan jos oro ministerija praneša, kad Britanijos lėk
tuvai atakavo Kiel kanalo bazę Vokietijoje.
gavo nacių šarvuotlaivį 
romos pataisos.

— Ofensyve prieš
nacių kareivių 27,074, sužeista 111,034, pasigendama 18,384. 
Tas skaitlines paduoda Vokietijos karo vadovybė.

Sharnhorst, kuriame

Francuziją, Belgiją

Britų bombos už- 
šiuo laiku yra da-

ir Holandiją žuvo

VOKIETIJOS SUBMARINŲ VEIKLA 
SUAKTYVĖJO

LONDONAS, Anglija, liepos 
2., — Tą savaitę, kuri pasibai
dė biržel e 9 d., submarinai pa
skandino 45,936 tonus Britani
jos ir kitų šalių prekybinių lai
vų; pasibaigusią birž. 16 d. sa
vaitę 'vokiečiai ir italai paskan
dino dar 52,642 tonus laių; sa
vaitę, kuri pasibaigė birželio 
23, d., žuvo 88,259 tonai britų 
laivų.

Britai aišk’na, kad priešų, 
Italijos ir Vokietijos, submari- 
nų šiandien yra daugiau juro
se, ne kad buvo kai Vokietija

viena kariavo. Dėl to nuken
čia Britanijos prekybos laivai. 
Be to, pasitraukimas iš karo 
Francuzijos sudraskė sąjungi- 
n’nkų patrulių organizaciją ir 
prekybininius laivus Italijai ir 
Vokietijai dabar lengviau skan
dinti. Vis gi, Britanijos atsto
vai kalba, suintensyvinta1 sub- 
mar’nų kampanija prieš britų 
prekybinius laivus kol kas ne
sudaro didelio pavojaus Brita
nijai. Faktinai Britanija dabar 
turi didesni laivų tonažą, negu 
prieš dešimtį mėnesių.

SUTIKO ORGANIZUOTI NACIŲ RĖŽI 
MĄ LENKIJOJE

BUDAPEST, Vengrija, lie- [ko organizuoti nacių režimą va
pos 2. — Lenkų sluoksniuose 
Vengrijoj gaunami tokie prane- 
š mai:

Vokiečiai laikė kalėjime len
ką Studnickį nuo pereitų me
tų rugsėjo mėnesio. Laikė jį 
kalėj me todėl, kad jis nesuti-

Japonijos karinome- 
nė koncentruojama 
Hongkongo blokadai

HONG KONG, Kinija, liepos 
2.—2,000 Japonijos kareivių su
koncentruota Hong Kongo, Bri
tanijos kolonijos Kinijoje, blo
kadai.

kiečių okupuotoj Lenkijoje.
Paskutiniuoju laiku Studnie- 

ki sutiko vadovauti lenkų vy
riausybei, kuri businti palan
ki nac'ams ir tvarkysianti ša
lies reikalus pagal nacių kur
palių.

Studnickio artimiausais pa
vaduotojas busiąs kunigaikštis 
Jan Radzivvill, buvęs praeity 
stambiausias Lenkijoje dvarų 
sav ninkas ir žymus pramoni
ninkas.

Nacių režimui sudaryti Len
kijoje vokiečiai turį dvigubą 
tikslą: raminti Lenkijos gyven
tojus ir sudaryti buferio val
stybę, turint galvoje galimą at
eity Vok etijos konfiiklą su Ru
sija.

Vokiečiai belaisviai 
atgabenti Į Kanadą

QUEBEC, Kanada, liepos 2.1 
— Pirmoji grupė vokiečių be-, 
laisvių atgabenta iš Anglijos 
j Kanadą ir* jau patalpinta kon
centracijos stovyklose šalies 
gilumoje.

b------ .------------------------

LIEPOS 4-TA
NAUJIENŲ RAŠTINE 

BUS UŽDARYTA.
KETVIRTADIENI, LIEPOS 
4-TOS DIENOS ŠVENTE.
Naujienų raštinė (ofisas) 
bus uždaryta visą dieną. 
“Naujienos” ketvirtadienį 
irgi neišeis.
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TRYS BIČIULIAI sąjungos pir

(Tęsinys)
—Kaip nors reikia daryti, — 

įsikišo Jonas, — kad butų ga
lima pagerinti ne tiktai mais
tą, bet reikalinga būtinai suras-

kiamc bute ligonis išgyti visai 
negales. Ligoniui reikalingas 
šviežias ir švarus oras, o čionai, 
kaip tiktai jo ir trūksta.

— Kur mano mokinys, — pa
klausė Antanas.

—Išėjo su vyriasniąja sesute, 
pas ponus malkų pjaustyti, — 
nori užsidirbti pinigų, knygoms 
ir popieriui nusipirkti.

—Kiek metų jūsų stumi, ku
ris rengiasi laikyti egzaminus 
iš keturių klasių gimnazijos, — 
paklausė Juozas.'

—Eina penkioliktus metus, 
labai geras ir gabus mokinys, 
pradžios mokykloje buvo vie
nas iš gabiausių mokinių ir bai
gė pirmuoju mokiniu, — pa
aiškino tėvas, — bet matote,

naziją, nes re.kia padėti man, 
matote nors aš pats neturiu pa
stovaus darbo, bet tokio pripuo
lamo darbo tai jau ir jaunieji 
turi.

Musų bičiuliai, maloniai atsi
sveikino ir išėjo, namo, nes jau 
buvo laikas rengti pamokas. 
Namo eidami Juozas su Jonu 
nieko daugiau nekalbėjo, kaip 
tikta? apie vargingų darbininkų 
gyvenimų, o ypatingai apie tų

I tis į moksleivių idėjines organi- 
Izacijas, nupasakoti to nelaimin- 
1 go darbininko sunkią medžiagi
nę būtį ir prašyti, kad jie pa

darytų mažą rinkliavą savo na
rių tarpe, o surinkus kiek pi
nigų, pakviesti gydytoją ir nu
pirkti vaistų. Tą savo sumano
mą Juozas norėjo dar šį vaka
rą iškelti ir rytoj daryti reikia
mus žygius, kad tą savo suma
nymą įgyvendinti.

Parėję namo pavakarieniavo, 
paruošė pamokas ir Juozas į j 
savo bičiulius kreipėsi sakyda
mas: ,i

žinote, ką aš sugalvojau.
—Ką sugalvojai, tą ir papa

sakosi, — pasakė Antanas.
—Na, gerai, jeigu jus sutin

kate manęs paklausyti, tai pa
pasakosiu, — ir Juozas pradė
jo:

—Matote, to darbininko žmo
nos, kaip ligonio, padėtis nepa
kenčiama. Aš netikiu, aš neti
kiu, kad tokiose aplinkybėse ji
nai galėtų pagyti, tuo labiau be 
gydytojo. Aš manau, kad reikia 
tuč tuojau kreiptis į musų gim
nazijos moksleivių idėjines or
ganizacijas ir prašyti, kad jų 
nariai kiek galėdami padėtų 
tam nelaimingam žmogui. Man 
rodosi, kad čionai reikia veikti 
greitai, nes kiekvienas atidėji
mas yra ligos užtęsimas, o už-

su “Aušrininąų 
mininku, aštuntos klasės gim^ 
nazistu, nupasakojo jam tikrą 
padėtį ir prašė, kad jisai asme
niškai ir savo organizacijos lė
šomis, padątų nelaimingai dar
bininko šeimai. “Aušrininkų” 
sąjungos pirmininkas labai su- 
simdomavo tokiu Juozo pasi
šventimu ir idealizmu ir paža
dėjo jam podėli. Savo/asmeniš
kų pinigų jisai turėjo 5 litusi 
kūnuos Visus atidavė ir paža
dėjo dar organizacinių p nigų 
10 ILų. Juozas nudžiugo tokiu 
“Aušrininkų” duosnumu ir pa
dėkojęs kreipėsi pas “Ateitinin
kus”. “Ateit.ninkų” sąjungos 
pirmininkui viską išpasakojo ir

bininko šeimai. “Ateitininkų” 
kuopelės pirmininkas nusiskun
dė, kad piniginė padėtis pas 
juos esanti labai sunku, o as
meniškais pinigais jis nieko ne
galįs padėti, i)ors už privačias 
pamokas vakar ir gavęs 20 litų, 
bet turįs būtinų savo reikalų, 
todėl prie geriausių norų nieko

kalbėti su savo kasininku ir jei
gu bus, tai per paskutinę per
traukų žadėjo duoti. Per pas
kutinę pertraukų jų pirminin
kas pareiškė; kad jie tam tiks
lui iš savo iždo gali duoti 2 li
tu, nes daugiau nuliekamų pi
nigų neturi. Tokiu budu Juo
zas iš viso surinko 17 litų. Jo
nas iš “Varpininkų” gavo 15 
litų, o Antanas iš “Žaizdrinih- 
kų” gavo 20 litų ir be to, “Žaiz- 
dri ninku” pirmininkas vaka
rykščiai už pamokas buvo ga-

sų bičiulius ir jie pagalvojo, j Vargus ir einate padėti badau- 
£pd laiku ėmėsi reikiamos pą- jaričjąi ir vargstančiai darbinin- 
galfcos. Besikalbant Jiems su lį- ko šeimai.
goniu ir mažais vaikučiąia, pa- — Dėkui, labai dėkui, geri 
rėjo ir tėvas sė vyresniuoju sU- jauhieji žmonės, kaip tiktai aš 
mml nešini duonos kepalo ib pagysiu, stėngsiUos, kaip ir kuo 

malkų glėbio. Taip vadinamam galėdama jums atsidėkoti, — 
gimnaz stui pasidarė, kaip ir dusliu ir verkiančiu balsu kal- 
lejauku, kad jų rūsį ęmė lan- bėjo ligonis.
<yti, ne tiktai jo mokytojas —Mes prašome,

ganiu ir mažais vaikučiais, pa —Dėkui, Ubai dėkui, geri

<yti, ne tiktai jo mokytojas —Mes prašome, ir norime, 
Antanas, bet ir kiti du jo bičių- kad galimai greičiau pakviestu-

ir norime,

iiai.
-n-Kai jau pradėjoifie lankyli, 

vai lankome kiekvieną vakarą, 
abai nusibosime, sako Juo

zas.
—Tokie svečiai, kurie ne tik

tai mumis lanko, bet ir šelpia, 
mes esame jiems labai dėkingi. 
Nors esu ir visai sveikas ir stip
rus vyras, bet neįgaliu išmaitin
ti šeimos, o jėigh jau pasitaiko 
iiga ar kitą kokia nelaimė, tai 
jau žmogų amžinai suvargina.

—Vakar buvome pas tamstą 
atėję apsilankyti dr sužinojome, 
kad esate labai sunkioje padė
tyje, ryžomės tamstai padėti, — 
aiškino* Juozas, — ėmėmės visų 
reikalingų priemonių, kad kaip 
nors padėtumėm tamstos sun
kiame gyvenime ir, štai šian
dien, jau galime tamstai įteik
ti tas aukas, kurias mes surin
kome, — Juozas išima pinigus 
62 litus ir duoda darbininkui. 
Daugiau surinkti mums nepasL 
sekė, bet gal ir su tais pinigais 
galėsime šį tą padaryti.

—Esu jums labai dėkingas 
jaunieji darbo žnipnių draugai 
ir gelbėtojai, — susijaudinęs 
sako darbininkas, netikėjau,
kad jus esate tokie jauni ir taip ranką bučiuoti, bet gydytojais 
gerąi suprantate darbo žmonių1 ištraukęs ranką paaiškino, loto

hiei gydytoją ir nupirktumei 
vaisių, — sako Antanas, ir, be 
to, nusipirkite maisto ir kuro, 
nes. tokiame ir drėgname bute 
ir ligoniui ir mažiems vaiku
čiams šalta.

Bičiuliai, įteikę pinigus, atsi
sveikino su ligoniu ir šeiminin
ku išėjo namo ruošti pamokų. 
Eidami iiaitio buvo patenkinti, 
kad jiems taip nusisekė ir jie 
galėjo nelaimingai darbininko 
šeimai padaryti tiek daug gero.

Kaip tiktai išėjo svečiai, dar
bininkas tuojau aptvarkė kam
barį ir bėgte nubėgo pas gydy
toją. Nors jau buvo ir vakaras, 
bet gydytojas neatsisakė ir tuo
jau išėjo pas ligonį. Atėjęs, tuo
jau apžiurėjo ligonį^ prirašė 
vaistų ir kiek galima liepė ku
rianti butą, nes ligoniui reika
lingas sausesnis oras ir šiluma. 
Darbininkas paklausė kiek jisai 
turi sumokėti gydytojui, bet 
gydytojas pamatęs, kad tasai 
žmogus labai neturtingas išėmė 
iš piniginės ir davė jam, kad 
turėtų už ką vaistų nupirkti ir 
už dviejų dienų liepė ateiti ir 
pasakyti apie ligonio sveikatą. 
Darbininkas čiupo gydytojūf

bučiavimas rankų perdaug di
delis nusižeminimas ir vergiš
kumas, kuris be to yra labai 
nehigieniškas.

Praslinko kelios dienos, li
gonio sveikata pradėjo taisytis 
ir darbininkas nuėjęs pas gydy
toją pasakė, kad viskas esą 
tvarkoje ir kad ligonis visai ge
rai jaučiasi.

Gydytojas darbininką .apiba
rė, kad jisai taip ilgai nesikrei
pė pas gydytoją ir tuo labai pa
sunkino savo žmonos gydymą 
ir jei dar ilgiau nebūtų kreipią
sis į gydytoją, tai savo žmoną 
butų nuvaręs į kapus. Gydyto
jas supratęs, kad to darbinin
ko medžiaginė padėtis sunki 
dar davė 5 litus ir liepė kaip 
tiktai pabaigs vaistus dar pa
kartoti. Per gan striuką laiko
tarpį darbininko žiųonos svei
kata visiškai pagerėjo ir jinai 
jau pradėjo vaikščioti ir dirbti 
lengvesnius darbus.

(Bus daugiau)

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930
- •

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

€r£R0. Naujieną t kaityta- 
jae ir skaitytojai praiomi 
pirkimą reikalais eiti Į 
tas krautuves, kuries 
skelbiasi Naujienose,

VALANDOSE—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

būdų, kaip padėti nelaiminga
jam darbininkui išeiti iš tokios 
sunkios padėties. Jie gerai ži
nojo, kad šeimininkes liga cfctr 
labiau spaudė ir sunkino ir taip 
jau sunkų jų gyvenimų. Žinojo, 
kad šeimininkei . sergant nėra 
kam prižiūrėti mažų vaikučių, 
pagaminti maisto ir padaryti 
reikiamų tvarkų. Einant namo 
Juozui kilo tekia mintis: kreip-

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
EkHpertiniH l’amiay mama Patarnavimas. 

Ean Motorai—l'innpų Minorui — Aaldytuvq 
Motorui—Elektriniai Motorui. Vartojami Ren
tini rantuose—Huiernėae—ltiit*iuvy klotie.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus'’

l’AKl •PINA PASKOLAS—DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PKI8TATOM
SkubiiH Patarnuvimart—-Dienij—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABAS1I AVĖ.
Tel. CALUNET 0402

uyti. Padarykime taip: tu, Jo
nai kreipkis į “Varpininkus” ir 
nušviesk jiems tikrą padėtį, 
apie to darbininko gyvenimą ir 
dabartinę sunkią jo būtį, o tu 
Antanai, kreipkis į “Žaizdrinin- 
kus” irgi jiems viską smulkiai 
nupasakok, o aš kreipsiuos į 
Ateitininkus” ir “Aušrinin

kus”.
Tokiam kilniam Juozo suma

nymui, musų bičiuliai pilnai 
pratarė ir pažadėjo kiekvienas 
padaryti tai ką galės. Eidami 
miegoti, gerai kiekvienas per
galvojo, kaip jie kreipsis į savo 
idėjinius draugus, prašydami

nuskriaustai darbininko šeimai, 
iš ryto pabudę dar pergalvojo 
savo kilnų sumanymų, atsikėlę 
pagėrę arbatos, apsitaisė ir šiek 
liek anksčiau išėjo į mokyklų, 
tikėdami, kad gal būti prieš pa
mokas, susitiks savo draugus ir 
jau pradės vykdyti savo pianus.

Juozas pirmiausiai susitiko

CHANU CUAL COMPANY 
aboZ Loug Avenue 

Te i ei o na b PORTSMOUTH 3022
POCAHUh 1 /v- Mine nūn is geriausiu mamų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ............................ * ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 

i ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $$LOO

Sales ThA ęKstra. Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ©

COPR. I9*O, NCSOL6CRAFT ŠGRV1ČL INC.

CUTVVORK LINENS PATTERN 247Q
No. 2470—^siuvinėjimai baltiniams

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DfcPT 
| 1739 So. Halsted St. Chicago, IU.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

No. 2470

Vardas ir pavardė.

Adresas .
Miestas ir valstija

to-
SU

bi-

irgi paskyrė tam reikalui, 
kiti budu visi trys bičiuliai 
rinko ne mažai pinigų.

Kaip matome, tai musų 
čiuliai surinko: — Juozas
litų, Jonas 15 litų ir Antanas 
30 litų. Grįždami namo iš gim
nazijos musų bičiuliai buvo la
bai patenkinti, nes jie gerai ži
nojo, kad dabarr nelaimingo 

I darbininko žinon^ galės 
pagydyti, nes jie* suimiko tam 
tikslui 62 litus. Tuo Juozas bu
vo labiausiai patenkintas, nes 
tą pagalbos planą jisai buvo su
galvojęs.

—Na, matote, bičiuliai, — 
sako Juozas, — kaip galima 
žmogui gerą padaryti, liktai rei
kia noro ir pasišventimo.

—Taip, galima, jeigu žmones 
tokius gerus norus tinkamai į- 
vertina, — įsikišo Jonas, — jei
gu visos organizacijos musų 
gerus norus butų taip įvertinu
sios, kaip “Ateitininkai”, tai 
nieko gero padaryti negalėtu
mėm nes iš viso būtumėm su
rinkę tiktai šešis litus.

—“žaizdrininkai” bf^yo vy
rai, — sako Antanas, — kartu 
su pirmininku jie aukojo 30 li
tų, tie žmones tai jau tikrai su
pranta tokių nelaimingų žmo-

Musų bičiuliai, po pietų tuo
jau buvo nusistatę eiti pas ne- 
aimingą darbininkų, nunešti 
jam surinktus pinigus ir pra
šyti, kad dar šiandien jisai sa
vo sergančiai žmonai parvežtų 
gydytojų. Dabar tai jau tikrai 
jiems malonu buvo eiti, pas sa4

tam tikslui jie buvo surinkę 62 
liūs. Darbininkas ir jo ligonis 
r gal vole nepagalvojo, kad tie 
inokiniukai galėtų padaryti to- 
cus didelius darbus.

Iš gimnazijos grįžę tuojau pa
valgė ir visi trys musų bičiuliai 
sėjo. Nuėję į darbininko lan- 
lynę, rado darbininko šeimų 
nusiminusių ir verkiančią, nes 
ligonis pradėjo blogiau jaustis. 
Maži vaikučiai verkė ir savo 
sergančios mamytės ir todėl, 
kad jiems buvo šalta ir neturė
jo ko valgyti, nes pinigų jau 
visiškai neturėjo, o veltui mies
te niekas nieko neduoda, toks 
jau miesto gyvenimas.

Tėvo nebuvo namuose, nes 
kur tai buvo išėjęs su savo vy
resniuoju sūnumi, taip vadina
mu gimnazistu, malkų skaldyti. 
Toks darbininko šeimos liki
mas, dar labiau sujaudino mu-

Mrs. A. K. JARUSZ
- PHYSICAL 

THERAPY
and M1DVVIFE 

6630 S. Western av.
Telefonas:

HEMLOCK 9252 
Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
Šeštadienį ir sek
madienį— į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

PIIYSICIAN and SURGEON
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

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

vai. vakaro ir pagąl sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso
Namų Tel.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

.AMBULANęjE ;
DIENĄ IR NAKTĮ !

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

Telefonas LAFAYETTE 072?

t \ ___ • koplyčios visose

Klausykite tnusų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iŠ W. H. I. P. stoties <1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

LaidotuviųyDirektoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE i

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Čalifornia Avenue Phone LAFayette 3572

J P. J. RIDIKAS
3354 So, Halsted Street YARds 1419

L J. ZOLP
1646 West 46th Street , Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Littianica Avenue YARds 1139

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wėstęrn Avenue \ Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone YARds 4908

* ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. ' Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
, Ištaiso

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį
8

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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. Čalifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERjlY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

-h
Dr. F. Pulsucki Le Van

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 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.

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

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pie4ų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais huo 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

■ .....— —■ ■' ■ —I — t,'—— - - -I . »

Garsinkitės “N-nose"
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SLA SEIMUI PRAĖJUS: KAIP BUVO SU TA
SEIMO VIETA VIDURMIESTYJ ĮVAIRENYBES

rai žinom, kad d va: in’ai pergy
venimai džiaugsmas, liūdesys,

(Skaitytojų Balsai)
Teko sutikti asmeniniai dau

gelį seimo delegatų, kurie šir
dingai gyrė ir džiaugėsi 
jaukia vieta, kredituodami tai 
seimo , rengimo komisijoms. 
Daugelis iš tų delegatų tikri
nančiai išsireiškė, kad tik ga
ruose viešbučiuose tinka laiky
ti SLA seimai, o ne kokiose pri- 
vatiškose, be jokių sanitariškų 
patogumų svetainėse.

Būrys delegatų iš Pa. valsti
jos, kurie visi yra seni SLA 
seimų veteranai ir visi darbo 
žmonės, man ašmeniniai spau
dė ranką, tardami nuoširdų pa
dėkos žodį už rūpestingą suren
gimą seimo ir švarią jaukią sei
mo vietą.

būrį seimo delegatų pittsbur- 
ghiečių. Sakau,' jus esate lai
mėtojai ir sekantis seimas 
teks jums rengti. Kur manote 
rengti: viešbutyje ar paprastoj 
svetainėj? Ką čia ir kalbėti, ne
gi mes apsileisim chicagie- 
čiams. Mes seimą surengsim 
dar puikesnė] vietoj, negu jus 
surengėte. Tie laikai jau turi 
eiti į užmirštį, kada SLA sei
mai buvo laikomi vietose, kur 
delegatai buvo vaiš’nami dulkių 
atmosfera ir kitais nepatogu
mais. Tai ve, kaip išsireiškė 
daugelis seimo delegatų ir sve
čių.

“Skymas”
Dabar tenka prisiminti mū

siškius skymerius-politikierius 
ar kaip ten juos pavadinus. Jie 
apie porą mėnesių per savo 
spaudą ir privatiškai per žmo
nes leido skandalingus šmeiž
tus ir paskahis prieš seimo ren
gėjus, įtardami juos savo tau
tos biznierių priešais, ir, vy
riausiai, stengėsi sukelti prieš 
seimo rengėjus biznierių terštą 
ir neapykantą.

Jie demagogiškai stengėsi 
pravesti mintis, kad seimo ren
gėjai tiksliai politiškais sume
timais nukėlė seinąą į miesto 
centrą, kad tuo atėmus kąsnį 
duonos nuo vietos biznierių.

Tai buvo sugalvotas tam tik
ras “skymas”, su kurio pagalba 
buvo manoma .nustatyti vietos 
biznierių 
ne vien 
komisiją, 
įtariant

Širdies Plakimo
, Dažnumas

rsuujienų rt.-'ii. r<*ieunuu>

Moses L. Annenberg (po dešinei) milijonierius, 
kurį Chicagos federalis teismas pasiuntė 4 kalėjimą 
trims metams už pajamų mokesčių nusukiiūą. ...DUONOS PROBLEMA

TAVERNŲ SAVININKŲ ŽINIAI 
įstatymai reikalauja, kad visi prė>- 
kybininkai vestų knygas. Aš spe- 
cializuojuos gėrimų prekybos są
skaityba ir žinau tos prekybos įei- 
gas ir išeigas. Labai gerai esu su
sipažinęs su naujausiais gėrimų į- 
statymais. Darau visus mokesčių 
raportus ir vedu knygas labai ne
brangiai.
Apsaugokite save, samdydami pati
kimą sąskaitininką. Box» 2378, 1739 
So. Halsted St.

Winkler Stokeris duoda pačią 
geriausią, švarią, lygią, automa
tinę šilumą. Nė durnų, nė suo
džių, nei pelenų. Pašalina furna- 
so darbą. Sudega mažiau anglių. 
Dega pigesnė anglys. Pats save 

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

šaukite Lafayette 3138, arba 
atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

Garsinkitės “N-nose”

kerštą ir neapykantą 
prieš seimo 
bet ir visai 
vietos mums 
“Naujienas”.

to demagogiško darbo žymiai 
prisidėjo vietos save vadiną 
“šimto procentų tautininkai- 
sandariečiai” ir gerai visiems 
žinomi demagogai komunac ai.

“Naujienų” rolė
Kad tiksliau įrodžius tų žmo

nių negražų elgesį, tenka pa
brėžti, kad jie tiksliai boikota
vo seimo paruoštus vakarus. 
Ne vien kad vakaruuse iš jų ly
derių mažai kas dalyvavo, bet 
jie per savo spaudps organus 
nepareiškė nė vieno prielan
kaus žodžio apie įvykstančius 
šeiminius vakarus.

Šitas faktas įrodo jų darbus 
ir duoda galimybės vietos žmo
nėms juos suprasti.

Čia dar tenka priminti, kad 
kaip anksčiau sakiau, “Naujie
noms” buvo primetama kaltė 
už tai, kad seimas buvo nukel
tas į miesto centrą ir tuo buvo 
keliama vietos žmonių, o ypa
tingai biznierių, neapykanta 
“Naujienoms”, šiuomi reikia 
pareikšti, kad tas buvo daro
ma nešvarios demagogiškos po
litikos sumetimais. Naujienos 
seimo rengimo komisijoj netu
rėjo mažiausios atstovybės ir 
nenustatė kur.jis turi imti vie
tą seimui. Tačiau “Naujienos“ 
apie per keturias savaites laiko 
garsino kasdien visus seimo 
rengiamus vakarus neaguda- 
mos už tai jokio atlyginimo.

Manau, kad už šitą taip šir
dingą ir didelę “Naujienų” su
teiktą paramą seimo rengimo 
komisija ištars joms tinkamą 
savo padėkos žodį. Tuom tarpu 
aš paminėjau faktus, kad visi 
žinotų padėtį, kaip vietos žmo
nės, taip ir gerbiami SLA sei
mo delegatai.

Vienas iš seimo rengėjų.

žmonių prieauglio kreivoji 2
rengimo 
nekaltai 
brangų 

Prie ži

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN 

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR 

VADINSIS:—

Uiiiversal Savings
and

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

MOKA 3% % UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės
................................ • -■ - - -.....................

1739 SOUTH HALSTED STREET

žmonių daugėjimo problema 
visais laikais buvo kruopščiai 
sprendžiama. Gimimų kreivoji 
įvairiais šimtmečiais, net de
šimtmečiais labai nevienodai 
svyruodavo, o paskutiniu laiku 
kaikuriuose kraštuose ir gana 
žemai nusileido. Prieauglio pa
didėjimas ar sumažėjimas at
skiroms tautoms turi lemiamos 
reikšmės, yra gyvybinis klausi
mas. Musų laikų ir XVIII šimt
mečio statistikas palyg nus ma
tyti, kad dabar žmonių priaugi
mas beveik tris kartus sumažė
jęs. Kaip bendra statistika skel
bia, kiekvieneriais metais viso
se pasaulio dalyse gimsta apie 
50 milijonų, o miršta 30—35 
milijonai žmonių.

Apskritai, Europoje ginimų 
mažėjimas visų pirma pasireiš
kia Prancūzijoje ir. kai kuriose 
kitose vakarinės Europos vals
tybėse. Ypatingai smarkūs gi
mimų mažėjimas buvo pačiame

pradžioj. Beartėjanti katastrofa 
buvo laiku pastebėta, imtasi 
atitinkamų priemonių ir šian
dien daug kur matomos ryškios 
pagerėjimo žymės. Kiek kitokie 
duomenys kitose žemės rutulio 
dalyse. Labai didelis gimimų 
skaičius yra Azijoje, kur kas
met gimsta per 32 milijonus 
<udikių.

Primityvinėse sąlygose, so
cialinės globos nesaugojami kū
dikiai krinta kaip lapai, o ir su
augusiųjų mirtingumo procen
tas čia ypatingai aukštas, taip 
kad kasmet išmiršta net per 20 
milijonų žmonių. Dr. I. I. Gros- 
se duomenimis remiantis, ati
tinkamas priemones naudojant 
azijatų mirtingumą gana leng
vai galima sumažinti iki 12—-15 
milijonų. Tuomet kasmetinis 
prieauglis čia padidėtų 5—8 mi
lijonais!.. Dažni Azijos srityse 
badmečiai, epidemijos, įvairios 
gamtos katastrofos labai smar
kiai skina gyventojų prieauglį 
Tačiau ir dabartinis Azijos 
žmonių prieauglio didumas gra
so kitiems žemynams baisia ir 
rūsčia rykšte...

Amerikos gyventojų prieaug
lio kreivoji turi dapg panašumo 
su Europa. Čia gimimų skaičius 
vienu metu buvęs labai aukštas 
XIX šimtmečio paskutiniuose 
metuose staiga pradėjo kristi. 
Ir šiandien šiaurinės Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse gimimai 
nebesudaro nei pusės ano aukš
to praeities gimimo procento. 
Apskritai, Amerikoje žmonių 
metinis ęrieauglis yra apie pus
antro milijono.

Anksty vesniaisiais laikais
skaičiuota, kad žmonių prieau
glis, didėja ir žmonių- žemėje 
skaičius padvigubėja kas pen
kiasdešimt metų,, šiuo metu, 
kuomet gimimų procentas žy
miai sumažėjęs gyventojų skai
čius padvigubėja tik kas septy- 

, niosdešimti metai. Taigi, je 
i šiandien musų žemė turi 2 mi-

lijardus gyventojų, tai 2010 me
tais turės\4 malijardus, o dar 
po 70 metų 8 milijardus, ir t.t.

Kai milijardas veja milijardą 
ir tokiu trumpu laiku didėja 
burnų skaičius, tai maitinimo 
klausimas visa savo nuoga rea
lybe atsistoja prieš akis.

Šiuo metu dirbami žemės 
plotai tik per labai trumpą lai
ką tepatenkins maisto paklau
są. Lieka iki šiol nedirbamų že
mės plotų sukultūrinimas. Šian
dien tuštaują žemes plotai — 
Kanados, Pietų Amerikos girios, 
Sachara ir gal ašigalinės sritys. 
Tačiau *šių plotų sukultūrini
mas ir pavertimas derlingais 
yra sunkus darbą$z Kitas būdas 
maitinimosi klausimą išspręsti 
tai sinteninio maisto gamybos 
budo suradimas, v Koncentruo
tas, sintetinis maistas leidžia ir 
mažesniu maistinių medžiagų 
kiekiu išmaitinti žymiai didesnį 
gyventojų skaičių. Kad išmaiti- 
nimo problema pati klaikiausia 
žmonijos istorijoje, jau ir da
bar matyti kai kuriose vaistys 
bėse... Tuščias \ ŠRilvys žmones 
paverčia žvėrimis, ir jokie žmo
niškumo įstatymai tuomet jo 
nebevaržo. Todėl ko varlei duo
nos, gal būt, ir ne be už ilgų 
metų sujudins žemes pamatus.

Prie duonos problemos iš
sprendimo apsunkinimo žymia 
dalimi prisideda ir gyventojų 
mirtingumo procento sumažėji
mas bei žmonių amžiaus ilgėji
mas. Visų pirma, ‘^modernioji 
medicina užkirto kelią pasauli
nio masto epidemijoms, kurios 
ankstyvesniaisiais šimtmečiais 
klote išklodavo ištisų sričių gy
ventojus. Taip pat atskirų žmo
nių amžių prailgina sanitarines 
būklės, gyvenimo sąlygų gerėji
mas ir aukštesnio lygio medici
nos priežiūra.

Taigi, visi čia minėti dalykai 
žmonių prieauglio ir daugėjimo 
kreivąją beveik statmenai kelią 
į viršų ir netolimoje ateityje ža
da jei ne šiurpių, tai bent nepa
prastai painių problemų.

Dr. L I. Grosse mano, kad 
sumažėjus maisto ištekliams 
sumažėsią ir atskirų žmonių 
maisto pareikalavimas. Organiz
mas, fesą, turėsiąs prisitaikyti 
esamai padėčiai. Kinijos gyven
tojai gali būti tam ryškiu pa
vyzdžiu: vienos dienos europie
čio maisto davinio užtenka 3 
—5 kinams visą dieną misti. 
Gera ryžių sauja mums tegali 
būti užkandžiu, o kinui visai 
dienai pilnai pasotina. Tačiau 
kinų neveiklumas yra ilgų šimt
mečių skurdo padarinys, kai 
tuo tarpu civilizuotasis, pratęs 
prie ištaigos, negalės trumpU 
laiku save perreformuoti. Kova 
dėl duonos, sako Grosse, jei ne
ištiks koks riiaitinimosi srityje 
netikėtumas, į žemę nūs leis 
kaip juoda šmėkla.

Visiems yra gerai žinomas 
faktas, kad. žmogaus širdis vi
dutiniškai plaka 70—72 kartus 
per minutę. Betgi butų klaidin
ga manyti, kad širdies plakimas 
yra pastovus dalykas, Š rdiss 
plakimas pareina nuo daugelio 
veiksnių, o visų pirma nuo am
žiaus; Naujagimio širdis plaka 
130 kartų per m'nutę, gale me
tų — 120, o 10 metų vaiko — 
90. Tiktai 15 melų paaugusio 
širdies plakimas prieiną suau
gusio normą — 70—72 kartu 
per minutę. Senatvėje p..l a s 
vėl greitėja, širdis plaka 80 k. 
per minutę.

Visi mes gerai žinom, kad 
Širdies plakimas dūlėja smar
kiai-judant, tokiais atvejais šir
dies plakimas gali pakilti iki 90 
ar net 100. Lėčiausiai musų 
dis plaka miegant — 60, 
pabudus jos plakimas tuoj 
didėja iki 66. Taip pat visi

iepia širdies plakimui, čia lė
tindami, čia smarkindami jį.

Dramblio pulsas, pav., vidu
tiniškai imant yra 25, kupranu
gario — 26, arkl o — 34, Luto
— 40, šuns ■— 100, triušio — 
120. Juo mažesnis gyvis, juo 
pulsas dažnesnis. Pav., ežio — 
300, žuvėdros — 400, pelės — 
600, žvirblio — 800, kana.eles
— 1,000.

Vokiečiai torpedavo 
Britanijos kreiseri
BERLYNAS, V.^ietija, 1 e- 

pos 1. —r VokieLjos karo va
dovybė paskaitė, kad tapo tor
peduotas Britanijos kreiseris 
Orion klasės. Kreiseris pasken-

Vokiet jos submarinų veikla 
prieš prekybinius laivus, plau
kiančius j Angliju, atnaujinta. 
Vis daugiau prekybinių laivų 
nukenčia.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

bėt 
pa Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “N A ('.II KN < ’

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

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš - - $360,000.00
Dabar Mokame 31/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

-------“and —--
LOAN ASSOCIATION of Chicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater ....... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ........... 445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ...................... 345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ...........  385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ..................  345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo .........?..... 555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN .............................. 365
1936 PONTIAC COAGH, geram stovyje ..................  285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas. BUICK SEDAN, radio, heater ............... 345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st St. skersai 31 gatves north 

SHOW ROOM 
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

Chicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui \r statymui naujų namų

MOKAME 3
Dividendų už padėtus pinigus '

Kiekvieno asmens taupiniai yra 
Federal Savings & Loan Insurance

TURTAS VIRŠ
DEL INFORMACIJŲ

apdrausti iki $5,000.00 per 
Corporation, Washington, D. C. 1

$1,000,000.00 :
KREIPKITĖS I

AND LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO

S. & M. AUTO SALES
7333 So. Halsted St.

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant beK 
kokį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia įmokėjimo, jei turi nuo
latinį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių išsimokčjimui. Turime štai 
kokių nirkiniu:
1936 Oldsmobile 5 pas. $07 C 
Sedan. Kaip naujas ...... • ■ v
1936 Packard 4 durlį $OQE
Sedan ............................
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, šildytuvas $Q7E 
defrosteris, tik ............. w ■ w
1937 Terraplane 4 durų $OQE 
Sedan, trunkas ..r..........

IR DAUG KITOKIŲ. 
Atdara Vakarais iki lu v. r. 

ir sekmadienį.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
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

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

nAlldlD^na 
b

MADOS

4400 £

No. 4400— Apatinis. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18 ir 20—taipgi 32, 
34, 36, 40, 42 ir 44.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted SL, Chicago, IIL

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No----- ----

Mieros --- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Chicago, III. ■
Kazanauskas, Secretary j

J 2202 W. Cermak Rd
J Telephone Canal 8887
Sf. RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 

' Ketverge nuo
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną ■

Ben. J.

ryto iki 5 v. v.
9 ryto iki 7 v. v.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
t-

Trečiadienis, liepos 3, 1940

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

•-'Published Daily
The Lithuanian

;>1739 South
Telephone

byExcept Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

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

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

Uisakym* kaina:
Chicagoje—paštu

Metams
Pusei metų------------------
Trims mėnesiams -----------
Dviem mėnesiams---------
Vienam mėnesiui______

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija —,--------- -—
Savaitei -----------------------
Mėnesiui ---- ----- -----------

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

Metams ________
Pusei metų ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _______________  $8.00
Pusei metų ____________ 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderių kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

$5.00
2.75
1.50 
1.00 
.76

U —J
KAS TAS DEKANO 

ZOVAS

anapus sienos
p

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

Jungtinių Valstijų nepriklausomybe
Prieš 164 metus trylika koloniją šiaurės Amerikoje, 

susijungusių Kontinento Kongrese, pasiskelbė nepriklau
somomis nuo Anglijos. Tam įvykiui paminėti rytoj bus 
švenčiama Nepriklausomybės šventė.

Kaip ir Lietuvos Vasario šešioliktoji, ši data Ameri
kos istorijoje nereiškia, kad nuo tos. dienos Jungtinės 
Valstijos jau pasidarė nepriklausomos. Karas dar tebėjo 
su Anglija, ir tik to karo laimėjimas užtikrino Amerikai 
nepriklausomybę.

Tačiau nepriklausomybės deklaracija, kuri buvo pri
imta liepos 4 d. 1776 m., pareiškė Šiaurės Amerikos kolo
nijų tikėjas ir išdėstė tuos principus, kurie sudarė pa
grindų būsimų nepriklausomų valstybių santvarkai. Tais 
principais yra pagrįsta Jungtinių Valstijų konstitucija. :

Deklaracija sako, kad valstybė yra steigiama dides
niam gyventojų saugumui, jų gerovės kėlimui ir pažan
gos skatinimui. Ji sako, kad valdžia turi remtis valdomų
jų sutikimu. Ji pabrėžia, kad visi žmonės yra lygus ir, 
kad kiekvienas asmuo turi tam tikras teises, kurių nie
kas negali jam atimti, būtent, teisę gyventi, teisę būti 
laisvam ir teisę siekti laimės.

Šiais laikais yra ypatingai pravartu prisiminti tas 
nepriklausomybės deklaracijoje paskelbtas idėjas. Jos 
griežtai skiriasi nuo to, ką skelbia ir gyvenime prakti
kuoja įvairios “totalitarinės” (diktatoriškos) šių dienų 
valstybės. Amerikos Jungtinių Valstijų steigėjai žiurėjo 
į valstybę ne kaip į žmogaus tikslą, kuriam jisai privalo 
tarnauti ir vergauti, bet kaip į žmogaus įrankį, su kurio 
pagalba jisai padąj# s^vo gyvenimą saugesnį, gausesnį 
ir laimingesnį, Žmogaus tikslas yra jo paties laimė.

Kad valstybė šitam jo tikslui nekenktų, ji neprivalo 
turėti perdaug galios. Valdžia1 turi būt tokia, kokios no
ri žmonės. Ji neturi teisės varžyti jo laisvės arba truk
dyti jo veikimą, kol jisai nėra kenksmingas kitiems žmo
nėms. Valstybės santvarka, sudaryta pagal šituos dės
nius, vadinasi demokratija.

Šiandien demokratijai tenka laikyti sunkus ekzami- 
nas ne tiktai Europoje, bet ir šioje šalyje. Ją nustelbti 
gręsia nacizmas, fašizmas ir bolševizmas. Ginkluotoje 
kovoje demokratija nepasirodė tokia stipri, kaip dikta
tūros. Bet ar ginkluota kova nulems šitą kovą, tai dar 
klausimas.

Diktatūros parodė savo gabumą ginkluotis, organi
zuotis karui ir žudyti. Tačiau dar nėra įrodymo, kad jos 
mokės taip pat gabiai sutvarkyti ūkiškus, ekonominius 
žmonių reikalus. i

Visose šalyse, kur diktatūros gyvavo ilgesni laiką, 
viešpatąuja skundas. Kiekvienoje šalyje, kurią diktatū
ra užkariauja, ji žmonių gerovės nepakelia, bet įgramz- 
dina žmones į dar didesni vargą. Diktatūra užkariautą
ją šalį apiplėšia, pagrobdama jos gyventojų^sutaupytus 
turtus ir jų pramones. Todėl juo daugiau šalių patenka 
po diktatorių jungu, juo labiau plečiasi skurdas pasauly
je, juo didesnis skaičius žmonių’ kenčia badą.

Aišku, kad tokia “ekonomija” negali suteikti išgany
mo žmonijai. Ji veda žmoniją į katastrofą. Jeigu dikta
tūros. užkariautų visą pasaulį, tai jos neišvengiamai tu
rėtų susipešti tarp savęs, ir kuomet stipriausias diktato
rius nugalėtų visus kitus ir pasidarytų pasaulio valdovas, 
tai pasaulis butų paverstas griuvėsiais.

Žmonijos praeityje jau ne viena turtinga civilizaci
ja buvo sugriauta. Galimas daiktas, kad ir dabartinės ci
vilizacijos laukia toks f>at likimas. Bet yra pagrindo ma
nyti, kad to neatsitiks. Demokratija per paskutinius ke
lis dešimtmečius išaugino naują jėgą, kuri gali ją apsau
goti nuo pražūties.

Ta jėga yra ne politikė, bet socialinė. Laisvų žmonių 
valstybėje iškilo tas visuomenės sluoksnis, kuris pirmiaus 
visuomet būdavo apačioje, “dugne” — prislėgtas, paveik
tas ir išnaudojamas. Darbo žmonės, kurie praeityje tik
tai gamindavo turtus, bet neturėdavo balso jų paskirsty-- 
me, šiandien jau pradeda dalyvauti valstybių tvarkyme 
ir visuomenės vadovavime. J .

Šita nauja jėga gali taip sustiprinti demokratines 
valstybes, kurios dar atsilaikė prieš diktatūras, kad jos 
stengs nugalėti civilizacijos griovikus ir atsteigii pasau
lyje taiką, gerovę ir laisvę.

Kaip žinoma, sovietų komi
saras Dekanozovas “nurodė” 
Lietuvai, iš kokių asmenų su
daryti ministerių kabinetą po 
to, kai Merkio vyriausybė buvo 
priversta atsistatydinti. Tas ko
misaras, pasirodo, Maskvoje da
lyvavo Lietuvos vyriausybės at
stovų (premjero Merkio ir k.) 
pasitikime, kuomet jie tenai 
buvo pakviesti. “Elta” buvo pa
skelbusi apie tai šitokį praneši
mą:

“Birželio 7 d. 11:20 vai., į 
Maskvą atvyko Lietuvos mi- 
nisteris pirmininkas Merkys, 
lydimas divizijos generolo 
Rėklaičio ir dr. Mačiulio. Gu
dijos geležinkelio stotis, į 
kurią įvažiavo traukinys, bu
vo papuošta Lietuvos ir So
vietų Sąjungos vėliavomis. 
Ministerį pirmininką Merkį 
stotyje sutiko Sovietų Sąjun
gos liaudies komisarų tary
bos pirmininko pavaduotojas 
Vyšinskis, liaudies užsienių 
reikalų komisaro pavaduoto
jas Dekanozovas, liaudies už
sienių reikalų komisariato 
protokolo direktorius Barko- 
vas, departamento direkto
rius Lysiakas, Maskvos mies
to komendantas generolas 
Reviakinas, polpredas (poli
tinis atstovas, t. y. pasiunti
nys. — “N.” Red.) Pozdnia- 
kovas, Latvijos pasiuntinys 
Kocinš, Estijos pasiuntiny 
Rci, Lietuvos 
Natkevičius drauge 
siuntinybės nariais.”
Iš šitos žinios matome, kad 

Dekanozovas yra sovietų užsie
nių reikalų komisaro pavaduo
tojas arba, europiškai kalbant, 
užsienių reikalų vice-ministe- 
ris. 1

Kuomet Lietuvos valdžia pri
ėmė sovietų ultimatumą, kad į 
Lietuvos teritoriją butų atida
lytas kelias raudonajai armijai, 
tai į Kauną atvyko tasai komi-, 
sąrąs Dekanozovas kartu su pa
siuntiniu Pozdniakovu ir “pa
dėjo” Lietuvai sudaryti Justų 
Paleckio kabinetą. Atlikęs šitą 
darbą, komisaras Dekanozovas^ 
matyt, sugrįžo į Maskvą, o pa
siuntinys Pozdniakovas pasili
ko Kaune “prižiūrėti”, kad 
naujoji Lietuvos vyriausybė ne
nukryptų nuo linijos.

(SLA. seime Chicagoje Deka
nozovo rolę suvaidino komisa- 

Miliauskas.)ras

nįą”, tilpęs paskutiniame žur
nalo “Lietuvos” numeryje. Ja
me irgi randame apie marksiz
mą ir biologiją, ir tiek pat sen- 
so, kaip paminėtojo oratoriaus 
prakalbose. Kl. Jurgelionis rašo:

“Tautininkų, 
listų pusėje, minties veikla 
taip pat yra seniai išgaišusi. 
Kas apie juos tenka pastebė
ti, jiems patiems pasirodys 
keista. Matyt, visai nejučio
mis jie visi seniai yra virjtę 
Markso išvadų reiškėjais (tai 
bus įdomu perskaityti Kar
piui, Vaidylai, Trečiokui ir 
kitiems. — “N.” Red.). Kad 
ir aplinkiniais keliais —- iš 
Markso jie turi pasiskolinę 
atsakymus į svarbiausius po
litikos ir ekonominio gyveni
mo klausimus. Jų visos min
tys nukreiptos tik į politiką. 
Jie taip pat, kaip ir socialis
tai, ignoruoja biologiją. Jie 
yra materialistai ir dvasios 
reikalai jiems tiek rupi, kiek 
ir socialistams. Tai lengva 
pastebėti, atidžiau perskai
čius jų laikraščiuose reišjpd- 
mas nuomones. Kaipo mark
sistai, jie, žinoma, nėra nuo
seklus, bet tai tik todėl, kad 
jie — nesąmoningi marksis
tai.”

iip ir sočia-

“Anapus sienos” gyvenančių lietuvių vargai. — Mainais 
mes galėtume atiduoti tuos, kurie yra palankus 
SSSR. — Lietuva ir kitos valstybės gyventojų at
žvilgiu. —- Kokia našta susidarys, kai atsikels išim
tas tūkstančių žmonių? — Tesėsime! — šiandien dar 
geriau, negu rytoj.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

da Vinči, 
užrašuose 
lekiojimo 
skraidyti,

I

* 
pasiuntinys 

su pa-

DAR Iš LAISVOS 
LIETUVOS 

l

l

Vakar atėjo iš Kauno įvairių 
Lietuvos laikraščių siuntinys. 
Lietuva tuomet dar nebuvo 
okupuota. Bet laikraščiuose jau 
įdėti pranešimai apie premjero 
Merkio kelionę į Maskvą.

Kas atsitiko po, to, smulkinus 
patirsime, gal būt, iš vėlesnių 
laikraščių' numerių, — jeigu jie 
pasieks Ameriką.

MUMS, REIKIA “BIOLO 
GIŠKO TRANSFOR- 

X MIZMO”!

Matote, kas atsitinka su žmo
nėmis, kurie “ignoruoja biolo
giją”: Jie virsta marksistais!

O marksizmas, anot Jurgelio
nio, tai tik sugadinta BLegelio 
idėjų dialektika — taip suga
dinta, kad ji tiktų “batams tai
syti”.

Ir štai šifokia balų taisymo 
filosofija, pasirodo, užkerėjo 
visų musų srovių mintis: ko
munistų, soęialistų ir tautinin
kų. Visi pavirto marksistais. 
Tik vieni ta marksizmą semia 
tiesiog “iš jvlarkso knygų”, be 
Stalino tarpininkavimo — tai 
socialistai; kiti gaupa atsaky
mus į visus klausimus taip pat 
iš “Markso Įmygu”, bet per Sta
liną — tai komunistai; treti ir
gi visus aVsOyinus skolinasi iš 
Markso, bet nesąmoningai, pa
tys to nepastebėdami — tai tau
tininkai. /

Visas šitas sroves Kl. Jurge
lionis pasmerkia “minties kapi
nėms”. Jisai pats, matyt, jau
čiasi išsigelbėjęs nuo tų kapinių 
— su pagalba biologijos, 
“biologiško transformizmo”.

ar

KLAIDOS PATAISYMAS
Redakcijos straipsnyje “SLA. 

'Seimui praėjus”, vakar, trečia
me paragrate buvo klaidingai 
sustatytas vienas žodis sakiny
je: “K. Jurgelionio asmuo šiuo 
laiku buvo susipykęs su kai ku
rių grupių ‘vidaus politika’.” 
Vietoje “susipykęs”, turėjo bū
ti susipynęs,;

(Tęsinys)
. i

Reiškia, jei SSSR nesutiks su
mokėti UŽ tą turtą, kuršis pasL 
lieka anoje sienos pusėje tų gy
ventojų, kurie kelsis į Lietuvą, 
tai tą sunkią naštą teks pakelti 
tik Lietuvos iždui! Lietuvos iž
do metinės pajamos nesudaro 
keturių šimtų milijonų litų, o 
kaip matote, tų naujakurių į- 
kurdinimui žemės ūkiuose rei
kėsią koks penketas šimtų mi-( 
i jonų litų! Tuos įkurdinti teks 

Ūmiausiu laiku, nes jiems tuoj 
reikia parūpinti darbas ir pa
stoge! Lietuvos gyventojai jau 
ir tai šiais metais priverčiamai 
turėjo išpirkti Vilniaus pasko
los penkiasdešimts milijonų li
tų. Tai didelė suma, žymi pini-1 
gų krūva, kuri užgulė sunkia 
'našta!'

Nenusiminkime, Lietuva te
sės ir šią naują didžiulę naštų 
pakelti. Ir ji ją pakels, jei tik 
karo nebus nuniokta!

Lietuvių tauta darbšti 
gebi organizuotis, metai 
Lietuvoje išaugs naujos 
bos, nauji ūkiai, kurie gamins 
vertybes siunčiamas į užjurius! 
Abejoti netenka, kad tie visi iš 
anapus atsikėlėliai bus 
vcndinli Vilniaus krašte, 
bajorų gus tose.

Lietuva, tasai bičių 
avilys sugebės ir pajėgs 
brolius tautiečius ir darbu 
pastoge aprūpinti ir duoti su 
kaupu tai, ką jie praranda 
SSSR.

Kaip kas gal Samprotaus, kad 
Lietuva iš SSSR turi būtinai 
pareikalauti, kad jie visiems 
lietuvių tautos kilmės žmonėms,, 
kurie SSSR, tai yra anoje pu
sėje sienos palieka savo sody
bas, kad už jų turtą SSSR su
mokėtų! žinoma, taip turėtų 
būti! Juk ne karo grobio pavi
dalu tie gyventojai turi tenai 
savo turtą palikti, bet geros va
lios susitarimu loji skaudi ope
racija atliekama. Patsai žmo
niškumas sako, kad taip, o ne 
kitaip turi būti. Taip! Bet šiais, 
laikais ne žmoniškumu vaduo
jamas!, bet jėga! O kas šioje 
byloje stipresnis, rodos, aiškin
ti netenka.

Čia jūsų bimbininkai, prusei- 
kininkai taip pat tiek nusima
no kurioje pusėje persvara! De
ja, jie mažai susivokia žmoniš
kumo reikaluose!

ir su- 
kiti ir 
sody-

apgy*

darbo 
savo 

ir

INSURANCE
(APDRAUDA)

Prieš kokius 30 metą buvo 
pagarsėjęs Chicagoje vienas sa
vamokslis oratorius, kuris mėg
davo socialistų ir laisvamanių 
kuopelių .surengtuose mitinguo
se sakyti prakalbas. Jisai buvo 
perskaitęs keletą populiarių 
knygelių apie Darvino mokslą 
ir agitacinių brošiūrėlių api.e 
socializmą, todėl jisai kiekvieną 
savo prakalbą pradėdavo mark
sizmo “aiškinimu”, o užbaigda
vo biologija, ir sakydavo: 
“Draugai, mums reikia biolo
giško transformizmo!”

Tą oratorių mums priųiinėf 
Kl. Jurgelionio straipsnis apie 
“Amerikos lietuvių .mintingų

• PILNĄ APDRAUDĄ AXJ»
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
litifes.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RVPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

Mes neturime oficialių žinių, 
kokiomis sąlygomis ' iš anapus 
sienos lietuvių kilmės žmonės 
galės kraustytis į Lietuvą. Ten
ka manyti, kad dėl šių klausi
mų dar bus vedamos derybos. 
Reikia laukti, kad tie visi klau
simai artimiausioje ateityje pa
aiškės, nes manoma, kad tų gy
ventojų kraustymasis jau liepos 
mėnesyje prasidės! Tuo budu 
verčiamas naujas Lietuvos isto
rijos lapas iki šiol lietuvių tau
tos gyvenime negirdėtas! Lietu
vių tautai tenka pakelti dar vie
na sunki ir labai atsakominga; 
našta!1

Baigdamas rašyti šį mano, 
laišką, turiu pridurti ir priminį

leisti ir išsikelti! Gerai ir džiu
gu, kad bent jie keliasi ne sve
tur, bet pas savo brolius, pas 
savo tautiečius. Atrodo, kad 
bent šiuo metu į rytus lietuvių 
tautos žemės plotai sumažėja! 
Į vakarus, taip pat Klaipėdos 
krašto netekus lietuvių tautos 
siena susiaurėjo! Išvadą tektų 
daryti, kad lietuvių tauta bent 
•šiuo melu turi šiauresniame že
mės plote pasilikti, savas pajė
gas ugdyti, įvairias vertybes 
gaminti, kad stiprėjus ir gal 
valanda išmuš, kuomet lietuvių 
tautai daromos skriaudos bus 
atitaisytos!

Rodos, visi Lietuvos žmonės 
taip ^mano ir ryžtasi liautis at
eityje pasilikti kaipo kitų virš
kinama medžiaga!

Gerai jau ir tai, kad bent lie
tuvių tauta kilų pajėgų neiš- 
sklaidoma, bet savo žemėje, 
kad ir siauresnėje paliekama!

Dar tasai trikampis, Sudavi- 
jos kraštas, kuris einant SSSR 
su Vokietija sutartimi paliko 
vokiečiams laukia išrišimo!

Ir čia keletas dešimčių tuks 
tančių lietuvių gyvena ir jie ne
kantrauja, laukia, skursta, varg
sta ir didį vargą kenčia!

Prisibi jonui, kad ir šis tri
kampis nebūtų rišamas SSSR 
pavyzdžiu, tai yra, kad ir jo lie
tuvių kilmes gyventojai nebūtų 
iškelti “iš anapus sienos”... Tai 
labai blogas pavyzdys, kuris, 
deja, jau turi praktiką!

Tai tokios naujienos iš Lie
tuvos padangės | r

, Turint galvoje, kad dabar 
Europoje dedasi, tos velniavos 
akivaizdoje tenka pakartoti vie
ną išsireiškimą, kuris dabar 
plačiai vartojamas—ŠIANDIEN 
DAR GERIAU, NEGU RYTOJ!

Taip! Ką žada rytojus, ko
kius naujus rūpesčius jisai pa
kiš, niekas negali pasakyti, tik 
visų vienas bendras noras, troš
kimas, kad tasai rytojus dar 
nebūtų sunkesnis už šių dienų 
rūpesčius, arba už tas 
kurias dabar * tenka 
tiems, kurie grumiasi 
vakarų frontuose!

Šia proga turiu pažymėti, kad 
Lietuvoje jau stropiai ruošia
masi pasitikti iš “anapus sie
nos” atvykėlius.

Lietuvai priimti koks šimtas 
tūkstančių naujų žmonių lai 
nejuokai! Jiems parūpinti dar
bas ir pastogė, tai tikrai milži
niškas darbas! Nori ar nenori, 
bet jisai tėnka atlikti!

sparnus ir tikėjo, kad ir žmo
gus panašios konstrukcijos 
sparnais tesėtų lekioti. Jis net 
užrašė, kaip reikia gaminti 
propelerį ir kaip statyti lėktu
vą. Parašiutas, kuris sėkmin
gai pradėtas naudoti Didžiojo 
karo metu, jo taip pat yra ap
rašytas. Bet ar pats 
pasidirbinęs savo 
aiškiai aprašytas 
priemones, mėgino 
tikrai nežinoma.

Tik 19 amžiaus antroje pu
sėje vokiečių inžinierius Oto 
Lilienthalis dažnai Steline ste
bėdavęs į skraidančių žuvėdrų 
sparnus. Pasakoja, kad žuvėd
ros dažnai nulupdavusios ant 
tilto netoli tos vietos, kur jis 
stovėdavo. Taip jis galėdavo 
matyti, kad žuvėdros, norėda
mos vėjuotame ore skraidyti, 
labai mažai judindavusios 
sparnus. Jų sparnai truputį į- 
gaubti. Už tų įgaubimų užsi
kabinus vėjui paukštis ore len
gvai skrisdavęs. Tą pastebėji
mą Lilienthal pritaikė savo vė
liau statomiems “lėktuvams”.

kančias, 
pakelti

(GALAS)

Margumynai

Bestebėdamas Lilienthalis 
pamatė, kad visi paukščiai 
prieš pakildami įsibėga žeme. 
Tuo tarpu po jų sparnais su
sidaro oro srovė. Savo pasta
tytą aparatą Oto pritaisė prie 
krutinės ir tuomet pabėgėjėjęs 
porą metrų iki palies sukasto 
kalnelio kojas sutraukė po sa
vimi. Jį pagavo lengvas supi
mas ir sklęsdamas vėl tuoj 
atsidūrė ant žemės. Lilienthalį 
mes galim laikyti pirmu sklan 
dytoju, nes jo monoplanas bu
vo panašus į musų laikų sklan 
dytuvą. Vėliau jis sumanė 
kiekviename monoplano šone 
pastatyti po du sparnus. Pasa
kyta, padaryta. Po kurio laiko 
dvisparnis buvo baigtas. Ta
čiau savo lėktuvų Lilienthalis 
valdyti ir vairuoti negalėjo, 
nes nebuvo vairo ir aileronų 
(judamų sparnų dalių).

1896 ųietais Lilienthalis nu
krito ir užsimušė. Jei ši katas
trofa jį nebūtų ištikusi, aviaci
jos išsivystymo mes butume 
gal būt anksčiau susilaukę, 
nei DidŽ karo metu. Jo lėk
tuvas padėtas vokiečių muzie
juj Miunchene.

Tuo tarpu buvo išrastas ir 
benzino motoras. Vienu pir
mųjų galima laikyti italą For- 
lanį, kuris sugalvojo, kaip ma
žu mųJ/Oru ir propeleriu po 
sparnais sutraukti kuo dau
giausia oro, reikalingo lėktu
vo atplėšimui nuo žemės. Pa- > 
našus bandymai tuomet vyko 
ir kitur. Bet pirmieji lakūnai, \ 
kurie tai praktiškai atliko, bu- • — 
vo amerikiečiai broliai Raitai 
(Wrighl)> 1908 melais savo 
dvigubų sparnų lėktuvu nu- 
skrisdami 123 kilometrus. Me
tais vėliau prancūzas Bleriot 
(Blerjo) nuskrido iš Prancūzi
jos Anglijon per Lamanšo ka
nalą. šitas drąsus bandymas 
skristi virš vandens, kur mo
torui sugedus butų ištikusi 
skaudi nelaimė, paskatino ir 
daugiau žmonių plačiame pa-

Lėktuvo Išradėjai Ii 
skraidymo pionieriai

Prieš, keturis šimtus metų 
Italijoj gyveno labai garsus ir 
gudrus dailininkas. Gyvenda
mas jis prirašė apie 5000 lapų 

.__ „dienoraščio. Daugiausia jis
ti, kad mano spėliojimai, kurie rašydavo savo paties išgalvotu 

šriftu, gal būt bijodamas, kad 
kas nors pavogęs jo raštus ir 
paskaitęs juose neatrastų ko 
nors “prieš bažnyčią”. Juk tuo
met labai nedaug tereikėdavę 
įrodymų, norint, kad žmogus 
butų -paskelbtas eretiku ir su
pleškintas ant laužo- Leonardo 
da Vinči—tokia buvo to dai
lininko pavarde—daug galvo
davo apie tokius dalykus, ku
rie tik po jo, šimtmečiams 
praslinkus, buvo išrasti.

'Šis vyras lyrįuėjo paukščių

buvo suminėti rašant iš “ANA-. 
PUS SIENOS” dabar visiškai 
pasitvirtina. Gal tūlas skaityto-, 
jas, kaip skaitė anuomet tas ži
nias, dėl jų tikrumo net paabe
jojo! Tiesa, ar man pačiam ra-' 
šant kilo abejonės, ar šiame 
amžiuje tokie dalykai galėtų 
būti, o vienok taip yra! /

Šimtas tūkstančių lietuvių il
gus amžius savo sodybose gy
venusių, jas gynusių, lietuvių 
kalbą ir papročius saugojusių 
štai dabar tas sodybas turi ap-

cija. Daugelis entuziastų ap
mokėdami savo gyvybėmis to
bulino lėktuvus siekdami erd
vių nukariavimo, žinoma, tuo
met jie visi turėjo kitus suma
nymus ir tikslus. Jiem rūpėjo 
pats skraidymo faktas. Tik ve-x 
liau, kaip ir kiekvienas nau
dingas išradimas, lėktuvai bu
vo taikomi karo reikalams.

Prie pirmųjų gabiausių karo 
lėktuvų konstruktorių, be abe- 
jo, reikia priskirti olandų Po
kerį, kuris Didžiojo karo metu 
ypač daug sukonstravo ir pa
statė lėktuvų Vokietijai.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praiomi, 
pirkinių reikalais eiti {’ 

krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Carsinkitės “N-itose”
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MIEGAS IR POILSIS
Pagal Dr. HornąMiegas organizmui turi nū kiek nemažesnės reikšmės kaip maistas. Tačiau ne kiekvienas miegas lygiai teigiamai veikia į žmogaus sveikatą. Kad miegas butų žmogui naudingas, reikia kad jis tinkamai tam mie gui pasirengtų.Miegui reikia tinkamai parengti ne tik patalą, bet ir visą savo organizmą ir dvasią. Daug reikšmės miegui turi maistas, ypač vakariene. Žmogus, kuris, eidamas gulti, gausiai pa-gių, ramaus ir sveiko miego niekados/ nebeturi. Tokiam žmogui/naktis būna ne poilsio, bet kankinimosi laikas. Gausiai pavalgius, naktį žmogų kankina neramus sapnai ir ilgainiui jis net gali pavirsti somnabulu — naktį vaikšto. Užtat, einant gulti, reikia vengti sunkiai virškinamų valgių, stiprių prieskonių ir alkoholinių gėrimų. Kai žmogus miega, tada ilsisi in jo visi organai: širdis lėčiau plika, kraujo apytaka sulėtėja ir todėl sunkiau virškinamas maistas tuo metu negali būti suvirškintas ir panaudotas organizmui maitinti ir jo naujiems energijos šaltiniams papildyti. Tačiau, ir lengvai virškinamu maistu pasistiprinus, nedera tuojau eiti gulti. Pavalgius •vieną arba dvi valandas neiti miego, reiškia valanda prailginti savo miegą ir tiek pat savo gyvenimą.

tų šešiolika kubinių metrų gryno oro vienai valandai. Miegamajame negalima laikyti gėles, nes jos nakčia geria deguonį, kuris būtinai reikalingas žmogui kvėpuoti.Taip pat labai yra gera, prieš einant gulti, nusiprausti vesiu vandeniu. Vanduo nuo odos paviršiaus nuplauna visas dulkes, bakterijas, riebalus ir jau suirusias ir nereikalingas odos paviršutines daleles. Tada oda pasidaro laisva ir ja žmogus į organizmų įtraukia nemaža deguonies, palengvindamas plaučių darbą. Negalint nusiplauti viso kūno, būtinai reikia nusiplauti bent kojas, rankas, kaklą ir veidą, nes ir nuo to jau miegas būna ramesnis ir gaivesnis. Patartina visais metų laikais miegoti prie atviro lango, ir tai sveikatai nesudarys jokio pavojaus, bet atneš daug naudos.Minkšta patalinė žmogaus miego ne tik kad nepagerina, bet jį žymiai trukdo ir žmogų daro tinginiu -ir ištižusiu, žmogus geriausia gali išsimiegoti tik kiečiau paklotoje lovoje — tada jis naktį neperkaista iv neprakaituoja ir atsikėlęs gerai ir gaiviai jaučiasi.Lemiamos reikšmes žmogaus poilsiui ir sveikatai turi ir mie-

v NAUJIENŲ-ACM E T61i*pho1..Curtis bombonešiai, kurie yra stumiami i Kandą, iš kur jie bus vežami įAngliją. • 1

džiausiąs žmogaus regėjimo stiprumas. Prie mėlynos spalvos Žmogaus regėjimas yra silpniausias. Taigi, geltona šviesa apšviestos darbavietės ne tik skatina žmogaus darbingumą, bet taip pat yra sveikesnės ir darbininko akims.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
[ SHEET METAL CO.

8216 S. Halsted St. VICtory 496$
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
„ apdraustas.

NAUJA i APARATAS
AKINIAM J PRITAIKINI

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

įtraukimas valo kraują, nuramina nervus ir teigiamai veikia savijautą. Miegamojo geras išvėdinimas yra naudingesnis už senų ligonio drabužių dezinfekciją. Higiena reikalauja, kad

miegojęs, žmogus sekančią d.c- ną būna visiškai nedarbingas, paniuręs ir, jei tą dieną dirba, tai iš darbo maža būna naudos ir tik daug žalos sveikatai. Nemiegojęs žmogus negali dirbti nei protinio darbo. Tačiau ir per ilgas miegas taip pat žmogaus sveikatai nėra naudingas. Fizinio darbo darbininkui reikia miegoti septynias valandas ir protinio darbo darbininku) — astuonias valandas. Energija, jaunatvės žavumas, skaidrus*
'-■J V . — O----------- — --------------- ----vienam žmogui kambaryje bu-'to žmogaus, kuris niekuomet

neardo tvarkos ir visada eina> miegoti 10—11 valandą, o keliasi ne vėliau 5—6 valandą.Daktaras Hornas ilgą laiką su 30 asmenų darė bandymus dėl gulėjimo budo, galvos laikysenos, lovos rųšies ir kit. Jaunesnieji yra daugiau papratę gulėti ant kairiojo šono, o vyresniojo amžiaus ir senesnieji aukštininki. Spėjama, bei sakoma, kad sveikiausia miegoti ant dešiniojo šono. Pasirenkant lovos pastatymo kryptį, geriausia gulėti \galva į šiaurės rytų pusę. Nors tąi žmogaus organizmui neturi lemiamos reikšmės, tačiau kažkoks teikiamas skirtumas vis dėlto yra pastebėtas. Stebėjimų metu nustatyta, kad šiaurės rytų kryptis daranti žmogui kažkokios raminančios įtakos, kuri ryškiai pastebima iš miegančiojo laikysenos. Tačiau h] paslaptingų galių veikimas pastebimas tik pas tuos asmenis, kurie ilgesnį' laiką miega tokioje padėty.Taip pat miegą teigiamai veikia kūno įr sąmonės įtempimo atleidimas. ^Pirmiausią turi būti atleisti visi i<,uną ir jo atskiras dalis varžą raikščiai ir juostos. Tik tuomet gali laisvai gyslomis tekėti kraujas ir atgaivinti organizmą. Tačiau daug svarbiau yra išlaisvinti nuo visų minčių ir rūpesčių sąmonę. Netinka eiti gulti susinervinus, supykus ar su kokia nors neišspręsta ir tebesprendžiama mįsle sąmonėje. Mokiniai, eidami gulti, dažnai stengiasi įsidėmėti kurį nors mokslo dalyką, svetimų kalbų žodžius ar formules. Tiesa, poilsio metu tai į atmintį gerai įstringa ir, rytą tokius iš vakaro pergalvotus dalykus mokiniai geriau atsimena. Tačiau tai yra tik laikinas datykas ir per daug brangia kaina sveikatos sąskaiton perkamas mokslas. Nepasilsėjęs ir poilsio metu varginamas, pro- ta-s ilgainiui nusilpsta, dingsta sugebėjimas gerai galvoti ir atsiminti ir tada nieko mokiniui negelbsti nė tų dalykų pergalvojimas prieš gulant, kuriuos mokėsi dienos metu.

tempą. Ir pasirodo, kad toks darbas žmogų mažiau vargina, negu toks darbas, kuriame darbo tempas nuolat keičiamas. Taigi, laisvas darbas žmogų dažnai labia i vargina, negu darbas prie mašinų.Taip pat darbingumą pakelia pertraukos poilsiui darbo melu. Poilsis yra naudingiausias tada, kada jis padaromas prieš pas imtinį darbo laiko trečdalį.Dar žmogaus darbingumui nemaža įtakos turi bendras dar bavietės įrengimas, triukšmas ii’ apšvietimas. Nepatogiai ir nehigieniškai įrengia daibavle- te ne tik mažina darbininku darbingumą, bet taip pat suardo ir jų sveikatą. Triukšmas irgi mažina darbingumą ir pagreitina nuovargį. Netinkamas darbavieies apšvietimas taip pat mažina darbingumą. Šviesiose ir erdviose patalpose darbininkai visuomet išvysto didesnį darbingumą. Be to, bandant darbavietės apšvietimą tamsioje patalpoje, pasirodė, kad gcl ’ tona spalva žpiogaus darbingumui turi geriausios įtakos. Toliau -eina žalia, raudona ir mėlyna. Taip pat patirta, jog prie geltonos šviesos būna ir di-
I

■kiu šakiu: “Neeikvok energ jos; normalų ir tolygų žmogaus darbo jėgą taip panaudok, kad su mažiausiomis energijos išlaidomis atsiektum didžiausių rezultatų”. Bet prie šio Šukio tuojau prijungiamas dar šitoks pageidavimas: Padaryk darbo žmoiiių gyvenimo sąlygas ir darbą tokius, kad jie pasiektų didžiausią darbo pa j ė-
Besiekiant šių dviejų šukių pageidavimų įgyvendinimo, tyrinėjimų keliu prieita įdomių išvadų. Labiausia darbingumą padidina treniruotė — geras į- gudimas savo darbe, ir racionalus laisvalaikioi sunaudojimas fizinei mankštai ir poilsiui. Be to, žmogaus darbingumą galima pakelti ir palaikyti dar ir dirbtiniu bildu — darbininkus apšviečiant ultra violetiniais spinduliais ir juos stiprinant specialiais) darbingumą keliančiais vaistais. Taip pat darbingumą padidinai ir, kiekvieną darbą dirbant, pasirinktas tinkamiausias maistas.Įdomus yra darbingumo tyrinėjimas prie Hiašinų ir laisvame; darbe. Darbas prie mašinų, ypač prie bėgančiųjų juostų, kurias pirmieji įvedė amerikiečiai, nuolat1 leidžia palaikyti

Budrike Rakando Krautuvėse rasite patyrusį akių daktarų (optomctrislą), fkuris pritaikins jums akinius. Teisingas ir geras patarnavimas. Akių egzaminavimas dykai.
1941 Metų Radios iškrautos ant parodos. $95,000 vertės gerų rakandų stakas. Elek- trikines Lcdaunės, Pečiai, Karpetos. Teisingos Kainos-

Lengvi IšmokėjimaiDėl teisingo radio patarnavimo šaukite: YARDS 3088.
JOSEPH F. 8JJ3FJIK
FURNI TURE HOUSE

3409-11 ir 3417-21 So. 
Halsted Street

SUDRIKO PROGRAMAI:
WCFL—9790 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai.
WHFC—1420 kil., Ketvirtadienio 
vakare 7 vai.

More than 8.500 savers making 
HOMt FEDlOlįlNGS their 

MMmmo t
KAM LAUKTI?

metų. Ateikite pamatyti

NAUJIENOS
NAUJIENOS

CHICAGO, ILLINOIS

IM

Įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

NAUJIENOS

/.J

NAUJIENOS
NA U JTENQSE rasite neceamruotų žibiu iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicago*) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

Dirbame puikias dantines pleitas jau 18 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
Tek Lsnvndate 2908-9 Tek Monroe 9251

Atdara kasdien 9 iki 8:30. šeštadienį 9 iki 5.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu

NAUJIENOS”
Resources over $8,000,000.00

886

1x1 S34-5Q

0/ DN YDUR SAVING5

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus vilnose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda valiausias pasauline* žinia*.

KAS DIDINA DAR
BINGUMĄVokietijoje, ypač paskutiniaisiais metais, kada prireikė daug darbo jėgos, mokslininkai susirūpino darbininko darbo jėgos pakėlimu. Darbingumo pakėlimo klausimus nagrinėt Vokietijoje yra įsteigtas specialus darbo fiziologijos institutas, kuriame daromi šios srities įvairiausi bandymai ir tyrinėjimai, šio instituto prof. Lehmanas viename žurnale aprašo paskutinius instituto tyrinėjimus darbingumo padidinimo srityje.Šiame straipsnyje prpf. Lęh- manas sako, jog šiais laikais, kartu su besikeičiančia ūkine santvarka ir besimainančiomis darbo sąlygomis, iškyla visai nauji, seniau nesvarstytini klausimai. Šių dienų žmonių darbingumas turįs būti pagrįstas šito-

CURRENT RETURN

‘Todėl, kad ši. 54 metų senumo įstaiga niekuomet nemokėjo mažiau kaip 
3%% už taupomus pinigus. Todėl nei vienus taupytojas nepražudė nei 
cento. Todėl ji turi pasitikėjimą tūkstančių piliečių Chicagoj, apylinkėj 
ir iš artimų valstijų.
Dabar yra geriausias laikas pradėti taupyti—taupyti su tikslu—kad už
tikrinus ateitį ir įsigijus to, ko jus pageidaujate. Jus galite taupyti ma
žomis arba didelėmis sumomis pinigų šioj finansinėj įstaigoj, čia taupomi 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per P. S. L. I. C. reiškia kaip ir Fede- 
ralės valdžios.

,. > <
Atidarykit sąskaitą Šiandien—asmeniškai arba laišku. Taupyti laiškais 
galite visokiomis formomis. Nereikia lypint pašto ženklų. Tai lengvas 
būdas taupymo. Rašykit arba teleforiuokit gavimui literatūros.

HOME FEDERAL SAVINOS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
18+h Sf. at Ashland Avė. - Phone Monroe 8100

Skubos patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Coli Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemiock 7407 
CHICAGO.

Plumbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už .............
PRABŲ VIMAS 
Ligoninėje .............

’13.50
$50.00

RAUDONGYSLIŲ $ OK A H 
Išėmimas ir Ligon. tUiUU
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba ......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai .................

$2.00
51.00

DOUGLAS PAttK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

MADŲ 
KNYGA

KAINA 15 CENTŲHk ką gavome naują madų knygą, kurią galite gauti pas mus. Siųskite savo orderius:
NAUJIENOS
1789 So .Halsted St„ 
Chicago, UI.

‘ Vardas .............................   ;

; Adresas --- ------------- - ----------

Miestas ..................—..... .......... . ......

Valstija J.................. ........ ..

iFŲįr .-;yX CaŽĮ įŽj' į ’ foką • ‘L
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jom KANADOS LIETUVIU ŽINIOS

C. C. F. (SOCIALISTU) KONVENCIJA 
L- '' TORONTE, CANADOJ

(Tęsinys)
f Drg. Gillio kalba

Gillis, kaip jau minėjau, yra 
C. C. F. frakcijos parlamento 
narys. Jis čia buvo kviestas pa
sakyti kalbą apie C. C. F. judė
jimą Nova Škotijoje. C. C. F. 
judėjimas Nova Škotijoje yra 
įdomus tuo, kad jis neseniai 
gimė, bet ^vaikšto ant stiprių 
kojų. Drg. Gillis yra paprastas 
mainerys, kuris kasė anglį, 
kaip ir daugelis mainerių. Bū
damas išnaudojamu, draugas 
Gillis suprato, kad su išnaudo
tojais reikia kovoti. Kovos 
įrankių nėjo ieškoti į bažnyčią, 
bet studijavo mokslinį soc’a- 
lizmą ir kovos budus. Dėka to 
drg. Gillis k’asiniai susipranta, 
tampa organizatorium profesi
nės darbininkų kovos. Organi
zuoja mainerių un’ją. Supras
damas, kad sausu profesiniu 
judėjimu darbo klasė nedaug 
ką gali atsiekti, draugas Gillis

bininkų partiją ir aktyviai joje 
veikim

Prieš aštuonioliką mėnesių 
G. C. F. vadai įsteigė C. C. F. 
Nova Škotijos sekciją, — pa
reiškė Gillis. Į ją įstojo kaip 
pavieniai nariai mainieriai, žve
jai ir fermeriai. Kai susidarė iš 
narių mokesčių 18 dolerių su
ma, darbininkų partija suma
nė įsteigti ūkio keperatyvą. Ko- 
peratyvui buvo reikalingi pa
skola $45. Kreipė:i į patikim) 
asmenį; pastarasis atsisakė, nes 
jo manymu nebuvo vilties pa
skolos atgauti.

CriG> F., jų tarpe ir drg. GI1- 
lis, deda pastangas įtikinti uni
jas, maipierius ir farmerius, 
kad bendrai vekdami po C. C. 
F. vadovybe galimas bendras ir 
didelis darbas. Te’kalai vieno
di, visi esame išnaudojami. 
Mainierių, žvejų unijos p i id '- 
da, taipgi ir taimeriai. Trum
pu laiku G. G. F. išvysto platų 
darbininkišką judėji'mą visoj? 
Nova Škotijoje.

Po 18 mėnesių sunkaus da~- 
bo C. C. F. Nova Škotija j? 
šiandien turi 26,000 narių. Ko- 
peratyvas, įsteigtas su 18 dole
rių. per aštuonioliką mėnesių 
padarė apyvartos apie 2 milijo
nų dolerių. Tai lyg ir netikėti* 
na tiems, kurie yra pratę sirg 
ti ambicinėmis ligomis ir dėl 
ko nėra galimas 
kas. Darbirinkų 
“stebuklus”.

Nova Scotia
mums yra pavyzdys, 
vieningas darbininkų darbas ir 
kova neša džiuginančių laimė
jimų. Rinkimuose 26 kovo No
va Škotijos darb n nkai išren
ka ir pasiunčia drg. Gillį par- 
lamentan, kuris iš parlamento 
tribūnos kalba ir gina rinkikų 
reikalus. Taip kovojant, nėra 
abejonės, kad Nova Škotijos 
darbininkai greičiau ir dau
giau laimės, šiuo kartu drg. 
Gillio kalba buvo pasakojimas 
a pi# Nova Škotijos darbinink ’ 
veikimą ir ką gali nuveikti dar
bininkai ir valstiečiai bendrai 
veikdami. Ir tas Gillio pasako
jimas buvo ne tik įdomus, bet 
ir faktais paremtas.

Drg. Nichelsonas
yra C. C. F. parlamento
rys, vienas iš 5 Saskatcbevano 
ūkininkų išrinktas į parlamen
tą. Šis draugas plačiai papasa
kojo apie Vakarinės Kanados 
valstiečių ir darbininkų vargus. 
Kanados valstiečiai iki šiol bu
vo konservatyvus, — pareiškė 
kalbėtojas. Tikėjo Vakarų Ka
nados valstiečiai, kad konserva
torių partija jiems yra arti
miausia. Bet R. B. BenettO po
litika nupuldžiusi žemės ūkio

produktų kainas tiek, kad ūki
ninkas už bušelį kviečių tegau* 
davo vos 25c (gi kompanijos 
šiek tiek apdirbusios ūkio pro
duktus parduoda 12 kartų 
brangiau, o kai kurias prekes 
ir dar brangiau), valstiečius įti
kino, kad konservatoriai yra 
stambaus kapitalo, kompan’jų 
partija, bet ne valstiečių. Nusi
vylė. Bet tas nusivylimas nenu
ėjo niekais. Dėka to Kanados 
valstiečiai ėmė radikalūti. Ka
nados valstiečiai (daugumoje 
Saskatcbevano) pastatė Libera
lų partija į valdžią 1935 me
tais. Tačiau liberalai mažai ką 
daugiau tepagerino valstiečių 
būklę už konservatorių, todėl 
Kanados valstietis ir vėl antru 
kartu įsitikino, kad ir liberalai 
nėra valstiečių partija ir jų 
draugai. Kanados valstietis su- 
kairėjo, jis pasirinko C. C. F. 
socialistų partiją. Pereituose 
rinkimuose atidavė savo balsus 
C. C. F. partijos kandidatams, 
išrinkdami 5 atstovus į parla
mentą (apie 10 nepraėjo kėl ų 
balsų mažuma) ir reikia pasa
kyti, Kanados valstietis, sukai- 
rėjęs ir pasiryžęs išrinkti C. C. 
F. į valdžią, neapsiriko. Tik C. 
C. F. partija, pastatyta prie 
valdžios, pagerins darbininkų ir 
valstiečių būvį. Todėl ugdyki
me C. C. F. partiją, rinkime 
C. C. F. atstovus į federalį ir 
provincijų parlamentų valdžias 
ir į savivaldybių įstaigas.

Drg. C. H. Millardas,

kata ir greitu pasveikimu dar
bininkų klasė, už kurią Wo6ds- 
worth’as kovoja visa savo šir
dimi ir per visą savo gyvenimą. 
Kai G. G. F. parlamento atsto
vai Glarence Gillis ir NicheLo- 
nas pareiškė, kad draugo 
Woodswcr.ho sveikata žymiai 
taisosi ir yra manoma, kad gal 
greit galės dalyvauti debatuos 
parlamente, suvažiavimo daly
viai ir .svečiai kėlė triukšmin
gas ovacijas ir entuziastingai 
plojo iš džiaugsmo.

Smagu darbo klasei tureli 
tokį vadą, smagu ir vadui kai 
darbininkai laisvu noru įverti
na ir brangina vado darbus. 
Ypatingai Woodswortho pa
sveikimo laukia Winnipęgo 
darbininkai, kurie Woods- 
worthą išrinko jų reikalus gin
ti parlamente nuo 1919 metų.

Nuo savęs linkiu musų myli
mam vadui greit pasveikti ir 
kovoti iki musų laimėjimo.

Išvados
Kalbant apie šį C. C. F. sep

tintą metinį suvažiavimą, išva
dos galima daryli tokios: suva
žiavimas buvo gausingas, daly
vavo iš visų provincijos kam
pų delegatai. Jų buvo virš šim
to, atstovavusių 3099 narius. 
Šis narių skaičius yra avangar
das darbininkų judėjimo, sie
kiančio geresnės ateities. Socia
listine darbininkų šeima augi. 
Metų bėgyje įsisteigė 21 nau
jas skyrius. "Gyvenimas rodo, 
kad darbo klasė pradeda susi
prasti. Tas si šipratimas reiškė
si partijos augimu, nusivy imu
komfašistais ir šalinimasis nuo J,e

kautis aštuntas C. C. F. šuva-1 Tai taip lygiai ir “Liaudies 
dvigubai Balsas” savo buvusius ir visaip 

paneigiant išvoliotus bendra
darbius nebeprisišauks.

Iš Sal.es žiūrintis.

žiavlmas 
paaugęs.

Kanados lietuviai darbinin
kai, nebūkime atskalūnais, ne- 
klaidžiokime šunkeliais, eikime 
tuo keliu, kuriuo e’na Kanados 
darbo žmonės. Vieningai eida
mi socialistiniu keliu, mes lai- 
nėdme. Pasaulis kariauja, bet 
karas kada nors baigsis. Po ka
ro mus laukia dideli uždaviniai. 
Darbo klasė turi ruoštis juos 
pasitikti ir veikti ta kryptimi, 
kad karų daugiau neįvyktą, šis 
karas yra paskelbtas karui, ka
riaujama, kad butų amžina tai
ka. To visi norime, tad organi- 
zuokimės, kovokime fašizmą ir 
visokias diktatūras. Kol to dar
bo klasė nepadarys, tol nebus 
taikos ir geresnio gyvenimo.

Darbininkas.
(GALAS)

>

“LIAUDIES BAL.” NEBE
TURI “PELKELIŲ”

bendras dcr

darbininkai
Ir tas

na-

SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

BEVILTIS “L. BAL.” AT
SIŠAUKIMAS J SAVO PA

NEIGTUS BENDRA
DARBIUS

Dabar jau ‘ Liaudies Bilsul 
esą “visi lygus”

Aš net džiaugsmu nusteba i 
pradėjęs vienam iš paskutin.ų- 

nuineriu 
skaityti, 
Balsui” 

“blogųjų 
Balsas”

Dar, rodos, praeitais metais 
musų “Liaudies Balso” i e Jalo* 
toriai buvo labai išdidus. Dar 
turėjo daug bendradarbių, bet 
daug turėdami nežinojo, kaip 
su jais elgtis. Jei kuris nepavė
jui ką nors parašydavo, tai tik 
žiūrėk “L. Balsas” tuoj ir šai
posi. Pagaliau ant tiek “L. B.” 
ponai redaktoriai buvo likę iš
didus, kad net visoms literatur- 
kos kuopoms buvo davę įsaky
mą įrengti kursus prisirengi
mui “raudonųjų koresponden
tų arijai, nes kas rašąs be kur
sų, tai toks tik redakciją ap
sunkina. Be to, kurie nesilaikė 
komunistų linijos, tai tokius 
vadino “peckeliais”.

Bet štai užėjo tas nelaiminga
sis karas, komunistinis judėji
mas liko užgniauštas, tuo ir “L. 
B-so” prirengiamieji “raudono
sios armijos pisorių kursai” pa
kriko. Gi žmonės pradėjo moky
tis ir “mokslo” nedabaigę, tai 
jau tiesiog lyg ministeriai be 
portfelių, net sarmatijas prieš 
visuomenę su savo 
sirodyti.

O kurie nesutiko 
kursų imti, tie su 
Balsu” susipyko ir

Shower pait ja
TORONTO, Ont. — Antra

dienį, birželio 25 d., p. Br. či- 
runienė surengė priešvestuvinę 
pramogą p-lei Anelei Blažaity- 
iei. Kviestos viešnios gaus ai at
silankė ir gausiai apdovanojo 
jaunąją.. Visos dovanos buvo 
vertingos, gražios ir daugumo
je pačių viešnių rankdarbiai. 
Viešnių viso susirinko 15; jos 
buvo: Mrs. Barčienė, Julė G.i- 
daitė, Mrs. Grey, Mrs. Trečio
kienė,- Mrs. Zykus, Mrs. Kaz
lauskienė, Mrs. Z. Stankienė, 
Mrs. Kuniutienė, Mrs. Vaitkevi
čienė, Mrs. Folertienė, Mrs. Ru- 
kienė, Mrs. Alksninienė, Mrs. 
Samulevičienė, Mrs. PodoLkie- 
nė ir M. Yokubynienė.

Atsilankę abu jaunieji, Ane
lė ir Leonas Vekteris, buvo nu
stebinti ir sujaudinti. Jie dėko
jo kiekvienam asmeniškai ir 
man į ausį pakuždėjo, kad pa
rašyčiau jų abiejų širdingą ačiū 
per sapudą.

Visos viešnios) yra dė\ingos 
p. čirunienei 
mą.

O štai

už jos varšing.i-

ir vestuvės

raštais pa

šeštadienį, birželio 29 "d., 5 
vai. p. p. lietuvių parapijos sve
tainėje įvyko Blažaitylės ir 
L. Vekterio vestuvės. Bažny
čion prisirinko daug Toronto 
lietuvių, nes abu jaunavedžiai

jų “Liaudies Balso” 
redakcijos straipsnį 
buk dabar “Liaudies 
esą “visi lygus”, kad 
ir gerųjų” “Liaudies
nebeturįs. Labai malonu. Nors 
kartą susiprato. Tegul , jiems 
dievas atleidžia už visus an- ‘Naujienas”. 
kstyvesiHps kerštavimus, nes 

nežinojo j ką jie daro, —. oc<o
į jų. Suvažiavimas parodė, kad pamaniau saiiP' Juk tik tam bet ir raudonieji pisoriai pasi* 

frontas susilaukė mums spauda ir yra reikalinga,1 ’.: -
............... Jkad visus į santaiką kviestų —

rijos sekcijos pirmininkas, pa- kartos. Apie pusė delegatų bu- galvojau toliau.i
naujai išrinktas C. C. F. Onla-

• darbininkų 
naujų talkininkų iš jaunesnes

vo jauno amžiaus. Kitas relkš- 
.faktas,^f dalyvavimas

raudonųjų 
“Liaudies Toronte žinomi ir mylimi, šia 

ir

gos nuotaikos.
1 vai. p. p. įvyko iškiltaingi 

pietus St. Regis Hote\ kur su
sirinko didelis būrys jaunojo 
ir jaunosios giminių, draugų ir 
pažįstamų. Tostmeist?riu buvo 
p-as Dad, kotelio savininkai. 
Jis iššaukė daugelį svečių ir 
jaunuosius pasakyti*žodį. Visi 
sveikino jaunuosius ir linkėjo 
jiems daug laimės.

Po pietų sekė šok’ai, o pas
kui vėl vaišės. Apie pusiaunaktį 
pasigesta jaunavedžių. O j e 
mat^visus prigavo, tik švyst ir 
išvyko ant medaus mene io, 
kuris prasidės su Chieago, Ga- 
lifornija ir baigsis New Yorku. 
Gal jiems ne tik tas menuo, 
bet ir visas gyvenimas bus sal
dus kaip medus.

Maloni pažintis
P-no K. Pociaus vestuvėse 

dalyvavo jo geras draugas iš 
Londen, N. J., ponas Dominic 
Budrecki ir žmona su mažu 
šuneliu. P-ai Budičeckiai abu 
gimę Amerikoj, bet lietuvių 
kalbą vartoja laisvai ir be ak
cento. Ir bendrai jie labai ma
lonus žmonės.

Kitos vestuvės
O štai suskambėjo varpai ir 

šeštadienį, birželio 
Leono Vekterio su 
Blažaityte.

P-lė A. Blažaitvtė
iš Lietuvos, bet kanadiečiai ka
valieriai jau senai jai ramybės 
nebeduoda, o vienas ir nutarė 
nepaleisti. Bravo Vekteri.

Frances.

29 d. Tai 
p-le Anele

tik viešnia

Dabar musų “Liaudies Bal- 
s” paliko ne tik be peckelių-

proga 
mingo

lai-
gyveninio.
Boikotuoja italus 
to laiko, kai Italija iše-

sakė taipgi įdomią kalbą. Drg.
Millardas, būdamas G. I. O. ge- mingas 
neraliu sekretorium, yra dau- moterų delegačių. Jų dalyvavo 
giau susipažinęs nei kės k tas per 20. Jos energingai dalyva- 
su darbininkų ir valstiečių sun- vo įvairių klausimų diskusijų-- 
kaus gyvenimo reikalais. Kai- se. Tai džiuginantis reiškinys, 
po G. I. O. unijų organizato-į kad moterys proletarės domisi 
rius ir kaipo kovotojas, C. H.; 
Millardas yra nepalaužiamas, i 
neatlaidus, griežtas kovotojas 
ir vadas. Suvažiavusiems dele
gatams 
darbo 
reiškė: 
atsakomingas pareigas. Kovo
jant už darbininkų reikalus 
tenka nukentėti. Kentėjau, bu
vau areštuotas, tę siamas ir ka
linamas. Dalį mano bausmės 
išpirkote, kas lietė piniginę 
baudą, surinkdami iš proleta
rų ir darbo intelgentijos, kuri 
atjaučia musų kovą už duonos 
kąsnį. Nežiūrint to, ką mes ko
vodami galime sulaukti, bet jei 
kovosime, tai ir laimėsime. Už 
laisvę, už teisę, soc alį teisin
gumą, geresnį darbo žmonijos 
gyvenimą aš kovosiu, nežiūrint 
į tai, ar mane statys prie sie
nos Hitleris ar Stalinas. Tik 
kulka užčiaups man burną ir 
atims pasiryžimą kovoti už tei
singą darbo žmonių pasaulį”,— 
baigė naujai išrinktas Ontarijos 
G. C. F. sekcijos pirmininkas, 
drg. G. H. Millardas.

pasižadė damas dirbti 
klasės interesuose, pa
dėkoju už išrinkimą į

Gerb’a savo vadą
Kiek laiko atgal Kanados C.

Woodsworthą užgavo paraly- 
žio’ liga. Drg. Woodsworth tuoj 
buvo nugabentas į ligoninę, ku
rioje ilgokas laikas kaip guli 
ir negali dalyvauti parlamento 
debatuose, kurių šiuo laiku ka
ro klausimu netrūksta.

C. C. F. nacionalis tarybos 
pirmininkas drg. Koldweld’as 
energingai gina darbininkų rei
kalus, kovodamas, kad karo 
našta nebūtų užkrauta b ed* 
nuomenei. Woodswortho susir
gimas buvo praneštas per spau
dą ir radio. Net jo priešai lan
ko ir laukia pasveikimo. Bet
daugiausia tai domisi j,o svei-| Baigdamas linkiu,

savo gyvenimo būvių. Gausin
gas svečių atsilankymas savai
me daug ką pasako, o pasako 
tai, kad C. G. F. turi daug sim- 
patikų. Nors svarstyta daug 
problematinių k ausimų, butą 
nuomonių skirtumo, tačiau vie
ningumas, disciplina ir drau
giškumas šiame suvažiavime 
jautėsi aukštas, todėl ne nuo
stabu, kad per dvi dienas tiek 
daug apsvarstyta ir padaryta 
rimtų nutarimų, kuriuos prisi
eina dabar gyvenime tik vyk
dyti. Nora abejonės, kad vie
ningai pasibaigęs suvažiavimas 
daug prisidės prie vieningo nu
tarimų įgyvendinimo.

Šis C. C. F. suvažiavimas 
daug ką domino. Ypatingai juo 
domėjosi Toronto kapitalistinė 
spauda. Toronto “Daily Star”, 
“Telegram” ir “Globė and 
Mail” redakcijos laikė per išti
sas dvi dienas savo reporterius, 
kurie pranešinėjo ravo laikraš 
čiams suvažiavimo rezoliucijas 
ir nutarimus, šiandie Kanados 
valdžia uždarė kelioliką oragni- 
zacijų ir kelioliką siūloma už
daryti. Uždarytos organizaci
jos daugumoje yra fašistines, 
komunistiškos ir antidemokra
tiškos. C. C. F. partija, sudary
dama vieningą ir organizuotą 
jėgą, verčiu valdančią klasę 
skaitytis su ta darbininkų jė
ga. Todėl kiekvieno darbininko 
pareiga jėgą ugdyti iki maksim 
mumo. Kur nėra darbininkų 
jėgos, ten nėra demdkratijos, 
laisvės ir tejsių — ten yra Kiau
ri pražūtį nešanti darbo klasei 
diktatūra. Ugdymui darbinin
kiškos jėgos, dari/tninko parei
ga yra stoti į C. C. F., 
miausią socialistų partijos 
ganizaciją ir kovoti ne tik 
demokratines teises, bet ir 
geresnį gyvenimą.

kad

or- 
už

se-

Straipsnio * pradžioje “Liau
dies Balsas” mandagiai atsilie
pęs į vieną savo, spaudos lėmė
ją, kuris juos bara už praeities 
nelygybę, už netiksliai raštų 
talpinimą, už kai kurių asme
nų paneigimą, nrm net už laisvo 
žodžio varžymą. Iš tikrųjų 
“Liaudies Balsas” yra atsiver
tęs prie dvasios šventos, kad 
taip tolerantiškai su savo spau- 
jlos, rėmėjo laišku elgiasi, jo 
tūriai (?) visuomenei paaiškin
dami. Net žaibo geri tumu to
kios mintys manyje perbėgo.

Ir taip gerų m.’nčią pagau
tas, net į gilų džiaugsmą pasi
nėręs, tik su didžia atyda skai
tau toliau, bet jau žodžiai su
painioti. Lyg užspringstamai 
sustojama, nebepasakoma, kas 
do vienas tas jų spaudos rėmė
jas. Reiškia, tik išsvajotas! Dar 
toliau jau ir priekaištai tam ge
rajam jų spaudos rėmėjui da
roma, net įspėjant, g’rdi, 
“Liaudies Balso” linija esanti 
tokia, kad jokių Uudu nesą ga
lima išvengti priešingų linijai 
raštų nepaneigus. Bet ir vėl 
tuoj pakartotinai aiškinama, 
kad “Liaudies Balsas” visiems 
lygiai pasitarnausiąs. Tik, sako, 
draugai netingėkite parašyti; 
prisiųskite žinių? o jau redakci
ja, tai ■ mie'u ; rĮbru visų rastus 
talpins. J Š

Iš viso turinio buvo aišku, 
kad “Liaudies Ralfas” labai ap
gailestauja paneigtų ir prarastų 
bendradarbių, feet ar turi kiek 
vertės toks “Liaudies Balso” 
apgailestaujantis atsiašukimas? 
Tikrai ne, nes, vienais žodžiais 
atsiprašapt pasisakoma “lygy
bė”, “draugiškumas”, “blogųjų 
ir gerųjų” inetufėjimas^ Gi ki
tais — prisipažįstamą; kad ją 
linija pagrįsta kitokią nuomo
nių paneigimui. O trečiaisiais 
— ir vėl šaukiamasi prie visų. 
Tai kurgi nuošakumas?

Yra sakoma: pirmą kartą ir 
su kaulu lęngva šunį priviliot) 
bet jeigu priviliojęs imi su bo
tagu jį kapoti, tai jau antru 
sykiu nei su mėsoš kavalku ne- 
bepri viliosi.

kavojo lyg žvirbliai’į palėpes 
sulysdami, kad niekas nežinotų, 
kur jie randasi.

Todėl dabar jau “Liaudies
Balsas” šaukiasi prie buvusių gerokai

Nuo
jo karau prieš Angliją, kartu, 
žinoma, ir prieš Kanadą, To
ronte prasidėjo aršus boikotas 
prieš italus. Jų krautuvės buvo 

i 'apdaužytos ir daūgu-

ŠIRDINGAS AČIŪ
M ai
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“peckelių”, kad grįžtų “L'a 
dies Balsui” bendradarbiauti.

Taigi,—U, U . . . “Peckeliai”, niūkūs. Toronto 
atsiliepkite, nes “Liaudies Bal
sas” jūsų ieško.

—“Peckelis”

Toronto, Ont
Padėka^

Keliais suglaustais sakiniais 
noriu išreikšti širdingiausią pa
dėką savo Toronto draugams 
už suruoštas “shower” puotas. 
Šių dviejų sueigų šeimininkės— 
ruošėjos buvo Mrs. Grubavičie- 
nė, stambi Toronto biznierė, ir 
Mrs. čirunienė. Šeimininkių vai
šės kuopuikiausios.

Šias sueigaSj atlankė didžiulis 
būrys mergaičių bei moterų, 
kurios sunešė eibes gražių gra
žiausių dovanų. Stinga žodžių 
išreikšti musų jausmus, mes 
pasijautėme kupini Jaimės ir 
džiaugsmo pamačius tokį di
džiulį būrį nuoširdžių draugių, 
kurios su džiaugsmo ašara lai
mės linkėjimus vilgė.

Pasijutome taip artimi, 
dos, sesučių apsupti 
musų pirmieji 
niino žingsniai 
ir jūsų laimės 
mums amžinai 
liksis.

Mano žmona našlaitė, daug 
vargo pasaulyje mačius ir vos 
metai kai šioj šalyj, aš kol vien
gungis irgi basčiausi, po vis^ 
Kanadą be pastovios vietos, to
dėl likome sužavėti jūsų geru
mu ir laimingoje ar blogoj gy
venimo valandoj ’kiekvieną at
minsime.

Jus priglaudėte mudu prie sa
vęs ir pasiliekame jūsų malo
niame glėbyje su širdingiausia 
padėka jums visoms brangiau
sios musų draugės.
Jūsų Anelė ir Leonas Vektoriai

nių firmų atleido italus darbi- 
miesto majo

ras įsakė pasiųsti į šovinių lie
jyklą ir nuliedinti pirmą Kana
dos šovinį Italijai iš simboli
nės dovanos, kurią Romos 
miestas prisiuntė 1934 m. To
ronto miestui jo šimtmetinio 
jubiliejaus proga. Tai buvo va
rinė statula, vaizduojanti ir 
simbolizuojanti draugiškumą ir 
patvarumą.

Dėkoja.
Bronė ir Antanas Širunai dė

koja visiems dalyvavusiems 
svečiams jų sunaus Jonuko 
krikštynose, kurios įvyko bir
želio 22 d. Ypač dėkoja’holL 
m lesiems svečiams, kurie tei
kėsi atvykti net iš Rochesterio, 
N. Y. Tja buvo pp. F. Rimkai 
su dukrelėmis Jone ir Freda, 
P-lė Jonė buvo krikšto motina, 
o p. čirunienės brolis, p. Jonas 
Žūklė iš Niagara Falls, N. Y., 
buvo kurnu. Taipgi buvo atvy
kę giminės pp. Jasuševičiai su 
sunum, irgi iš Niagara Falls,

(Feljetonas)
Ačiū, tai ačiū, bet už ką? — 

paklausit. Dalykas, matote, įvy
ko nekoks, ir tai tarp manęs ir

Koks dalykas ir redakcija, 
nesakysiu, nes tai kaip ir pa
slaptis; bet leiskit man gerbia
mi piliečiai, jums pasiskųsti, 
kad taip sakant, kiek nors šir-

ro- 
rodos, 

šio naujo gyve- 
pasidarė lengvi 
linkėjimo keliai 
rožių nukloti ir

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Turėjau aš, sakysim, tokį rei
kalą prie redakcijos, tai vieną 
vakarą atidėjęs ir piškinu mar
gą gromatėlę su nuolankiu pra
šymu: Taip ir taip, sakau, di
džiai gerbiamoji redakcija, nuo
lankiai prašau ir, vadinasi, ti
kėdamasis jūsų pagalbos, iš 
anksto siunčiu jums širdingą 
ačiū.

Parašęs laišką, du kartu per
skaičiau, o trečią kartą skaity
damas, net nusišypsojau... Lai
škas buvo tiesiog geniališkai 
suredaguotas ir mano manymu, 
turėjo taip redakciją paveikti, 
kad išpildymas mano prašymo, 
buvo neabejotinas. Ir jus, ger
biami piliečiai, taip būtumėt 
manę, bet redakcijos manyta 
visai kitaip. Pasiunčiau laišką 
ir pradėjau, vadinasi, rezultatų 
laukti.

Laukiu savaitę, laukiu kitą, 
mėnesį ir kitą, o rezultatų taip 
ir nesigirdi. Prisiminė man sce
nos vaizdai iš vieno laikraščio 
jubiliejinio vakaro ir pama
niau: Teisybę jie perstatė ten, 
taip ir eina visų eilinių piliečių 
raštai ir prašymai tiesiog į gur
bą. O tu, pilieti, žinokis sau su 
savo*viltimi, buk kantrus ir 
gerbk redakciją'! Taip ^kenčiau 
ir aš iki vakar, o vakar, para
šiau šio turinio laišką redakci
jai:

Gerbiamoji Redakcija,
Sinčiau jums laišką, kuriame 

tilpo mano prašymas ir širdin- 
j_____ r 8as ačiū. Su laišku, kaip ten

Patricia Huard labai vykusiai nebūtų, galite ir į gurbą išmes- 
išpildė tris solo; Rosweig’s An- ti, bet kad mano prašymo neiš- 
gelicūs ii* Avė Maria. Jos gie- pildėte, tai malonėkite, mano 
dojimas pridavė tam momentui' širdingą ačiū man gražinti.... 
daug nepaprastumo ir iškilmin- —Kanadietis

Tuo pačiu pp. Širunai prašė 
atitaisyti klaidą, kuri buvo pa
daryta korespondencijoje, til- 
pusioje “Vienybėje”. Ten pasa
kyta, kad krikštynose dalyvavo 
F. Vilkas iš Rochester, N. Y. 
Bet čia nebuvo jokio svečio to
kia pavarde; buvo t k F. Rim
kus su savo šeima, kaip jau 
minėta anksčiau. —Frances.

ves-
vy-

Iškilmingos vestuvės

Birželio 22 dieną įvyko 
tuvės Kazimiero Pociaus, 
riausio sunaus ponios Marijos
Pocienės ir p-lės Anastazijos 
Trawchuk. Abu jaunieji yra to- 
rontiečiai.

Vestuvių bažnytinės iškilmės 
įvyko Our Lady of Loūrdes 
bažnyčioje. Laike pamaldų p lė

<

į <
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Trečiadienis, liepos 8, 1940

GLAVECKAS, BUIVYDAS, STRAZDAS 
LSS VYK. KOMITETO VALDYBA

LSS. Konferencija Morrison Viešbuty]
Konferencijų atidarė Dr. P. 

Grigaitis, kaipo LSS. Vykdomo
jo Komiteto pirmininkas. Dr. 
P. Grigaitis pareiškė konferen
cijos tikslų, pakviesdamas se- 
kretorijatų, užrekorduoti kon
ferencijos turimus.

Pirmiau negu buvo sudėti 
LSS. atvykusių kuopų ir pa
vienių draugų įgaliojimai, Dr. 
A. Montvidas, kaipo Vykdomo
jo Komiteto LSS. sekr., davė 
platų raportų apie LSS. Vyk
domojo Komiteto nuveiktus 
darbus.

Vykdomojo Komiteto nariai:
Dr. P. Grigaitis, 
Dr. A. Montvidas ir
K. Liutkus
Brcoklyn, N. Y. 19 Kuopos 

delegatai:
P. Tiškevičius,
S. Strazdas ir
P. Kriaučiukas

Akron, Ohio 20 kuopos dek:
K. Gaškienė

Dapildydamas raportų, Dt. P. 
Grigaitis referavo daugelį klau
symų, nurodydamas draugams 
LSS. padėtį ir Vykdomojo Ko
miteto darbuotę. Abiejų refe
rentų raportai buvo priimti 
vienbalsiai.

Peržiurėjus kuopų ‘mandatus 
ir užsiregistravimų pavienių 
draugų, susidarė pilnateisių 
konferencijos dalyvių sekanti 
sudėtis:

Chicagos Centr. Kuopos deleg.:
A. Ambrozevičius,
J. Vilis ir
A. Rypkevičius

DetrcCt, Mich. 116 kp. deleg.:
• Jonas Besosparis

Cambridge, Mass. 60 kp. 
deleg.:

S. Michelsonas
Draugai Svečiai:

P. B. Balčikonis, 
J. Bučinskas ir 
Ja Ascila.

n u U-

TADEUŠAS CHAPAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 1 d., 11 vai. vak., 1940 
m., sulaukęs 44 metų amž., 
gimęs šasių kaime, Grinkiš
kio .parap., Kėdainių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

pusbrolį Kazimierą • Butvilą, 
artimą draugą Antiną Tar- 
šelskį ir jo šeimyną ir daug 
kįtų draugų. Lietuvoj—moti
nėlę, 3 brolius: Liudviką, 
Benifasą 
šeimynas.

Kūnas 
Eudeikio 
mitage Avė. JLaidotuvės įvyks 
penktadienį, liepos 5 d., 1 v. 
popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines. >

Visi a. a. Tadeušo / Chapo 
giminės, draugai ir ptižįstami z 
esat nuoširdžiai kviečiami da- z 
lyvauti laidotuvėse - ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:
Pusbrolis, Draugai, Lietuvoje 
Motina, Broliai ir Giminės.

Laid. Direkt, John F, Eu- 
deikis, Tel. YARDS 1741.

Buvo padaryti sekanti 
rirtiai:

Įnešta, parerhta ir plačiai ap
kalbėjus vienbalsiai nutarta 
rinkti LSS. Vykdomąjį Komi
tetų iš Brooklyn, N. Y., veikė
jų.

brolius: 
ir Edvvardą ir jų

pašarvotas John F. 
kopi., 4605 S. Ber

r

Metinės Mirties Sukaktuvės

JUOZAPAS VVELPS
u

5

Vyk. Komitetas
Ttiojad’s padaryta įnešimas 

nominuoti ir rinkti Vykd. Ko
mitetų. Išrinkta sekanti drau
gai:

J. Glaveckas, prez., J. Bui
vydas, sekr., S. Strazdas, J. 
Stilsonas^ir Tiškevičius, nariai, 
išrinkti A metams.

Įnešta, paremta ir vienbal
siai niitarta, tyad LSS. organo 
klausinių išsprįątų^naujas Vyk
domasis Komitetas.

Plačiai kalbėta ir nutarta, 
kad kiek galint daugiau susi
žinojus su Lietuvos Socialde
mokratų draugais, apie jų pa
dėtį ir jų taktikų dabartiniu 
nenormaliu laiku. Tas darbas 
pavesta atlikti Vykd. K-tui.

Plačiai kalbėta apie dabarti
nę karo situacijų. Tuom reika
lu patarta, Vykd. Komitetui pa
sirūpinti išnešti atatinkamų re
zoliucijų, kuri nušviestų LSS. 
aus statymą karo klausimu.

Kaip vienu balsu užgirta bu
vusio Vykd. Komiteto darbuo
tė, tarp to, ir pasitraukimas iš 
buvusio Lietuvių Kongreso.

Gauta širdingas pasveikini
mas konferencijai ir $2 atikų 
nuo 20 kp. iš Akron, Ohio.K

Konferencija užsidarė kaip 
4:30 vakare ir draugai, su nuo
širdžiu pasižadėjimu veikti 
LSS. labui, paspaudę vienas an
tram ranka, išsiskirstė.

Rep. K. L.

tas .sukaktuves

SIDAĖRINIV VESTUVIŲ 
PUOTA

mARŲUETTE PARK.-Biž- 
nieriftiniB AtiUnui ir Antaninai 
Kubtihunams, 2517 W. 6Sį St„ 
dabar sutiinti 25 metai kai ve
dę. Paminėti
yra ruošiama sidabrinių vestu
vių puota, šiandienf liepos 
(July) 8-čių dienų* Marųuette 
Park salėj, ties 6*908 S. West- 
ern Avė. -

Kubel uhų giminės ir dran
gai, suėję į daiktų, galės links
mai praleisti laikų ir palinkėti 
jubiliatams ilgiausių metų.

Ruošiant šių puotų, daugiau
sia teko pasidarbuoti Onutei 
Valauskienei. Frentas.

Važiuojam Į 
Downers Grove!

" " .... > w

Joniškiečių Labdarybės Ir 
Kultūros Klitibas rytoj rengiti 
šeimynišką “4th of July” išva- 
žiavimąjBtih Motužo ukyj, prie 

 

DownerąsQrove, Ii). .

Visi bariai ir visos narės 

 

maitinėkite būti, nes vietos vi- 
sieitis užteks ir visko bus pa- 

 

kapktima’,\ tik savo užkandžius 
atsiveškite.

Kviečia Visus, ■.
Komitetas (j4;)

L.D.D. 4-toš Kuopos 
Susirinkime
Susirinkimas Įptfks Penkiadie

nį, Westside Salėj

Margumynai
Ar Tamsta Norėtum 

Būti Naru?

CLASSIFIED APsTĮ

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Adam Damanchke,

Mariari Escuder, 27
Arthur, Ėhling, 36,

nice Selasko, 26
Edward Daum, 26,

lyne Jurgens, 21
Mikolas Ezerskes, 58, su Lu-

cille Cambridge 26
John Thomas, 24, su Jose-

phine Jusick, 21

39, su

su

su

Ber-

Eve-

’leikalauja
Perskirų

DePa Borucki nuo Joseph
Borucki

MlVO
Perskiras

Marie Valiulis nuo John Va
liulis

Teklė Shimkus nuo Alex 
Shimkus

Rose Žemei nuo George Že
mei

Juozas Lukas 
Išvyko Atostogų

a to

Lietuvių Darbininkų Dr~jos 
4-tos kuopos . svarbus narių 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos 5 d-, 8:00 
vai. vakare, adresu 2244 W. 
23rd PI., West Sidės svetainėj. 
Kviečiame atsilankyti visus 
narius.

Tartie susirinkime turėsime 
svečių iŠ Brklyno, N. Y., ‘‘Nau
josios Gadynės” redaktorių d. 
St. Strazdų.

Musų svečias turi daug kų 
pasakyti. Taipgi musų drau
gams bus proga su juo drau
giškai pasikalbėti.

Dainis, 4 kp. sekr.

Prieš kiek laiko išvyko 
stogų į Michigan valstijų p. 
Joe. Lukas, laikrodininkas, 
kuris jau keli metai dirba vie
noje didmiesčio firmoje.

Sustojo p. Lukas netoli 
Scottville ir ten rengiasi visų 
vasarų praleisti: grįš atgal į 
Chicagų tik rugsėjo mėnesį.

Kiekvienais metais p. Lu
kas dviem ar trims mėne
siams išvyksta atostogų. Kai 
per vasarą padykauja, pasil
si, tai per žiemų jaučiasi rte 
tik pilnas energijos, bet ir 
sveikas, kaip ridikas. —N.

Naudokitės “Nau- 
jiemj” Informacijų 
Biuru
Taikia Apie Paren-

Iii m ris.
• •T- £ .

•‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, tcjKliubtii ir viso
kios įstaigos prašoinos praneš
ti “Naujienoms^ dienas ^savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti; sii kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai. i-

Persiskyrė su šiuo .paSaul
d. liepos, 1939 m., sulauk 

42 metų amž., gimęs Wilk^ 
Barre, Pa.

Paliko dideliame nuliudiine 
moterį Anną po tėvais šid- 
ląuskas, sūnų Juozapą, dukte
rį Virginia, motiną, 5 seseris 
ir 2 brolius ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. mišios šv. Kry
žiaus parap. bažnyčioje liepos 
5 d., 1940 m., 8:30 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Mes tave musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčius 
ar vėliaus pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka:
Moteris, Sūnūs, Duktė, Moti-* 
na, Seserys, Brolis ir Glm.

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

i z* t e r* * i» i Siunčiam Gėles I IiURkIv Telegrama į L U w £ I Ii IO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

Ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

ARLENE MACIJUNAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 1 d., 6:20 vtil. vak., 
1940 m., sulaukus 8 metų am
žiaus, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvelį Petrą, motinėlę Oną, 
po tėvais Rukuižaitę, 6 brolius 
Petrą. Kazimierą, Louis, A- 
dolphą, Leonardą ir Celesti- 
ną; 4 seseris: Heleną, Valeri
ją, Emiliją ir Dolores ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas 4458 So. 
Honore St. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, liepos 3 d., 9:00 
vai. ryto iš namų į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. . ,

Visi a. a. Arlene Macijunai- 
tės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Tėvai, 
Broliai, Seserys ir Pažįstami.

Laid. Direkt. John F. Eu- 
doikis, Tel. YARDS 1741.

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Liepos 4, Neprik-au.somybčs 
Dieną (Foufth of July), kaip 
.7 vai. vak., iš stoties W.H.F.C., 
1420 kil. vėl girdėsite Budrike 
Rtidio Valtindą, kurioje bus 
įvestas naujas skyrius, “Tara- 
daikos, Pasikalbėjimas”. Bus 
gera muzika ir pranešimų. 
Klausykitės praneš rtių kas dar 
laimėjote dovanas. Bus paskelb
ti nauji laimėtojai.

Kviečiame nepamiršti; užsta
tyti savo radijų ant W.H.F.C. 
kaip 7 vai. vak., rytoj, tai yra 
Liepos 4.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. č io n a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laiviui ,

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

IR JIESKAI

a- Pranešėjas.

® Besprogdindami fejerver
kus du berniukai skaudžiai ap
degino veidų ir kaktų trečiam 
berniukui, 6 metų Thomas Car- 
ney, 1407 East 63rd Street. Jie 
įmetė degantį “craękerį” į ku
bilų alyvos gasolino stotyj, prie 
6357 Dorchester

——SKAITYK KASDIEN—— 

NAUJIENAS- 
" ■ IB TCMYK SKILTIS. . . . . . . . * J

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

1139 SodIIi Halsted Street, CHICA60, ILL
■tar,h............. . 1'' ''■‘■''‘•M

(fKAIP ŽUVIS BE
vandens, taip
GERAS LIETUVIS

V
■racs

Nėra dienos, kad laikraščiai 
nepraneštų apie vienos ar ki
tos valstybės laivų paskandini
mų. Į jurų dugnų grimsta di
desni ir mažesni laivai su į* 
vairiu f 
ninkami 
pavojingos dienos. Bet nemažai 
pavojų šiais laikais tenka iš
gyventi ir narams, kurių dar
bas karo metu ypač sunkus ir 
labai nedėkingas. Apie juri
ninkų žygius pasakoja legen
das, povandeninių įgulos ap
suptos aureolėmis, bet niekas 
nepagalvoja apie naro, kuriam 
karo metu tenka gana sunkių 
uždavinių, darbo sunkumų. 
Juk narams pavedami gelbėti 
paskandinę povandeniniai lai
vai, iškelti torpedų ar minų 
nugramzdinti į dugną laivai, 
išimti iš jų brangios prekės 
pataisyti dėl karo sugedusius 
povandeninius kabelius.

Narų darbas ne toks papra
stas, kaip, gali būti, mano ei
liniai žmonės. Atrodo, koks čia 
sunkumas apsiviltki specialų 
kostiumą ir nusileisti į juros 
dugną. Tačiau naujokas, kad 
ir į tobuliausius naro drabu
žius įvilktas, kažin, ar pasi
justų patogiai ir ar pajėgtų 
atlikti povandenius uždavi
nius. Naro amato reikia ,mo
kytis, kaip / kiekvieno 
Jūrinėse valstybėse yra 
mokyklose Anglijoje yra 
ciali karo laivyno narų 
kykla, kur jauni vyrai, paty
rusių specialistų vadovaujami, 
mokosi sunkios savo specialy
bės. Mokykloje mokiniai mo
komi taisyklingai kvėpuoti, 
tiksliai išnaudoti visas naro 
draubužių savybes, tikslingai 
paskirstyti savo jėgas. Jie mo
komi . tikslingų judesių įr net 
tiksliai vaikščioti po vande
niu. Po vandeniu dirbantis na
ras negali per daug pasilenk
ti, nes oras pereina iš naro 
drabužių viršutines dalies į 
apatinę ir naras iš vandens iš
metamas galva žemyn. Toks 
įvykis labai nemalonus. Taikos 
metu, besimokant, mokinio 
draugams tatai gali suteikti 
daug juoko, bet dirbant rimtų 
darbų išmetamam į vandens 
viršų narui labai pavojinga.

Karo metu narų darbo reik
šme labai didelė. Per šį karų 
netoli krantų daug daugiau 
skęsta laivų, nei per kitus ka
rus. Per 1914-1918 metų karų 
tik anglų narai išgelbėjo lai
vų ir prekių 50,000,000 svarų 
sumai. Kokios sumos, susietos 
su narų darbu, bus per šį 
karų, dar sunku pasakyti, 
galima spėti, kad jos- bus 
miai didesnės.

Laivo iškėlimo darbai pai
nus ir reikalauja didelio pasi
ruošimo. Pirmiausiai, net tuo 
atveju, kai tiksliai žinoma lai
vo nuskendimo vietą, reikia 
susipažinti su darbo sąlygo
mis. Nuleisti į dugnų narai a- 
kylai apžiūri nuskendusį lai
vų, suranda sugedimus, išaiški
nti, kaip laivas guli, juros dug
no savybes, povandinines uo
las, sroves ir t. t. Paskui, visa 
tai išaiškinę, narai imasi tie
sioginio darbo. Kai kuriais at
vejais dar po vandeniu tebe
gulinčiam laivui dedami lo
pai, paskui po juo pratiesiami 
trosai ir grandinės, kuriais lai
vas keliamas iš vandens.

Kartais net mažiausia klai
da suardo visus skaičiavimus 
ir net tik ilgus pasiruošimus, 
bet ir patį kėlimo darbų nuva
ro niekais.

Jei ne savo darbų mokantis 
ir dirbantis jį neatsižvelgiant 
įvairiausių pavojų naras, pa
skendę laivai taip ir liktų 
dugne su visomis prekėmis ir 
vertybėmis, o seklesnėse vieto
se jie butų pavpjingi ir kitiems 
laivams plaukiant. S.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

KkAL. ESTATE FOR bAJLE 
N amai-Zemė Pardavimui

ĮSPŪDINGAS PASIŪLYMAS; 
TURI BŪTI PARDUOTAS 

GREITAI
trijų aukštų mūrinis namas, 10 
flatų, po 4 kambarius kiekvienas; 
8 flatai išfornišiuoti: Dvi krautu
vės ir 4 karų garažas; viskas ge
ram padėjime; metinė įęiga $4,- 
50U.00. Metinė išlaidą—$1,252.00. 
Savininkas, iš priežasties senatvės, 
paaukoja šį namą tiktai už $8,600. 
Namas randasi netoli didžiausios 
svetainės Stadium. Daugiau žinių 
gausite rašydami Box 670. 1739 S. 
Halsted Stjeet, Chicago, 111.

tartu ir Įgulomis. Juri- 
prasidėjo sunkios ir BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
PARDAVIMUI KEPYKLOS rau

tas po krautuvės— daug metų iš
dirbtas. 11932 So. Halsted. Liberty 
Bakery.

BIZNIERIŲ ATIDAI! Pardavi
mui tavernas, arba rendon. Mainy
ti, bizniavas kampinis mūrinis na
mas prie daugelio dirbtuvių, gerai 
biznis išdirbtas per dvidešimt metų 
galite užimti nuo liepos 1, 1940.— 
856 W. 122nd St., Chicago, III. Savi
ninkas gyvena 1443 Wentworth 
Avė. Chicago Heights, III. Tel. 
Chgo JJghts 3286.

RENDON AR PARDAVIMUI mū
rinis bizniavas namas su fletu.

201 Grant St., Belwood, III.

GROSERNĖ, KENDŽIŲ, CIGA- 
RETŲ krautuvė, elektrinis šaldytu
vas, viskas išmokėta. Padaro $30,- 
į dieną, 4 puikus kambariai, barge
nas, terminai. 5307 So. Halsted.

PARDAVIMUI ĮVAIRIŲ TAVO- 
RŲ krautuvė, geras biznis, seniai 
įsteigtas. Nėra komp^ticijos. Gy
venimo kambariai /garu . šildomi. 
Kaina $2500. Box 2377, 1739 South 
Halsted St.

TAVERNAS RENDON, su Tur
kiškomis vanomis. Gyvenimui km- 
bariai iš užpakalio (m rear).

STANLEY BARTKUS, 
4625 S. Paulina. YARDS 0183.

iki to. 
narų 
spe
nį o-

bet

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

5 AKRAI CHICAGOJ. Kampas 
93rd ir A'ustin Blvd. Su 2 namais, 
parduos', lengvais išmokėjimais ar
ba mainys. Didelis bargenas. Tel. 
STATE 7653.

S1TUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU BUČERIO DARBO. 
Turiu daug metų patyrimą. Box 
2380, 1739 So. Halsted St.

VISO AMŽIAUS PROGA
Turėti namą, su pajamomis. Pama
tyk sį 2 fialų namą, puikiam stovy. 
Puikus 5 kambarių apartmentas, 
uždary miegami porčiai. Vėliausios 
mados elektrinis šaldytuvas ir pe
čiai. Timken aliejinis šildytuvas. 
Didelis 73x179 lotas. Iš rytų pusės 
priešakys, 6 atskirai šildomi gara
žai .Arti Saint Sabina’s bažnyčia 
ir mokykla. Frank Cloud, savinin- 
Kas

7716 SO. THROOP ST. 
Stewart 8595.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA RESTORANTE vi
rėjos. Patyrusios. Trumpos valan
dos. Atsišaukite po 5 vakare, 539 
West 32nd St.

PARDAVIMUI COTTAGE ir lo
tas, pigiai. 6533 So. Racine Avė. 
Atsišaukite, 7007 So. Racine Avė.

EARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkiųf Reikia
REIKALINGAS patyręs KRIAU- 

ČIUS vyras arba moteris, patyru
si kriaučių biznyje. Iš toliau atra
šykite. 61U3 So. Racine. Avė.

MAŽA FARMA, REIKALINGA 
$200.00 cash, likusius $25.00 mėne
siais, gražus 6 kambarių namas, 
didelis priemiestis su daug žemės, 
galite auginti vištas, didelis daržas, 
mbdžiai. Gyvenkite užmiesty j, bet 
naudokitės miesto patogumais, yra 
gasas, elektriką, vanduo, arti mo
kyklų. Bargenas, rašykite laišką: 

1739 So. Halsted St., Box K 9.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

BUILDING MATERIAL
S ta ty b ai Matcriolas

LIKIERŲ SElLSMENAI populia
riems gėrimams pardavinėti. Aukš
ta komisija. Standard Wholesale 
Liųuors, 3006 E. 88thj St.

REIKIA DRAIVERIO su troku 
kepyklos rautui. Komisija. Gerai 
išdirbtas biznis. 11932 So. Halsted 
St. Liberty Bakery.

1’el. VICTORY 1272 , 
DYKAI Apskaičiavimas.

CaiT-MoocLy Lumber (Jo. 
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.

SUSIRINKIMAI

kiek ank- 
Darbinin- 
Michigan

LITHUA-

ROSELANDO LIET. KULTŪROS 
DR-JOS mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 4 d., 
sčiau 6:30 vakare, Liet, 
kų svetainėje, 10413 So.
Avenue. —S. Dilis, rast.

ASSOCIATION OF
NIAN PROPERTY OWNERS pus
metinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, liepos 3 d. 7:30 v. v., Chica- 
gos Liet. Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Susirinkimas yra svarbus, 
nes turime daug reikalų, kuriuos 
būtinai reikia aptarti. Visi atsilan
kykite. —S. Kunevičius, rašt.

JAUNŲ LIETUVIŲ AM. TAU
TIŠKO KLUBO pusmetinis narių 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
liepos 5 d., 7:30 v. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. HaL 
ted St. Susirinkimas yra svarbus. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti.

—S. Kunevičius, rašt.
MORNING STAR KLUBAS ne

laikys susirinkimo liepos 4 d., dėl 
priežasties, kad šventė. Susirinki
mas įvyks .pusmetinis liepos 11 d., 
Grigaičio svetainėj, 3800 W. Armi- 
tage Avė., 8 v. vak. V\si nariai 
kvįečiami atsilankyti, nes bus 
svarstomi labai svarbus dalykai.

—M. Chepul, rašt

AUTOS—TRUCKŠ FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

IŠ PRIEŽASTIES, kad apleid
žiu miestą, parduosiu ar mainysiu 
automobi liaus kreditą, šaukite Oak- 
land, 2540.

PARDAVIMUI TROKAS Dia
mond T 1% tono 1934. Dual tairai. 
short stake body, 9 pėdų ilgio, 7 
pėdų pločio. Tinka bet kokiam dai
ktų pristatymo reikalui. Ypač geras 
farmų darbui. Kaina $165. 4614 So. 
Western Avė.

VAKACIJOMS 
SPECIAL

Jauskis nepriklausomu perFourth 
of July J Važiuok nevarginančiu ka
ru, . su visais apsaugos patikrini
mais ir paruoštu išvykti. 60 dienų 
garantija. 10,000 mylių dykai ište- 
pimaips sutartis.
1935 Olds—6 ratų trunk Sedan, 6 

cilinderių, radijo ir šildyt. $275
1936 Pontiac—6 cit, pilkas, 4

dr. trunk sedan radijo ir šil
dytuvas ....................... -...... 295

1937 Olds—4 dr. Sedan, mėly
nas, šildytuvas, kiti priedai

1937 Dodge—4 dr. trunk, kre- 
mavas, radijo ir šildytuvas -

1936 Ford—4 dr. sedan, mėly
nas, visas įrengimas .......

1933 De Soto—4 dr., 6 ratų ru
das sedan. Radijo ir šildyt

1938 Dodge—2 dr. trunk sedan, 
pilkas, radijo ir Šildytuvas

82 kitokių savininkų karai
PARKWAY OLDS 
.5207-11 CERMAK ROAD, 

TeL CICERO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleris. 

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.

425
395
245
165
<75

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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Chieagiečiai Taupus
— Turi Net 
$3,961,243,000!

Policistui Kartais 
Tenka Ne Vien 
Piktadarių Gaudyti

Chicagos Bankų Stovit. Jam Reikia ir Garniui Eiti 
į Talką.

Pasirodo, kad Chicagos biz
nieriai turi daug pinigų, o ir 
kiti chieagiečiai yra taupus.

Iš vakar dienos raportij už 
antrą metų bertainį, kuriuos 
paskelbė visi Chicagos bankai,

tų—$3,961.243,000— beveik ke
turis bilionus dolerių.

Pinigų ant rankų” bankai 
turi $1,765,000,000, paskolų 
per paskutinius tris mėnesius 
išdavė už $720,000,000 ir tau
pymo sąskaitose turi $630,- 
000,000.

Lietuvių Banko Stovis.
Iš raportų pasirodo, kad lie

tuvių kontroliuojamas Metro
politan State Bankas depozitų 
turi $3,558,000, taupymo sąs
kaitose $2,496,000, “cash re- 
sources” turi, $2,144,000, ir pa- 
skolų ir diskontų per paskuti- 
nius tris mėnesius padare už 
$174,000.

Didžiausias ^Chicagoj ban
kas yra Illinois Continental 
National Bank su $1,121,000,- 
000 depozitų.

Į visas aukščiau paduotas 
^endras bankų skaitlines ne
įeina pinigai taupomi “spul- 
kose”, taipgi . tas skaitlines 
neįeina jų daroma apyvarta.

Chicagiečių Šeimyna 
Labai Didelė

DidesnėUzVisą Lietuvą.
Vėliausi apskaičiavimai sako,

■ Kaimynai išgirdo moteriškės 
vaitojimą mažąm 
adresu 1015 North Park avė., 
puolė prie telefono ir pašaukė 
policiją.

“Muštynes! Gal ką nors už
mušė!” *

Atskubėjo patrolka su poli- 
cistais Stanley Grc<nwood ir 
Waltėr Lafin iš Hudson ave
nue nuovados.

Durys buvo užrakintos, nie- 
kas neatsiliepė. Policistai ta
da jas išlaužė, ir įėję vidun 
tuoj suprato, kad ne jų čia 
reikia, o daktaro. Mat, garnys 
ruošėsi padaryti vizitą namo 
gyventojai, Mrs. Catherine 
Kain. Bet nebebuvo laiko 
daktaro šauktis. Policistas 
Grcenwood vienu laiku mokė
si į daktarus. Apžiūrėjęs 
~:ją, nusiėmė mundero 
ką, atsiraitojo rankoves 
vo medicinos mokslą 
praktikon.

Moteriškė pagimdė sūnų, ir 
| tuojau nutarė jį pakrikštyti 
vardu Stanley, kad tuo poli
cistui pąsidėkoti. Vėliau atvy
kęs daktaras pareiškė, kad 
nei jis nebūtų galėjęs geriau 
už Greenwoodą savo pareigų 
atlikti.

Kūdikis ir motina dabar 
guli Chicago Maternity ligo
ninėj ir gerai laikosi.

Greenwoodas galvoja, kad 
gal butų neblogai 
mokslą užbaigti ir 
licisto darbą.

namuke,

situa- 
švar- 

ir sa- 
įdėjo

daklaro 
mesti po

milionus gyventojų. Bet vienoj 
Chicagoj, neskaitant priemies^ 
čių, turime dadgiau žmonių ne
gu visoj Lietuvoj/

1940 metų cenzas parodė, 
kad chicagiečių šeimyna suside
da iš 3,384,556 žmonių, ir per 
paskutinį dešimtmety padidėjo 
8,118 naujų narių. '

Susipažinkite 
Su Tipišku 
Girtuokliu

oselando 
ludininkai Pra 

rado Laisnius
ROSELAND. — Kensingtono 

policijos nuovadai rekomenda
vus, miestas atėmė laisnius nuo 
dviejų Roselando aludininkų, 
Petronėlės Javra, kuri užlaikė 
alinę\ądresu 10851 Michigan 
avenue,\ir nuo Quinto Nicolaz- 
zi, 300 West 117th slreeti.

Jie nesilaikė valandų įstaty
mo.

Jis Ir Didelis Cigaretų Mėgėjas.
Susipažinkite su šiuo žmo

gum:
Vidutiniai jis yra apie 35 me

lų amžiaus, yra vedęs, turi bent 
vietą ar du vaiku, alkoholiui 
reiškia meilę jau bent per 10 
o gal ir daugiau metų, ruko po 
du, o kartais ir tris pakelius ci- 
garetų kasdien, yra nervingas, 
paprastai jaučiasi pavergęs ir 
lyg nedavalgęs.

Tai toks yra žmogus tas “ti
piškas girtuoklis”. Taip jį api
budina Krikščionių Blaivybes 
Sąjunga, kuri sakosi priėjusi tų 
išvadų po to kai ištyrė apie 
400,000 chroniškų girtuoklių 
praeitį ir gyvenimo aplinkybes.

N AUJlK'N U-ACA1B EhuU>
NEW YORK. — Wendell Willkie, republikomj 

kandidatas į prezidentus, su savo žmona.

c

Aui1 «»u.

ATLANTA, GA. — Jack Dempsey, buvęs pasaulio bokso čempionas, įveikė 
Clarence “Cowboy” Lutrell.

Pasirodo, Kad Tėvui 
Ne Kas Būti 
Motinos Rolėj

“Daiperio Tragedija
George Lundgren, 28 metų 

aurorietis buvo vienas namie, 
su 1 metų dukrele Florence 
Jane.
ypač kai motinos nėra namie 
ištiko reikalas 
v.lkti.

Pasirodė, kad 
dikiui Uždėti ne 
darbas. Įsikandęs sagutę- tarp 
dantų, Lundgren dirbo-prakai- 
tavo “daiperį” ir vienaip ir ki
taip dėliodamas, bet rezultatas 
vis buvo net kęs. Tuo tarpu kū
dikis, pakliuvęs j nepatyrusias 
rankas, ėmė gvoltu verkti, tė
vas susinervavęs jį raminti, ir 
užsimiršęs apie sagutę tarp 
dantų ėmė ir ją prarijo.

Po ilgo vargo ir perėjęs 
lis daktarus, kurie sagutės 
imti negalėjo, Lundgren vakar 
atsidūrė Chicagos St. Luke li
goninėj, ir čia jam sagutę iš 
vidurių išėmė. Reikėjo net ope
racijos.

Kaip dažnai pasitaiko,

mergytę per-

“daiperi” ku- 
visai lengvas

£38

Lietuvos Konsulato
Čikagoje Ieškomi
Asmenys

le e-
• v 
1S-

Mnn llAJTŲ-A nmi. Telon*<<>tb 
UNIVERSITY CITY, Mo.

—William ,Fuller, Jr. (15 
metų), kurioj prisipažino 
nužudęs RutĮi ,f4 Gornek, 15 
metų amžiaus f mergaitę-

Liepos 4 Iškilmes
Soldier’s Stadione

Sąrašas Nr. 111.
BRAŽINSKAS, Jonas, s. Jo

no, kilęs iš Mišėnų km., Pluiv 
ges valse., Teleių apskr. Ameri
kon atvyko prieš karą.

ČIALKEVIČIENĖ — Goštau 
taitė, Viktorija. Spėjama kilusi 
iš Kėdainių apyl.į ir gyvenusi 
Clevelande.

JOFFE, Bencijanas, Abramo 
Simono sun. kilęs iš Vilniaus. 
Amerikon išvyko 1918 met. 
Spėjama, kad gyveno Vlnneba- 
go, Wisconsin.

KAMINSKAS, Jaroslavas, su
dus Jono ir Bugumilos, kilęs iš 
Dotnuvos parap., Kėdainių aps. 
Amerikon išvyko prieš didįjį 
karą. ligi 1925 m. gyveno 610 
West Water St., Johnston City, 
UI.

KAMINSKAS, Antanas, s. Jo
no ir Bugumilos, kilęs iš Dot-

VAKAR CHICAGOJE
• Policija ieško siuntėjo grą- 

sinančio laiško, kurį užvakar 
gavo miesto teisėjas Thomas A. 
Green. Laiškas sako, kad “Jo 
gyvybė pavojuj”. Prie laiško 
buvo pridėtas bedarbių organi
zacijos Workers Alliance atsi
šaukimas į bedarbius surengti 
demonstraciją miesto teisme, 
kai bus teisiamas 47 metų Mi- 
chael Brcek, nuo 1157 W. 17th. 
Brcek buvo suimtas ir yrd tei
siamas už sukėlimą triukšmo 
Newberry avenue pašalpos sto- 
tyj. Jį teis ne teisėjas Green, 
bet J. B. Hermes.

• Į vienuolių namus, Our 
Lady of Good Council Convenr, 
3800 W. Peterson Street, vakar 
įsibrovė nežinomas piktadaris. 
Vienuolėms pašaukus policiją, 
jis pabėgo, palikęs ten savo ke-

Užsidegė Lietuvio 
Garažas

Nuo krūvos degančių šiukš
lių užvakar vakare užsidegė 
garažas, priklausantis lietu
viui Joseph Bredeliui, adresu 
1125 West 59th Street. Nuo
stoliai nebuvo dideli, nes pasi
sekė greitai ugnį užgęsinti.

Garažo namas priklauso lie
tuvei Onai Gremal.

Rytoj Važiuoja Visi 
| Legionierių Metinį 
Pikniką
Amerikoniškas Alus, Lietu

viškas Kugelis.

Paieškojimas:
Kur Dingo Vasara?

Atėjo birželio, ir praėjo, 
atėjo liepos mėnuo, o tos va
saros kaip nėra taip nėra-

vasariškai pasirėdę chieagie
čiai drebėjo 53 laipsnių “šal- 
tyj”, ir nėra vilties, kad oras 
greitu laiku sušils.

Šiandien, sako oro
oras bus vėsus, nepastovus 
gali lyti;

Soldier Field stad onė rytoj 
vakare įvyks didžiulis “4th of 
July” iškilmės, kurias rengia 
Amerikos Legiono Cook apskri
čio skyrius. Programas susidės 
iš muzikos, kariško parado, len
gvos atletikos, kalbų ir nepa
prastai gražių bengalinių švie
sų parodos. Šviesos bus leidžia
mos apie 10 vai. naktį.

Iškilmės prasidės 7 vai. 
kare.

va-

biuras, 
ir

Statys Submarinų
Motorus Chicagoj 25

Fairbanks Morse bendrovė 
gavo kontraktų iš valdžios pa
statyti penkisi diėselinius moto
rus submarinams. Kiekvienas 
motoras kainuos po $870,000 
ar daugiau. Jie yra nepaprastai 
komplikuoti if^užima daug 
ko pastatyti.

lai-

Cicero, III.
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugijos Piknikas.
Liepos 4 d., vadinasi, per 

“fortdžiulajų” Cicero Lietu
vių Draugija tiirės šaunų pik
niką Liberty darže, Willow 
Springs.

Rengimo komisija deda vi
sas pastangas, kad piknikas 
visais atžvilgiais 
ir įdomus. BuS 
marginimų.

Visi draugijos 
ciceriečiai heli

$25 Bausmės Už 
Fejerverką 
Pardavinėjimą

Miesto teismas priteisė
metų krautuvininkę Anna Ma- 
tusek užsimokėti $25 už parda- 
v'nėjimą fejėryerkų vaikams 
Ji užlaiko krautuvę adresu 2833 
Clybourn avenųė.

Ji pardavė i fejerverkų 13 
metų berniukui/bonald Dulbis. 
ir juos besprogdįndamas vaikas 
skaudžiai apdegė. Gyvena adr. 
2946 Clybourn avenue.

Brentano
vakar

butų grąžus 
visokių pa-

Larchmonte, 
rytą staigiai mirė buvęs Chi
cagos Superior teismo teisė
jas,. vėliau ambasadorius Ven
grijai," Theodore Brentno 
Jis buvo 86 metų. amžiaus ir 
paėjo iš garsios vokiečių šei
mynos, kuri dalyvavo 1849

nariai, visi lne,*J revoliucijoj Vokietijoj. 
ėhipagiečiaj,/^caRoi i1* teisėjo pajei- 

kviečiami j pikniką atsilanky- 8as Per 31 metus.

—Ciceronas. i Gar sinki tęs “N-nose’

Amerikon išvyko prieš didįjį 
karą. Ligi 1925 m. gyveno 508 
W. Stacler St., West Frankfort, 
III.

KLEIVA, Pranciškus, kilęs iš 
Šauklių km., Šimkaičių valsč., 
Raseinių apskr. 1937 metais gy
venęs 1810 S. Jefferson St., 
Chicagpje. Konsulate yra jo 
prašyti mirusio brolio Jono gi
mimo metrikai.

KULIKAUSKAS, Jonas, kilęs 
iš Mažučių km., Žeimelio valsč. 
(anksčiau Načiunų), vienturtis 
sūnūs. Dešinės rankos nukirsti 
du pirštai.

KURTAUTAS, Juozas (Kur- 
loftas). Spėjama, kad kilęs iš 
Kretingos.

LIPINSKAS, Vincas, sūnūs 
Vinco ir Onos Žilionytės Lipins- 
kų, kilęs iš Marijampolės apy
linkės.

.PODRIBONIS, Bronislovas, 
Amerikon Atvyko apie 1910 me
tus, kokį laiką gyveno Garden 
Avė., Haniilton, Ohio.

PŪKIS, Jonas, sum Jono. A- 
merikon atvyko 1939 m., gyve
no Coles, Illinois.

RIMKEVIČIUS, Juozas. Spė
jama, kad kilęs iš Kretingos.

VALUCKAS, Pranas. Kilęs iš 
Lygumų valsč., šikulių apskr., 
gyvenęs Chicagoje.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi tuojau 
Atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas
100 East Bellevue PI. 
Chicago, Illinois

Dariaus Girėno Postas No. 
271 of the American Legion 
kviečia visus atsilankyti ir 
gerai pasilinksminti jų ren
giamam piknike, kuris įvyks 
ketvirtadienį, t. y. rytoj, liepos 
4 d., Sunset darže, prie 135th 
st. ir Archer road, kitaip sa
kant, ‘Kubaičio sodne.”

Tenai legionieriai lauks ko- 
didžiausio svečių atsilanky
mo, o jie yra prirengę užtek
tinai visokių-visokiausių link
smybių, žaidimų ir juokų, 
taip pat lietuviškų šokiu, a- 
merikoniško alaus, lietuviško 
kugelio, dešrų su kopūstais ir 
tt. O Sunset daržo savininkas, 
p. V. Kubaitis pavaišins ir su 
lietuvišku suriu.

Taip pat atsilankiusieji tu
rės progos išlaimėt! ir gerų 
dovanų. Tad, nepamirškite, 
kad RYTOJ, July 4th reikia 
važiuoti į legionierių Dariaus- 
Girėno posto metinį pikniką.

—Frank Krasauskas.

purę, .kelis cigaretų galus ir 
elektros lemputę. Vienuolyne 
gyvena per 500 vienuolių.

• Prie 71st ir Justine gat
vių revolveriu apsiginklavęs 
užpuolikas sustabdė troką, ku
rį vairavo John Handley, nuo 
12208 Union avenue, ir atėmė 
nuc- jo $70. Handley tarnauja 
Swift And Co., mėsos firmai 
už išvežiotoją.

• Prie Naperville į ūkį su 
lėktuvu nukrito ir sunkokai su
sižeidė lakūnas — kunigas Vin- 
cent E. Schwartz iš Schofield, 
Wis. Jis yra 28 metų amžiaus 
ir skrido iš Wisconsino Chi- 
cagon.

• Po ilgos ligos ir sulauku
si 83 metų amžiaus mirė lenkė 
Elizabeth VVyrobek, nuo. 8731 
Colfax avenue. Ji atvyko Ame
rikon būdama 20 metų am
žiaus ir Chicagoj išgyveno virš 
60 metų. Ji buvo viena seniau
sių lenkų ateivių Chicagoj.

• Demokratų partijos kon
vencija nominavimui kandidato 
į prezidentus susirinks Chica
goj liepos 15, bet jau dabar 
pradeda trukti vietos viešbu
čiuose. Visi užpildyti išėmus 
LaSalle viešbutį, bet ir ten ne
trukus nebebus v etos. Konven
cijai suvažiuos keliolika tūk
stančių demokratų-delegatų ir 
visokių svečių, ir daug spau
dos atstovų.

/
O Policija suėmė ir krautu

vių apiplėšinėjimu kaltina du 
jaunus chicagiečius, 16 metų 
Charles Curry, 1409 W. Ma- 
dison Street, ir 21 metų Ro- 
bert McGruthers, 1743 Warre i 
bulvaras.

• Pereitą sekmadienį pre 
59-tos ir Halsted st., automo
bilis mirtinai sužeidė nežino
mą, apysenę moteriškę. Vakar 
išsiaiškino, kad tai buvo 50 
metų amžiaus Miss Sabina TA- 
gue, nuo 7613 Aberdeen Street. 
Automobil e vairuotojas, Gerald 
Ruble, 6224 Dorchcster avenue, 
vra kaltinamas neatsargiu va
žiavimu.

e Už ubagavimą po $50 bau
smes turės išdirbti du Madison 
gatvės “hobos”. Juos nuteisė 
miesto teisėjas McCarthy, Dės 
Plaines nuovados teisme. TeL 
sėjas ten pat pareiškė, kad vi
si tos gatvės “hobos” ir ubagai 
turės “pranykti” demokratų 
partijos konvencijos metu, ki
taip jiems gali būti blogai. Chi
cago nenori įgyti “ubagų mie
sto” vardą.

• Prie Franklin ir Van Bu- 
ren gatvių nuo bėgių nušoko 
Douglas linijos eleveiterio trau
kinys. Visi keleiviai išliko svei
ki.

Nusiskandino Su 
Inkaru Apie Kaklą

Iš Lortg Lake ežero, netoli 
Waukegano, buvo ištrauktas 
kunaš 58 metų chicagiečio Al- 
bert Larson nuo 5119 Mango 
Street. Ant velionio kaklo stora 
virve buvo užrištas didelis in
karas.

ftAtlJIJCNUACMK TMephutv
ST. LOUIS, MO. — R. M. Dodrill kalba Townsend 

senatvės plano pasekėjų suvažiavime.




