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VOKIETIJA, ITALIJA IR RUSIJA VEIKIA 
BENDRAI

Rusija reikalausianti Dardanelų kontroles
ISTANBUL, Turkija, liepos 

8. — Pranešama, Busi jos am
basadorius Turkijai, Aleksei 
Terentiev, išvyko į Maskvą. 
Prieš išvykdamas jis turėjo 
konferenciją su Vokietijos am
basadorium Turkijai, von Pa- 
penu.

Painformuotuose sluoksniuo
se kalbama; kad jiedu di.sku- 
savo reikalavimus, kuriuos Ru
sija ketina artimoj ateity įteik
ti Turkijai. Turkijos atstovai 
Jaukia Rusijos reikalavimų kai 
Terentiev pasieks Maskvą.

Kokie Rusijos re kalavimai 
Turkijai gali būti? Numatoma, 
kad Maskva gali pareikalauti 
Dardanelų kontroles. Dardane- 
.ai yra sutvirtinta sąsiaura, 
jungianti Viduržemio ir Juo
dąją juras. Bušai dar gali pa- 
re kalauti Karšo, Užkaukazėje, 
kurio neteko Pasaulinio Karo 
pasėkoje.

Svetimų šalių diplomatai duo
da suprasti, kad Busija, Vo
kietija ir Italija veikia bendrai 
Turkijos klausimu. Kai kurie 
tų diplomatų reiškia nuomonę, 
jogei Hitleris remia Stalino už
simojimus praplėsti savo įtaką

Vokiečiai paskandi
no Britanijos karo 

laivą
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 8. — Paskelbta pirmadie
nį, kad submarinai paskandino 
dar 21,500 tonų Britanij-as lai
vų. Paskanditų laivų tarpe bu
vo 13,000 apšarvotas San Fer
nando laivas, šitie laivai pa
skandinti Ispanijos pakraščiuo
se. Gi Anglijos pakraščiuose 
paskandinti dar du prekybiniai 
laivai, vienas transporto laivas 
ir sužalota keletas kitų laivų.

4___—- ■ ------

Prancūzai Martini- 
que salote laukia
Britanijos ulti

matumo
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 8. — Britanijos karo lai
vai yra užblokavę Mar|inique 
salą, Vakarų Indijoje, kuri pri
klauso Francuzijai.

Martiniųue vandenyse, ran
dasi keletas franeuzų karo lai
vų, jų tarpe lėktuvų gabento
jas. Jis turi 100 Amerikoje pa
dirbtų lėktuvų krovinį.

Britai nenori, kad Francųzi- 
jos laivai ir padirbti Ameri
koje lėktuvai tektų Vokietijai. 
Jie nori Francuzijos laivus nu
ginkluoti. Ir Francuzijos laivai
Martiniųue vandenyse
Britanijos ultimatumo.

laukia

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

Debesuota; truputį Šilčiau; 
sąulė teka 5:22 v. r., UidŽiasi 
8:27 v. v.

pietų rytų Europoje. Italijai ru
sų slenkimas į Viduržem o Ju
ros sritį nepatinkąs, bet Mu.s- 
soliniui nelieka nieko kito da
ryti, kaip tik Rusijos reikala
vimus remti.

Rusijos spaudos ir radijo 
pranešimų tonas Turkijos at
žvilgiu staiga pasikeitė. Dvide
šimt metų sovietų Rusija ir 
Turkija palaikė draugiškus ry
šius. Turkija pasirašė draugin
gumo sutartį su sąjungin ūkais, 
britais ir francuzais. Tačiau ir 
pasirašiusi šitą sutartį, Turki
ja akcentavo, kad ji nedary
sianti nepalankių Rusijai žing
snių. Ir nedarė. Bet dabar Ru
sijos spauda ir radijas kalba, 
jogei Turkija kartu -su sąjun
gininkais intrigavo prieš Ru
siją, svarstė Kaukazo sričių už
griebimą ir kt. šitos kalbos, 
šitas staigus priminimas Tur
kijos “nuodėmių” interpretuo
jamas kaipo ženklas, kad Ru
sija yra nutarusi pasipelnyti 
iš Turkijos.

Suomija, Estija, Lietuva, 
Lenkija, Rumunija, o dabar 
Turkija — tai Stalino ekspan
sijos žingsniai.

Švedijos prekyba eis 
su Vokietija

STOCKHOLM, Švedija, lie
pos 8. — Vedamos Vokietijos 
ir Švedijos prekybos derybos. 
Jos liečia plačiausią apyvartos 
sritį. Tikimasi, sutartis busin- 
ti padaryta šią savaitę.

Švedijos valdžios orientavi
mąsi esąs toks: Vokietija yra 
okupavusi Daniją ir Norvegi
ją, Švedijos prekyba su šito
mis šalimis eina nacių kontro- 
ėje, prekyba su Anglija ir ki
tomis šalimis praktiškai užda
ryta, taigi Švedijai palieka ga- 
imumas vesti prekybą tiktai 

su Vokietija.

Susisiekimas tarp 
Hongkongo ir Indo-
Kinijos atsteigtas
HONG KONG, Kinija, liepos 

8. — Porą d’enų buvo nutrauk
tas susisiekimas tarp Hong 
Kongo, Britanijos kolonijos Ki
nijoj, ir Indo-Kinijos, kurią 
kontroliuoja franeuzai.

Pirmadienį laivai vėl plauke 
iš Hong Kongo į Indo-Kiniją. 
Atrodo, kad britai susitarė ar
ba tikisi susitarti su francu
zais tolimuose rytuose ir kad 
Francuzijos atstovai Indo-Kini- 
joj abejingai"žiuri į Petain vy
riausybę Vichy mieste, Fran- 
euzijoje.

1,600 amerikiečių 
grįžta į Jungt.

Valstijas
z

GALWAY, Airija, liepos 8. 
— Sekmadienį laivas Washing- 
ton apleido šitą uostą. Jisai 
gabena 1,600 amerikiečių į J. 
Valstijas. Jie pabėgo iš Angli
jos bijodami Hitlerio invazijos 
į Ęritanijos Salas.

NAUJIENŲ-ACME Telenhntr
MEXICO CITY — Du kandidatai į Meksikos prezi

dentus laukia rezultatų sekmadienio visuotinų rinkimų, 
kuriuose dalyvavo apie 3,000000 balsuotojų. Viršutinėj 
fotografijoj stovi opozicijos kandidatas gen. Juan An
drei! Almaząri (viduryje), o apatinėj — administracijos 
kandidatas, gen. Manuel Avila Camacho. Prhii rinkimų 
rezultatai /nebus žinomi iki liepos 12 d.

50 ŽMONIŲ UŽMUŠTA MEKSIKOS 
BALSAVIMUOSE

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, liepos 8. — Sekmadienį, 
liepos 7 d., įvyko Meksikos 
prezidento ir kongreso narių 
rinkimai.

Rinkimai praėjo triukšmin
gai, su muštynėmis ir kraujo 
praliejimu. Neoficialiai apskai
čiuojama, kad užmuštų sekma
dienį buvo apie 50. Gi sužeistų 
skaičius siekiąs šimtus žmonių, 
o visoj šaly gal, pilnesnį us pra
nešimus gavus, pasirodys, kad 
sužeistų buvo net tūkstančiai.

Du asmens statė savo kan

Socialistų grupė iš
ėjo iš jaunuomenės 

kongreso
VVILLIAMS BAY, Wis., lie

pos 8. — Socialistų Jaunuome
nės Lyga pirmadienį pareiškė, 
kad ji pasitraukia Jš Jaunuo
menės Kongreso (American 
Youth Congress). Socialistų 
Jaunuomenės Lyga savo pasi
traukimą pamatuoja tuo, kad 
jai ne pakeliu žygiuoti su tais, 
kurie remia diktatūras — rau
donas, juodas ar kitokias.

71 vaikas atvyko iš 
Anglijos į Jungt.

Valstijas
_ ■ \ ■ ■ *

NEW YORK, N. Y., liepos 
8. — Cunard linijos la vas Scy- 
thia pereitą sekmadienį tarpe 
kitų pasažierių atgabeno į J. 
Valstijas 71 vaiką iš Anglijos. 
Vaikai pasiliks Amerikoje iki 
Europos karo pabaigos.

šitie 71 vaikas yra pirmie
ji. Numatyta tūkstančius kitų 
atgabenti.

didatūras prezidento vietai — 
generolas Camacho ir genero
las Almazan. Abudu išleido.'pa
reiškimus, kad jie laimėjo rin
kimus; Tikresni daviniai apie 
rinkimų rezultatus bus gauti 
tik ap-'e ketvirtadienį, kai bal
sai bus skaitomi. Oficialiai gi 
balsavimų rezultatus paskelbs 
kongresas rugsėjo mėnesį.

Valdžios išleistas ryšium su 
rinkimais pareiškimas pasmer
kia riaušes ir kraujo pralieji
mą ir sako, kad kaltininkai' bus 
nubausti.

Jaunuomenės kon
greso suvažiavimas 

pasibaigė
LAKE GENEVA, Wis., Jie- 

pos 8. — Jaunuomenės Kon
greso suvažiavimas, laikytas 
Lake Geneva, pasibaigė.

Iš jo pasitraukė grupė dele
gatų, kuriems vadovauja Plav- 
ner iš New Yorko ir kuriuos 
globoja buvęs kumštininkas 
Gene Tunney. Iš kongreso taip
gi pasitraukė Socialistų. Jau
nuomenes Lyga.

Tunney grupė sako, kad Jau
nuomenės Kongresą kontro
liuoja komunistai. Socialistų 
Jaunuomenės Lyga aišk na, kad 
ji negali priklausyti organiza
cijai, kurios atstovai nenori 
įsakmiai pasmerkti diktatū
ras.

Plavnerio grupė gavo kaipo 
globėją Gene Tunney — buvu
sį čempioną kumštininką,. Jau
nuomenės Kongresas pakV'etė 
j globėjus Joe Louisą, dabar
tinį čempioną; kumštininką.

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

PRAŠYS ĮJUNGTI PABALTIJO VALSTY
BES Į RUSIJA

Darbo našumas Latvijoje sumažėjo
Tuo bud u slaptas balsavimas 
pavirsta į viešą.

Be to, kandidatus galės sta
lyti tik komunistų sąrašas. Tai
gi komunistai rinkimus laimės. 
O po rinkimų, numatoma, Pa
baltijo valstybių, vyriausybės 
prašys, kad Busija įjungtų Pa
baltijį į savo tarpą.

Sovietų armija visose trijose 
Pabaltijo valstybėse tebevaiši
na gyventojus koncertais ir fil- 
momis. Miestų gyventojams 
įsakyta nusipirkti Rusijos vė
liavas.

REIKALAUJA LIETUVOS SĄJUNGOS 
SU RUSIJA

KAUNAS, liepos 5. — Pa
skelbti liaudies Seimo rinkimai 
liepos 14 d. Paskelbtas po bir
želio 15 pabėgusių Lietuvos pi
liečių turtui konfiskuoti įsta
tymas. Lietuva atsisakė nuo 
konkordato su Vatikanu.

Vokietijos lėktuvai 
atakuoja Angliją

LONDONAS, Anglija, liepos 
8. — Visą dieną sekmadienį 
Vokietijos lėktuvai atakavo An
glijos pakraščių miestus ir uo
stus. Pirmadienį rytą atakos 
atnaujintos. P.rmadienio ata
koje keletas civilių gyventojų 
užmušta.

Lėktuvų produkcija 
Anglijoj dvigubai

' didesnė
LONDONAS, Anglija, liepos 

8. — Lordas Beaverbrook, Bri
tanijos lėktuvų produkcijos m - 
nisteris, informuoja, kad bir
želio mėnesį lėktuvų produkci
ja buvusi daugiau nei du kar
tu didesnė, palyginus ja su 
pereitų metų to paties mėne
sio produkcija.

Britanija atmetė Ja
ponijos reikalavimus z

TOKIO, Japonija, liepos 8. — 
Japonijos atstovas pareiškė, 
kad Britanija atsisakė uždary
ti Burmos kelią, kuriuo yra ga
benamos karo reikmenos Kini
jos vyriausybei.

Italai sunaikino 17 
britų lėktuvų

ROMA, Italija, liepos 8. —• 
Italijos karo vadovybes komu
nikatas pirmadienį .sako, kad 
pereitos savaitės gale italai su
naikino 17-ką Britanijos lėk
tuvų Afrikoje.

Nauja ministerija 
numatoma Ru

munijai
BUCHAREST, Rumunija, lie- 

pos 8. — Iš aštuoniolikos Ru
munijos ministerių Gigurtu ka
binete tik keturi yra naciai — 
plieno gvard jos nariai. Kalbos 
eina, kad tenka laukti kabine
to perorganizavimo. Naujame 
kabinete busią visi arba bent 
dauguma nacių ministerių.

VVASHINGTON, D. C., lie
pos 8. — Pranešama, prez. 
Rooseveltas prašys kongresą 
paskirti krašto apsaugos reika
lams dar $5,000,000,000. Rei
kalavimą kongresui įteiksiąs 
šią savaitę.

Už šituos fondus numatyta 
parūpinti ginklų dar vienam 
milionui kareivių. Be to, nori
ma praplėsti amunicijos įmo
nes, kad, reikalui atsiradus, 
amunicijos ir įvairių karo pa
būklų butų galima parūpinti 
juo greičiau.

RYGA, Latvija, liepos 8. — 
Nuo to laiko, kai Latviją oku
pavo raudonoji armija ir Ru
sijos atstovai, darbo našumas 
Įvairiose įmonėse Latvijoje žy
miai sumažėjo. Kai kuriose 
įmonėse darbo našumas suma
žėjo 25 iki 40 nuošimčių. Ažuot 
dirbti, rengiami mitingai.

Liepos 14 d. įvyks Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj rinkimai. 
Oficialiai rinkimai skaitomi 
slaptais. Tačiau, Rusijos pa
vyzdžiu, prižiūrinčio rinkimus 
komiteto pirmininkas gali pa
žymėti balsuotojo vardą balote.

LONDONAS, Anglija, liepos 
8. — Reuters, Britanijos žinių 
rgenturos, praneš mas iš Kau
no sako, kad Lietuvoje susior
ganizavo prie komunistų par
tijos darbininkų unija. Jos iš

FRANCUZIJAI RUOŠIAMAS FAŠISTI
NIS REŽIMAS

GENEVA, Šveicarija, liepus 
8. — Ateinantį trečiadienį ar
ba ketvirtadienį susirenka Fran
cuzijos parlamentas. Numato
ma, kad parlamentas suteiks 
Peta’no vyriausybei didelę ga
lią — f aklinai tokią galią, ko
kia naudojasi totalinių valsty
bių vadai.

Tose Francuzijos srityse, ku
rios pasilieka neokupuotos vo
kiečių, visuomenė tebėra 
kaip pritrenkia. Ji vis dar ne
stengia atsipeikėti nuo karo 
pralaimėjimo. Visuomenė ma
žai domisi vyriausybės veiks
mai ir klausimais, ką vyriau

Trečio termino klau
simas pasilieka 

klausimu
WASIIINGTON, D. C„ lie- 

pos 8. — Generalus pastorius 
Farley pereitą sekmadienį tu
rėjo pasikalbo j mą su prez. 
Rooscveltu.

Po konferencijos Farley sbau- 
dos atstovams pasakė: Taip, 
jis, Farley, kalbėjosi su prezi
dentu apie trečią terminą. Iš
klausė prezidento paaiškini
mus. Bet paaiškinimus negali 
atpasakoti. Tik pats prez. Rol- 
seveltas gali tai padaryti.

O prezidentas dar nepasakė, 
ar jis kandidatuos trečiam ter
minui, ar nekandidatuos. Ta
čiau artimoj ateity klausimas 
išsiriš, nes demokratų konven
cija kandidatams į prezidentą 
ir į vice-prez dentą nominuoti 
prasidės liepos 15 d.

Sudegė du Maskvos 
teatrai

MASKVA, Rusija, lepos 8.
— Sekmadienį kilo gaisras dvie
juose Maskvos teatro pasta- 
tuose. Liepsnos sunaikino pa-: 
status. 1,200 vaikų, 
teatre, išgelbėta.

buvusių 1

leistas pareiškimas reikalauja 
pastovios Lietuvos ir Rusijos 
sąjungos.

Lietuvos rink mai įvyks at
einantį sekmadienį, liepos 14 
dieną.

sybė ruošia šaliai. Taigi Petain 
vyriausybė lengvai gausianti 
reikalaujamą galią.

Pats Petain, sugrįžęs iš Is
panijos, rodo didelį susidomė
jimą Ispanijos ir Italijos reži
mais. Pasikalbėjimuose jis nuo
lat paduoda pavyzdžius iš ge
nerolo Franco veiksmų.

Francuzijos fašistų organiza
cija, Croix de-Feu, paskutiniuo 
ju laiku randa vis didesn o pri
tarimo armijos, jurų ir oro 
laivynų karininkų tarpe.

Iš visko matyti, kad Fran
cuzijai ruošiamas fašistinis re
žimas.

Francuzijos lėktuvai 
vėl atakavo Gib

raltarą
LA LINEA, Ispanija, liepos 

8. — Sekmadienio rytą karo 
lėktuvai vėl atakavo Gibralta
rą, Britanijos tvirtovę prie įplau
kimo iš Atlanto į Viduržemio 
Jurą. Manoma, tai buvę Fran
cuzijos lėktuvai. Kalbama, lėk
tuvai sužaloję vieną britų ka
ro laiva Gibraltaro uoste, v

Kalbama apie ener- 
gingesni Italijos 

karą
ROMA, Italija, liepos 8. — 

Italijos užsienių reikalų mini- 
steris Ciano sekmadienį turė
jo konferenciją su Hitleriu. 
Nacių sluoksniuose reiškiama 
nuomonė, kad po konferenci
jos fašistai suintensyvins karo 
veiksmus Afrikoje.

LIEPOS IR RUGPIUČIO MEN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.’
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 4 vai. po pietų.
Naujienų (Administracija.
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• I
—Darbo yra visur, darbo yra 

visur, reikia mokėti tiktai gerai 
jisai organizuoti, o kaip tinka
mai ir gerai jį suorganizuoji, 
tai ne tikta( vienam, bet ir vi
siems yra iš tokio darbo ne tik
tai malonumas, bet ir didelė 
nauda.

—Jums, studentams ir ki
tiems, kurie esate daugiau išsi
lavinę, tai taip, bet sakyk ką 
daro tie, kurie mokslu ir kny
gomis visai nesidomi.

—Tokių dabar lenai jau vi
sai nėra, nes įvedėme privalo
mą mokslą ir visi turėjo mo
kytis.

— Kaip tai, iš kur jus gavote 
knygų, vadovėlių, rašomosios 
medžiagos ir visa tai kas reika
linga mokyklai.

■—Su tokiais dalykais buvo 
šiek tiek sunkiau, bet mes pa- 
sistengėiame visas kliūtis paša
linti ir tokio darbo padariniai 
buvo visai geri. Tokie žmonės, 
kurie mokėjo tiktai pasirašyti, 
dabar iš bendro lavinimosi pra
ėjo Keturių klasių kursą ir be 
lo šiaip irgi išsilavino.

— U, sakyk, ar į privėrė.amą- 
jį darbą jūsų nevaro.

—Ne tiktai į priverčiamus, 
bet jokio darbo neduoda dirbti, 
čionai ir yra, vienas iš didžiau
sių blogumų. Jeigu leistų dirbti 
— galima butų ilgiau pabūti 
tyiame ore, butų sveikiau ge
riau, o šiaip išleidžia tiktai vie
ną valandą pasivaikščioti.

—Manau, kad tau juokinga, 
kuomet aš kalbu apie orą, apie 
pasivaikščiojimą, reikia žinoti, 
kad kalėjime, tai vienas iš svar
biausiųjų dalykų tai tyras oras.

Taip jiems besikalbant nė ne
pajuto, kaip atėjo priešpiečiai, 
o jie nebuvo dar ir pusryčiavę, 
Vladui net ir nepatogu pasida
lė, kad jisai savo mylimam sve- 
------- :--------------------------- į---

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
EkuperUiua Pataisymams Patarnavimas.

Fan Motorai —Puinpų Motorai — Šaldytuvų 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Kcs- 
tuuraatuose—Bučernėse—Balsiu vykiose.

“Mes Taisome Visokius 
Elektrinius Motorus’’

PAKt’PlNA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PRISTATOM
Skubus Patarnavimai—-Diea/y—-Naktj

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH VVABASH AVĖ.
Tel. CALVMET &4U4

čiui pusryčių nepasiulijo, bet 
pila ir pila tiktai naujus ir nau
jus klausimus. Vladas buvo la
bai geras ir nuoširdus Antano 
draugas ir buvo labai patenkin
tas, tuo, kad jisai iš kalėjimo 
pirmiausiai atėjo pas jį.

—Žinai, ką, drauguži, aš ta
vęs turiu atsiprašyti, kad taip 
nemandagiai su tavimi elgiuosi; 
matai viską užmiršau ir per tą 
striuką laikotarpį noriu pergy
venti tą, ką tu pergyvenai per 
kelis metus. Atleisk, kad aš ta
vęs nepavaišinau pusryčiais, bet 
įvairiais klausimais tiktai tave 
varginu. Sakyk, ką valgysi.

—Valgau viską, — sako An
tanas, — turėk prieš akis, kad 
per keturis metus valgiau labai 
paprastą ir vienodą valgį ir ma
tai esu sveikas, kaip ridikas.

—Užmiršk, kad esu koks lai 
ypatingas svečias, ką turi tai ir 
uzvalgysime ir po to, esime pa
sižiūrėti, kaip po keturių melų 
Kaunas atrodo.

Musų prieteliai papusryčiavo 
ir išėjo pasivaikščioti, aplankyti 
savo gerus draugus ir pažįsta
mus ir pasižiūrėti, kaip per tą 
.aikolarpį pasikeitė Kaunas. 
Antanui buvo nejauku, nes ji
sai buvo taip atpratęs nuo nor
malaus gyvenimo ir jisai dar 
negalėjo įsisąmoninti, kad vie
nas žmogus be jokio palydovo 
gali vaikščioti net ištisą dieną 
.r niekam jisai nepavojingas— 
.nekur nepabėga.

Aplanke savo draugus, pažįs
tamus, susitiko seniai matytus 
>avo mokslo draugus, kai kurie 
iš jų net jau baigė ne tiktai iš
klausyti, bet turėjo jau ir di
plomus, turėjo pastovias vietas 
.r buvo net šeimyniniai žmonės.

I Antanui buvo įdomu, kur yra 
pr kaip gyvena jo senieji bičiu
kai: Juozas ir Jonas. Pasirodė, 
».<ad senieji jo bičiuliai jau da- 
oar yra dideli ponai: Juozas 
gydytojas — Jonas advokatas, 
•jisai sužinojo ir tai, kad jie ži
nojo apie nelaimingą' Antano 
ūkimą ir nei vienas, nei antras 
nebuvo jo aplankyti ir net nė 
miško neparašė. Visai supranta
ma ir natūralu, pagalvojo An
tanas, nes daugeliui kam kartu 
iii gimnazijos baigimu išgaruo
ja ir visas idealizmas, visi pa
sižadėjimai, kad vienas antro 
niekuomet nepamirš ir reikalui 
esant, tai buvo tiktai gimnazis-

CUAL COMPANY 
oda2 bo. JLotig Avenue 

Telefonas PORfSMOUTH 9022 
KX.AHllNTns Mine ttun ts geriausių mainų 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tomįs ar daugiau .............................. "
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $“7,00 
.ant 50 tonų ar daugiau tiktai ......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $0.00 

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

tiški pasižadėjimai, kuriais rea
lus žmonės visai netiki ir jais 
nesinaudoja.

Be visų draugiškų užuojautų, 
vaišinimų ir kitų pramogų, An
tanas pradėjo galvoti ir apie 
realų gyvenimą, nes tas4 taip va
dinamas laisvės gyvenimas rei
kalauja visko: susirasti ir mo
kėti už kambaiį, maistą, butą 
ir kitokios išlaidos. Antanas 
buvo nusistatęs gal mai grei
čiau aplankyti savo tėvus, nes 
tėvai lieka tėvais, nežiūrint ko
kiose aplinkybėse jų vaikas bu
tų, jiems jisai visuomet Tieka 
maloniu vaiku. Prieš išvažiuo
damas į namus jisai norėjo su
sirasti sau darbą, nes tuomet ir 
jam ir tėvams butų linksmai!, 
nes jisai tuo savo tėvams galė
jo įrodyti, kad jį ne visi yra 
jasmerkę ir jisai pats sau gali 
pelnyti duonos kąsnį. Antano 
draugai ir bičiuliai tuojau jam 
taisė vienoje idėjinėje dienraš

čio redakcijoje darbą, kur jam 
pažadėjo mokėti mėnesiui po 
300 litų atlyignimo. Toki alga, 
kad ir nebuvo labai didelė, bet 
jam jinai buvo įdomi tuo, kad 
savo gyvenime jisai pirmą kar
tą gaus pastovią algą.

Taip susitvarkęs, Antanas ke
lioms dienoms išvažiavo į. savo 
namus, atlankyti namiškius ir 
pažįstamus. Antanas labai bu
vo pasiilgęs savo motinos, nes 
nuo to laiko, kaip paskutinių
jų metų rudenį išvažiavo į uni
versitetą, tai su motina ir nesi
matė, tėvas tai kelis kartus bu
vo atėjęs atlankyti jo kalėjime, 
liet motina nebuvo nė vieną 
kartą. Keturis metus nebūti na
muose, lai jau didelis dalykas, 
kiek bus džiaugsmo motinai ir 
kiliems namiškiams.

Antanas padėkojo savo drau
gams ir bičiuliams už taip ma
lonų priėmimą ir rūpinimosi jo 
ateitimi, pasisakė, kad dar šian
dien jisai turįs važiuoti namo 
ir aplankyti savo namiškius. 
Antano tėvai gyveno nelabai to
li nuo Kauno, todėl didelis pri
sirengimas kelionei buvo nerei
kalingas, pinigų kelionei tai su
dėjo draugai. Jo bičiuliai paly
dėjo jį į autobusų stotį, išpirko 
bilietą, nupirko namiškiams 
lauktuvių, palinkėjo jam lai
mingos kelionės ir grįžo atgal.

Porą valandų pavažiavęs An
tanas buvo jau savo namuose, 
nes susisiekimas per tą laiko
tarpį buvo labai pagerėjęs, au
tobusai, kuriais Antanas prieš 
tai važinėjo į universitetą buvo 
daug blogesni, lyginant su tais, 
kuriais jisai dabar važiuma. 
Peržvelgė jisai visus keleivius, 
norėdamas rasti bent vieną iš 
savo miestelio, bet kaip tyčio
mis nebuvo ne vieno pažįsta
mo, taip tylėdamas jisai parva
žiavo į savo gimtąjį miestelį. 

•Gimtasis jo miestelis buvo šiek 
Jok persitvarkęs, paaugėjęs, pa- 
grožėjęs, gerų konjunktūrų lai
kai daro teigiamą įtaką, pagal
iojo Antanas.

1'eiepųu.Aj

Mrs. Auna Milburn iš 
Seattle, Wash., irgi nori bū
ti prezidentu. Ją remia Na
tional Greenback partija.

Jisai, t. y. tas viršininkas įsi
vaizduodavo, kad jisai yra di
delė valdžios dalis, todėl jo bu
vo toksai noras, kad visus tuos 
žmones, kuriuos valstybės orga
nai pasmerkia kalėti, kad juos 
pasmerktų ir visi krašto gyven
tojai. Matydamas, kad tėvai tą 
savo kalinį taip maloniai pri
ima, jam pasirodė, kad čionai 
valstybes įstatymai ne visai vei
kia.

Antanas pasisveikino ne tik
tai su buvusiu viršininku, bet ir 
su čia esančia jo žmona — po
nia viršininkiene nepabučiavo 
rankos.

, —Na, pani, Antoni, turi būti 
daugiau jau nepolitikuosi ■— 
sako viršininkas.
. —-O, kas tai yra politika, pa
gal tamstos, pone viršininke 
leksikoną, — klausia Antanas, 

mano akimis žiūrint politika 
tai viskas, atsisakyti politikuoti 

atsisakyti kalbėti, atsisakyti 
viso savo mokymosi įr žinoji
mo, ne pone viršininke, to aš 
bepadarysiu. •

—To niekas iš tamstos nerei
kalauja, bet tamsta, kad ir so
cialistas, bet prieš valstybę eiti 
tai jau negali.

—Blogai tamsta, pone virši
ninke, valstybę supranti, — aiš
kino Antanas, — remiantis tei
sės mokslo normomis, valstybę 
sudaro šie pagrindiniai elemen
tai: teritorija, gyventojai ir val
džia. Veiklus žmonės eina ne 
prieš valstybę, bet tiktai prieš 
trečią ir nepastovų valstybės 
elementą valdžią.

—Todėl valdžia ir čiumpa to
kius nenuoramas, kaip tamsta 
ir, kitus, — sako viršininkas.

cialistai viską padarys ir galų 
gale įgyvendins žmonijoje rei
kiamą teisingumą ir panaikins 
žmogaus išnaudojimą žmogu
mi.

Tokie Antano pasakymai la- 
l;5i nepatiko, kaip ponui virši
ninkui, taip ir poniai viršinin
kienei. Motina nusigando ir 
ėmė bijoti, kad viršininkas jo 
neareštuotų ir nepasodintų vėl 
atgal į kalėjimą. Viršininkams 
išėjus jinai savo smniį sako: 

■ —Sūneli, tų mano sūneli, su
simildamas, paklausyk tu jau 
manęs, — prašė jį motina, — 
ir neik prieš tą viršininkų val
džią, matai kokie jie galingi, 
turi tiek daug policijos.

—Nieko, mamyte, 
socialistai sąmoningi 
jie žino, ką jie daro,
tokiam vietos viršininkui, kuris 
baigęs vos keturias gimnazijos 
klases, jisai pats nežino kas tai 
yra valstybė ir valdžia, jisai 
tiktai žino, kad mėnesio pabai
goje turi gauti didelę algą ir už 
tai turi daboti savo ir kitų šil
tas vietas.—Nieko, ponas viršininke, to

kius nenuoramas čiupo 300 me
tų, bet galų gale atėjo ir jai 
galas. Atėjo ne tiktai Romano
vams, bet visiems pateptiesiems 
galas. Liko sukurta daug naujų 
valstybių išlaisvintos pavergtos! 
tautos iš jų despotiško rėžimo, 
reikia žinoti, pone viršininke, 
kad tai tų taip vadinamų ne
nuoramų, socialistų darbas. Jei
gu ir mes turime nepriklauso
mą valstybę tai tiktai todėl, kad 
viso pasaulio socialistai nuver
tė nuo sosto visokius pateptuo
sius šventus imperatorius. So-

na

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

... AMBULANCE ’'
DIENĄ IR NAKTį 1 :

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Kętvirtad., Penktadienį

4143 So. Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 3650

žmonės,
Žinoma,

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJ i^inUNE’

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

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
TKERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

Klausykite inusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

bu POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS:: 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

popiet ir 7—8

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
PHYSICIAN and SURGEON

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

i. JKreivas Akis 
Ištaiso

' Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

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

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso
Namų Tel.

DR. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 

fih. Sisanna, Slakis 
MoteĄ iF vaikų ligų gydytoja
6990 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

rsHtrS

~ COPit I0*o, NfiGOUCRAFT SSRVICG, INC.

• SAMPLER PATTERN 2570
No. 2570 — Išsiuvinėtas paveikslas.

I NAUJIENOS NEEDLECKAFT DEPT., No. 2570 |
11739 So. Halsted Si, Chicago, HL |

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No....------------|

I Vardas ir pavardė..—.........~..... —.... ...................   |

* Adresas......—...... —----- ----- ------------------------------------------------------ -----I

Miestas Ir valstija.............. ..............

Iš autobusų stoties Antanas 
Tęsia i drožė namo, nes galimai 
greičiau norėjo pamatyti savo 
namiškius, štai ir tas namelis, 
kur gyvena jo tėvai. Namas pa- 
iirodo, kad šiek liek susenėjęs, 
sienos lyg šiek tiek daugiau 
linktelėjusios ir stogas daugiau 
kerpėmis apaugęs.

—Sveiki, gyvi, — linksmai 
sveikinosi Antanas,—

—-Sveikas, sveikas, tu, mano 
mylimiausias sūneli, — motina 
.Atarusi tuos žodžius puolė prie 
savo sūnaus ir norėjo jį apglėb
ti taip, kaip buvo apglėbusi tuo 
met, kuomet jisai dar buvo jos 
mažas kūdikis.

Antanas pasisveikino su vi
sais namiškiais ir visų nuotaU 
ka pasidarė šventadieniška. 
Kaip tiktai tuo metu pas jo tė
vus buvo užėjęs žymus admi
nistracijos viršininkas užsaky
ti baldus. Tas viršininkas žino
jo, kad jų sūnūs baigęs aukštą
jį mokslą sėdi kalėjime už po
litiką. Viršininkui pasidarė, 
kaip ir nejauku, kad jisai pa
taikė ateiti į tokį momentą, ka
da jų sūnūs grįžo iš kalėjimo.

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių , 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną, 

ir Naktį

1

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

dintiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuii

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

• į I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARds 49083307 Lituanica Avenue

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsucki

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

Van T

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

Tek 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.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Jiyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS
MIZAROS PRAKALBOS APIE TAI KODĖL

*kos lietuvių prasikaltimų bu
vo labai daug ir visokių. Didc- 

. lis prasižengimas buvo musų 
i laikraščių, kurie rašė, kad So
vietų Rusijos kariuomenė, 
pirm atiduodant Lietuvai Vil
nių, ji buvo gerokai aptušti-

RUSIJA UŽGROBĖ LIETUVĄ
“Pats Su Savim Nesusikalba”

PITTSBURGH, Pa. — Teko Pasistengiau ir aš dalyvauti 
pastebėti garsinimus, kad LDS tose prakalbose, kad išgirdus 
apskrity birželio 20 d. Lietuvių kaip jaunuolis Keistutis Michel- 
Mokslo Draugystės svetainėje sonas ir Rojus Mizara aiškins
rengia prakalbas. Kalbėtojais Sovietų Rusijos kariuomenės 
busią: Keistutis Michelsonas— okupaciją Lietuvoj.
jaunuolis buvęs kandidatas į 
SLA Centro sekretorius praei
tuose rinkimuose ir R. Miza
ra ‘Laisvės’ redaktorius ir LDS 
Centro prezidentas”.

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

Atvykus į svetainę prakalbos 
jau buvo prasidėję. Kalbėjo 
R Mizara. Publikos buvo su
sirinkę koks šimtas žmonių ar 
daugiau. Ji daugumoje susidė
jo iš ščyrųjų komunizmo se
kėjų ir šalininkų, ir buvo su
mobilizuota iš visų Pittsburgho 
apylinkių galbūt specialiai 
šioms prakalboms.

Mizaros Aiškinimai

Kaip sakiau, aš jau buvau 
truputį pavėlavęs ateiti į pra
kalbas, tad prakalbų įžangos 
negirdėjau, bet tik apie tai 
parašysiu ką savo ausimis 

.girdėjau. Ir tai bus pakanka- 
įmas vaizdas Amerikos lietu
vių komunistų atsinešimo į 
Lietuvą šiame kritiškame mo
mente.

Radau Mizarą beaiškinant 
Amerikos ir Lietuvos lietuvių 
prasikaltimus Sovietų Rusijai, 

Į dėl kurių ji turėjo pasiųsti Lie
tuvon savo raudonąją armiją 
ir ‘‘išlaisvinti Lietuvą ir lietu
vius nuo Smetonos priespau
dos.” O tų Lietuvos ir Ameri-

Duodam Paskolas ant
1-mųMorgičių

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

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus GBr &

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

2202 West
IFederal Savings CermakRd.

AND LOAN ASSOCIATION PmrArA ttt 
Of CHICAGO LH1LAUU, ILL.,

Telephone Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary
RAŠTINES VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 

Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

Naujieną Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDINQ, LOAN

VADINSIS

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

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

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

and
Loan Association

nūs. Mizara tikriausiais “fakj 
tais” savo klausytojus bandė 
įtikinti, kad Rusijos kariuo
menė, apleisdama Vilnių ne 
tik nieko neišvežė, bet atei
dama į Vilnių buvo atvežus 
duonos ir maitino alkanus to 
miesto gyventojus. O toks ne
teisybės rašymas apie tos ša
lies kariuomenę, kuri tiek daug 
gero jau buvo padarius Lietu
vai, pasak Mizaros, buvo nelei
stinas ir didelis prasižengimas 
iš Lietuvos pusės.

Kitas Lietuvos “griekas” tai 
tas, kad iš Lietuvos grįžę A- 
merikos lietuviai pasakodavo 
ir rašydavo nepalankiai apie 
Rusijos kariuomenės prastus 
aprėdalus ir blogą maitinimą. 
Tai dar ne viskas, Mizara savo 
klausytojams atidengė daug 
didesnę paslaptį; jei kas Lie
tuvoje drįsdavo pagirti Sovie
tų Rusijos kariuomenę, tie vi
si buvę sodinami į kalėjimus 
ir buvę žvalgybos kankinami.

Patys “Didieji” Lietuvos 
“Prasižengimai” '■

Ponas Mizara, kaipo tikras 
Sovietų Rusijos prokuroras su
skaitęs ir išaiškinęs mažesnės 
vertės Lietuvos prasikaltimus, 
permainė savo balsą ir rūsčiu 

tonu pradėjo aiškinti apie 
“kidnapinimą” rusų kareivių 
Lietuvoje, apie Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos slaptas sutar
tis. Matomai, Mizara, ir visi 
stalinčiai, neturi mažiausios 
abejonės apie Lietuvai daro
mų kaltinimų teisingumą. 
Jiems kiekvienas Maskvos žo
dis yra švenčiausia teisybė.

Visai užmiršta tie musu sta- c 
liūčiai, kad Japonija, pirm 
puolant Kiniją, darė visokius 
kaltinimus Kinijai, kad Italija, 
pirm puolant Etiopiją, taippat 
darė tai nelaimingai šaliai 
kaltinimus, kad pateisinus sa
vo puolimą.

Žinoma, nebūtų tiek stebėti
na, jei tektų girdėti daromus 
tokius šlykščius ir nepamatuo
tus Lietuvai kaltinimus iš ko
kio ten svetimtaučio lupų. Bet 
dabar—iš lietuvio. Tad ir kvla 
klausimas, ar ilgai mes tole
ruosime savo tarpe tokius sve
timai valstybei parsidavėlius, 
kurie nesiskaito nei su papras
čiausiu padorumu nei su tei
sybe.

Pats Su Savim Nesusikalba

Klausantis Mizaros kalbos, 
darėsi dvejopos išvados. Pra
džia kalbos sudarė įspūdį, kad 
Rusija siuntė savo kariuomenę 
į Lietuvą kaipo pabaudos eks
pediciją, dėl to kad Lietuvoje 
buvo ‘kidnapinami” raudon
armiečiai, kad jie buvo pajuo
kiami ir šmeižiami ir kad Lie
tuva sužiniai buvo sulaužius 
tą garsiąją “drąugiškumą ir 
nepuolimo” sutartį.

Bet toliau Mizara pradėjo 
aiškinti apie dabartinę Lietu
vos valdžią, kuri buvo sudaryta 
Sovietų kariuomenei atvykus 
į Lietuvą su tankais ir orlai
viais. Jis pasakojo kaip dabar 
Lietuvoje užviešpatavo laisvė, 
demokratija ir laimė, ir kad 
Rusijos kariuomenė paliuosavo 
Lietuvą ne tik nuo Smetonos 
priespaudos, bet ir nuo Hitle
rio pavojaus. Pasak Mizaros, 
Smetonos valdžia konspiravu
si parduoti Lietuvą Hitleriui. O 
kad ištikrųjų Smetona ruošėsi 
Lietuvą Hitleriui parduoti, tai 
Mizaros kalbos klausytojuose 
negalėjo likti mažiausios abe
jonės, nes tai buvo įrodyta 
“neužginčijamu faktu”, kad 
Smetona yra pabėgęs pas Hit
lerį.

Paprasta logika visai ką ki
tą sako apie Smetonos pabė
gimą. Kur Smetona galėjo ki
tur bėgti, jei ne į Vokietiją? 
Juk dabartiniu laiku iš Lietu- 

Jvos pabėgti kitur ir negalima

Dykai Įdėjimas
į bile vieną namą, dviejų arba trijų šeimy
nų, kurie vartoja Edison patarnavimą.

Šaltesnis virimui... 
gardesnis maistas

Westinghou$e 
Electric
Pečius
© Jums ir jūsų šeimynai patiks vė

sus su elektra virimas. Mainykit 

savo seną pečių į šį puikų, žema 

kaina Westinghouse Electric Pe

čių ...ir atsiminkite, kad kaina už 
elektrą virimui, vidutiniame Chi-

f

cagos name tik .$2.18 į mėnesį.

Štai visi įrengimai
• Trys viršuje units su 5 

pavarymais
• 5 pavarymų karščio gilus 

well cooker
• Didelis kepimui pečius su 

dviem karščio pavarymais
• Nesu rūkstantis broiler pan
• Didelis sudėjimui indų 

stalčius
• Porcelinis enamel užbaigimas 

iš vidaus ir lauko

MAŽAS PRA
DŽIOS ĮMOKĖ- 
JIMAS

Kitus, su mažu 
mokesčiu už pri
statymą, mokėsite 
kas mėnesį su jū
sų elektros bilom- 
is.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

kaip tik pas Hitlerį arba pas 
Staliną, juk Lietuva su kito
mis šalimis nesusisiekia.

Tai šios dalies Mizaros kal
bos pasiklausius, tie pirmesnie- 
ji Mizaros pasakoti Lietuvos 
prasikaltimai Sovietų Rusijai 
netenka jokios vertes, nes su
sidaro įspūdis, kad rusų ka
riuomenė Vistiek butų atėjus į 
Lietuvą kad “išgelbėti” ją nuo 
Hitlerio. Išrodo, kad “drau
gas” Mizara pats su savim ne
gali susikalbėti, beteisindamas 
ir girdamas “draugo” Stalino 
pavergimą mažųjų tautų-

Tikrenybėje, plėšikavime ir 
pavergime mažųjų tautų ‘‘drau
gas” Stalinas nei kiek nesi
skiria nuo “draugo” Hitlerio 
ir tikrai apgailėtina, kad mu
sų Amerikos lietuvių tarpe ran
dasi tokių Mizarų ir Bimbų, 
kurie taip sunkiai dirba prieš 
Ijietuvos nepriklausomybę ir 
nori mus padaryti ištikimais 
Stalino karalystės piliečiais — 
arba vergais. —5. B.

AR JIESKAI 
DARBO?

j---------------SKAITYK KASDIEN------- —t

NAUJIENAS:
* IR TEMYK SKILTIS-------------

“REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
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Garsinkite^ “N-nose”

Ka Mano 
Skaitytojai:

Lietuva ir Stalinas

Vokiečiai maršuodami į 
Lenkiją jau buvo apdraskę 
Vilnių, o po to Hitleris pasišau
kė Staliną ir pasidalino pa
grobtą Lenkija. Stalinui pasi
rodė da permaža pusė Lenki
jos, tad jis sumanė pasigrobti 
visą Lietuvą, lyg tas čigonas, 
kuris prisiglaudęs prie ūkinin
ko, apnyko mainyti arklius.

Dabar Stalinas laukia savo 
frento Hitlerio; jis mano, kad 
jau taip susitvarkė su Lietuva, 
kad ji apgins bolševikus nuo 
nacių.

Bet kad Stalinui neišeitų 
kaip carui Mikei išėjo. Tas ir
gi visaip draskęs prieš socia
listus, bet kada teko socialistus 
šaukti į kariuomenę ir įduoti 
jiems ginklus, tai jie tuos pa
čius ginklus atkreipė prieš 
carą. Tada ir užsibaigė visa
galio caro laikai.

Nelaimingos tos mažos vals
tybės,—Lietuva, Latvija, Esti
ja. Jau ir taip skurdžiai gyve
na, o dar rusai užkrovė pusę 
milijono bolševikų užlaikyti 
ir dar priedui turi užmokėti 
už bolševikų karo medžiagas.

Joms vistiek reikės pražūti, 
bo neužilgo Stalinas vėl ką 
nors -sumanys ir užkraus joms 
ant galvų. —Vaičekauskas.

• Marąuetteparkietis Tho- 
mas Doyle per klaidą, vietoj 
vaistų^kosuliui, savo du metu 
dukrelei Ritai davė šaukštuką 
karbolinės rūgšties. Skystimas 
kūdikiui skaudžiai apdegino 
burną. Ji dabar guli šv. Kry
žiaus ligoninėj. Doyle gyvena 
ad. 2236 West 72nd Street.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Harrison prižiūrės 
svetimšaliu regis*

' traciją
WASHINGTON, D. C., lie

pos 7. — Rugsėjo 1 d. prasi
dės svetimšalių Jungt. Valsti
jose registraeja.

Earl G. Harrison, Philadel- 
phia advokatas, tapo paskirtas 
registracijų prižiūrėtoju. Ki
taip tariant, jis vadovaus re
gistracijai.

Šiuo laiku ruošiami klausi
mai, kuriuos registruojami sve
timšaliai turės atsakyti.

Apskaičiuojama, kad Jungt. 
Valstijose gyvena 3,600,000 sve
timšalių. Jų tarpe yra 16,000 
tokių svetimšalių, kure gyve
na kaipo vizitoriai (svečiai). 
Kai kurie jų yra pabėgę iš ša
lių, kurias užkariavo diktato
riai. Bet esama ir tokių, ku
rie atvyko j Jungt. Valstijas 
kaipo savo valdžios agentai. 
Pranešama, valdžia patikrins 
šitų svetimšalių užsiėmimą J. 
Valstijose.

Konfiskavo ginklus 
gabenamus Į J.

Valstijas
GALWAY, Airija, liepos 7. 

— Laivas Washington šiame 
uoste paima pasažierius, kurie 
vyksta į Jungt. Valstijas. Da
rydami patikrinimą pasažierių 
bagažo, vyriauysbės agentai 
Užtiko nemažai gniklų įvairių 
rųšių. Ginklus agentai konfis
kavo.
* Washington ruošėsi išplaukti 
kelionėn sekmadienį, liepos 7.
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Išpardavimą
Rakandų ir Radijų 

Didelė Nuolaida Už Jūsų
Seną Radiją

Lengvi Išmokėjimai

Zenith Radijo ir Phonograph 
Kombinacija. Pati automatiš

kai maino rekordus 
S585 — Kaina

$129.95
Nuolaida $40.00 ir 12 gražių 

rekordų dykai

Naujas Panešamas Radijo 
groja be prijungimo kada iš
siveži į laukus bet namuose 

galima prijungti prie 
elektros

Tiktai ZENITH TURI 
RADIORGAN

Jos.F.Budrik
Furnitūra House

3409-11 So. Halsted St.
BUDRIK ANNEX

3417-21 S. Halsted St. 
Del Gero Radio Sutaisymo 

Pašaukite
YARDS 3088

Žymus Budriko Radijo Programai 
leidžiami iš WCFL 970 k. Nedė
lios vakare 9 valandą
WAAF, 920 k. International Pot- 
pourri, 5:30 nedėliomis
WHFC, 1420 k. ketvirtadieniais, 
7 valandą vakare

Garsinkitės “N-nose”
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$5.00 per year outside of Chicago
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Užsakyme kaina:
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Pusei metų 
Trims mėnesiams
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Permainos Francijoje

turės įvykti nesusipratimai. Negar- 
Hitleriui dar labiau tą įsitikinimą

Kai maršalas Petain sudarė Francijos vyriausybę, 
tai tuoj daugelis ėmį pranašauti, jog tarp buvusiųjų są
jungininkų netrukus 
bingas pasidavimas 
padidino.

Vos tik prieš kelias savaites Anglija ir Francija su
dėjo pažadus, jog drauge kariaus iki galo ir atskiros tai
kos nedarys. Tačiau 
jokių ceremonijų sulaužė. Ji be sąlygų pasidavė Vokieti
jai ir sutiko jai pavesti savo laivyną bei karo lėktuvus, 
žodžiu, sutiko atiduoti Hitleriui galingus ginklus, ku
riuos jis butų galėjęs atkreipti prieš Angliją.

Tiesa, Hitleris pasižadėjo Francijos laivyną inter
nuoti ir jį nenaudoti prieš anglus. Tačiau nėra reikalo nė 
aiškinti, ko verti yra tie pažadai. Juo labiau, jog iki šiol 
Hitleris savo pažadus vieną po kito sulaužė.

Anglija, žinoma, negalėjo žiopsoti ir laukti, kol 
Francijos laivynas pateks i nacių rankas. Ji pasirūpino 
tą laivyną paimti į savo kontrolę. Dalis laivyno liko su
naikinta.

Petaino vyriausybė tuos pažadus be

Tas Anglijos žygis privedė prie to, kad Petaino vy
riausybė nutarė nutraukti ryšius su savo buvusia sąjun
gininke. Be to, visai galimas daiktas, jog netrukus Fran- 
eija atvirai rems Hitlerį ir padės jam vesti karą prieš 
Angliją.

Štai laikraščiai., praneša, jog yra šaukiamas Franci- 
jos parlamentas, kuriam ^busiąs pasiūlytas naujos konsti
tucijos priėmimas. Tos konstitucijos projektas esąs labai 
artimas fašistų ir nacių skelbiamoms doktrinoms. Vadi
nasi, yra siūlomos tokios reformos, kurias priėmusi 
Francija atsidurtų totalinių valstybių skaičiuje.

Jau dabar Petaino vyriausybėje labai svarbų vaid
menį vaidina Lavai, aiškus fašistų šalininkas ir Anglijos 
priešas. Jis ir jo vienminčiai dar labiau įsigalės, jei bus 
priimta nauja konstitucija. O tąsyk visai netektų stebė
tis, jei fašistinio elemento valdoma Francija teiktų viso
kios rųšies paslaugą Hitleriui ir Mussoliniui, kad tuo bu- 
du galėtų užsitarnaiiti susimylėjimo ir diktatorių.

Jau laimina

KAM VEIDMAINIAUTI?

Vilniaus patamsiai
RAŠO, KAS JIEMS ĮSA

KYTA RAŠYTI

Jėzuitų leidžiamas Romoje “Civilta Catolica” laik
raštis jau atvirai pradėjo raginti katalikus, kad jie ka
riautų prieš Angliją. Vadinasi, kad padėtų Hitleriui ir 
Stalinui įsigalėti Europoje.

Kai Mussolini siuntė kariuomenę Etiopijai užkariau
ti, tai katalikų vyskupai laimino kareivius tam žygiui. 
Matyti, tais pat keliais Italijos katalikų dvasios vadai 
jau eina ir dabar.

Turkijos eile
Padaręs operaciją Rumunijai, Stalinas dabar nukrei

pė savo žvilgsnius i Turkiją, su kuria iki šiol palaikė la
bai draugiškus ryšilus.

Kai reikėjo Pabaltijo valstybes okupuoti, tai buvo 
“atidengtas” kažkoks slaptas tų valstybių tarpusavis su
sitarimas, nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą, šį kartą 
Maskva pasiryžo pasinaudoti “draugo” Hitlerio paslau
ga, būtent, paskelb tais nacių dokumentais, kad busią 
Turkija dariusi sumoksią su sąjungininkais pulti Kau
kazą ir bombarduoti aliejaus laukus.

Kiek galima spręsti, betrukus Turkija susilauks ul
timatumo ar ko noifs panašaus į tai. Mat, Stalinas dabar 
yra labai susirūpinęs “išlaisvinti” iš turkų Dardanęjus ir 
labiau įsitvirtinti juodojoje Juroje.

Atrodo, kad Europoje pradeda įsigalėti pilnas geng- 
sterizmas, kuris yrį pasimojęs visiškai sudraskyti ir su
naikinti mažąsias valstybes.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje seimas, kuris buvo laiko
mas Chicagoj e, priėihė rezoliu
ciją Lietuvos klausiniu. Rezo
liucija skamba taip:

“SLA. 41-mas seimas, su
sirinkęs Chicagoj, birželio 
24—29 dienose, 1940 metais, 
Morrison viešbuty,, ir apsvar
stęs susiddriusią pddėtį Lie
tuvoj, pareiškia sekantį: 
“Kadangi Sov. Rusija, oku
puodama Lietuvą sulaužė 
anksčiau padarytas nepuoli
mo ir tarpusavinės apsaugos 
sutartis tarp tų dviejų vals
tybių, ir

“Kadangi okupuodama !
Lietuvą, Sov. Rusija pažeidė' 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
uzurpavo teisę diktuoti kokia 
valdžia turi būti Lietuvoj ir 
kaip Lietuva privalo tvarky
tis viduje, ir

“Kadangi MaskVos pastan
gomis Lietuvoj norima įvesti 
tokia valdžios sistema, kuri 
nesutinka su lietuvių tautos 
troškimais
tdd atsižvelgiant į tai, — te- 
biina nutarta:

I .
“1. Kad šis seimas griežtai tautas” buvo kitoks ir todėl vi- 

pasmerkia Lietuvos nepri- sbkife Ahdruliai, Pruseikos, 
klausomybės pažeidimą kari- Bihibos ir jų kompanija iš ki
ne Sov. Rusijos okupacija ir tokių “notų” giedojo. Jie buvo 
tiesioginį diktavimą iš Mas- labai karingai nusiteikę ir rei- 
kvos kas ir kaip 
Lietuvos kraštą.

“2. šis seimas 
visus Amerikos 
ypatingai susivienijimo na-llio 1 d. 1939 m.): 
rius, ragindamas juos budėti 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės sargyboje ir teikti 
visą galimą pagalbą išliuoša- 
viinui musų tėvų krašto nuo 
svetimos, militarihės okupo- 
cijos.”'” 1 A * 1
Kiekvienas, kuris moka skai

tyti ir suprasti tai, ką skaito, 
turės pripažinti,-jog toji rezo-l 
liucija yra nukreipta prieš So-| 
vietų Rusiją. Ji smerkia Mas
kvą už tai, kad toji sulaužė 
anksčiau padarytas sutartis ir 
faktiškai okupavo Lietuvą. O- 
kupavusi Lietuvą^ Maskva pra
dėjo ir šeimininkauti kaip na
mie: prisiųsti komisarai diktuo
ja, kaip LietūVa turi bliti tvar
koma ir kas ją turi tvarkyti. 
Tokiai padėčiai susidarius, aiš
kus daiktas, jog Lietuva nebe
teko savd nepriklausomybės.

Bet štai ką teigia “Laisvės” 
koinunaciai:

“Visi Lietuvos priešai labai 
apsidžiaugė, kad ^Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje sei
mas pasmerkė Lietuvos nau
ją vyriausybę ir perversmą 
Lietuvoje. Seimas taipgi pik
tai išjphido Sovietų Sąjungą J 
kuri padėjo Lietuvos žmo
nėms išgelbėti savo valstybės 
ncpriklaūšomybę ’ii’ atsikra
tyti nuo tiroiiiško sirietoni- 
nid jungo”.
Taip gali elgtis tik šarlata

nai, kurie visiškai su jokiu pa
dorumu nesiskaito. Nepaskelbę 
rtzoliu’cijos turinio, tie šarlata
nai sako, kad “seimas pasmer
kė Lietuvos naują vyriausy
bę”... O tud tarpu rezoliucijoje 
niekur liauja vyriausybė nėra 
smerkiama!

Pasirodo, kad Maskvos smer- 
kiftiaš dabai* yra tolygu Lietu- 
Vos’ smerkimui, vadinasi, “Lai
svės” komuiiaciai laiko Lietu
vą Stalino IrripeHjOs dalimi!

Jeigu taip, tai kuriems ga
lams jie veidmainiauja ir sapa- 
lioja apie kažkokią nepriklau
somybę, kurią išgelbėjusi rau
donoji armija.

Jeigu okupacija y ta nepri
klausomybės išgelbėjimas, tai 
Hitleris “išgelbėjo” Norvegijos, 
Danijos, Čekoslovakijos, Olan
dijos, Belgijos ir Austrijos ne
priklausomybės.

’ i

Savo laiku lietuviuose buvo 
labai populiari komedija vardu 
“Knarkia paliepis”. Panašią ko
mediją dabar diena iš dienos 
vaidina musų korrtUnaciai, ku
rie “knarkia” jiagal Maskvos 
įsakynią. Kitaip sakant, jie rašo 
tdi, kį jiems padiktuoja Mas
kva. >

Dabartiniu laiku komunacių 
mėgiamiausias arkliukas yra 
Amerikos nesikišimas į karą. 
Jie baisiai yra susibupinę, kad 
kartais Roosevelto administra
cija neįveltų Amerikos į karą 
su Hitleriu, kuris yra pasimo- 
jęs Visą pasaulį dominuoti. Jie 
veda agitaciją už tai, kad Ame
rika laikytųsi visiško neutrali
teto ir jokios pagalbos Anglijai 
neduotų. Matykite, pagalbos 
teikimas anglams gali Hitler 
užrūstinti ir privesti prie karo.

Tai dabartinis komunacių 
nusistatymas, kurį savais sume
timais diktuoja Maskva. O ką 

I Maskva diktuoja, tai visi ko- 
ir demokratija, | munacių papūgos kartoja.

Visai kds kita buvo prieš me
tus laiko. Tąsyk Maskvos “dik-

turis už moters nužudymą, šu
linyje prigirdymą jau buvo 
jausmę atlikęs. Jisai kurį lai
tą gerai vertėsi ir ne vienam

rie atlieka juodus darbus.
Bet... kol kas vis dar gyve

na savotiška Vilniaus romanti
ka ir nėra linkę tikrovei drą
siai į akis pažiūrėti. O tie visi 
gyvenimo padugnės tipai tipe
liai naudojasi proga ir drums
čia ramybę. Lygiai taip kaip

yra suteikęs Lietuvos dirbtiną Vilnius apsivalė nuo gatvės el- 
>asą. lokio paso kaina išpra- g^tų, jisai taip pat turėtų apsi- 
džių siekė net kelių šimtų litų, j \-alyti ir nuo visokių gatvės 
o paskui jo vertė nukrito. Iki agentų, kurie kartais net savo 
kelių dešimčių litų. išorine išvaizda labai imponuo-

lOkiais dirbtinais pasais jau ja Laikas stverti ir tuos ponai- 
iie vienas Lietuvoje įsitaisė h' čius ir poniutes už apikaklės ir 
Čia kaipo pilnateisis Lietuvos patalpinti tenais, kur jiems tik- 
piliėtis verčiasi suktais darbais. ra v,eta yra gyventi.

Čia visai netektų paišinti ku
riai tautybei jie priklauso, ar 
kuriam luomui. Jie visi vienodi 
ir visi verti didelių bausmių.

Taip, Vilnius iki šiol turi sa
vas patamsius!

vienas 
ir vos

mažu

turi valdyti kalavo, kad Amerika dėtųsi į 
sąjungą prieš agresorius.

atsišaukia’į štai kaip “giedojo” V. An- 
lietuvius, o drulis “Vilnies” Nr. 128 (birže-

“Vadinti Kinijos karą prieš 
Japoniją, ar Ispanijos karą 
prieš Hitlėrį ir Mussolinį im
perialistiniu karu, tai visiš
kas politinis aklumas, arba 
tikslus akių dūmimas.

“Ir kinai kariauja už savo 
šalies laisvę, nepriklausomy
bę, ir ispanai už tai kariavo.

“Jei naziai puls Lenkiją, 
lenkų kova irgi bus kova už 
šalies laisvę, už šalies nepri
klausomybę.”
O kiek toliau, jis rašo:

“Už Amerikos nesikišimą, 
už jos nesidėjimą sąjungon 
prieš agresorius, stoja patys 
didžiausi Amerikos reakci
ninkai — Hėarstas, Hooveris, 
Garheris ir visas fašistinis 
elementas, kuris nori padėti 
Hitleriui ir Mussoliniui.”
At negalėtų dabar Andrulis 

paaiškinti, kokiu bildu jis ir vi
sa jo kompahija šiandien atsi
dūrė tarpe fašistinio elemento, 
“kuris nori padėti Hitleriui 
Mussoliniui” ?

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

Jų yra ir Kaune apsigyvenusių! 
ir visokiais bizniais besiverčian
čių. .

Reikalingas esi užsienių va
liutos suk į tą Vilniaus patam
sių kvartalą ir čia gali jos pirk
ti kokios tik nori.

Seniau už Amerikos dolerį 
net buvo mokama iki dvidešim
ties litų, o dabar jo vertė su
mažėjo iki devynių litų. Už an
glų svarą mokėjo iki keturias
dešimties litų, o dabar jau mo
ka ne pilnus trisdešimts litų.

Gatvėse tos valiutos supirki
nėtojai vaikštinėja smulkučiai 
žmonės, jie los valiutos su sa
vim neturi. Už jų pečių stovi 
dideli tūzai, kurie verčiasi to
mis suktybėmis. Šie gatvės tar
pininkai tik patarnauja ir 
savo tą darbą gauna atlygini
mą. Tikrieji valiutos spekulian-l užtikrinta apsauga kiekvienam 
lai sėdi gerose kavinėse, gyve
na prabangoje ir turi pažinčių 
visudse gyventojų sluogsniuose.

Valiuta spekuliacija Vilniuje 
, ir dalinai Kaune pusėtinai pra- 

plitusi. Policija su ja kovoti 
veik bejėgė. Jie turi gerų užta
rėjų, tie spekuliantai. Jie sun
kiai sugaunami. Tai vieni iš 
šlykščiausių šiuo metu Lietu
vos parazitų. Jie viską perka ir 
parduoda.

Vilniuje dar ir dabar verčia
masi visokia kontrabanda. Tie 
gatvių tipai palaidūnai kartu 
yra ir visokių slaptų pasilinks
minimo namų agentai. Policija 
jau vienus tokius namus apti
ko. Jos savininke buvo viena 
iš kunigaikščių kilmės lenkė. Ji 
suimta, jau kalėjime sėdi.

Standard Federal 
Savings and Loan 
Ass’n of Chicago

Atsargos Fonde Turi 
$372,517.18

Tiek pinigų Atsargos Fonde 
nei viena kita panaši finansi
nė įstaiga Chicagoje neturi.

Vien 
sargos

už 1000.00.
Tas

(lš LIETUVOS)
Giažlis Vilnius žiemos mėtų, 

kdip jisai skendi sniege. Įdomus 
Vilnius ib vasaros ihetu. Jį iš 
visų pusių Siipa žaliuojantieji 
miškai, kalvos, kulneliai. Nuo
stabi Vilniaus ndhių išorihė iš
vaizda. Ji atvaizduoja kelerių 
šimtmečių architektūros sti.ius.

Bet...
Tiesa, sakoma, kad ir rožes 

turi savo spyglius. Maža išimti
mi visi didžiuliai namai nepri
taikinti šių dienų moderninio 
gyvenimo reikalavimams. Re
tame name yra vonia, šiltas 
vanduo. Retas namas turi cen- 
tralinį šildymą. Nors Lenkija ir 
turėjo savo anglių iki valių, bet 
jomis senovės krosniai buvo 
šildomi.

Vilniaiis viešbučiai. Jų aps
čiai yra, bet mažutukai be ge
rų įtaisymų. Pirmos rųšies vieš
bučiuose nei viename nėra cen- 
tralinio apšildymo. Nei 
jų neturi šilto vandens 
tik po vieiią, kitą vonią.

Viešbučių kambariai
cinkai, be jokių patogumų, nors 
apytikriai švarus. Antros eilės 
viešbučiuose tarakonas — prū
sokas nuolatinis gyventojas, o 
kai kur ir blakė jaukiai jau
čiasi.

Lietuvos sanitdrijos orga
nams dabar daug darbo Vilnius 
apšvarinti, jo butus prideramai 
sutvarkyti.

Vilnius iš seno buvo garsus 
savo elgetomis. Jie čia jautėsi, 
kaipo koksai atskirus, neliečia
mas luomas. Jisai lyg ir buvo 
palaikomas , pamaldingiems 
žmonėms bažnyčias belahkan- 
kan tiems savo gailestingą širdį 
parodyti. Tie elgetos, tai buvo 
savo amato savotiški artistai. 
Jie įgudusiai mokėjo kietas šir
dis sugraudenti. Jų buvo visur 
pilna, o,, ypaę daug lies Aušros 
Vartais.

Ir štai dideliam vilniečių se
nų gyventojų nusistebėjimui tie 
visi elgetos iš gatvių dingo! Jie 
Visi suvaryti į prieglaudas ir 
gatvėje neturi teisės pasirodyti. 
Budri lietuvio policininko akis 
juos seka ir sučiupus varu va
ro į prieglaudą. Išpradžių dar 
jų vienur tai kitur pasitaikin
davo, o dabar Vilniaus gdtvėje 
elgeta retas svečias ir tasai sve
čias kuriam jau niekas nieko 
neduoda, nes visi žino, kdd jie 
priegludose gduna pilną aprūpi
nimą ! ; ,

Šimtai jų suvaryti į prieglau
das ir kaimuose patalpinti. El
getavo ne tik suaugę, elgetavo 
maži vaikai ir tie dabar išvež
ti į kaimus, pas ūkininkus, ar 
prieglaudose patalpinti, į mo
kyklas suvaryti.

Vilniaus gatvės jau be elge
tų! Be tų įkyrių .elgetų, kurie 
niekaih ramybės nedavė ir įžū
liai elgetavo, elgetavo ir kartu 
lėbavo, tvirkiavo.'

Apie Vilniaus clgėtas jau tik 
pasakos paliko!

Bet Vilnius turi dar vieną į-

ir

Teikia Žinias Apie Paren
gimus-.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą;

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

GERB. Naiijierių skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Garsinkitės “N-nose”

pat savo rųšies elgetos, ar pa- 
tvirkėliai, kurie tikrai šlykščiai 
atrodo. Užsukite į žydų kvarta
lą. Čia veik prie kiekvienos 
krautuvės durų stovi visokio 
amžiaiis nuskurę, nuobradųs, 
akiplėšiški vyrai, barzdomis ap
žėlę, veidais nepraustais.I. 1

Vos spėsi pasirodyti gatvėje, 
tai jie, kaip musės ant medaus 
apspis ir siulysis visokiais pa
tarnavimais. Kur tik nori jie 
tave nuves, tau patarnaus ir su
tik visokius juodus darbelius 
atlikti, štai tu neturi Lietuvos 
paso, tai tuoj čia .pasisiūlys pa
tarnauti, surasti tokias konto
ras, kurios tokiu suktu darbu 
verčiasi. Nori užsienio padirbtą 
pasą gauti — prašau ir jį gau
si tik mokėk pinigus.

Vien tokių kontorų jau su
rasta, jos dalyviai šuimti ir į 
kąlėjimą padėti. Tos kontoros 
vadas buvo vienas žmogžudžių,

............. ...............................................  ■ .r ■- ...... ...............................  ■

tik nuo naujų metų At- 
Fondas padaugėjo $70,-

Atsargos Fondas yra

dalininkui Standard Federal 
Savings and Loan Association 
of Chicago.

Apart to, kaip žinia, kiek
vieno asmens pinigai yra 
drausti iki $5,000.

žodžiu, nėra saugesnės 
tos pinigams, kaip šioj

lietuvių finansinėj

laidunų, naktibaldų, paprastai 
tariant žulikų! Tiems visiems 
parazitams butų žymiai sun
kiau gyventi, jei ne šie gatvės 
agentai, tie tariami krautuvių 
patarnautojai, kurie diena iš 
dienos gatvėse slankioja. Šie 
agentai siūlų siūlais riša tą pa
dugnės gyvenimą.

Į tą šlykštų darbą netiesiogi 
niai yra įtrauktų ir tokių žmo
nių, dėl kurių reputacijos rodo
si visai netektų abejoti. Per 
tuos agentus visokie svetimša
liai, pasaulio perėjimai čia 
niuje net turtą 
dais įsigijo.

Jau gerai yra

svctimais
Vii- 
var-

kad 
nejudinamam 

turtui, kaip žemei ir namams 
reikia gauti leidimas, bet ir čia 
visi teisėti keliai apeinami. At
siranda tokių šabcsgoj, kurie 
sutinka duoti savo vardą, buk 
jų vardu tasai turtas perkamas. 

Taip, Vilniuje dar daug viso
kį ųsuktybių esama. Policija 
turi darbo.

Pirmoje eilėje Vilniuje, o gal 
ik Kaune tektų išaiškinti iš ko
kių lėšų gyvena tie, kurie per 
dienas sėdi kavinėse, nieko ne
veikia ir sočiai, palaidai gyve
na. Tektų patikrinti jų pragy
venimo šaltinius.

sbkių šunybių butų atidengta ir 
daug ašmenų į šviesą butų iš
vilkta. Tik tuomet paaiškėtų, 
kaip gyvena, kai kurios poniu
tas, ponaičiai, kur jie suranda 
lėšas savo prabangiškam gyve
nimui.

Kaimaš skundžiasi neturįs 
darbininkų žemės darbams, o 
čia Vilniuje ir dalinai Kaune 
knibžda kavinės įsipenėjusių 
gonaičių, kurie linksmai dienas 
leidžia. Vilnius tokių landynių 
dar daug turi, jo gatvės dar 
knibžda visokiais agentais, ku-

ap-

did-

ir nestebėtina, kad
Federal Savings and

žiausioj 
ištaigoj.

Užtai 
Standard
Loan Associat:on turi dalinin
kų ne tik Chicagoj, bet ir ki
tuose dideliuose ir mažuose 
miestuose. Mažos ir didelės 
mos ir pavieniai asmenys, 
siunčia pinigus paštu.

Pasitikėjimas žmonių

pri-

šia 
įstaiga yra didžiausias. Jie ži
no, kad jų pinigai šioj finan
sinėj įsta.goj yra tikrai apsau
goti ir neša gerą nuošimtį.

Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chi
cago, net depresijos laikais, iš
mokėjo dividendus, lai yra re
kordas. Ir apie tai visi žino, 
kur.e tik turi finansinių rei
kalų su Šia įstaiga.

Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chi
cago žymus 
“Naujienose” 
linti metai.

Linkiu šiai
vių finansinėj įstaigai dar di
desnio pasisekimo.

Skelbimas telpa 
kasdien jau ke-

didžiaūsiai Lctu-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

LITHUANIANS
THEy ADE 900,000 
STDONG OVED HEBE 

Are They Eafing Food. Wearing
Ciothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
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Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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MILIJONAI ŽMONIŲ BE TĖVYNĖS
Lietuvą yra užplūdę tukstan- gis jų reikalingi pašalpų, 

čiai buv. Lenkijos pabėgėlių. 
Daugiausia bent iki šiol jų bu
vo susispietę Vilniuje ir kituo
se Rytų Lietuvos miestuose, da
lis Kaune ir kt. Dabar didelė 
dauguma karo pabėgėlių išvy
ko atgal į savo tėviškes: kas į 
SSSR užjmlas buv. Lenkijos 
sritis, kas į gen. guberniją. Tie 
žmonės vėl grįžo į savo šeimas, 
vėl galėjo susitikti su savo ar
timaisiais, pažįstamais, kaimy
nais ir kt. Nors daugis jų, gal 
būt, atrado savo tėviškes karo 
nunioktas, bet vis dėlto grįžo į 
tėviškes, kurios taip kiekvie
nam mielos, malonios.

Bet juk nepalyginamai dau
giau žmonių šiandien, kad ir 
labiausiai norėdami, į savo tė
vynę, į savo tėviškę, pas pažįs
tamus ir artimuosius grįžti ne
gali. Jų yra tuksiančiai, šimtai 
tūkstančių, milijonai. Jų yra iš 
įvairiausių tautų — lenkų, suo
mių, norvegų, rusų, armėnų ir 
kt.

Kiek iš viso bu v. Lenkijos 
gyventojų dėl karo turėjo ap
leisti savo gyvenamąsias vietas 
ir ieškoti prieglaudos svetimo
se valstybėse, tikslių žinių nė
ra. Tačiau jų gali būti daug 
šimtų tūkstančių.

SSSR-Suomijos karas vėl da
vė nemaža pabėgėlių. Dar tam 
karui tebevykstant daugis šuo 
mių apleisdavo savo tėvynę ir 
išsikaldavo Švedijon. Ypač ne
maža buvo perkelta moterų ir 
vaikų. Bet to karo pabaiga 
ypač daug davė žmonių, nete
kusių savo tėviškių. Kaip žino
me, perleistąsias Sov. Sąjungai 
Suomijos sritis apleido beveik 
visi gyventojai. Iš Karelijos są
smaukos ir Kuoląjervi srities 
išsikėlė iš viso per 450 tukst. 
suomių. Tiesa, tie gyventojai 
atsikėlė gyventi į Suomiją, į sa-
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. , aAUJIĖNU-ACME Tah obLto
Francuzijos laivyno Brctagne tipo laivas, kuris buvo paskandintas susikirtime su Anglijos laivynu 

Viduržemio juroj. Anglai užgriebė didžiumą Francudjos laivyno ir daugelį, laivų paskandino, kad jie ne
patektų į vokiečių rankas.

tačiau jie neteko savo tėviškių, 
jie neteko savo namų, savo

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHERT METAI. CO.

3216 S. tu • i i' 4965
Stogus, rinas. Btog.^r.gius ir 
f sienų apmušimu.-,

Taisome cei k^.Titnaujmame bet 
Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Tel. CICERO 5306

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kante r
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholešale
4707 S. Halsted SL

Tel. Boulevard 0014

EB?

į

Žmonių be tėvynės skaičių 
ypač padaugino dabartinis ka
ras. Daugiausia žmonių be tė
vynės per šį karą davė Lenki
ja. Praeitųjų metų rugsėjo mė
nesį, griūvant Lenkijos valsty
bei, lenkai, kariai ir civiliai gy
ventojai, bėgo į įvairias kaimy
nines valstybes, kur kam arčiau 
buvo, kur kam patogiau. Len-

kių, kur viskas buvo taip ži- 
įtoma, taip artima, taip miela.

Šiam karui besiplečiant, vis 
daugiau ir daugiau žmonių turi 
iietekti savo tėvynių ir kaip 
bėgliai ieškoti prieglobsčio sve
tur. štai neseniai, o ir dabar 
dar, daugis norvegų turėjo

manijoj, Vengrijoj, Slovakijoj, 
Lietuvoj, Latvijoj. Kariškiai in
ternuoti, tebelaikomi šiandien 
ir bus laikomi iki karo pabai
gos. Civiliniai gyventojai kas 
kur galėdami prisiglaudė. Dau-

Olandiją ir Belgiją, reikia ti
kėtis, kad ir iš tų valstybių 
tūkstančiai gyventojų bėgs į ki
tas šalis, palikdami “Dievo va
liai” savo turtą, pažįstamuosius, 
palikdami savo tėvynę.
Tai šio karo nelaimingieji. Ir 
kas galėtų žinoti, kad tai nėra 
tik pradžia...

Nuostabi Knyga Apie 
Dusuli-DYKAI

Dykai knyga, tik k!> iftėjusi, iškelia labai 
svarbiu žinių dusulio bei briancialio kosulio 
aukoms. Prašykite kopijos šiandien. j<ii du
sulio antpuoliai trugdo miegų, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—Joi' kosi ir Šniokšti, ftet Ir 
jei butum per metus kankihcsls ir beVilties 
išgyti. įsigykite šių knygų. Ji atidarė palai
mos duris tūkstančiams—ji rali tai padaryt* 
ir jums! Nesiųskit pinigų. Nėra prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks jums visiškai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni, rašyk šianėien. 
NACOR 8319-F State Life Bldg., 
Indianapblis, Indiana.

VICTOR BAGDONAS 
LOtAL & LONG tflSTANCE 

MOVING
Perkraustdm 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 SL
Šaukit Tel. VIČTORY 0066

Tačiau žmonių be tėvynės at
sirado ne vien tik šio karo lai
kais: jų jau ir prieš karą butą 
milijonų. Iš kur jie, kas jie? 
Oi, tai įvairių tautų ir net įvai
rių rasių žmonės. Tai rusai, 
graikai, armėnai, žydai, ispanai 
ir kiti.

Kilus rusų revoliucijai ir į- 
vykus komunistiniam pervers
mui, šimtai tūkstančių rusų bė
go į Turkiją, į Prancūziją ir kt. 
Iš viso, kaip apskaičiuojama, 
dėl revoliucijos pabėgo apie ll/ž 
thil. rusų. Tūkstančiai jų susi
spietė kaimyniniuose kraštuose, 
neturėdami jokių pragyvenimo 
šaltinių. Ne visur beišsigalėta 
juos tinkamai aprūpinti ir su
šelpti. Skurdas ir badas ėmė 
skverbtis į pabėgėlių tarpą. Per 
pildytose pabėgėlių stovyklose

net apidemijomis plačioms 
apylinkėms. Ir šiandien, praė
jus jau beveik 23-jiems me
tams, rusų pabėgėlių mes' gali
me apsčiai užtikti daugelyje 
Europos valstybių —- Prancūzi
joj, Jugoslavijoj, Latvijoj ir kt. 
Vieni jų per tą, palyginti, ilgo
ką laiką prisitaikė prie aplin
kybių, susigyveno su padėtimi 
ir sau duoną uždarbiauja įvai
riausiais budais; bet kai kurie 
ir šiandien tebekenčia nemažą 
skurdą.

Čia gal bus įdomu pažymėli 
apie Naiiseiio, to didžiojo nor
vego, šiaurės ašigalio tyrinėto
jo, veiklą rusų pabėgėlių tarpe. 
Nansenas nuolat kėlė balsą, kad 
reikia susirūpinti pabėgėliais’ ir 
suteikti jieihs organizuotos pa
galbos. Pagaliau 1921 metais į 
tai atkreipė dėmesio Tautų Są
junga ir Nanseną paskyrė aukš
tuoju įgaliotiniu pabėgėlių rei
kalams. Dabar Nansenas ener
gingai ėmė veikti. Kadangi pa
bėgėliai buvo be pilietybės, to
dėl jie neturėjo niekur jokių 
teisių ir jokia valstybe jais ne
sirūpino. Nansenas išrūpino,

nų tautą turkai jau keletą kai
tų beveik tikra to žodžio pras
me skerdė. Kartkartėmis po di
delių skerdynių nelaimingos ar
mėnų tautos bepalikdavo tik li
kučiai. Po Didžiojo karo vėl į- 
vyko nuožmios armėnų skerdy
nes, nes armėnai kitų atgijusių 
tautų pavyzdžiu taip pat norė
jo išsikovoti savo tautai dau
giau laisvės. Saugodamiesi nuo 
paskerdimo armėnai bėgo į kai
mynines valstybes. Nemažas jų 
skaičius 
Siriją ir

, i jyu.i vrci <x. vi

Dainuos Lietuvių Vyčių sėdėjo irgi

k t.

Toliau

į Prancūziją,

& Policija lengvai pašovė 
22 metų jaunuolį, Domi niek 
Corso, kai užtiko jį beplėšiani 
butą, adresu 4345 N. H ordinų 
avenue. Jisai neseniai buvo 
paroliuotas iš kalėjimo, kur 

už apiplėšimus. 
Corso gyvena ad. 1149 Larrn- 
bee street.

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ
Vynai-jLikieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelf Rd.
CICERO, ILL.

ini- 
va- 
vėl

tėvynės dėl politinių ir rasinių 
persekiojimų. 1923 metais paė
mus Italijoje valdžią fašistams, 
daug antifašistų, demokratinių 
įsitikinimų žmonių, bijodami

(daugiausia Prancuzijon). Ita
lai demokratai,
Prancūzijoje, kiek sąlygos lei
do, stengėsi kovoti
režimu jų tėvynėje, Italijoje. Jų 
dalia gyventi ištremtiems iš tė
vynės nepavydėtina.

Choro Merginų Trio, 
Smagi Muzika, 
Įdomybės

šiandien, antradienį, 
skambėjus 7-tai valandai 
karo, radio klausytojai ir
turės malonumo pasiklausyti 
gražaus, turtingo ir naudingo 
radio prograino, kuri regulia
riu laiku transliuoja Pcoplcs 
Furniture Company iš stoties 
WGES.

Šios dienos prbgramo išpil
dyme tai-pe kitų gerų talentų, 
dalyvaus Vyčių Choro daini-

of

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsilus cn
Išima UŽ      *IO.OU 
PRABŲ VIMAS ern n n
Ligoninėje .............. ^OU.UU
RAUDONGYSLIŲ rtfl
Išėmimas ir Lįgon. 
REUMATIZMAS Art
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaininacija g 4 f) A
ir vaistai .................. *LUU
DOUGLAS PARK IIOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

gyvendami

s n fašistą

Lukas, Joan Balčiūnaitė, Phyl- 
lis Pcčiukaitū, kurios padai- 
nuds daug gražių liaudies dai
nelių ir rinktinų kompozicijų. 
Smagi muzika, svarbus ir įdo-Į 
mus pranešimai duos naudos 
if malonumo kiekvienam šio.
prograino klausvlojui. Nepa- u'kt

mirškite. —Rep. xxx G2ifsiiikitės N -nose

KIDNEY STAGNATION 
IŠ W08SE THAll

CGHSTIPATIOH!
Becauss Ws Treat Cpnstipatioh at 

The Onset, Whl!e We Neglect 
Our Kldnsys indafinate.y

No other organ in your body ls
more importance than your kidneys. For 
In yotir kidneys there are nine million 
tubes whi<įh mušt work day and night to 
filtjer the fluide apd kcep the system freo 
from ivastes, acids, poisonp which, if per- 
ndtted įo remaln, m»y cause serious kidney 
and bladdfer troubles.

It is tio wondor then that Nature 
oftenę calls for help to clean out the 
kldnėyB. Šo If you are troubled with 
ęjttlng-Up-Nights, Leg Pains, Backache, 
Nėrvous Headache, Dizzines or Lobs of 
Energy, due to functional kidney disorders, 
try KIDANŠ, the farnous kidney remedy, 
w,hięh aids Nature to flush out the kid
neys, to filter all ivastes, to prevent kid
ney stagnation.

KIDANS is Safe and Reliable. Thou- 
eands report entire satisfaction. Taken 
according to directions. KIDANS will give 
splendid -results. Try KIDANS, Buy it at 
our Speclal Price Offer on two boxes. Ūse 
one box. If not satlsfied, return unopened 
box and GET YOUR MONEY BACK.

Ral st s Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840’“

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

Turtas Virš - - - - ■ $5,450,000.00
Atsargos fondas virš $360,000.00
Dabar Mokarhe 3^2% ^a"
dėtus Pinigus. Duodam pasko- 

amb 1 iki 20 m t.

LOAN ASSOCIATION of Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Vai. 9 Iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY
4192 ARCHE^AVfcNtjE

Tel VIRgiriia 1141

MĖI

f

KAM LAUKTI?
įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA
.k, »34-so

Dirbame puikias dantines pieitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Hue dantis, kurie labiadsia 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. 17Ž4 So. Ashland AVe.
TeL Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

į

liai yra apsigyvenę, suteiktų 
jiems šiokias tokias ribotas tei
ses. Pabėgėliams buvo išduoti 
specialus pasai, kurie buvo pa
vadinti Nanseno vardu, šian
dien įvairiose valstybėse galima 
užtikti daug žmonių, turinčių 
“Nanseno pasus”.

Nanseno veikimo dėka dau
gelis pabėgėlių gavo darbo, pa- 
piginimo pravažiuoti geležinke-

panaikintos,, ir jie išskirstyti po 
plačias apylinkes. Tuksiančiai 
žmonių be tėvynės, gavusių 
“Nanseno pasą” ir tuo būdu 
įsigijusių ben šiokių lokių tei
sių, ir šiandien yra dėkingi tam 
didžiajam vyrui, tiek daug 
labui pasidarbavusiam.

jų

ne 
Po 

Turkijos, kaip

tų paminėti ir žydus, kurių ga
na nemaža iš.. Vokieti jos, įsiga
lėjus čia nac.-socialistams, pa
bėgo į gretimąS) .valstybes ir Pa
lestiną. ( ; i

Pilietinis Ispanijos karas taip 
pat davė nemaža pabėgėlių. 
Nors gen, Franko, laimėjęs val
džią, ir paskelbė pabėgėliams 
tam tikrą amnestiją, tačiau vis 
dėlto ne visi pabėgėliai ta am
nestija galėjo pasinaudoti, ir 
taip gana daug ispanų pabėgė
tų — respublikonų ir šiandien 

dar* galime užtikti Prancūzijoj, 
<ur jie, gyvendami ištremti iš 
tėvynės, taip pat dažnai turi 
nemaža skursti. Pilietinio karo 
pabaigoje iš viso ispanų pabū-

Pirkite Anglis Dabar—Kainos Nukrito 
ALESAUSKAS & SONS 
7100 So. Talman Avė. 

Tel. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernu budu 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis.

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

iš stoties

Nansenui teko rūpintis 
vien tik rusais pabėgėliais. 
Didžiojo karo
Vokietijos sąjungininkės, teri
torija buvo žymiai apkarpyta. 
Daug žemių gavo Graikija. 
Tarp kitko, graikai buvo užė
mę ir Maž. Azijos vak. pakraš
čius palei Viduržemio jurą, 
Sihirną ir jos apylinkes. Pač-< 
mus valdžią Kernai Pašai (Ata- 
turkui), turkai pradėjo prieš 
graikus karą. Karas buvo nepa
prastai nuožmus. Nors graikai 
ir labai stengėsi, bet prieš skai- 
tlingesnius turkus atsilaikyti 
neįstengė. Turkai, nugalėję 
graikus, 1923 metais iš savo 
krašto išvarė visus graikus. 
Daugelis graikų Maž. Azijoj gy- 

Į veno jau tūkstantmečius: jų 
protėviai čia buVo atsikėlę dai’ 
senovės Grdikijbš žydėjiiho lai
kais; kai graikai kūrė čia savo 
nausėdijas. TUd bUdU visai tei
singai daugeliui graikų čia Maž. 
Azijos pakraščiuos, buvo ne tik 
tėviškė, bet ir tėvynė. Bet jie 
visi, daugiai! kaip įhilijo- 
iib, lltirkų blivd išvalyti; Visi tik 
graikai, žinohid; vyko Grdiki- 
jon. Bet čia juos visus sutal
pinti ir aprūpinti buvo nepa
prastai sunku, čia vėl padėjb 
Tautų S-ga: Nansenui ir jo j- 
SteigtajUm pabėgėlių tvarkymo 
biurui darbo buvo iki kaklo.

Beveik tą patį reikia pasa
kyti ir apie armėnus. Tik $a 

| BUt tdkfe škiltlliiias, kad drhiŠ-

ispanų be tėvynės tebėrh šian
dien, tikslių žinių nėra.

Čia visai neminėsime tų vals
tybių, kur dėl vienokio ar ki
tokio režimo yra buvusių pri
verstų emigruoti užsienin dau
giau ar mažiau gyventojų. De
mokratiniai kraštai pabėgėlių iš 
savo tėvynės visai nežino; pa-

kraštų, kur yra įsigalėjęs kitas 
režimas; dažnai imąs persekioti 
kitaip manančiuosius.

Ir štai šiandien vėl gyvena
me laikits, kai šimtai tūkstan
čių žmonių turi apleisti savo 
darnus ir bėgti svetur prie
globsčio ieškoti. Parašyti tie 
žodžiai skamba paprastai. 6 iš 
tibsų dažnai tai yra tragedija, 
skaudi tragedija. Noriht geriau 
ją suprasti, reikia įsijausti, tei
kia gyvenimiškai pagalvoti. 
Juk dažnam prišeina palikti 
Šeliiią, artimuosius — tėvus, 
vaikus, žmonas, vyrUš ir t.t. 
Kiek čia skausmo, kiek sdiikių 
pergyvenimų, kiek kaii'čių. Ir 
visa tai tik todėl, kad žihogus 
žnidgili ptr fukštaneiU’s ktiltu- 
toš niletų dar nteišmoko būti 
žinogUih, bet; anot rbmėhij 
priežodžio; vilkas ttebėra.

šis karas milijodUš žmbdių 
jati išBIOškė iš jų tėvynių, o 
milijonus dar išblaškys. “L.U.”

Garsinkites “N-nošeto

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1039 Mažas BUICK 4 dbrų sedan, radio, heater 
1038 Mažas RUICK 4 durų sedan, radio, Iieater ..... ..

Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ..........
PACKARD SĖNDAN su viskuo ......................

PONTIAC SEDAN su radio su heater ...........
OLDSMOBILE sedan su viskuo ......................

$695 
565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285 
365 
345 
165

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

1937
1936
1937
1936
1038 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............
1037 Mažas CHRYSLER SEDAN ..............................
1036 PONTIAC COACH, geram stovyje ..................
1037 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st.
1036 Mažas BUICK SEbAN, radio, heater ..............
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje ....
Visi autombbiliii pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

Milda auto sales
, 806 West 31št Street

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st St; skersai 31 gatvės north 

SHOW RObM 
RbMINIKAS KURAITIS, Savininkas

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

IšgirsH vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkites “N-nose

Karas uropoje
Jei norite žinoti apie kdbą ir kitus pasaulio 
/vykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” Via plbniaš ir didžiausias lietuvių 
diėtlfašliš AiheHkojė;
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 

$5,0(k Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar £<ekį siųskite:

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS'
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

NAUJIENOS
1739 So .Halsted SL, 
Chicago, III.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija



NAUJIENOS, Chicago, III, Antradienis, liepos 9, 1940

Kada ir kas įkūrė 
Raudonąjį Kryžių
Karas, badas potvyniai, že

mės drebėjimai, epidemijos — 
dažnos siaubingos viešnios 
įvairiuose kraštuose. Laikraš
čiuose skaitydami apie tuos 
rūsčius įvykius patiriame, kad 
į nusiaubtas sritis iš įvairių 
kraštų skuba į pagalbą Rau
donojo Kryžiaus organizacijos.

Kaip toji organizacija atsi
rado ir kas ją įsteigė?

1859 metais kariavo Pran
cūzija ir Italija su Austrija. 
Birželio mėn. 24 d. prie nedi
delio šiaurės Italijos kalnų 
miesto Salferino stovėjo viena 
prieš kitą dvi kariuomenės: 
150,000 prancūzų ir italų su 
400 patrankų ir 170,000 austrų 
su 500 patrankų. įvyko žiau-

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

(ialima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“ A. L. Balsas ”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

rios kautynės, po kurių Solfe- 
rino gatvės, apylinkes kalvos 
ir laukai buvo nukloti per 30,- 
000 nukautų ir 50,000 sužeistų 
kūnais.

Atsitiktinai kautynių srityje 
buvo ženevietis Henri Duna- 
nas,—bankininkas, labai pel
ningų garinių malūnų savinin
kas, turtuolis, labdarys, huma
nistas, daugelio švietimo orga
nizacijų veikėjas, pažįstamas 
su daugeliu to laiko žymeny
bių. Tai, ką jis pamatė prie 
Solferino, padarė jam šiurpų 
įspūdį. Vėliau savo atsimini
muose jis rašė: “tūkstančiai 
sužeistųjų buvo pamesti liki
mo valiai, be jokios medikalės 
pagalbos ir turėjo mirti, tuo 
tarpu jų gyvybę lengva buvo 
išgelbėti.” Dunanas aplinki
niuose miestuose ėmė organi
zuoti savanorius, daugiausiai 
mokyklų jaunimą, įsigijo daug 
tvarstomosios medžiagos, vai
stų ir karštai ėmėsi gelbėti su
žeistuosius. Begydant sužeis
tuosius Dunanui kilo mintis
sukurti tarptautinę organizaci
ją pagalbai kautynių laukuose 
teikti. Taip gimė Raudonasis 
Kryžius.

Dunanas užmiršo asmens 
reikalus, banką, malimus ir 
visas savo jėgas paskyrė savo 
svajonei įvykdyti. Siuntinėjo 
memorandumus ministrams, 
generolams, aukštiems dvasi
ninkams, ėjo pas aukštus as
menis, valdovus, įžymių laik
raščių redakcijas. Jo knyga 
“Atsiminimas apie Solferino” 
galima buvo rasti karalių ir 
žymiausių politikos bei visuo
menės veikėjų bibliotekose. 
Dunanas neilstamai dirbo sa

Al. ZhMJTE KĄ
; RAŠO

“KELEiVISP” i
• I

Ar žinai, kodėl vieni jį gt-
1 ia, kiti keikia, bet visi mėgsta 

•i skaityti7 i
v et Kunigai pasislėpę j j

■ t udi.n.oja, nors savo parapi
i ronnns IraiMžii, ji i ranka-
I nuimt.

Kelt iv}' žmonės mėgsta dėl 
.u uu jis niekam nepataikai** 
ia ' m ibijo teisybę skelbti.

Zimaiių muikintojub ir apga 
| iki... jisai lupa tie jokio pasi- 

•<at n* :•»!«-

'• ’ i.uia rasi visokių pa
<ai’in ų, pamokinimų, gražių 

•■•>. |"’»miŲ paveikslų ir žin ų
• auilo

Aairm.itP tik $2.00 metams
*<iresa? toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,
so BOSTON, MASS.

vo darbą. Jis važinėjo į Pa
ryžių, Londoną, Romą, Madri
dą, Petrapilį, patikimą žmogų 
nusiuntė į Vašingtoną, surado 
energingų draugų ir šalininkų. 
Buvo sudaryta iniciatyvinė 
grupė, kuri Ženevoje sušaukė 
pirmąją konferenciją “sužeis
tiems kariams pagalbą teikti”

Toji konferencija įvyko 1863 
m. spalių 26—29 d. Konferen
cijoje dalyvavo 17 valstybių 32 
delegatai. Konferencijoje pir
mą kartą ištarti žodžiai “Rau
donasis Kryžius”: vieno iš ini
ciatorių grupės dalyvių pary
žiečio gyd. Appia pasiūlymu, 
visi dirbantieji sužeistiems ka
riams pagalbos darbą turėjo 
dėvėti' ant rankovės raudoną 
kryžių baltame fone.. Tuo pat 
ženklu siūlyta žymėti tos orga
nizacijos tvarsliavą, neštuvus, 
lauko ligonines ir perrišimo 
punktus.

Spalių 29 d. paskutiniame 
konferencijos posėdyje visi 
konferencijos dalyviai buvo 
pasipuošę Raudonojo Kryžiaus 
ženklais. Ties estrada buvo 
pakabinta vėliava su ta pat 

‘emblema. Vėliavos pasirody-

Spausdinam.
I

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES

■ DR-M S-ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ttl. Canal 8500

3
ml.

%
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i
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NAUJIENŲ-ACME Photo 

WASHINGTONAS. — Gandai sako, kad demokratų 
partijos lyderis Jim Farley pasitrauks iš politikos ir įeis 
į sporto biznį. Jis paliksiąs, anot gandų, New Yorko 
Yankees baseball komandos prezidentu.

mą sutiko orkestro iškilmingi 
garsai. Taip pasveikintas tik 
ką gimęs Ratui. Kryžius. 1864 
metais taip pat Ženevoje įvy
ko antroji R. Kryžiaus konfe
rencija. Buvo paruoštas orga
nizacijos statutas, kuris su 
mažais pakeitimais ir dabar 
tebeveikia. Jame buvo nu
brėžtos R. Kryžiaus veiklos Ii- zės:

caino, — Veniet felicior aetas”, 
-- jiems reikštų: “Ateis eski
mų amžius...”

Pradėčiau pavydėti tiems eg
oistams. Bet visos šios svajonės 
greit man pasirodo klaidingos. 
Negaliu įsivaizduoti egoisto, 
kuris, būdamas toli nuo mu:.ų, 
valanda po va.andos, nepajaus- 
tų savyje sukylant ir ligi skaus
mingumo pasireiškiant totalinio 
savo saugumo bei skurdaus 
nuošalumo gėdos jausmą. Jis 
prarastų vienintelę paguodą, 
kurią mes dar turime šiem.s 
Įtempimo, netikėtumų ir sl.p- 
t'ybių savaitėmis... Mes vienu 
metu žvaigomės po visas pa
danges, matom miestus paskęs-

tolins slidinėjant juodame fo
ne. Gal būt, niekuomet, net vul- 
kan.ško 1914 m. išsiveržimo 
karštyje, nesijautė susikuriant 
tokios giedrios kolektyvinės 
sielos, susidarančios iš geriau
sių visų pavienių sielų kristalų; 
sielų dėlės be negryno nuosa-

siekia iš tolo, viskas nepapras
ta. Daktaras Verneau tvirtina, 
kad eskimų papročiai sušvelnė
jo susitikus su baltaisiais. Prie
šingas būvis atrodytų labiau 
panašus į tiesą... Dang au nie
ko nebetenka pridėli.

R., Kemp.

SAPNAVAI?

dar lie
tam, ko 
kare ne
kovinių

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į ęaliforniją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės j 
NAUJIENAS. čionais 
gausite patarimą kaip pa- 
togi.aus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

INSURANCE
(APDRAUDA)

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant .kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

tvirta ir kantri. Ji kukli, nes 
atsisako pasmerkti lokį priešiš
kumą, kokio istorijoje 
buvo, ir taip priešingo 
ji tikėjosi. Nė viename 
buvo matyti mažiau
strategų, rūkomųjų kambarių 
Napoleonų. Dabartinis saugu
mas nesnuduriuoja, bet už
klumpa netikėtai. Jis stovi prieš 
mįslę, kurią vieną dieną išspręs 
ūmai, todėl reikia būti viskam 
pasiruošusiems. Šie simptomai 
yra vienbalsiai. Juose nėra kon
fliktų. Įvyks kažkas iš tikro di
dinga, i šs .laisvins naujas pasau
lis. Negalima padaryt nieko ki
ta, kaip tylėti ir pritarti. Kar
tus butų malonumas, jei nebū
tų praėjimo iš šiaurės vakarų 
todėl žmonės, kurie laikosi ato
kiau, be abejojimo, gailėis, 
kad nedalyvavo. Gyvenimas 
Grenlandijoje, kurio jau pamė
ginta, pasidarytų nepakenčia
mas, o eskimų ramybė nusibos
tą

Pagaliau, ir S. Reinacho tvir
tinimas pasirodytų neapgalvo
tas. Jei eskimai ir neturi žodžio 
karui pavadinti, kaip išsireiškė 
vienas filologas, tai tatai dar 
negali nenupelnytai pagerinti jų 
reputacijos. Vienas etnografas, 
daktaras Verneau, tvirtina kaip 
tik priešingai, kad, amžiams 
bėgant, eskimai žiauriomis ko
vomis teriojo savo pietų kai
mynus ir smagindavosi kankin
dami belaisvius.

Pasakojimuos, kurie mus pa-

' aisykife Savo

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

Ar jus galit šiuo metu skai
tyti storas knygas? Aš tegaliu 
tik lesinėti. Septintame senėti 
pradedančio, bet daugelį žavė
jusio S. Reinacho Orfėjaus* pus
lapyje suklumpu ant šios fra- 

: “Eskimai net nežino, kas 
yra karas ir neturi žodžio šiam 
blogumui pavadinti”. Grenlan
dijos, žaliosios žemės, eskimai 
pergyvena staigius ir žavinčius 
pavasarius. Tarp žal.uojančios 
žemės ir giedro dangaus j e, sa
koma, jaučiasi kaip tarp sma
ragdų ir akvamarinų. Ir jiems 
niekad negresia “karas pavasa
rį...” šie primityvieji, tebesą 
G/o-Mignono stadijoje, yra 
žiaurus žvėrims, kuriais jie 
maitinasi, bet iiialonųs žmo
nėms, kurių kraujas jiems yra 
tabu... štai egoistų pasiteisini
mas, kurie nenorėtų pergyventi 
šio karo, o pažinti jį tik vėliau, 
kai jis pavirs praeitimi; pasitei
sinimas tų, kurie eina į ištrėmi
mą, kad negirdėtų pasakojimų 
apie kautynes, nei apie oro ar 
dar baisesnes jurų kovas... 
Jiems geriau kieta mėsa, taukų, 
žuvų ir nešvarių skysčių kva
pas, kuriuo atsiduoda gyvento
jai. Iš elnių ragų bei ruonių 
kaulų padirbti ginklai, sudžio
vintu gyvulio ra'umeniu įtempti 
lankai juos džiugina labiau, ne- 
gu artilerijos pabūklai. Jie pa
siteisina griežtu Melvillio įlan
kos gyventojų neutralumu ir 
visų tarptautinių problemų ne
žinojimu. Manyčiau, kad ten jie 
surastų malonią prieplauką. Ir 
Orfėjaus epigrafas 1907 m., S. 
Reinacho pasiskolintas iš Lu-

nijos i n tikslai, kuriuos žino
me iš praktinių R. K. darbų.

Juo toliau, juo R. K. veik
los ratas plito. Atsirado jam 
darbo ne tik karo, bet ir tai
kos metu.

“Ugnies krikštą“ R. K. gavo 
1866 metais, austrų prūsų ka
re. Bismarkas, iš karto griež
tai nenorėjęs R. K. pripažinti, 
pagaliau gavo nusileisti. Prū
sų karalius ^Vilhelmas įsakė 
kariuomenės vadams gerbti R. 
K. ir jo bendradarbius, ir 
jiems visaip padėti. Tą patį 
padarė ir austrai. Per tą karą 
R. K. sugydė daug žaizdų. R. 
K. nuopelnus vėliau pripažino 
ir Bismarkas, anksčiau buvęs 
labai jam nepalankus.

Jaunai organizacijai ypač 
sunkus darbas buvo per pran
cūzų vokiečių karą 1870—71 
metais. Gydytojai, sanitarai ir 
seserys dirbo be atvangos, vis 
dėlto nepajėgė aprūpinti de
šimtis tūkstančių sužeistųjų. 
Svarbiausia, kad nebuvo kur 
sužeistųjų dėti. Karo veiksmų 
zonoje jiems grėsė nuolatinis 
pavojus. Dunanas pasirūpino, 
kad sužeistiems 
tos rieautralinės 
nui pasirūpinus 
do grįžti karui 
kelius tūkstančius belaisvių. 
Taip pat Dunano nupelnąs, 
kad per tą patį karą Šveicari
ja sutiko įsileisti po pralaimė
tų Sedano kautynių su vokie
čiais besitraukiančios 80,000 
prancūzų kariuomenės.

Nuo to laiko R. Kryžiaus 
pagalba pasirodo visur, kur ji 
reikalinga. Apie tai mes daž
nai skaitome laikraščiuose, tą 
pagalbą turėjome ir patys, Ne
priklausomą Lietuvą kurdami. 
Dabar tarptautinis R. Kry
žius turi tūkstančius bendra
darbių. R. Kryžiaus vaidmuo 
ypač svarbus šiame kare, kai 
kariaujama “moderniausiais”, 
šiurpiausiais ginklais. R. Kry
žius dirba tikrai šventą darbą.

O kaip savo gyvenimą bai
gė jo kūrėjas Dunanas? Jis 
taip kartais ėmėsi R. K. veik
los ,kad savo asmens reikalų 
nebežiūrėjo. Jis neteko turto, 
pateko į didžiausį skurdą. 
Prieš jį prasidėjo intrigos. 
1890 metais sunkios dvasinės 
depresijos ištiktas jis išsikėlė tas t gėlėmis 
iš Ženevos į Haideno miestelį žiumi baltame fone. Rupina- 
ir apsigyveno mažame kam-imasi, kad toji emblema nevy- 
barėlyje, per mėnesį tepragy- stų, kaip ir Dunano didelis 
vendamas 100 frankų. Su žmo-j darbas. —S.

butų sudary- 
zonos. Duna- 
vokiečiai lei- 
nebetinkamus

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

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

Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto, 
<ad pačias Naujienos

VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ RUTL

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

  307 West 30th Street, New York, N. Y.........................  
-11 11____ ............. ........... ■■■■ - 1 1 —i ...................... ..______

MADOS

nėmis nutraukė visus santy
kius, nieko neprisileisdamas, 
nieko nesusitikdamas. Su ilga 
iki juostos barzda, jis klaid
žiodavo po laukus ir kalnus, 
savo išvaizda gazdindamas 
vaikus.

Patyrę apie Dunano skurdą 
jo šalininkai visuose kraštuose 
sujudo. Siuntė jam dovanas, pi
nigus; paskirta pusė Nobelio 
premijos. Tas Dunaną nu
džiugino, jo gyvenimą pra
skaidrino, bet dvasinės lyg
svaros nebegrąžino. 
tį metų gyveno jis 
liu, nuo aktyvaus 
pasitraukęs.

R. Kryžiaus tėvas
m., 82 metų amžiaus. Mirda
mas prašė palaidoti be iškil
mių, be kalbų ir gėlių. Du
nanas palaidota? Paryžiuje. 
Nors ir priešingai jo paskuti
niai valiai, jo kapas papuoš- 

raudonu kry-

Dvidešim- 
atsiskyrė- 
gyvenimo

mirė 1910

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE r***1® »eeeiixwruotų žinių M Lietuvai
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigu* siųskite lino antrašu

“NAUJIENOS”
CAGO, ILLINOIS

M

No. 4324—Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20; 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

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



Antradienis, liepos 9, 1940
f % PRANEŠIMAS

NAUJIENOS, Chicago, m

Chicagos Lietuvių Drau
gijos susirinkimas 
šiandien (liepos 9 d.) 
nic Temple, 1547 N. Leavitt
St. Pradžia 8 vai. vakaro.

įvyks
Maso-

Žilins- 
p-nai 

a ly va

Iškilmingos Vestuvės 
Clevelande—Linksmas 
Pokilis Chicagoj

Albinos Žilinskaitės ir Do- 
miniko Rakausko iškilmingos 
vestuves įvyko birželio 29-tą, 
Clevelande, Ohio. Vestuvių po- 
kilį suruošė ir sutvarkė jau
nosios mamytė, Stella 
kienė ir jaunojo tėvai
Rakauskai. Ves’uvese d 
vo Albinos teta Bendre Patam
sis ir Virginia Baronauskaite 
iš DeKalb, 111., ir jos tėvelis 
Feliksas Žilinskas iš Chicagos. 
Iš viso svečių pribuvo apie 
400 asmenų.

Vestuvių puota buvo labai 
šauni ir įspūdinga. Svečiai jau
navedžius apdovanojo gražio
mis dovanomis, širdingai lin
kėjo jiems gausos, laiAiės ir 
saldaus gyvenimo. Jaunave
džiai svečiams7 karštai dėkojo 
už atsilankymą ir gausias do
vanas.

aukšto į pirmą ir sudužo. A. 
Misčikailienė krito ant jų ir 
taips skaudžiai susižalojo, kad 
nuvežus ją į Michigan City, 
Ind. ligoninę daktarui teko iš
imti daug stiklo gabalų*iš žaiz
dų, o žaizdoms uždaryti reikė
jo, rodos, virš 30 “stičių”.

Ligonė ir dabar randasi Mi
chigan City, Ind. ligoninėje, 
tačiaus eina geryn. Daktarai 
tvirtina, kad ji susveiks, nors 
tas ims laiko.

Linkime p. Misčikaitienei 
pasveikti ir kartu reiškiame 
užuojautą jos šeimynai.

Grįžo iš Meksikos, 
Californijos

Pirmas toks laikro 
dis pasaulyje

Svečiuose Chicagąj
Po vestuvių, p-ni Potumsis 

su dukrele Virginija ir broliu! 
Feliksu atlankė lietuvių puo
šiamąjį Darželį ir kitas Cleve- 
lando gražias ir įspūdingas 
vietas. Po to sėdę į sava naują 
Oldsmobilą leidosi Chicagos

pas savo senus kaimynus, kita
dos gyvenusius irgi DeKalbo- 
je, p-nus Pulsuckius, kurie da
bar gyvena 6231 S. Rdckwell 
St. Jiems Čia beviešint, ket
virtadienį, liepos 4-tą p-nai 
Jonas ir Ona Dovginai visus 
svečiuosna pasikvietė pas sa
ve. Ji buvo paruošusi labai 
skanius pietus ir, dalyvaujant 
dar ir kitiems žymiems sve
čiams, prasidėjo vaišės ir pa
silinksminimas. Jouaš Dovgi- 
nas širdini/fei ’sutikęs svečius 
sveikino ir laike vaišių gelbė
jo savo mylimai žmonai—Onai. 
Čia dalyvavo iš Clevelando ir 
jaunavedžiai p-nai Rakauskai, 
kuriems besisvečiojant 
Patamsis per Oną 
jiems prenumeravo 
metams “Naujienas”, i 
dovana jaunavedžius 
jaudino ir jie širdingai dėko
jo savo tetai ir linkėjo jai sal
džios laimės, nes ir ji ncpoil- 
go ketina apsivesti.

Chicagiečiai pp. Bcn ir Ve
rutė Kasparai per apie mėnesį 
laiko atostogavo ir važinėjo 
po puikiais' Kalifornijos apy
linkes. Aplankė ‘Golden Gate” 

į pasaulinę parodą ir Hollywood 
j artistų buveines, susipažino su 
daugybe įdomių ir žymių žmo
nių ir keliavo į Meksiką. Ten, 
sako, buvę nepakeliamai karš
ta, tačiaus vakarais buvo ga
lima apžiūrėti daug įdomių 
vietų. Kelyje užėjo irgi daug

Su pp. Kasparais važiavo ir 
jų giminaite. Visi labai paten
kinti savo kelione ir sako, kad 
kai atlankai taip plačiai šalį, 
apvažiavus virš 6,000 mylių, 
tai jautiesi, kad pati šalis aiš
kesnė ir suprantamesnė daro
si.

P-a V. Kasparienė pasižadė
jo savo įspūdžius parašyti 
spaudoj ir tuom supažindinti 
skaitytojus su šiltos Kaliforni
jos bei Meksikos ypatinga gam
ta bei grožiu.

Lauksime jos raštų. J.

p-nia 
Dovgin 
visiems 
ši kilni 

labai su-

Išsiėme Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

Elsie

Visi svečiai laukė atvyks
tant Dr. Levan Pulsuckio, bet 
vėliaus buvo pranešta, kad jis 
negalėjus atsikliudyti nuo savo 
dabar įsigytos jachta (laivo), 
kurio įtalpa esanti 50 pasažie- 
rių. —Žemaičių Draugas •

A. Mišcikaitienė 
Lig-oninėje

BEVERLY SHORES, ind. — 
Visiems plačiai žinomą veikė
ją A. Misčikaitienę patiko 
skaudi nelaimė. Liepos 1 d. 
apie 7 vai. ryto, ji ėjo laiptais 
ir nešė stiklinių indų. Kaip ten 
paslydo, stiklai krito nuo antro

Waltcr Merwin, 23, su 
tha Daugird, 24

John Grodski, 24, su
Miller, 22

Mike Peters, 22, su Estelle
Butler, 21

Anthony Balčius, 31, su
nevieve JSkierkewicz, 24

NVilliam Dienos, 25, su
therine Zemba, 25

Anthony Vilčaitis, 31, su Bcr- 
nice Lekerauskas, 2.5

Frank Hernikl, 25, su Alice
Kavale, 24

Jess Warnagis, 37, su Auna 
Aster, 26

Gc-

Perskirų
Erncst Vcster nuo Auna Vcs- 

ter

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

TARP MUSŲ BIZNIERIŲ

Naujlenu-Arme Telephotc.
CHICAGO. — Ugniagesiai 

neša moteriškę iš degančio 
apartmentinio namo Chica- 
goj, adresu 2 West Ohio st. 
Ugnyj trys žmonės žuvo. 
Buvęs namo janitorius Wa- 
gner prisipažino, kad jis na
mą padegė, keršydamas sa
vininkui už jo pašalinimą 
iš darbo.

Palaidojus 18-ietį
Aleksą Jasionį
Ityivo Daug Giminių Iš Toli

mesnių Miestų

18 APYLINKĖ — Neseniai 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse 
(birž. 22) buvo palaidotas 
Aleksas Jasionis, LDS 129-tos 
kuopos narys. Diena pasitaikė 
lietinga, bet palydovų susirin
ko gražus būrelis. Velionį iš 
namų į kapines lydėjo per 50 
automobilių.

Laidotuvėms buvo atvažiavę 
velionio giminės iš kitų miestų: 
brolis I. Jasionis iš West Fran- 
kfort, III., J. Jasionis iš Oma
ha, Nebraska, S. Jokubinai iš 
Bcnlon, III. i

Iš namų lydint ir prie kapo 
drg. V. B. Ambrose pasakė po 
atatinkamą prakalbą ir St. 
Rimkus su orkestro akompani
mentu sudainavo porą įvykiui 
tinkamų dainų.

Velionis paliko žmoną, du 
sūnūs, vdukterį, žentą, marčią 
ir anūkų, taipgi daug kitų ar
timų giminių.

1500 metais Niurbergo , mies
to (Vokietijoj) gyventojas šalt
kalvis Henleinas dirbo savo 
dirbtuvėj. Rotušės laikrodis 
mušė 8 valandą vakaro. Temo. 
Kiekvieną kartą laikrodžiui kur 
nors skambant savo krūtinėj 
lienleinas pajusdavo lyg mažą 
durį. Niekuo jis taip nesiįdo- 
niavo, kaip laikrodžiais. Buvo 
pasakojama, kad tų laikų rotu
šėse įtaisytieji laikrodžiai su 
rateliais prieš 200 metų buvę 
atvežti iš Italijos. Kai kas tvir
tino popiežių Silvestrą’*’!!, kuris 
buvo kilęs iš Magdeburgo, pa
stačius pirmą tokį laikrodį 996 
metais. Bet tai tvirtinimu ir 
paliko; tikrai niekas nežinojo.

Henleinas dirbdamas galvo
jo: “Jei nebūtų tų kvailų svars- 
č.ų! Jei jie nebūtų reikalingi, 
tuomet aš tikrai pagaminčiau 
mažą laikrodėlį, kurį kiekvie
nas galėtų nešioti su savim”. 
Atsiminęs keletą jaunų turtin
gų niurbergiečių, nusišypsojo. 
Jie nešiojo “mažus” laikrodu
kus parištus ant dešiniojo kelio. 
Bet tie tetiko vos porai valan
dų ir tai juos reikėjo labai pri
žiūrėti, kad nesulaužius.

Meisterio dirbtuvėj ant sie
nos kabėjo vandens laikrodis, 
panašus į didelį piltuvėlį su vi
sai maža skylute apačioje. Per 
viršų į tą piltuvėlį pripildyda
vo vandens, kuris per 12 valan
dų išbėgdavo. Kiekviena valan
da buvo pažymėta brūkšneliu 
ir skaičiumi.1 Toki laikrodžiai 
buvo vartoj aini po jau atgyve
nusių saulės laikrodžių.

Uždaręs duris Petras Henlei
nas atsirakiijjo sieninę spintelę 
ir iš jos išėmė kaž kokį į būg
nelį panašų daiktą. Tyčiomis 
jis nedegė šviesos, nes tai pa
stebėtų jo žmona — karšta mo
teriškė. D<el vyro konstruojamo

visvien turiu pagaminti”.
Burmistras sutiko ir davė 

jam kambarį, kur niekas ne
trukdė meisterio ramybes ir jis 
viskuo aprūpintas iš naujo įsi
traukė darban. Tepraslinko ke
lios savaites, ir Henleinas pasi
šaukė burmistrą, kuriam žen
giant į jo kambarėlį bebarzdis 
Petro veidas Spindėjo džiaugs
mu. Rankose jis laikė taksintį 
laikrodėlį. Burmistras stebėjo
si, juokėsi ir kraipė galvą.

“Šis mažas daiktelis iš plie
no, žiūrėk: ratelius varo ši plie
ninė plunksna. O čia rakteliu 
jis užsukamas”. “Dabar tu ga
lėsi už sunkų darbą gauti pi
nigų”, tarė burmistras. “Ne 
taip greit. Vis mechanizmą dar 
reikia tobulinti. Čia yra tik ne
vykusio darbo pirmas laimėji
mas”, plepėjo patenkintas savi
mi Henleinas.

“Dar tobulinti”, stebėjosi 
burmistras. “Būtinai, nes plunk
sna ' (plaukas) dar per daug į- 
tempta ir todėl ratukai 
greitai sukasi. Dar reikia 
dirbėti, pone burmistre”.

Tą pat dieną burmistro 
kymu visam miestui buvo
skelbta, kad šaltkalvis Petras 
Henleinas išrado naują su ra
tukais (be svarelių) kišeninį 
laikrodį, kurį rotušėje galima 
apžiūrėti. Meistras buvo tokios 
puikios nuolaikos, kad mielai 

, dovanojo ir susitaikė su žmona.

r

CLASSIFIED ADS
FOR RENT—IN GENERAL 

Renddai—Bendrai
RENDON 10 KAMBARIŲ NA

MAS, “Naujienų” kolonijoj. Renda 
$50.00 į mėnesį, CHERNAUSKAS 
REAL ESTATE OFFICE, 1900 So. 
Union Avė., CANAL 2183.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PARLOR SETĄ PARDUOSIU 
pigiai. Gerame stovyje. 7136 South 
Maplewood Avenue.

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.SUSIRINKIMAI

Kuopos Darbuotė

Birželio 23 d, LDS 129-ta 
surengusi išva

žiavimą Liepos darže, bet pa
sitaikė tas nenaudėlis lietus ir 
viską sugadino. Nuostolių gal 
nebus, bet pelno irgi neliko.

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No.

No.

X'

li er 
pa-

įsa- 
pa-

naujo laikrodžio juk jąų^^ųę 
kartą namuose, buvo kilę smar
kių ginčų. “jAr , tu neišeisi iš 
pro ta su savo kvailais laikro
džiais!” sakydavo ji. “Tegul tik 
aš nutversiu , tuos tavo niekus, 
tuomet tu juos matysi kaip sa
vo ausis!” :

Mažasis metalinis būgnelis 
atstojo kišeninį laikrodį, prie 
kurio meisteris prasėdėjo jau 
ištisą pusę metų. Būgnelis turė
jo tik vieną rodiklį.. Valandų 
plokštele irgi buvo metalinė. 
Viduje gi pora ratelių, bet, ži
noma, jie dar netiksėjo. Kodėl? 
Meistras norėjo ratelius, kurie 
iki jo galėjo judėti tik švytuok
lės ir svarelių pagalba (dar ir 
dabar tokių didelių sieninių 
laikrodžių yra), be sunkiųjų 
svorių priversti suktis. Bet kaip

Naujus laikrodžius tuoj jis 
pradėjo gaminti ir 
pardavinėti. Žinoma, 
jie buvo įmanomi tik 
liams. Bet užtai dabar 
nėra namo, kuriame
Henleino išrasto, o kitų pato
bulinto laikrodžio. “L.U.” VI.

bra ilgiai
tuomet,
turtuo-

tur būt
nebūtu

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

HELP WANTED—FEMALE 
parbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 
needle operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštas darbo 
atlyginimo dydis, mergina gali 
užsidirbti toli daugiau minimumo, 
gera extra kompensacija geroms 
operatorėms.

SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

REIKIA ŠVARIOS, patyrusios 
merginos namų darbui, ne senesnės 
40 m. švari šeima, gyvenimas vie
toj., South Sidėj. Midway 5743. — 
6737 Parton Avenue.

LAISVAMANIŲ ETINĖS KUL
TŪROS draugijos pirmos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, liepos 9 d., Darbininkų 
svet., 10413 Michigan Avė. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turime ąvar- 
bių reikalų aptarti.

—Sekr. P. J. Kučinskas.

REIKALINGA VEITERKA ne 
jaunesnė kaip 20 metų dirbti į road 
house. 5700 W. 79th St., Summit 
868W1.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
į taverną. Prie apvalymo ir prižiū
rėti barą. Ne girtuoklis. 1400 South 
Cicero Avė.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
patyręs ir atsakomingas, porai die
nų į savaitę. Rašykite Box- 2382. 
1739 So. Halsted St.

LIET. MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS .pusmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 10 d., naujoj 
Saridaros salėje, 840 W. 33rd St., 
8 vai. vak. Visos malonėkite atsi
lankyti. —Stella Wodman, rašt.

pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Rietuvių 2\uditonjoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

Hhi

Juozas Liepa Grįžo 
Iš Ligoninės

WILL0W SPRINGS — Vi
siems žinomas vietos biznie
rius Juozas Liepa buvo susir
gęs plaučių uždegimo liga ir 
turėjo išgulėti Little 
of Mary ligoninėje 
sąvaites laiko.

Vakar, pirmadienį
grįžo namo ir dar turės ilsėti 
ilgokai kol pilnai pasveiks. 
P-s Liepa užlaiko piknikams 
darželį ir tavejmą skersai gat
vę nuo Tautiškų kapinių. » 

—VBA

Company 
apie dvi

jau par-

No.

68— DEKLAMATOK 1 U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■ **
69— EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus-
lapių knyga ...........ww

70— GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
les ir kas nori prasimo
kanti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 PA«į 
pusi, knyga ....... wV

Užsisakydami

...... .. ...................................i iĮyww 
REAL ESTATE FOK SALE

Namai-Žemė Pardavimui____
6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 

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

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rast. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rast. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungevvicz, 
1814 Vvabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. N ortu Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pir/ną Ketvirtadienį, 38U0 
West Armitage Avė.

GREIT TURIU PARDUOTI muro 
namą, 2 fl. po 6 kambarius, garu 
šildomas, 2 karų garažas.

6738 So. Maplewood Avė.

6 AKRAI, OAK LAWN, 91 ir 54 
Avė. $3,500. Vieta tinka stubai. Ar
ba mainysiu į bungalovv ar 3 fl. 
—80 ir Jeffery, $9,500, 2 fl. 6 kamb. 
tile vana, kaip naujas, garažas. Iš
mokėjimais. MEDORA, 8110 South 
Ashland zAve., Stewart 3601.

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
'rauskas, 21'65 So. Michigan Ąve.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45 th \§t.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus, 
nis;
2449 
mai 
kiekvieno 
svet., 2417 W. 43 St.

JONIŠKIEČIŲ -LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vitfe-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollyvvood salėj, 2417 
W. 43rd St.

Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
Dan J. Smith—korespond., 
Fullerton Avė. Susirinki- 

laikomi kas antrą seredą 
mėnesio Hollyvvood

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin-

Kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45 th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė!; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
V/. 64th Pi.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

GREITAI PARSIDUODA 6 fialų 
namas po 4 kambarius, 3 karų nau
jas garažas. 827 West 34th Place. 
Savininkė 1-mas aukštas užpakaly.

41 KAMBARIO NAMAS, 4 krų 
garąžas, geroj vietoj, pelnas $200 
į mėnesį. Kaina $1800. Išmokėji
mais. MONROE 0701.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MAŽA KARMA, REIKALINGA 
$200.00 cash, likusius $25.00 mėne
siais, gražus 6 kambarių namas, 
didelis .priemiestis su daug žemės, 
galite auginti vištas, didelis daržas, 
medžiai. Gyvenkite užmiestyj, bet 
naudokitės miesto patogumais, yra 
gasas, elektriką, vanduo ,arti mo
kyklų. Bargenas, rašykite laiškąj 

1739 So. Halsted St., Box K 9?

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rasi.—Antanas Rudokas, 4547- So. 
Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė, 812 W. 33rd St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 
3-čią trečiadienį kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakaro Hollyvvood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd St.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU*- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

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

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St, Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

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

10 AKRŲ, 10 KAMBARIŲ na-J 
mas, $3500, 21 akras ir budinkai, 
$5300. 120 akrų, gera žemė, budin
kai, $10,000. Lengvais išmokėji
mais. Traukinių patarnavimas. 
Charles Perason, 77 Sheridan St., 
Elgin, III.Pasėdėjęs ir pagalvojęs savo 

brangų kurinį rūpestingai’ pa
slėpė ir išėjo miestan. Jis vi
suomet likdavo vienas, kad ga
lėtų niekelio netrukdomas gal
voti.

Bet... o nelaimė! Vieną va
karą jis pamiršo laikrodį pa
slėpti. Ir jo žmona tą nuostabų 
daiktelį rado. Prikišo prie au
sies, pažvelgė į ratelius ir ją 
apėmė didelis pyktis. Nebesi
vaidydama ir negalvodama a- 
pie kruopštų ir ilgą darbą laik
rodėlį taip stipriai sviedė sie
non, Ivad tas subyrėjo į smul
kiausias daleles. Rytojaus dieną 
meisteris pamate liūdną vaizdą: 
jo išradimas sunaikintas gulėjo 
ant grindų. Pykčiui nebūva ri
bų. šoko žmonos kambarin; bet 
ta, nujausdama baisų vyro įtū
žimą, iŠ namų buvo išėjusi. Ne
radęs kaltininkės Henleinas pa
sileido Niurbergo gatvėmis ir 
atrodė lyg titras beprotis. Taip

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Bagin— 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo-

10 AKRŲ DIRBAMOS ŽEMĖS, 
25 mylios S. W. nuo Chicagos.
H. S1LVER, 1520 S. Kedzie Avė. 

Rockwell 9706.

ALTUS-I'RLCKS for sale 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

VIDURYJ LIEPOS
VARTOTŲ KARŲ

Galutinas Išpardavimas
Geriausi bargenai Illinois valsti

joj. šiame metų laikotarpyje, mes 
turime išparduoti vartotus karus. 
Kainos yra labai numažintos. Yra 
daug moderniškų karų, mažai va
žinėtų. Matykit juos šiandien.

OLDSMOBILES — 6 ir 8 cilinde- 
rių sedan, touring, biznio ir šiaip 
coupe, 34, 35, 36, 37 ir 38. Visi 
perdirbti, jei buvo reikalas. Dauge
lis su radio, heateriu ir defroster, 
kainos nuo $125 iki $555.

PACKARDS—opera seat coupe, 2 
ir 4 durų sedan ir business coupe 
—36, 37 ir 38 modeliai. Daug viso
kių spalvų pasirinkimui. Tajerai 
gerame stovyje. Kainos nuo $325 
iki $565.

DODGES—37 ir 38 modeliai, la
bai mažai važinėti, $138. 2 durų 
1400 mylių važinėtas. Pasirinkimais 
sedan, coupe arba convertable. Ne
praleiskite šios aukso progos. Kai
nos nuo $395 iki $495.

Turime dar Chevrolet, 
Chrysler, Ford, Pontiac, 
ne, De Soto. Lengvais 
mals.

Pagelb.,
- . - ---—_

vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI- 
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Ąve.; P. Killis—Nut. rast., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 

! lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis -- 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn.

prisiųskite 
money ordėrį

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
gą — burmistrą — į rotušę ir 
pasipasakojo visą nelaimę. Bur
mistras šiaip taip jį nuramino. 
“Gerai kad žmona pasislėpė...” 
ir Henleinas sugniaužė kumštis. 
“Bet štai ką tu padaryk. Užda
ryk mane kur nors vieną kol aš 
baigsiu savo išradimą, peš aš jį

rl.<

■ I Ui * Gėles Mylintiems
11 M M fl Vestuvėms, Ban- 

|fj/Akie tams, Laidotu- 
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAr.TTFNOSF

■

Plymouth, 
Terrapla- 
išmokėji-

PARKWAY

5207-11 W. Cermak Rd 
Tel. Cicero 1037
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Ruoš Bedarbius 
Darbams Amunici
jos Pramonėj

Beveik Visi Chicagiečiai
Kol vasaros dienos buvo vė

sios, ir tik dideli drąsuoliai drį
so vandenin eiti, tai ir mirčių 
vandenyj buvo mažai.

Bet užvakarykštis sekmadie
nis buvo t'krai šiltas, todėl 
tūkstančiai ikišiol ‘ bailių” žmo
nių išvažiavo maudytis. Iš jų 
aštuoni nebegrįžo namo. Pri
gėrė:

18 metų Theodore A. Malec- 
ki, 2549 Milwaukee avenue 
(Silver Lake ežere);

f.2 metų Lorretta Jachim, 
1214 North Wolcott (Malecki 
žuvo ją begelbėdamas) ;

Herman Bloch, 33, nuo 5406 
S. Seeley avenue (Fox ežere);

E. J. Harms, 30, 609 East 
Chicago avė., Elg'n (Fox eže
re) ;

Margaret Naughton, 11, 9000 
Carpenter st., (Michigan eže
re);

Edward Chalfoux, 22, 3537 
Flournoy Street (Diamond eže
re);

John Hassell, 18, 1755 BeJle 
Plaine avenue (Baroon Lake 
ežere), ir

Waltef Kuk, 12, Pulaski st., 
LaPorte, Ind. (Michigan eže
re).

Vėl Grįžta Madon 
Pianai — Ne 
“Playeriai”

136,000 Per Metus
Vienu laiku retas buvo na

mas Amerikoj, kurie neturėjo 
nuolat barškančio' instrumento, 
kuris vadinosi “player”-pianu. 
Visur jų buvo ir visur jie be
veik be pertraukos' barškėjo, 
nes didelio žinojimo juos gro
ti nereikėjo—jei galėjai kojo
mis minti, tai ir buvai pianis
tas.

Tokie, vėliau ir reguliariai, 
pianai išėjo iš mados. Bet da
bar tie instrumentai, bet ne 
“playeriai”, vėl grįžta madon. 
Chicagos dirbtuvės ir panašios 
dirbtuvės kitur džiaugiasi, kad 
per pirmą šių metų pusmetį 
pianų pardavė 56,822, o iki 
metų pabaigos tikisi parduoti 
viso apie 136,000.

Prie piano išpopuliarizavi- 
mo, sako, daugiausiai prisidėjo 
geros muzikos transliacijos per 
radio.

Prarado Koją 
Gatvekario Nelaimėj

Konduktorius Franklin G. 
Little prarado vieną koją, ir 
gali prarasti antrą rezultate 
keistos nelaimės, kuri įvyko 
vakar po pietų prie Jackson ir 
Kedzie gatvekarių stoties. Gat- 
vekaris, kuriame jis ėjo kon
duktoriaus pareigas iššoko iš 
bėgių ir atsimušė į šviesos stul
pą, sugrusdamas į jį visą už
pakalinę platformą, kurioj 
Little stovėjo.

Little yra 32 metų amžiaus 
ir gyvena adr. 4330 Adams 
gatvė.

Rytoj Laidos 
O’Brieną

Rytoj Ali Saints kapinėse 
bus palaidotas Martin J. O’- 
Brien, Cook apskričio paliki
mų administratorius, kuris 
prigėrė Crawling Stone ežere, 
prie Monocąua, Wis., pereitą 
šeštadienį. Jis buvo žymus Chi
cagos demokratų lyderis ir gy
veno ad. 3851 Congress Street.

Du O’Brieno draugai buvo 
išgelbėti.

Mokins Juos Įvairių Amatų >
Illinois Bedarbių šelpimo 

Administracija (I. E. R. C.) 
praneša, kad bendrai su valsti
jos darbdaviais, unijomis, a- 
matų mokyklomis ir valdiškais 
samdos biurais ji pradės ruo
šti pašalpą imančius bedarbius 
įvairiems darbams amunicijos 
ir ginklų pramonėse, kurios 
netrukus pradės imti daug 
darbininkų.

Bedarbiai, kurie to norės, 
bus mokinami įvairių amatų. 
Jų lavinimas bus taip tvarko
mas, kad jie galėtų greitu lai
ku paimti darbus minimose 
pramonėse ir dirbti be toli
mesnio lavinimo.

Šiukšlės, Netikę 
Išėjimai Pražudė | 
3 Žmones Gaisre

Suėmė Kamantinėjimui 
Atleistą Janitorių

Janitorius George Wagrter 
prisipažino koronerio tyrinėji
me, kad jis padegė apartamen- 
tinį namą ties 2 W. Ohio st, 
keršydamas savininkui už jo 
prašalinimą iš darbo.

•

Policija suėmė buvusį jani
torių George Wagner kaman
tinėjimui apie didelį gaisrą 
apartamentiniam name, kur 
trys žmonės mirtinai sudegė, 
o keli buvo sunkiai sužeisti. 
Wagner per ilgą laiką tarnavo 
name už prižiūrėtoją, bet pe
reitą savaitę buvo prašalintas 
iš pareigų. Jisai buvo triobę- 
syj kuomet gaisras kilo.

Užsidegęs namas randasi ad
resu 2 W. Ohio Street, prie 
State gatvės kampo.

✓ *-• ' * I

Ugniagesiai surado, kad trys 
sudegę žmonės negalėjo iš na
mo pabėgti, nes išėjimai buvo 
net kušiai sutvarkyti, priean
giai buvo užversti šiukšlėmis, 
kurios lengvai degė, ir, ben
drai, namas nebuvo apsaugo
tas gaisro pavojui.

Trys sudegę žmonės buvo 
trečiam aukšte, kur gaisras pir
miausiai pasirodė. Jie buvo:

36 metų Gus Wagner, namo 
gyventojas;

50 metų Fred W. Virden, 
ta.’pgi gyventojas, ir

60 metų Thomas J. Fleming, 
svečias.

Skaudžiausiai apdegė taipgi 
trečio aukšto gyventojai, Flo- 
rence Friedler, 64 metų am
žiaus, ir Robert Parks, 40.

Gaisrą begęsindami apdegė 
ir buvo krentančių medgalių 
apkapoti ugniagesių leitenantas 
Edward Moffett ir ugniagesys 
Andrew Cafferata.

Policija spėja, kad gal su
imtasis Wagneris namą padegė 
keršydamas už prašalinimą iš 
darbo.

Gaisras įvyko sekmadienio 
naktį.

Jaunas Lietuvis 
U.S. Modelinių Lėk
tuvų “Čampionas”

Detroitietis E. Naudžius
Sekmadienį Chicagoj įvyko 

finalai nacionalio Modelinių 
Lėktuvų turnyro, kuriame da
lyvavo keli tūkstančiai jaunuo
lių iš visų Amerikos dalių.

Tarp laimėtojų yra ir vie
nas jaunas lietuvis, Edvardas 
Naudžius, kuris turnyre atsto
vavo Detroitą. Laimėtoju pasi
rodė ir kitas detroitietis, jau
nuolis H. Kaczynski.

Turnyrą rengė Chicagos dien
raštis, “Daily Times” jjr Chi
cagos Parkų Distriktas.

Pirmos Šiltųjų 
Dienų Aukos — 
Astuoni Prigėrė

Gene Tunney, dešinėj su lyderiais jaunuolių frakcijos, kuri eina prieš 
Amerikos Jaunimo Kongreso “radikalų” vadovybę. Jie žada steigti atskirą or
ganizaciją. Kongreso sesijos dabar vyksta Lake Gcncvoj, Wis.

BERLYNAS. — Vokietijos sostinės gyventojai sveikina iš karo fronto grįž
tantį diktatorių Hitlerį. ,

Kunigų Permainos 
Lietuviškose 
Parapijose

Ciceroj, Chicagoj
Chicagos diecezijos arkivy

skupo Samuel A. Stritch pa
tvarkymu šiomis dienomis bu
vo padarytos sekamos permai
nos Chicagos ir Ciceroj lietu
viškose parapijose:

Kun. Edvardas M. Abrama- 
vičius; neseniai įjvent ntas, pa
skirtas į Šv. Antano parapiją 
Ciceroj;

Kun. Viktoras černauskas, 
perkeltas iš Nekalto Prasidėji
mo į Visų Šventų parapiją;

Kun. Bruno B. Grinius, ne
seniai įšventintas, paskirtas j 
Visų Šventų parap ją;

Kun. S. J. Jonelis, perkeltas 
iš Nekalbu Prasidėjimo į šv. 
Jurgio parapiją;

Kun. F. L. Kalvelage, perkel
tas iš Sacred Heart parapijos, 
Hubbard Woods, į vokiečių St. 
Nicholas parapiją;

Kun. Petras N. Katauskas, 
perkeltas iš Gim. P. Š., Mar- 
ųuette Parko, į šv. Jurgio pa
rapiją;

Kun. Damazas Mozeris, nau
jai įšventintas, pask’rtas “spe- 
eialems pareigoms”;

Kun. S. R. Petrauskas, per
keltas iš šv. Jurgio į Gim. Pa
neles Šv. parapiją Marųuette 
Parke, ir

Kun. Juozas Makaras, nau
jai įšventintas, paskirtas į St. 
Francis of Rome parapiją, Ci
ceroj.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS '

Chicagoj, Apylinkėj
Vakar ir užvakar automobi- 

iai Chicagos distrikte užmušė 
sekamus žmones:

Michael J. Moore, 54, nuo 
6840 S. Morgan, prie 27-tos ir 
Cottage Grove;

Edvvard Bryan, 19, nuo 8021 
Maryland avenue;

Walter Boucher, 32, nuo 444 
West 57th street;

Antc-n Hoffman, 70, nuo 5003 
Grace Street, ir

Lawrence Claybrook, 33, nuo 
3575 Rhodes avenue.
Sužeidė 8 Brightonparkioč’.us 

Indianoj
Bene aštuoni brightonparkie- 

čiai ir šeši kiti žmonės* buvo 
sunkiau ar lengviau sužeisti, 
tai sekmadienį po pietų du au
tomobiliai susikūlė Indianos 
valstijoj, ant vieškelio U.S. 20, 
prie Indiana valstijos Dunes 
policijos stoties.

Visų sužeistųjų pavardžių 
dar neturim, bet policija pra
neša, kad sunkiausiai sužeista 
buvo brightonparkietė Mrs. 
Anna Steffens, nuo 4612 So. 
Washtenaw avenue.

Ji ir visi kiti sužeistieji bu
vo nuvežti St. Anthony ligo
ninėn, Michigan City mieste. 
Juos ten nuvežė du ambulan- 
sai, kuriuos Chicagos lenkai 
nupirko Lenkijos Raudonam 
Kryžiui ir išsiuntė New Yor- 
kan, iš kur bus vežami* Euro
pon.

Brightonparkieč.ų automobi
lį vairavo Stanley Mastinsky; 
nuo 4238 South California avė., 
o antrąjį, Russell Brown iš 
Centerviile, Michigano.

Mrs. Šteffens’ienei buvęs nu
laužtas nugarkaulis. Kiti kelei
viai panešę lengvesnes žaizdas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

i
Lietuvis Paskirtas
Alton Ligoninės.
Viršininku

Gubernatorius Henry Horner 
pereitos savaitės pabaigoj pa
skyrė jauną, bet plačiai pasi
žymėjusį lietuvį gydytoją Alton 
State Hospital ligoninės virši
ninku. Tai Dr. Geo. Wiltrakis.

Kiek laiko atgal Dr. Wiltra- 
kis tarnavo už asistentą Elgi- 
no ligoninėj, vėliau buvo pa
skirtas Chicago State ligoninės 
medikaliu viršininku, o da
bar vėl buvo pakeltas į di
džiulės Alton ligoninės medi- 
kalius viršininkus.

Dr. Wiltrakis yra aukštai 
gerbiamas visuose Illinois me
dikų ir chirurgų rateliuose.

Kūdikis Nutroško 
Lopšely j

Įsipainiojus į savo lopšelio 
užklodę nutroško 14 mėnesių 
amžiaus mergaitę Dorothy Beh- 
rendt. Motina Virginia Beh- 
rendt atrado kūdikį negyvą pa
budusi iš miego vakar anksti 
rytą, šeimyna gyvena ad. 5838 
Sheridan Road. ♦

Kur Yra Šis 12 
Metų Berniukas?

Jo Motina Labai Sunkiai 
Serga

Birželio 17 d., iš namų din
go 12 metų berniukas, Kon
stantinas Bičiules, 1932 South 
Troy street. Jis išėjo Monte- 
fiore mokyklon, bet jos nepa
siekė ir nuo tos dienos nebe
grįžo namo.

Berniuko mot na labai pavo
jingai serga. Ji net nežino, kad 
sunūs dingo. Daktarai nieko 
jai nesakė, bijodami, kad to
kia žinia jai gali būti pragaiš
tinga.

Berniuko tėvas George pra
šo ch cagiečių pagelbėti jam 
sūnų surasti. Jis dėvi rudas 
kelnaites ir žalius, flanelinius 
marškinius.

Parašė 10 Laiškų 
Ir Nusižudė

Nuo Diversey bulvaro kran
to į Michigan ežerą įšoko ir 
prigėrė buvęs chicagietis iš 
Rock Island, III., Arthur Welsh. 
Ročk Islande j:sai dirbo vald
žios arsenale.

Kūną ištraukusi policija ra
do Welsh’o rūbuose dešimts 
laiškų įvairiems žmonėms, ku
riuose jis aiškino, kad “nusi
žudys”, ir kodėl.

Nutarė Likviduoti 
Banką

L Į

Direktoriai Concord State 
Banko. Concorde, III., pereitos 
savaitės pabaigoj nutarė įstai
gą’ likviduoti ir išeiti iš ban
kinio biznio. Visi -banko depo- 
zitoriai atgaus savo pinigus 
p Inai, nes jų yra ant rankų 
baugiau negu buvo depozitų.

Pinigus pilnai atgaus ir vi
si banko šėrininkai.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Policijos ir ugniagesių 
departamentai skelbia, kad at
einantį sekmadienį Chicagos 
Soldier's lauke rengia abiejų 
departamentų dar.bų demons
traciją. Policistai demonstruos 
kaip su radio pagalba gaudo 
piktadarius, motorciklistai pa
rodys ką jie gali padaryti su 
savo motorizuotais dviračiais, 
o ugniagesiai demonstruos kaip 
yra gesinamas viršutiniuose 
ankstuose užsidegęs dangorai
žis ir kaip iš tų aukštų yra 
gelbėjami pavojun pakliuvę 
žmones.

e šeši revolveriais ginkluoti 
piktadariai užpuolė Good Hu- 
mor Ice Cream Coinpany raš
tinę, ad. 1451 Irving Park ave
nue. Viduj tuo laiku buvo apie 
30 pardavėjų. Visus sustatė 
prie sienos, ir tada iš jų ki
šenių ir raštinės seifo susirin
ko $1,158 ir pabėgo. Vienas 
bendrovės pardavėjų, Tom 
Collins, 3920 Lincoln avenue, 
buvo skaudžiai sumuštas. Jis 
bandė pabėgti.

• M e Irose Park W ėst lake li
goninėje mirė 49 metų vietos 
gyventojas Andreiv Bosko, nuo 
1216 33rd avenue. Užvakar jis 
iškrito iš lovos ir persiskėlė 
galvą.

• Savo namuose, prie Mc- 
Culloin Lake, McHenry apskri- 
tyj, širdies liga staigiai mirė 
Axel Lind, Pullman Standard 
Car Manufacturing bendroves 
formanas. Jis buvo 44 metų 
amžiaus ir Chicagoj gyveno ad. 
1106 West 102nd street.

Du M. J. šileikio 
Paveikslai Navy 
Pier Parodoj

“Ruduo Liūnų Šalyj” ir 
“Miesto Vaizdas”

I t

Pasižymėjęs Chicagos lietu
vių dailininkas, p. M. J. Šilei
kis, turi išstatęs du savo pa
veikslus! Navy Pier parodoj, 
kuri dabar vyksta Navy Pier 
prieplaukoj, prie Grand avenue 
ir ežero. (

Tiedu paveikslai yra “Au
tam n in Duneland’* — “Ruduo 
Diunų Šalyj” ir “City Scene” 
— “Miesto Vaizdas”. Jie yra 
išštatyti parodos sekcijose, No. 
856 ir 857.

Parodoj yra reprezentuojami 
visi žymesni Chicagos dailinin
kai ir eksponatų yra keli šim
tai.

P-s Šileikis jau yra laimė
jęs kelias premijas Chicagos 
parodose ir nemažai kurinių 
pardavęs dailės mėgėjams. Jis 
veda “Naujienų” Meno Skyrių, 
kuris period niai pasirodo šia
me dienraštyje.

Paroda bus atidaryta publi
kai iki liepos 20 d. Lankymo 
valandos — nuo 10 ryto iki 
5-tos vakare. Rs.

Konfiskavo 83 
Samogono Varyklas

Vietinis federalio alkoholio 
biuro skyrius skelbia, kad per 
pirmą šių metų pusmetį Chi
cagos distrikte užtiko ir kon
fiskavo 83 samogono varyklas 
ir kalėj iman nuteisė 226 tų 
varyklų operatorius.

26 tų varyklų veikė pačioj 
Chicagoj.

• Ties 4623 West Adams 
street nežinomas piktadaris už
puolė darban einančią 23 me
tų merginą Helen Olechnouricz, 
nuo 3412 North Central Park 
avenue. Užpuolikas merginą 
skaudžiai sumušė, bet ir 'buvo 
ne pėkščia". Piktadarį gerai 
apkūlė. Jis pabėgo gavęs keli 
kirčius veidan.

Garsinkitės “N-nose”

• Iš Indiana State kalėjimo 
Michigan City mieste, pabėgo 
po garbės žodžiu apribotas lai
svės privilegijas gavęs kalinys, 
Ernest Stahls. Siame kalėjime 
pabėgimai yra labai ..dažnas 
atsitikimas.

• Alinėj “Ton-o-Fun", ties 
704 West 63rd street, užpykęs 
klijentas pašovė ‘ tarnautoją 
Philip Malloy, nuo 8643 S. 
Marshfield avenue. Jisai atker
šijo pašautąjam už jo išmeti
mą iš alinės už triukšmo kė
limą. Policija užpuoliką su
ėmė. Pasisakė, kad jo pavardė 
yra James Sanore, ir gyvena* 
ad. 3839 Drexel avenue. Mal
loy guli St. Bernard ligoninėj. 
Jo gyvybė pavojuj.

• Stipri bomba vakar rytą 
gerokai apgadino maisto krau
tuvę adresu 5159 Addison St., 
priklausančią vienam David 
T. Olson. Spėjama, kad bomba 
buvo pamesta kerštui už pie
no kainų kapojimą. Tai buvo 
ketvirta bombų apgadinta 
krautuvė Chicagoj kelių dienų 
hėgyj.

• Prie ftį-mos ir Harlem 
avenue apsivertė mažas* pri an
tiškas pasažierinis lėktuvas, 
kuriame nepatyręs lakūnas 
mokinosi skraidyti. Lėktuvas 
buvo apgadintas, bet lakūnas 
išliko sveikas. Jis yra James 
Dc Persia, nuo 7415 S. Wabash 
avenue.

• Į ne vieną, bet keturias 
bėdas vienu sykiu pakliuvo 20 
metų jaunuolis Sherman Caple, 
nuo 617 Oakton St., Evansto- 
nas. Jis buvo suimtas ir yra 
kaltinamas: neatsargiu važia
vimu, “girtu" važiavimu, pa
bėgimu iš nelaimės vietos ir 
vairavimu automobilio be lais- 
nių. Jisai apdaužė du automo
bilius, sužeidė moteriškę ir nu
vertė šviesos stulpą Evanstone.

• Keturi vyrai vos neprigė
rė, kai vilnys jų privatišką 
kruiserį ant molo Michigan 
ežere, netoli Chicagos Navy 
prieplaukos. Krantų sargyba 
visus keturis išgelbėjo, bet lai
vas nuėjo dugnan. Priklausė 
vienam Norman Kevers iš In- 
idanapolis, Ind.

• Elektra varomo šaldytuvo 
dujos skaudžiai apdegino 48 
metų mechaniką Emil Hilde- 
brandt, nuo 7933 Perry avė. 
Dujos sprogo Hildebrandt’ui 
šaldytuvą betaisant.




