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SANTVARKA LAIDOJAMA

Lavai planuoja Francuzijai fašistini, 
Italijos pavyzdžiu, režimą

GRENOBLE, Francuzija, lie-. 
pos 9. — .Senatas ir atstovų 
rūmai antradienį priėmė rezo
liuciją, kuri įgalioja vyriausy
bę parašyti Francuzijai naują 
konstituciją.

Atstovų rūmai priėmė rezo
liuciją 385-kiais balsais prieš 
3, senatas priėmė ją 225-kia’s 
balsais * prieš 1.

Trečiadienį atstovų rūmai ir 
senatas turės bendrą posėdį 
vyriausybės veiksmams užgir- 
ti.

Kai vyriausybė paruoš nau
ją konstituciją, tai jai užgir- 
ti bus sušauktas seimas. Sei
mas susirinks pagal naujos 
konstitucijos dėsnius.

šiandien Francuzijos vyriau
sybei oficialiai vadovauja prem
jeras Petain. Tikrumoje gi jai 
vadovauja Pierre Lavai, ilgą 
laiką reikalavęs Francuzijos 
kooperavimo su Vokietiją. Jis 
ir naują konstituciją Frjancu- 
zijai įteiks. ;**

Francuzijos vyriau
sybė įsakiusi areš
tuoti Daladier’ą

LONDONAS, Anglija, liepos 
9. — Gaunamais čia praneši
mais Francuzijos vyriausybė, 
vadovaujama gen. Petain, įsa
kė francuzų pareigūnams ’Mo- 
roke areštuoti buvusį premje
rą Daladier, buvusį vidaus rei
kalų ministerį Mandelį ir ki
tus buvusius kabineto ir par
lamento narius, kurie atvyko į 
Moroką. £

Įsakymas liepia sugrąžinti 
juos į Francuzija. Manoma, 
įsakymas duotas pagal Vokie
tijos paliepimą. Vokietija bi
janti, kad buvęs premjeras ir 
kiti buvusieji Francuzijos val
džios nariai mėgins organ zuo- 
ti Afrikoje ar kurioj kitoj 
Francuzijos kolonijoj naują re
žimą, priešingą Petain ir Lavai 
režimui, kuris pildo nacių Įsa
kymus.

Francuzų laivai Mar- 
tiniųue vandenyse 

laukia atakos
GRENOBLE, Francuzija, lie

pos 9. — čia gautas praneši
mas iš Martinique salos, Ka
ribų Juroje, kad Britanijos lai
vų ataka prieš francuzų karo 
laivus Martiniųue vandenyse 
atrodo neišvengiama. Britai 
mėginsią užgriebti arba nugin
kluoti francuzų laivus.

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

Debesuota; vidutiniai šilta 
temperatūra; saulė teka 5:23 
v. r., leidžiasi 8:27 v. v.

Kiek jau dabar žinoma, La- 
valio programa esanti tokia: 
Naujoji konstitucija suteiks 
daug didesnę galią vyriausy
bei, ne kad ji iki šiol turėjo. 
Ji. įsteigs dvejus parlamento 
ar kongreso rumus — augš- 
tuosius ir žemuosius. Augštie- 
ji rūmai reprezentuos intelek
tualius, profesinius ir ekono
minius interesus, žemieji re
prezentuos šeimos -ir korpora
cinius interesus. La valio pro
grama žada Francuzijai tokį 
režimą, koks yra fašistinėje 
Italijoje.

Pranašaujama, prez. Lebrun 
neteksiąs, of so. Jo vietą gau
siąs Petain, bet tikrumoj Fran- 
cuziją valdysiąs triumviratas 
susidedąs iš Lavalio, gen. Wey- 
gando ir Adrien Marų neto.

Priėmęs Petain vyriausybės 
rezoliuciją, parlamentas antra
dienį faktinai sutiko palaidoti 
buvusį iki šiol respublikinį re
žimą — komentuoja Francuzi- 
još įvykių stebėtojai.

Prancūzai degina 
dokumentus Lon
dono ambasadoje
LONDONAS, Anglija, liepos 

9. — Francuzija nutraukė di
plomatinius ryšius su Anglija. 
Antradienio rytą Francuzijos 
ambasados tarnautojai Londo
ne degino dokumentus. Tie do
kumentai buvę nesvarbus ir 
nesą reikalo gabenti juos į 
Francuzija.

Britai sužalojo dar 
vieną Francuzijos 

šarvuoti
LONDONAS, Anglija, liepos 

9. — Pirmadienio rytą Brita
nijos karo laivas atplaukė į 
Francuz jos uostą vakarų Af
rikoje, kur stovėjo naujausias 
Francuzijos šarvuotis, 35,000 
tonų Richelieu.

Britai įteikė francuzų laivo 
komandai reikalavimus, kokius 
jau buvo įteikę pirmiau ki
tiems francuzų laivams.

Richelieu komanda atsisakė 
išpildyti reikalavimus. Britai 
sužalojo jų šarvuotį ir jis nu
sėdo vienu galu į dugną. Bent 
kol karas tęsis, Richelieu ne
begalėsiąs dalyvauti karo žy
giuose.

Britanija paėmė di
delį Francuzijos pa- 

sažierinį laivą
LONDONAS, Anglija, liepos 

9. — Reuters žinių agentūra 
cituoja Japonijos pranešimą, 
jogei Singapore britai užgrie
bę didžiulį Francuzijos pasa- 
ž erinį laivą II de France. II 
de France, antras didžiausias 
pasažierinis Francuzijos laivas, 
yra 43,450 tonų. Nuo karo pra
džios jis buvo laikomas New 
Yorko uoste. Iš New Yorko iš
plaukė gegužės 1 dieną šių 
metų.

n Al'.TtENTT-ACMF<
HYDE PARK, N. Y. — Prezidentas Rooseveltas ir demokratų vadas Farlcy 

tariasi apie trečią terminą. Pirmadienį Chicago j prasidės demokratų konven
cija nominavimui kandidato į preziden us. Nežinia ar Rooseveltas kandidatuos 
ar ne.

6,000 Francuzijos ka- 
rininkijkperėjo Bri

tanijos pusėn
ANKARA, Turkija, liepos 9. 

— Asmenys, atvykstą į Tur
kiją iš Syrijos, praneša, kad 
6,000 Francuzijos karininkų 
perėjo sieną iš Syrijos į Pales
tiną ir susijungė su britais. 
Perėjusių karininkų tarpe bu
vęs visas generolo Mittelhau- 
serio, vyriausiojo Francuzijos 
jėgų komanduotojo Syrijoje, 
štabas.

Francuzijos kariuomenėje 
Syrijoje reiškiasi abejojimas, 
nuomonių pasidalinimas, nors 
karininkų dauguma yra linku
si klausyti Petain vyriausybės 
paliepimų.

Britai sulaikė skan
dinimą Francu

zijos laivo
NEW YORK, N. Y., lepos 

9. — čia gautas pranešimas, 
kad pereitą 'savaitę Halifax 
uoste, Kanadoje, francuzų įgu
la mėgino paskandinti Francu
zijos pasažierinį laivą Pasteur, 
30,000 tonų. Jau. vanduo buvo 
leidžiamas į laivą, kai britai 
paėmė laiva ir sulaikė vande
nį.

Pašaukė Vengrijos 
atstovus į Berlyną
BUDAPEST, Vengrija, lie

pos 9. — Vengrijos atstovai 
pašaukti į Berlyną. Berlyne 
šiuo laiku yra Italijos užsie
nių reikalų min’.steris Ciano.

Jam ir Vokietijos užsienių 
reikalų ministeriui von Rįbben- 
tropui Vengrijos atstovai iš
aiškins, .kodėl Vengrija reika
lauja teritorijos iš Rumuni
jos.

Pranešama, Vengrija sutiifr 
kanti taikytis su Rumunija de
rybomis ir dabar statanti ma
žesnius reikalavimus, ne kad 
statė praeity.

Vatikanas remia 
FetaihOj režimą 

Francuzijoje
ROMA, Italija, liepos 9. — 

Vatikano dienraštis “Osserva- 
tore Romano” patalp’no straip
snį, kuris pilnai užgiria Fran
cuzijos. vyriausybės,, vadovau
jamos Petaino, pasidavimą vo
kiečiams ir italams. Straipsnis 
taipgi užgiria k'tus Petaino vy
riausybės žingsnius, reiškia, ir 
ruošiamą Francuzijai fašistinį 
režimą.

šitą pareiškimą Vatikano 
d:enrašty akcentuoja tas fak
tas, kad dienraštis kurį laiką 
buvo nutraukęs komentarus 
apie sąjungininkų, britų ir 
francuzų karo veiksmus. Dėl 
paskutiniųjų įvykių Francuzi
joje “Osservatore Romano” 
nesusilaikė, prabilo ir užgyrė 
Francuzijos vyriausybės žings
nius.

Kąrąs Britanijai ka
štuoja $38,000,000 

kasdien
LONDONAS, Anglija, liepos 

9. — Britanijos iždo ministe- 
ris Kingsley Wood painforma
vo parlamentą, kad karinė tar
nyba kaštuoja Britanijai po 
$38,000,000 kasdien. Iš tos su
mos laivynui, lėktuvams ir ar
mijai eina $26,000,000.

Wood prašė asignuoti dar 
$3,000,000,000 karo reikalams. 
Parlamentas prašimą išpildė.

Padegė nacių karo 
laivus

LONDONAS, Anglija, liepos 
9. — Du nacių karo laivai ta
po padegti Britanijos lėktuvų 
atakoje prieš Vokietijos laivų 
bazę Kiel pirmadienį — sako 
oro ministerijos pranešimas' iš
leistas antradienį. Be to, Bri
tanijos lėktuvai padegė nacių 
amunicijos sandėlį Bergene, 
Norvegijoje.

Windsoro kunigaik
štis gavo gubernato

riaus vietą
LONDONAS, Anglija, liepos 

9. — Britanijos dominijų m:- 
nisterija antradienį išleido pra
nešimą, kad buvęs Anglijos ka
ralius, dabar Windsoro kuni
gaikštis, tapo paskirtas Baha
mas salų gubernatorium ir vy
riausiuoju Britanijos karo jė
gų tose salose kamanduotoju.

Įvedė arbatos porci
jas Anglijoje

LONDONAS, Anglija, liepos 
9. — Britanijos valdžia paskel
bė porcijas sviesto ir marga
rino. Abiejų daiktų bus leid
žiama suvartoti 6 unciias nėr 
savaitę asmen’ui. Iki šiol lei
sta suvartoti keturias unciias 
sviesto, gi margarinui porcija 
nebuvo nustatyta.

Be to, nustatyta porcija ar
batos vartojimui. Pradedant 
antradieniu vienam asmeniui 
bus leidžiama suvartoti arba
tos dvi uncijos per savaitę.

Maisto ministeris Woolton 
paaiškino, kad Anglijoj tenka 
ruoštis ilgam apgulos stoviui 
ir todėl reikia taupinti maisto 
reikmenis.

Iš Kalifornijos i 
New Yorką į
1134 valandų

NEW YORK, N. Y., liepos 
9. — Iš Burbank, Kalifornijoj, 
į New Yorką antradienį atskri
do lėktuvas. Kelionė ėmė viso 
12 valandų ir 45 minutes. Bet 
lėktuvas sugaišo nusileidęs 
Kansas City. Išėmus sugaištą 
laiką, kelionė buvo padaryta į 
11 valandų ir 45 minutes.

Praeity greičiausiems lėktu
vams imdavo New Yorką pa
siekti iš Kalifornijos penkioli
ka valandų su viršum.

PABALTIJO VALSTYBĖSE STINGA
KOMUNISTU

Suorganizuoti “darbininkų” blokai 
rinkimams

SPAUDA SUVARŽYTA

RYGA, Latvija, liepos 9. —i 
Ateinantį sekmadienį įvyks rin
kimai Pabaltijo valstybėse.

Iki šiol (kandidaltų sąrašus 
paskelbė tik vadinami darbnin- 
kų blokai. Kadangi Pabaltijy 
komunistų yra mažai, tai teko 
suorganizuoti “darbininkų blo
kus”. Ir tų blokų sąrašuose 
yra vardai asmenų, kuriuos 
Maskva paskyrė į vyriausybės 
vietas, nors daug jų nepriklau
so komunistams.

Jokių kitų partijų sąrašų

Numato daugiau 
riaušių Meksi

koje
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, liepos 9. — Meksikos pre 
zidento ir kongreso narių rin
kimuose pereitą sekmadienį 
įvyko kruvinų riaušių. 44 žmo
nės buvo užmušti, o 286 su
žeisti.

Ketvirtadienį, liepos 11 d., 
balsai bus skaitomi of cialiai. 
Prisibijoma, kad tą dieną įvyks 
vėl riaušės ir gal būt kraujo 
praliejimas.

Kandidatai prezidento vietai 
— Comacho ir Almazan — 
tebedaro pareiškimus ir vienas 
ir kitas, kad jie laimėjo rin
kimus.

Britanijos admirolas 
areštuotas

LONDONAS, Anglija, liepos 
9. — Britanijos valdžia antra
dienį areštavo admirolą Bcrry 
Edward Domville ir jo žmoną. 
Admirolas Domv lle yra 62 me
tų ir pasitraukęs iš aktyvios 
tarnybos 1936 metais. Oficia
liai nepaskelbti kaltinimai ad
mirolui ir jo žmonai, bet yra 
žinoma, kad jie praeity buvo 
draugingi naciams. Jų namuose 
ir laike arešto užtiktas Hitle
rio paveikslas.

Hitleris ir Mussoli- 
nis susitarė dėl kam
panijos prieš Angliją

BOMA, Italija, l epos 9. — 
Virginio Gayda, žinomas fašis
tų redaktorius, rašo, kad Ita
lija ir Vokietija susitarė dėl 
veiksmų prieš Britaniją.

Pasak Gayda, fašistai ir na
ciai vykdys blokadą Britanijos 
saloms (Anglijai), stengsis nu
kirsti Anglijos susisiekimą su 
imperijos dalimis — dominijo
mis ir kolonijomis, ir stengsis 
nugalėti ją namie, pačioje An
glijoje.

Italijos užduotis šitoj kampa
nijoje bus atakuoti Britaniją 
sausumoje keturiuose frontuo
se ir pulti Britanijos la vus ju
rose, ypatingai Viduržemio Ju
roje.

rinkimams nematyti.
Spaudos suvaržymas Pabal

tijo valstybėse šiandien stipres
nis, negu buvusių režimų lai
kais. Privačia iniciatyva leid
žiam eras laikraščiams paskirti 
specialus cenzoriai. Jie prižiū
ri žinias. Algas jiems nustatė 
vyriausybė.

Spaudoje nepaliaujamai de
dami pagyrimai Rusijos reži
mui. Skleidžiama agitacija už 
glaudesnį Pabaltijo kooperavi- 
mą su Maskva.

Naciai ir fašistai pa
rems Vengrijos rei

kalavimus
BUDAPEST, Vengrija, lie

pos 9. — Gauti iš Berlyno pra
nešimai, kad Italija ir Vokie
tija sutiko paremti Vengrijos 
reikalavimus Rumunijos teri
torijos. Fašistai ir naciai da- 
FYs spaudimą į Rumuniją, kad 
ji atiduotų dalį Transylvanijos 
Vengrijai.

Kanada registruos 
gyventojus karo 

reikalams
OTTAWA, Kanada, liepos 9.

— Kanados valdžia nutarė su
registruoti visus gyventojus — 
vyrus ir moteris — kurie yra 
senesni nei 16 metų. Regis
tracija apklausinės registruo
jamus, koks yra jų amžius, ko
kia jų sveikata, kokius dar
bus jie dirba ir kokias parei
gas eina, ar jie nori tarnauti 
valdžiai.

Surašinėjimas bus daromas 
tikslu mobilizuoti visas šalies 
darbo pajėgas karo reikalams
— taip tarnybai kariuomenė
je, taip karo reikmenų gamy
bai.

SHANGHAI, Kinija, liepos 
9. — Japonijos karo laivai už
griebė antradienį Britanijos 
laivą, kuris gabeno amuniciją, 
gaubę (iš francuzų garnizono 
Tientsine.

Je’gu Britanija neuždarys 
Burmos kelio amunicijos gabe
nimui į Kiniją, tai Japonija 
imsis akcijos prieš anglus, pa
reiškė Japonijos atstovas.

BUCHAREST, Rumunija, lie
pos 9. — Rumunijos atstovai 
sako: Vengrijos reikalavimai 
Transylvanijos yra nepate sina- 
mi; Rumunija yra nusitarusi 
neduoti vengrams savo terito
rijos.
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bu-,

reš-

(Tęsinys)
Tėvui tokie Antano elgesiai 

labai patiko, nes jisai pats 
vo lietuviškas knygnešys, kelis 
kartus rusų žandarų buvo a
t uotas ir vienų kartų prisiuvąs 
labai smarkiai buvo sumušus.

—Na, tai pasakok, suieli, 
kaip jus tenai, tame turme, gy
venote, — idomavosi motina.

—Žinai, mamyte, kad darbi
ninko vaikui tai visur ir visuo
met gerai. Kalėjime aš nieko 
blogo nemačiau, matai iš kalė
jimo grįžau riebesnis, negu, kad 
laisvėje buvau, vadinasi kalėji
mo duonelė ir gardi ir gera, — 
sako Antanas.

—Ar tenai jūsų nemušė tie, 
viršininkai, jie labai pikti, — 
klausinėjo motina.

—Ne, mamyte, mušimas da
bar draudžiamas, bet yra tokių 
niekšų, kurie kartais ir nori sa
vo kanibališkus jausmus len
kinti, bet iormališkai tai politi
nių kalinių mušti negalima, — 
paaiškino Antanas.

—Nagi, pasakyk vaikeli, ką 
jus tenai valgy Gavote, kad tu 
ne kiek nesubiogęs, — įdoma
vusi motina.

-Klausyk, mainyte, viską 
tau papasakosiu, kaip išj kny
gos: lytų atsikėlę geriame ka
va ir valgome duonų su sviesiu 
ar dešra, pietums duoda sriu
bos, bet as kaip studentas visų 
laikų gavau pietus iš studentų 
valgyklos, tai kalėjimo pietų ir 
nepriseidavo valgyti, bet kelin
tą kartų ir aš valgiau tos sriu
bos, nieko valgyti galima, žino
ma, nėra jau tokia skani, kaip 
kad tu išverdi, bet laisvėje yra 
žmonių, kurie ir tokios sriubos
neturi. Po to, valgome priešpie
čius, turime karšto virinto van-
------------ ,------------------------ >---------------------------------- ,---------'

PERK A—PARDUODA—MAINO'

Elektrinius Motorus
Kkspertims Pataikymams Patarnavimas.

Eaii Motorai—Ftimpų Motorai—Aaldytuvu 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Ken
taurui) t uote—Bučernėsc—Balniu vykloac.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PAKtriNA PASKOLAS—DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PKISTATOM
Škuli lig Patarnavimai—Dieni)—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY T

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. CALUMET 5402

dens ir geriame taip vadinamos 
arbatos. Vakarienei tai dažniau
siai duoda kokio hors viralo.

—Pasakyk, tu, man vaikeli, 
is kur jus tame turme gaunate: 
sviesto, cukraus ir dešrų.

—Klausyk, mamyte, socialis
tai nėra bagoti žmonės, bet jie 
labai rūpinasi tokiais žmonė
mis, kurie už politinį veikimų 
patenka į kalėjimų, jie surenka 
pinigus iš tų darbininkų, tar
nautojų ir kitų ir už juos nu
perka maisto produktų taip va
dinamiems politiniams kali
mams.

Antanas valgydamas savo na
miškiams viską išpasakojo ir jo 
motinai pasidarė geriau, kad 
jos sunui, kuomet jisai sėdėjo 
kalėjime nebuvo jau toks blo
gas gyvenimas. Be to, jisai pa
pasakojo savo namiškiams, kad 
vienoje redakcijoje jisai gavo 
tarnybą ir į mėnesį gaus 300 di
lų algos. Nežiūrint į visus bu
vusius vargus ir sunkumus, An
tano tėvai buvo patenkinti sa
vo sūnaus nelaimėmis ir sun
kumais, tuo labiau, kad ir tėvai 
paskutiniais laikais pradėjo ge
riau gyventi. Tėvas savistoviai 
ouvo Įsirengęs staliaus dirbtu
vę, kur dirbo su savo vienu su
minu ir galėjo vidutiniškai pra
gyventi. Antanas ir visi namiš
kiai buvo patenkinti tuo, kad 
šiuo kartu jie visi buvo namuo
se ir kad po sunkių bėdų ir į- 
vairių nenusisekimų ir nelaimių 
galėjo noimališkai pradėti gy
venti.

Nors motina labai norėjo, 
i<ad Antanas galimai ilgiau pa
būtų namuose, nes jinai, kaip 
«>avo vyriausiąjį sūnų ir ta.ip ii- 
oai kaukiu tų ir kamuotų po ka
lėjimus, dabokles ir kitur, norė
jo galiniai ilgiau palaikyti pas 
^ave ir norėjo jį pavaišinti, my
lėti, taip kaip gali mylėti mo
tinos širdis ir jos motiniški jaus
mai. Jisai irgi norėjo pabūti na
muose, bet dėl daugelio gyveni
mo aplinkybių, to padaryti ji
sai negalėjo: vietos administra
cija sekė kiekvienų jo žingsnį, 
nes buvo Įsilikinuši, kad jisai 
žymiausias ne tiktai jų miesto, 
bet ir visos Lietuvos socia$stų 
veikėjas ir didelis politikas, o 
antra tiek daug laiko, kaip Ji-

Motina dažnai jį įspėdavo, 
vengtų 

taip vadinamos politikos, 
ir vėl galįs pakliūti į kalė-

—Na, mamyte, lik sveika ir 
nesirūpink manimi, o daugiau 
rįipinkis savimi ir savo sveika
ta, nes užtektinai prisirupihai ir 
privargai iki mumis išauginai., 
Aš busiu atsargesnis — Auta-’ 
nas pabučiavo molinai rankų ir 
tėvo lydimas išėjo į autobusų 
stotį.

—Tėveli, — sako Antanas sa
vo tėvui, — tu prikalbėk mo
tiną, kad jinai apie mane taip 
labai nesirūpintų, nes toks di
delis rūpinimasis kenkia jos 
silpnai ‘sveikatai.

—Žinai, suirau, kiek jau aš 
jai kalbėjau, nupasakojau, kad 
kalėjime nėra tau jau taip la
bai bloga, bet. motina, motiniš
ka širdis ir jausmai negali taip 
šaltai pergyventi, kaip tai1 
padaryti vyrai.

—Tėveli, tu šiais metais 
turi jokio dienraščio, kaip
tai šiandien aš tau užsakysiu 
dienraštį, nes nuo šiandien aš 
jau pradedu toje redakcijoje 
dirbti.

Nuovados viršininkas labai 
nustebo, kad Dr. N. su kokiu 
tai piliečiu taip artimai kalbasi, 
net per tu. Tuo labiau, kad 
nuovados viršininkas ir Antaną 
pažinojo ir žinojo, kad jis ne
pataisomas revoliucionierius.. 
Jam buvo labai stebėtina, kad 
daktaras turi reikalus, pažintis 
ir kalbasi su tokiais priešvals
tybiniais gaivalais, pats būda
mas valstybines ligonines vedė-

Trečiadienis, liepos 10, 1940

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650
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sai nedirbo, jau ir rūbai nusi
nešiojo h* pusbačiai pradėjo 
kiurti reikia nors sau užsidirb
ti, nes nepatogu, žmogui baigu
siam aukštų jį mokslų, prašyti iš 
neturtingų tėvų, kad jie viskuo 
pasirūpintų. Tokios aplinkybės 
ir vertė Antaną atsiskirti nuo 
savo myLmos motinos ir na
miškių ir išvažiuoti iš savo 
miestelio. Be to, buvo svarbu ir 
tai, kad jisai nuo rugpiučio mė
nesio pradžios turėjo pradėti 
darbą redakcijoje, kaip ekono
minio ir socialinio skyriaus re
daktoriumi. Tas darbas Antaną 
labai viliojo, nes jam, kaip eko
nomistui norėjosi įvairiais so
cialiniais klausimais rašyti, kel
ti tas negeroves aikštėn ir ieš
koti kelių, kaip tuos sunkumus 
pašalinti. Socialinis teisingumas 
buvo Antano idealas, už socia
linį teisingumą jisai buvo ne
tekęs laisvės, tas mintis jisai 
kėlė įvairiose paskaitose ir pra
nešimuose. Antanas buvo labai 
patenkintas, kad galų gale at
sirado žmonių, kurie įvertino 
jo gerus norus, gabumus ir su
manumus ir leido jam jo mė
giamąjį ir mėgstamąjį darbą 
dirbti.

Prieš išvažiuodamas, jisai 
daug kalbėjosi si| savo tovu ir 
motina apie savo ir jų gyveni
mą.
kad kiek galima jisai 
los, 
nes
j imą ir turėti daug įvairių ne
malonumų. Tėvas tokių griežtų 
pastabų nedarė ir nestatė tokių 
reikalavimų, nes jisai gerai ži
nojo, kad tie žmonės, kurie dir
ba visuomeninį darbą, negalima 
juos varžyti įvairiomis pastabo
mis ir reikalavimais, nes juos 
varžo įvairus sekliai ir įstaigos. 
Tėvas norėjo, kad jo sūnus, An
tanas, pašvęstų visą savo am
žių, kovoje už* darbininkų ir 
varguomenės reikalus kovoda
mas, nes nežiūrint į tai, kad Jis 
jau buvp virš šeąiasdųšiiŲt me
tų amžiaus, jo gyslomis tekėjo 
socialisto-kovotojo kraujas. Ne
žiūrint į visus tuos sunkumus, 
kuriuos jisai pergyveno, le'sda- 
mas savo sūnų į mokslą, buvo 
labai patenkintas, kad Antanas 
baigė aukštąjį mokslą pas’liko 
darbo žmonių ir vargingųjų gy
ventojų reikalų gynėjas ir už
tarytojas. Savo sūnumi jisai 
prieš visus darbininkus didžia
vosi sakydamas: mano Antanas 
neišponejo, nesuburžuazėjo ir 
liko tikras mano ir jūsų drau
gas.

Vieno pirmadienio rytą An
tanas atsikėlė anksčiau, nes tą 
dieną jam reikėjo jau eiti į dar
bų. Motina su tėvu irgi anks
čiau pakilo, norėdami savo sū
nų pavaišinti ir jį išlydėti. Mo
tina daug kartų priminė ir jį 
prašė, kad kiek galima jis bu
tų atsargesnis, nes jai labai šir
dį skaudėtų jeigu jam dar kar
tą tektų atsisėsti į kalėjimą. 
Antanas pasivalgo, susidėjo vi
sus savo reikalingus 
pradėjo atsisveikinti 
ir kitais namiškiais.

— Sūneli, mano
verkdama motina bučiavo sa
vo sūnų Antaną, —*- buk teks 
geras ir paklausyk manęs, nesi
kišk taip labai į tą prakeiktą-

daiktus ir 
su tėvais

mielas, —

—Neverk, mamyte, aš dabar 
jau esu suaugęs vyras, gyven - 
mo pamokytas ir busiu daug

No. 2466
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-—Taigi, taigi, vaikeli, rodosi 
iš paskutiniųjų leidome į moks
lus, norėjome, kad būtumei mo
kytas ir gudrus, bet nelaimių 
niekas negali išvengti.

—Nieko, mamyte, žmonės 
dar daugiau dirbo, sėdėjo kalė
jimuose ne po keturis metus, 
bet visų savo amžių ir buvo re
težiais surakinti, bet vis tik jie 
nepabūgo tų retežių, niekas jų 
neatbaidė. Galų gale jie išėjo 
laimėtojais, nes visi tie, kurie 
niekino darbo žmones, kum 
juos taip begėdiškai išnaudojo, 
turėjo labai brangiai atpirkti 
savo kaltes už tokį darbo žmo
nių niekinimų.

Taip kalbėdamiesi greitai at
ėjo į autobusų stotį, Antanas 
nusipirko bilietų į Kaunu ir at
sisveikinęs su tėvu sėdo į maši
nų, nes laikas buvo jau važiuo
ti.

Antanas paėmęs bilietų įlipęs 
į autobusų, susiradęs savo vie
tų atsisėdo. Autobusui pradė
jus važiuoti apsižvalgė ar nėra 
kokių nors pažįstamų. Vienas 
ponas, kuris buvo visai elegan
tiškai apsitaisęs, Antanui pasi
rodė, kad jisai jam labai žino
mas, bet taip greitai jisai nega
lėjo jo prisiminti, tuo labiau, 
kad jisai, t. y. tas ponas buvo šiolei

įsikalbėjęs kokių tai rimtų kąl- 
bų su nuovados viršininku. Ga
lų gale jisai prisiminė, kad ta
sai elegantiškas ponas, tai esųs 
jo bičiulis Juozas. Pažinęs sa
vo senųjį bičiulį, jisai laikas 
nuo laiko į jį pažiūrėdavo ir 
vienų kartų jų akys susitiko, 
Juozas jį irgi pažino, Juozas 
pertrauke kalbų su policijos 
nuovados viršininku ir greitai 
prišoko prie savo seno bičiulio 
sakydamas:

-K, aš matau, lai tu, Anta
nai. Sakyk, kur buvai dingęs, 
kad jau toks ilgas laikotarpis, 
tavęs niekur negalėjau sutikti, 
girdėjau, kad buvo nelaimė iš
tikusi, ar teisybė.

—Tave, Juozai, aš 
kiai pažinau: puikiai 
telmeniškai apsitaisęs
katiloku, žinai, kų, kad išrodai, 
kaip tikras ponas. Sakyk, kur 
ir kaip gyveni.

—Žinai, kų, bičiuli, gyvenu 
taip pasakius vidutiniškai, ma
tai, kaip tiktai baigiau medici
nos fakultetų ir išsiuntė į ligo
ninę praktikuotis, kokį laiko
tarpį padirbėjau praktikantu ir 
po to paskyrė tos pačios ligoni
nės vedėju. Dabar Tuvau par
važiavęs atsilankyti pas namiš
kius, žinai, kad jau keli metai, 
kaip nebuvau buvęs.

—Na, sakyk, Antanai, kaip 
tu gyveni ir kas buvo atsilikę, 
kad teko pačiam net kelis me
tus pabūti kalėjime.

—Matai, bičiuli, pažįsti mane 
iš gimnazijos laikų ir žinai ma
no pažiūras ir nusistatymų, tai
gi savo pažiūrų laikausi ir iki

jas.
—Papasakok, Antanai, 

tave taip ilgai ka.ėjime 
ar iš tikrųjų toks priešvalstybi
nis gaivalas pasidarei.

—Matai, bičiuli, Juozai, tu 
žinai, kad mano mokslo specia
lybė — ckonomika-sociologija. 
Taigi, aš, kaip ir tu esu savo 
srities žinovas—daktaras. Tok
sai liktai skirtumas, tarp ma
nęs ir tavęs, kad tu, kaip me
dicinos daktaras, pacientus turi 
fiziniai nesveikus žmones ir jie 
individualiai kreipiasi į tave, 
prašydami tavo pagalbos, tavo, 
kaip

už kų 
laikė,

gydytojo patarnavimo.
(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. EudeikisT r

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE . •'
, DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite musų radio programų Antradienio fr šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stotie* <1480 K.) 

*u POVILU SALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

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 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVeslern 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.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

KITILIETUVIAIDAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
x PHYSICIAN and SURGEON

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso Valandos: 
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 

Nedėlioj pagal sutarti

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street
valandos: nuo

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

nuo

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
> - Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994 

Dr. Maurice Kahn . 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn S t 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SU 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-n o s e”
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ŠIŲ DIENŲ TEMOMIS
7. Užkariautos Sostines

Iš ilgos karų tradicijos.žmo
nijos istorijoj yra susidariusi 
liaudies nuomonė, kad kare 
užėmus sostinę jau valstybė 
laikoma nugalėta. Tas įsitiki-

daug sveria, o ir tikrai dažnai 
valstybės sostinės žlugimas 
lygus valstybės žlugimui. Juk 
sostinėj sukoncentruotas visas i 
valstybės gyvenimo nervų cen
tras, sostinė—valstybės galva, 
o galvą nukirtus jau ir kūnas1 
žuvęs. Sostinei ginti įtempia
mos visos pajėgos ir sostinės 
neapgynus, sunku jau ir likti-

mo ar galutino pralaimėjimo. 
Tą nuomonę rusų karo vadas 
Kutuzovas, kovojęs su Napole
onu 1812 m., suformulavo į 
garsiąją frazę: “Maskvos žlu
gimas dar nereiškia Rusijos 
žlugimo.” Kaip žinom, tada 
Napoleonas užėmė Maskvą, 
bet tai kaip tik buvo jo pa
ties galybės, o ne Rusijos žlu
gimo priežastis. Per septyne- 

!rių metų karą (1757—1764) 
rusai buvo užėmę tuometinės

I

čiau tuo Prūsija nebuvo su
žlugdyta, atkakliai toliau spy
rėsi, o, Rusijai ir Prancūzijai 
paskui iš karo pasitraukus, 
Fridrichas II gana laimingu ši

Tačiau karų istorijoj dažnai sunkų karą baigė, 
matom, kad karišku atžvilg u 
sostinės paėmimas dar toli gr 
žu nereiškia valstybės žlugi-

Winkler Stokeris duoda pačiąj 
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.

a tas prie tų sostinių, kurių žlu
gimas būdavo lemiamu smū
giu valstybės arba karo liki
me. Taip buvo 1814 m., kai

šaukite Lafayette 3138, 
atvažiuokite

arba

3970 ARCHER AVENUE

Joe Bagdon
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INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES. .

• APDRAUDĄ j RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ InUO VAGIŲ.

• APDRAUDĄ LANGŲ.

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —• 
nuo t ryto Iki 1 vai. popiet

■■
Naujlenų-Aome Telephoh.

ASHLAND, NEB. — 19 
md’i mergaitė Evelyn Nitz 
sveiksta po pavojingos plau
čių operacijos. Jos plaučiai 
puvo.

Tuo budu, nors Belgijos, 
Serbijos ir Rumunijos sostinės 

Paryžiaus užėmimu sujungi- buvo okupilolos ir tie kraštai 
ninkai (Rusija, Prūsija, Aust- susilailk6 kariško T ' "
rija) sudavė galutinį smūgį vis (I51to jie iš kar0 išejo lai. 
Napoleono imperijai, fmp J>11''niingai. (Mažutis Liuksembur- 
v<>_ ’r m’> kai Paryžiaus igas bko kaip buvęs, o Juod- 
užėmimas buvo prancūzams kajnija prijungta prie Jugosla- 
nelaimingojo karo su vokie
čiais baigiamuoju akordu. 
1924 m. karo, rudenį vokiečiai 
buvo vėl prie Paryžiaus prisi
artinę ir jų priešakiniai būriai 
buvo vos už keliolikos kilome
trų. Tačiau tada Paryžių iš
gelbėjo garsiosios Maruos kau
tynės, vadinamos “Maruos ste
buklu.”

Pereitame 1914—1918 m. ka
re, kuriame strateginė persva
ra ilgai buvo vokiečių pusėje, 
vokiečiai arba jų sąjunginin
kai (Austro-Vengrija, Bulgari
ja ir Turkija) * buvo užėmę 
šias nepriklausomų valstybių 
sostines: Liuksemburgą—Liuk
semburgo didžiosios hercogy
stės sostinę, Briuselį—Belgijos 
sostinę, Belgradą — ! 
sostinę, Cetinje — Jugoslavįf 
jos sostinę, Bukareštą — Ru
munijos sostinę. Sostinėms 
žlugus, tie visi kraštai buvo 
beveik visiškai okupuoti ir 
mažai beturėjo kariškos reikš
mės, nes pasitraukė palyginti, 
nedidelės karinės pajėgos, ku
rios kovėsi sąjungininkų fron
tuose. Tiesa, be šių nepriklau
somųjų valstybių sostinių, vo
kiečiai tada buvo užėmę ir ei
lę miestų, kurie pasidarė vė
liau atgimusių valstybių sosti
nėm—Varšuvą, Vilnių, Rygą, 
Taliną.

To karo pabaigoj, kai 1918 
m. gale vokiečių koalicija pra
dėjo žlugti ir kapituliuoti, san
tarvininkai be kovų okupavo 
Sofiją, Konstantinopolį, Buda
peštą, įvedė savo kontrolę Vie
noj. Tačiau Berlynas nebuvo 
okupuotas.

laimėjimo,

vijos, į kurią išaugo Serbija).
Dabartiniame kare, kaip ži

nom, vokiečiai yra užėmę šias 
sostines.: Lenkijos sostinę — 
Varšuvą, Danijos — Kopenha
gą, Norvegijos — Oslo, Olan
dijos — Hagą, Belgijos —Briu-

sios kunigaikštystės — Liuk
semburgą. Tos sostinės yra 
užimtos tiesioginiame kare. 
Diplomatiniai į— psichologi
niame “nervų” kare, kurs su
darė dabartinio karo tiesiogi
nę įžangą, Vokietija be kovų 
yra prijungusi Austriją su sos
tine Viena ir Čekiją su sosti
ne Praha, o taip pat protekto- 
ratinėn globon paėmusi ne
priklausomybę paskelbusią 

į sostine Bratis-
" I AIVACI aoum J u 

Serbijos (Slovakiją su
lava.

Universal Savings 
and 

Loan Association

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR 
- ■ - —-—  — — f ■-  ---------------------
VADINSIS :—

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

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

MOKA 3%% UŽ VISUS INDtLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

II. Karuliai ir vyriausybės 
emigracijoj.

Paskutiniais laikais emigra
cijoj yra atsidūrusi eilė vy
riausybių ir valdovų. Atsime
nam kokiu susidomėjimu bu
vo sekama 1936 m. pralaimė
jusio Abisinijos neguso Hailes 
Selasio likimas. Jau tada pra
sidėjo toji valdančių ir vaini
kuotų emigrantų eilė, kuri da
bar jau gana didelė.

Likvidavus Austriją, užsieny 
atsidūrė jos vyriausybės narių 
dalis, bet kancleris Sušnigas 
pasiliko.

Kadangi Čekoslovakijos pre
zidentas Hacha kapituliavo 
geruoju, oficialioji Čekoslova
kijos vyriausybė liko neemi
gravusi. Tačiau emigracijoj 
yra buvęs prezidentas Bene
šąs ir daugelis buvusių Čeko
slovakijos vyriausybės narių. 
Anglijoj įkurtasis Čekoslova
kijos Tautinis Komitetas su 
dr. Benešu priešaky yra pas
kelbęs kovą už nepriklauso
mos Čekoslovakijos atstatymą. 
Italijai užėmus Albaniją, į už
sienį emigravo Albanijos ka
ralius Achmed Zogus su ka
raliene Džeraldina ir neseniai 
gimusiu sunumi, o taip pat ke
letas vyriausybės narių. Ka
ralius nėra išsižadėjęs teisių į 
Albanijos sostą ir išvyko į. E- 
giptą. Pralaimėjus kovą pilie
tiniame kare Ispanijos respub
likai jos vyriausybės narių 
dalis išvyko į Meksiką, o kita 
dalis ir buvęs prezidentas Aza- 
na—į Prancūziją. Žlugus Len
kijai ir iširus jos vyriausybei, 
Prancūzijoj įsikūrė nauja, e- 
migracinė Lenkijos vyriausybė 
su prezidentu Račkovskiu ir 
ministerių pirmininku gen. 
Sikorskiu. Tos Lenkijos vy
riausybės būstinė yra Anžere, 
netoli Paryžiaus. Danijai be

.. ..4.r

pasipriešinimo pasidavus Vo
kietijai, jos karalius ir vyriau
sybė pasiliko savo vietoj. Nor
vegijos karalius Hakonas VII 
dar tebesąs “kažkur” Norve
gijoj, matyt, šiaurinėj jos da
ly, kur laikina Norvegijos fa
ktinė sostinė pasidarė mažas 
Tromzės uostas. Norvegijoj te
bėra ir dalis vyriausybės, o 
kita dalis Norvegijos vyriausy-

Naujausi emigrantai atsirado 
po šio mėnesio įvykių. Po taip 
greito Olandijos kapituliavi
mo, Olandijos karalienė Vil
helmina su sosto įpėdine Juli
jona ir jos šeima, o taip pat 
Olandijos vyriausybė persikėlė 
į Londoną. Oficialiai gi Olan
dijos sostinė perkelta į Bala- 
viją, Olandijos Indijoj. Užėmus 
Briuselį, į Angliją persikėlė ir 
Belgijos vyriausybė. Tačiau 
dalis Belgijos vyriausybės te
bėra neužimtojoj Belgijos da
ly ir įsikurusi Ostendėj. Liuk
semburgo vyriausybė persikė
lė į Paryžių, o apie didžiosios 
hercogienės šarkotos likimą 
kol kas nieko negirdėti.

Taigi, per šiuos keletą metų 
jau 11 valstybių buvo skaud
žiai paliesta didelių įvykiu. O 
toji įvykių lavina dar tebėra 
pačioj judėjimo stadijoj. Dau
gelis kilų kraštų su baime lau
kia, ar tik įvykiai nepalies ir 
juos.
III. Kariuomenės vyriausiojo 

vado pakeitimas.

Staigmena buvo santarvi
ninkų kariuomenės vyriausio
jo vado gen. Gemcleno pakei
timas gen. Veiganu, kuris įvy
ko po tragiškų santarvininkų 
nepasisekimų Olandijoj, Bel
gijoj ir šiaurinėj Prancūzijoj. 
Vadovybės pakeitimas daž^- 
niausiai yra neišvengiama ne
pasisekimo išvada, ypatingai 
pasireiškus kokiom aiškiom 
klaidom, kaip įvyko pas pran
cūzus, pagal Beino pareiški
mą.

Ta proga įdomu prisiminti, 
kad ir 1914—1918 m. kare teko 
ne kartą keisti karo vadus. 
Pirma Prancūzijos karo vy
riausiuoju vadu buvo gen. Zof- 
ras, laimėtoj asučs Marna. Ta
čiau 1916 m. jį pakeitė gen. 
Nivelis, o paskui maršalas Fo- 
šas, kurs nuo 1918 m. pava
sario buvo paskirtas ir visų 
sąjungininkų karo pajėgų vy
riausiuoju vadu. Rusijoj po 
1915 m. pralaimėjimų vy
riausiąją vadovybę vietoj did
žiojo kunigaikščio Nikolai Ni- 
kolajevičiaus pasiėmė caras 
Nikalojus II. Ir Vokietijos vy
riausios karo vadovybės šefas 
gen. Falkenhainas, sėkmingai 
vadovavęs pirmųjų dviejų me
tų karo operacijoms, paskui 
buvo pakeistas išpopuliarėju
siu feldmaršalu Hindenburgu- 
Tokių pavyzdžių duoda ir 
daugelis kitų karų. Pavyzd
žiui, rusų-japonų kare 1905 
m, vietoj galutinai pralaimė
jusio rusų vyriausiojo kariuo
menės vado gen. Kuropatkino 
buvo paskirtas gen. Lenevi- 
čius. Anglų būrų kare (1899— 
1902 m.) būrų sumuštasis ang
lų vyriausias vadas gen. Bufe
ris buvo pakeistas gen. Rober- 
tsu ir Kitčeneriu, kurie paga
liau burus nugalėjo.
(‘‘L. A.”) —J. Palemonas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Saugo elektros Įmo 

nes New Yorke
NEW YORK, N. Y., liepos 

8. — Consolidated — Edison 
kompanija gavo grumoji nūs. 
kad jos tankai su gasu bus iš 
linamituoti. Pirmadienį prie 

visų kompanijos elektros įmo
nių r prie gaso tanki] pasta
tyta speciali sargyba.

Policija ir federaliniai agen
tai dar vis tyrinėja eksp’ozi- 
ią New Yorko parodoje, įvy-

“Tai Bar-r-r-genas
... Aš Imu Jį

kusią pereitą ketvirtadienį.' 
Ryšium su ta eksplozija arės-! 
tuotas vokiet s, tūlas Caesar 
Kroeger. Iš jo pareikalauta $10,- 
000 kaucija. Tai yra nepapras
tai augštas užstatas.

Paleis ūkininkus iš 
Francuzijos ka-

SK0L1NAM ant 4 —
MORGIČRJ |‘B

■Safėty Dėžutės nuo S2.00 i metus. 
/Rašome Insurance Visokios Rų-, 
'šios—R. E Patarnaujam prie pir
kimo ir pardavimo-namu. Pat- 

•ęK duodam Money- Orderius.;, 
*’ ftĮota ry P u b I ic—Modernas Ofisas ;

įSUKYS^-DpODY
............................

nuomenes
VICHY, Francuzija, liepos 8 

— Žemės uk o ministerija pa 
skelbė, kad bus paleisti iš ka
riuomenės ūkininkai.

į Ine. ; i
..._______________..

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!

NUSIPIRK

£ 
M

Pinigai išleidžiami telefonų pa
šaukimams, nupei’ka daug daly
kų .. . didelių dalykų.

Telefonas sutaupo laiko, trube- 
lio ir pinigų—padaro kasdienį 
gyvenimą lengvesniu, turtinges
nių—o atsitikime nelaimės yra 
neįkainuojama brangenybė.

Telefonų patarnavimas dabar 
yra greitesnis, aiškiau girdimas, 
tikresnis, negu pirmiau. Nuola
tinis tikslas šios kompanijos yra 
suteikti 
navimą 
kainas 
tojams.

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

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

geriausį patar- 
ir pigiausias 

telefonų varto-

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

ILLINOIS BELL TELEPHONE C O.
Klausykit “THE TELEPHONE 
HOUR”, WMAQ—kas pirm., 7 vai. 

vak. šviesos taup. laiku
MADOS

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 

Federal Savings & Loan Insurance Corporation, VVashington, D. C.

TURTAS VIRŠ $1,000,000.

Of CHICAGO

Duodam Paskolas ant

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

CHICAGO,

OwS^0mAUKANT0/7 2202
IFSeralSatoks -

^AND LOAN ASSOCIATION

1 -mų Morgičių
Chicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 

pataisymiii ir statymui naujų namų

MOKAME 9į%
Dividendų už padėtus pinigus

4462

o
0
o

Telephone Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary

RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

aras
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NAUJIENOS'
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

uropoje
“NAUJIENOS” TURI 

ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UI.

ii

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

No. 4462—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40 42, 
44, 46, 48.

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 paS- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdeda 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No................

Mieros  per kratine

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas Ir ralstija)



Trečiadienis, liepos 10, 1940

byExcept Sąnday 
News Pud. Co. Ine.
Halęted Street
CANal 8500

NAUJIENOS
The Lithoanlan. Daily New»

Published Daily 
The Lithuanian

1739 South
Telephone

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

March 7th 1614 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

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

Užsakyme kalnas
Chicago j e—paštu 

Metams_____________
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija _____________
Savaitei -----------------------
Mėnesiui _____________

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Trečias terminas
cagoje įvyks demokratų partijos naKitą savaitę Ch 

cionalė konvencija, kuri nominuos kandidatą į Jungtiniu 
Valstijų prezidentus^ Juo labiau ta konvencija artėja, juo 
daugiau kalbama apie trečią prezidento terminą ir įsigy
venusias tradicijas, kurios yra susijusios su prezidento 
rinkimais.

Dalykas tokis, ' 
nėra pareiškęs savo 
simu. Todėl daugelis spėja, jog jis ir vėl statys savo kan
didatūrą į preziden

0 jei taip įvyks, tai bus sulaužytos įsigyvenusios tra
dicijos, kurios yra priešingos tam, kad prezidentas bu
tų renkamas daugiau nei dviem, terminams.
‘ Kai kurie mano, jog tradicija, kad prezidentas ne
būtų renkamas trečiam terminui, paeina nuo Washingto- 
no laikų, Girdi, pirmasis Amerikos prezidentas atsisakęs 
kandidatuoti trečiam terminui. Savo atsisakymą jis mo
tyvavęs tuo, kad esąs priešingas keliems terminams, nes 
tatai galį privesti šį kraštą prie diktatūros.
' Tačiau faktai rodo, jog Washingtonas atsisakė kandi
datuoti ne dėl to, kad jis buvo priešingas trečiam ter
minui, o dėl 'to, kad jo sveikata buvo sumenkėjusi. Be to, 
jis ilgiau nebegalėjo pakęsti šmeižtų, ir nepagrįstų prie
kaištų. Šiaip jis ke
tauta elgtųsi neišmintingai, jei ji tarnybos termino apri
bojimo sumetimais nesinaudotų paslaugomis labiausiai 
tinkamų žmonių.

Faktiškai treči

<ad iki šiol prezidentas Rooseveltas 
i nusistatymo trečiojo termino klaU-

tus.

si Kauno gatvėmis ir nešusi di
delę vėliavą su užrašu: “Tegul < 
gyvuoja 13-ji Sovietų RespfibJLi 
ka!”

Dėlei to užrašo “Laisvė” da
ro tokią pastabą:

“Tai reiškia, kad kaunie
čiai pageidauja, kad Lietuvoj 
butų įsteigta sovietinė tvar
ka, kad Lietuva, kaipo Sovie
tinė Socialistinė Respublika, 
įstotų į bendrą Sovietų Są
jungą ir taptų tryliktąja res
publika, nes dabar Sovietų 
Sąjungoj jau yra dvylika so
vietinių respublikų.

“Jeigu Lietuvos gyventojai1 
pasirinks šį kelią, tai jų va-, 
lia. Lietuva bus laisva, nepri- 
klausoooma šalis, taip, kaip 
yra Sovietų Baltarusija, Uk
raina arba bent kuri kita 
respublika. Tik ji bus bend
rai susirišus federacijos ry
šiais, turės savo kalboj mo-' 
kyklas, spaudą, teismus, vis
ką, kas tik reikalinga kultū
ros, progreso, industrijos plė
timui. Ji gaus iš Sovietų Są
jungos medžiaginę ir pinigi
nę pagalbą. Jeigu taip bus 
padaryta, tai armija bus ben
dra, finansai ir užsienio po
litika bendra.”
Vadinasi, pagaliau yla iš mai

šo visiškai išlindo. Komunaciai 
aiškiai pasaka, kokios Lietuvos 
jie nori. Jie nori, kad Lietuva 
liktij trylikta sovietų respubli
ka (koks nelaimingas nume- 
ris!) ir amžinais ryšiais susi
jungtų su Stalino imperija. Gir
di, tada Lietuva busianti lais-

5a, kuriai priklausė ir raudono
sios armijos viršininkai. Stali
nio žvalgyba areštavo apie 4,000 
žmonių. Įžymus ukrainiečių va
dai vienas po kito “kažkur” 
dingo. . i

Skrypiiikas, senas bolševikas - 
ir Lenino draugas, 1933 m. bu- ! 
vo apkaitintas sąmokslu įsteig
ti nepriklausomų nuo Maskvos 
Ukrainą. Jis liko pašauktas į 
Maskvą “pasiaiškinti”. Numa
nydamas, ką tai reiškia, jis pa
pildė savižudystę.

Maskva pasiuntė PostyšioVą 
sutriuškinti ukrainiečių tautinį 
judėjimą. Jis atvyko drauge su 
dideliu buriu raudonarmiečiu 
tvarkos daryti. Apie pUsę narių 
iš Ukrainos komunistų partijos 
liko “išvalyti” už nacionalizmą. 
Be to, tūkstančiai visokių pa
reigūnų buvo iš Savo pareigų 
atleisti.

Komunistai, kurie bfebuVo 
išvalyti, sveikino Postyšio- 
vą. Tikėdamas jų nuoširdumu; 
jis buvo savo darbu labai pa
tenkintas. Ukrainos Liaudies 
Komisarų Tarybos naujasis pir
mininkas Liubčenko išdidžiai 
pareiškė, jog Ukrainoje nacio
nalizmas liko sunaikintas. Ta
čiau nepraėjo nė vienų metų, 
kaip visame krašte ir Vėl pra
sidėjo tautinis judėjimas. Pos- 
tyšiovas dejavo, kad sunku bol
ševizmą suderinti su naciona
lizmu. Girdi, nacionalizmas pa
prastai paima viršų. Po to pa
reiškimo jis buvo pašauktas į 
Maskvą pasiaiškinti ir “kaž-

BALKANŲ VALSTYBIŲ TURTAI, KURIE 
TRAUKIA KARIAUJANČIUOSIUS

Didžiųjų Vcdstgbių Interesų 
Susikirtiniai Balkanuose. —* 
'KariaujahČiiiosiiis Dauginusia 

Vilioja Rumunijos 
Nafta

stengiasi Balkanų kraštuose 
supirkti visa tai, ką galėtų 

Anglai net 
bendrovę 

daugiausia

“laisva ir nepriklausoma”, tik 
jos užsienių politiką nustatys, 
Maskva, jos ekonominį gyveni
mą tvarkys Maskva, jos vyriau
sybę “tėviškai” globos Maskvos 
komisarai ir nukrypusius nuo 
“tiesiosios linijos” vyriausybės 
pareigūnus sudraus GPU agen
tai. Faktiškai GPU agentai (va
dinasi, Stalino žvalgyba) tvar
kys vidujinį^(Lietuvos • gyveni
mą, kaip jie daro kitose “ne
priklausomose it laisvose” so
vietų respublikose. '

Kad skaitytojai turėtų geres
nį supratimą apie “laisvas ir. 
nepriklausomas” sovietų respu-’ 
blikas, tai mes čia paduosime, 
kai kuriuos faktus iš “laisvos” 
Ukrainos paskutiniųjų kelių 
metų gyvavimo.

Leninas griežtai pasmerkė 
caristinę valdžią už tai, kad to
ji slopino tautines mažumas.

i Jis pareiškė, jog kiekviena tau
ta ne tik turi teisę laisvai apsi-; 
spręsti, bet ir pasitraukti iš so-. 
rietu federacijos. SSSR konsti
tucijoje ta teise buvo pažymė
ta, tačiau nebuvo nurodyta, ko
kią procedūrą tautinė grupė tu- 

‘ ri naudoti, jei ji nori iš federa
cijos pasitraukti.

Daugelis Ukrainos komunis- 
kalba apie neutraliteto išlaikymą. Ji tų buvo visiškai įsitikinę, kad 

jų kraštais galės laisvai tvarky- 
e to, kas atsitiko su Norvegija, Dani- ds, laisvai steigti savo ekono-: 

minės organizacijas. Bet greit 
jiems teko nusivilti. Pagal 1924' 
m. konstituciją Ukraina faktiš- 

* kai neteko autonomijos. Vai-1

iais atvejais pareiškė nuomonę, jog

ojo termino tradicija prasidėjo nuo 
Jeffersono laikų. Jeffers0nas<ibuvo priešingas tam, kad J 
vienas žmogus eitų prezidento pareigas ilgus metus. Gir
di, jei nebus apribojimo, tai į prezidento vietą gali įsi
gauti monarchistįnių pažvalgų žmogus ir ilgainiui pa-' 
naikinti respublikonišką santvarką.

Po Jeffersono keli prezidentai irgi pareiškė tą nuo
monę, kad kandidatavimas trečiam terminui butų žalin
gas nusistovėjusiai

Tačiau čia bus
niekur nenusako> keliems terminams prezidentas gali bū 
ti renkamas. Todėl 
ti pildoma ir gali būti laužoma be jokio nusikaltimo prieš 
konstitucijos nuostatus. Iš viso vargu gali būti laikoma 
nusidėjimu tos tradicijos laužymas. Juo labiau, kad daž
nai įsigyvenusios tradicijos yra tik pažangos stabdžiai. 
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Airija

Amerikoje tvarkai.
pravartu pažymėti, jog konstitucija

‘“trečiojo termino” tradicija gali bu-

Šiandien Airij^ atsidūrė labai pavojingoje padėtyje. I 
Netrukus ji gali susilaukti tokio pat likimo, kaip Nor-j 
vegija.

Airija garsiai 
tvirtina, jog niekalu neleisianti neutralitetą laužyti.

Bet akivaizdoj
ja, Olandija, Liuksemburgu ir Belgija, tai tik tušti žo
džiai.

Airija sudaro tą platų vieškelį, kuris veda į Angliją
Nėra mažiausios abejonės, jog Hitleris pasistengs tuo lūžia liko'centralizuota Maskve- 
vieškeliu pasinaudoti, kaip tik pasitaikys gera proga. | je, iš kur pradėta tvarkyti tiek 
Juo labiau, kad m 
silpna.

Tatai gerai supranta ir Anglija. Kyla tad klausimas 
ar ji lauks rankas 
mija atsidurs jos 
įsitvirtinti Airijoj^, kad tuo budu galėtų užbėgti Hitle-1 nomas rašytojas Ghviliovi. Jie 
riui už akių.

Tiek vienu, tiek kitu atveju Airijai teks nukentėti irj ^ų komunistų tautinės progra^ 
patirti karo baisenybes ant savo kailio. ....... 1,lr "

Mažai vilties, kad ji galės to likimo išvengti.

ilitariniu atžvilgiu Airija yra visiškai Ukrainos ekonominis, tiek i>o- 
| litinis gyvenimas. 

1925—26
, TT£x1 . x . i komunistų partijoje atsiradosudėjusi, kol Hitlerio motorizuota ar- opozicija, kuriai ____

(užnugaryje, ar pati pasirūpins pirma gumskis, MaksimovKius ir ži-

metais Ukrianos

kuriai vadovavo

reikalavo sudarymo ukrainie-

KOMUNACIŲ PAGEI 
DAVIMAS 

komunaciai 
pranešimu,

I” gavo- per 
io. To laik-

“Laisvės 
džiaugiasi
“New Yorko Time 
radiją iš Stockhol

labai 
kurį

Į mos. Apie tą opoziciją liko pa- 
; informuota Maskva, kuri griež
tai pasmerkė ugdomą Ukraino
je “tautinį šovinizmą”.

GPU agentai 1929 m. susekė 
plačiai įsikerojusią organizaci
ją vardu Sąjunga Ukrainai Iš
laisvinti. Keturiasdešimt penki 
tos organizacijos vadai buvo 

raščio korespondentas praneša,1 areštuoti ir nuteisti ilgiems nie
kad raudonoji armija surengu-S tams kalėjimo. Kai kurie nariai 
si Kaune atvirame ore koncer- buvo sušaudyti. ,(1)
tą, kurio pasiklausyti susirinkę Tos žiaurios priemonės ūk- 
30,000 kauniečių. Vėliau jie su raihiečių tautinio judėjimo ne- 
raudonarmiečiais drauge šokę, nuslopino, štai 1932 ir 1933 m. 

Po koncerto minia maršavu-1 buvo susekta nauja organizaci-

■M

Sausio mėnesį 1937 m. Stali
nas pasiuntė į Ukrainą Lazar 
KaganOvičių, savo svainį. Pa
starasis atvyko su dideliu štabu 
čekistų, kurie surado, jog na
cionalizmas tarp ukrainiečių 
komunistų tyra giliai šaknis įlei
dęs. Liko atidengtas sąmokslas. 
Šį kartą didžiausiu kaltininku 
pasirodė pats Liubčenko, Uk
rainos komisarų tarybos pirmi
ninkas. Jis buvo apkaltintas ug
dymu hacidlializmo ir protesta- 
vimu prieš rusifikaciją.

Gavęs “pakvietimą” vykti į 
Maskvą, Lihbčcnko nusižudė. 
Jo vietininkas Bondarenko pa
našų pakviėtimą priėmė ir iš 
Maskvos daugiau nebegrįžo. 
Niekas nežiho, kur jis yra ir ką 
su juo čekistai padarė.

Kai kurį : laiką Ukrainos ko
misarų taryba buvo be pirmi
ninko. Pagaliau pirmininko pa
reigoms liko paskirtas žinomas 
•rusų čekistas Koročenkovas, o 
kitas čekistas Gbriuščiovas už
ėmė Ukrainos komunistų parti
jos sekretoriaus vietą. Apie tą 
laiką likto areštuotas ir nežinia 
kur dingo Pclrovskis, senas ko
munistas ir Lenino draugas, 
kuris ėjo sovietinės Ukrainos 
prezidento pareigas nuo pat tos 
“respublikos” įsikūrimo. Vėliau 
kiti įžymus Ukrainos 
tai dingo. Visi, kas 
nors per pusę lupų 
apie nepri klausomą
likto apšaukti trockistais ir fa-' 
šistų agentais.

Tai štai kokie dalykai dėjosi' 
per paskutinius septyniolika 
metų “laisvoje ir nepriklauso-; 
moję” Ukrainoje! Bet parsida1- 
vę Maskvai musų komunaciai 
tokibs “nepriklausomybės” gei-i 
džia, kad Lietuva pasidarytų 
Stalino imperijos dalimi, kur 
raudonojo diktatoriaus čekistai 
galėtų šeimininkauti taip, kaip: 
jie šeimininkavo ir tebešeimi-: 
ninkauja “nepriklausomoje” > 
Ukrainoje.

Ir ne tik Ukrainoje, bet iri 
visose vadinamosiose “sovietų 
respublikose”. Kodėl “Laisvės”t 
kamunaciai nepasako, kad &ta-I 
linas pašalino visų tų respubli-i 
kų menekenus—“prezidentus” i 
(išėmus “starostą” Kalininą). 
Daugumas tų “prezidentų” din-, 
go be žinios taip, kaip dingo 
Ukrainos prezidentas Petrovs- 
kis. i

Daugiau to: kodėl komuna
ciai nepasako, jog Sovietų Są-i 
jungos tautinės mažumos yra: 
verčiamos naudoti “kirilicą” 
(rusišką raidyną) spausdina-

Jau nuo pat Šio karo pra
džios Balkanų vardas, galima 
sakyti, neišeina iš pasaulio 
spaudos puslapių. Net nese-: 
niai prasidėjęs karas Skandi-, 
navijoje, kuris, savaime aišku,i 
sutraukė viso pasaulio dėmesį, 
neįstengė visai nuslopinti Bal-i 
kanų “aktualumo”. Net dar 
daugiau, po šio karo išsiplėti
mo šiaurėje* vis labiau prade-, 
ta kalbėti apie Balkanus kaip 
apie vietą, kuri netrukus turi 
“sulaukti savo eilės”, t. y., bu-j 
ti įtraukta į karą.

Balkanai iki šiol “apvylė” 
ne vieną “entuziastą”, kurie 
tikėjosi, kad kur jau karas plė-, 
sis, kur nesiplės, bet Balkanuo
se karas tai tikrai suliepsnos. 
Mat, Balkanai buvo žinomi 
kaip didžiausias neramumų 
židinys. Balkanų valstybės nuo 
pat savo nepriklausomybių at
gavimo tarp saVęs gėluoju ne
sugyveno, nuolat riejosi, karia- 

. vo, viena kitą skriaudė, grobe 

. žemes ir t. t. Del teritorinių 

. ginčų tarp atskirų valstybių 
i politinė padėtis čia visuomet 
\ būdavo įtempta, todėl atrodė,.

kad 
ties, 
kad 
jau

įsteigė specialią 
(kurios kapitalai 
sudaryti iš valstybės iždo), ku- ; 
ri turi pirkti Balkanuos įvai
rias gėrybes, kad tik jos neati
tektų Vokietijai. Santarvinin
kai taip pat stengiasi kiek galė
dami trukdyti prekių transpor
tą iš Balkanų kraštų į Vokie
tiją. Neseniai, kaip žinome, 
buvo kilęs net didžiulis triukš
mas dėl to, kad Dunojaus u- 
peje, kuri yra pats patogiau
sias kelias pervežimui prekių, 
buvo pradėti sabotažo veiks
mai, norint sutrukdyti, kad 
Dunojaus upe kaip transporto 
keliu negalėtų pasinaudoti Vo
kietija. Tačiau šitokios prie
monės nėra pakankamos su
trukdyti prekių mainams tarp 
Vokietijos ir Balkanų kraštų, 
todėl ir kalbama apie karo iš
plėtimą Balkanuose.

Kokie gi Balkanų vertybių 
turtai labiausiai vilioja kariau
jančiuosius? Svarbiausias daik
tas čia yra, be abejo, nafta, ku
ri yra iškasama Rumunijoje. 
Todėl pats didžiausias triukš
mas šiuo laiku ir vyksta dėl 

i Rumunijos, kitas Balkanų val
stybes paliekant labiau nuo-

Čia reikia tiktai kibirkš- 
tiktai ‘‘tinkamos progos”, 
valstybes viena kitai tuo- 
sukibtų į plaukus.

komunis- 
tik drįso, 
užsiminti
Ukraina,i

gamindavo vos 1;3% Rumuni
joj gaunamos naftos.

Prasidėjus karui, savaime 
suprantama, kad santarviniu* 
kų kapitalui priklausančios 
naftos gamybos b-vės nebeno
rėjo savo gaminamos naftos 
eksportuoti Vokietijon. Tuomet 
Vokietijai teko griebtis diplo 
matinių priemonių paspausti 
Rumunijos vyriausybei, kad 
toji sutvarkytų naftos ekspor
tą. Rumunijos vyriausybe įstei
gė specialų komisariatą, kuris 
ir tvarko naftos eksportą. Bu
vo sudaryta sutartis, pagal ku
rią Vokietijai buvo paskirtas 
didelis naftos eksporto kon
tingentas. Tačiau tikimasi, kad 
ir padidinus Rumunijos naftos 
produkciją, Vokietija vis dėlto 
iš Rumunijos negalės naftos 
gauti daugiau, kaip 6-7 mil. 
tonų (O tuo tarpu karo metu 
Vokietijai kasmet gali būti tei

mais, net iki 35 mil. tonų).
Rumunijai šitaip sutvarkius 

naftos eksportą, didžiausią 
triukšmą dėl to pakėlė sąjun-

Tačiau daugelio nustebimui miJ« 
Balkanai iki šiol išliko ramus.I 
Net dar daugiau, pačios Bal- km. ir 
kanų valstybės deda didžiau
sių pastangų ir toliau išlikti 
karo nepaliestomis. Ir jeigu 
šiandien mes kalbame apie 
Balkanų valstybių įtraukimą į 
karą, tai turime omeny dau
giau nd pačių Balkanų valsty
bių savitarpinius nesutarimus, 
bet didžiųjų valstybių intere
sų susikirtimus toje zonoje.

Bet pats svarbiausias daly
kas butų 'sutrukdytas įvairių 
karui reikalingų žaliavų ir 
maisto produktų pristatymas 
iš Balkanų kva’štų (gal būt ir 
net iš Sov. Sąjungos) Vokieti
jai. Tuo budu butų suduotas di
delis ūkinis smūgis Vokietijai, 
ir sąjungininkų blokada butų 
daug reikšmingesnė (dabar 
Balkanai sąjungininkų bloka
doj sudaro skylę, iš kur ir pro 
kur Vokietija gali sau gaben
tis visko, ko tiktai jai reikia). 
O reikia žinoti, kad Vokietijos 
ir Balkanų kraštų ūkiniai san
tykiai išplėtoti: iš Čia Vokieti
ja gauna įvairių, maisto pro
duktų, kurių jai trūksta, o 
svarbiausia, iš Rumunijos gau
na naftos—skystojo kuro, be 
kurio moderniškojo karo ves
ti nebūtų įmanoma. Todėl su-

sirupininias jei j a,u ūč Visiškai 
nutraukti, tai bent kiek gali
ma daugiau apardyti tuos Vo
kieti j os-Balkanų kraštų ūki
nius saitus.

Šiuo laiku santarvininkai

moms knygoms ir laikraš
čiams?

Akivaizdoje viso to tik pik
čiausi Lietuvos priešai gali pa
geidauti, kad Lietuva taptų 
“trylikta Sovietų Sąjungos res
publika’’.

Tikėli tuo, kad Lietuvos 
žmonės tokios sąjungos pagei
dauja, gali lik maži vaikai. 
Žmonių Vardu Lietuvoje šian
dien kalba komunistai, kurie 
jaučiasi labai galingi, bes Už jų 
pečių stovi Stalino raudonoji 
armija. Juk, pavyzdžiui, Aus
trija susyk pakeitė savo nusi
statymą, kai ją okupavo Hit
lerio armija: už prisijungimą 
prie Vokietijos pasisakė 99 nuo
šimčiai sU viršum balsuotojų!

Visai galimas daiktas, jog 
panašaus dalyko gali susilaukti 
ir Lietuva. .
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Pirmiausia keletą žodžių 
apie Rumuniją. Rumunija už
ima apie 195 tukst. km. žemės 
ploto; gyventojui turi apie 19%

(senoji prieškarinė Ru
munija užima apie 138 tukst.

‘ r po karo prijungtieji 
kraštai — Transilvanija apie 
102 tukst., Besarabija apie 
44Vii tukst. km. ir Bukovina 
apie 101/2 tukst. km.).

Rumunijos sostinėj Buka
rešte yra apie 640 tukst. gyv. 
Rumunija yra žemės ūkio kra
štas, nes 80% gyventojų gyve
na kaimuose ir tik 20% mies
tuose. Rumunija labai daug že
mės ūkio produktų eksportuo
ja užsienin. Svarbiausi jos ek
sporto sUėmėjai prieš - karą 
būdavo Vokietija, Anglija, Ita
lija. Prasidėjus karui Rumuni
jos ūkiniame gyvenime vis 
labiau nori įsigalėti Vokietija.

Bet Rumunija turi ir labai

lyra kaip koks kraujas Vokieti
jos karo mašinai. Nutraukus 
Rumunijos naftos teikimą Vo
kietijai, vokiečių karo vedimui 
šiaip ar taip butų suduotas 
nemažas smūgis.

Nafta iš versmių traukiamac

specialiais vamzdžiais. Del to 
ten, kur yra naftos versmės, 

. yra pristatyta daugybės geleži
nių bokštų, kurie dažnai at
rodo, kaip koks miškas. Iš
traukta nafta gryninama ir vėl 
specialiais vamzdžiais varoma 
į uostus ir miestus, kur imama 
suvartojimui arba eksportui.

Kadangi nafta yra viena iš 
reikalingiausių karo reikmenų, 
tai suprantama, kad dcl jos 
eina

svarbiausias turtas — skysta
sis kuras — nafta.

Normaliais laikais
Rumunijoje naftos būdavo 
gaunama apie 7 mil, tonų.

Pasaulinėj naftos gamyboj tai 
tesudaro nedidelį nuošimtį, ta
čiau vis dėlto lai yra nemaži 
kiekiai. Pati Rumunija prieš 
karą tesuvartodavo maždaug 
apie 1 mil. tonų naftos. Tuo 
budu likusieji 6 mil. tonų naf
tos būdavo eksportuojama už
sienin, daugiausia Vokietijon, 
Italijon, iPrancuzijon ir kt. An
glijai ir Prancūzijai Rumuni
jos nafta neturi didesnės reikš
mės, nes jos gauna pakanka
mai naftos savo mandatuose, 
kolonijose, svarbiausia Mosulo 
ir Kirkuko apylinkėse. Tuo 
tarpu Vokietijai ir Italijai, ku
rios savų naftos šaltinių netu
ri, Rumunijos nafta sudaro 
svarbią poziciją.

Rumunijos naftos eksploata
cijon (išnaudojiman) daugiau
sia' yra įdėti užsieniniai kapi
talai.- Sakysim, apskaičiuoja
ma, kad net apie % Rumunijos 
naftos pagamina bendrovės, 
priklausančios anglams, pran
cūzams ir olandams. Vien tik 
Royal Dutch-Shell Company, 
priklausanti anglų-olandų ka
pitalui, pagamina apie pusę 
visos Rumunijos gaunamos 
naftos. Toj bendrovėj olandai 
turi 60% kapitalo, o anglai— 
40%.

Vokiečių kapitalas Rumuni
jos naftos gamyboj iki karo 
nedaug tesiekė, nes vokiečių 
kapitalui priklausančios tepa-

Del 
visi

didžiausios grumtynės 
kariaujančių valstybių, 

to Rumunija, o kartu ir 
Balkanai, atsiduria tarp

dama
>s, Rumunijoj ran- 
ir kitų žemės turtų,

vario, švino, sieros, 
anglies*, rudosios 

anglies ir kt.
Žemės ūkio produktai Ru

munijos eksporte užima gana 
žymią poziciją. Eksportuojama 
kukuruzos, kviečiai, miežiai, 
bulvės, gyvuliai ir medis. Turė
dama daug gerų ganyklų, gy
vulių Rumunija išaugina gana 
daug (sakysim, vien avių Ru
munija turi per 10 mil.), todėl 
mėsos eksportas didelis, galįs 
patenkinti nemažas rinkas.

Kiti Balkanų kraštai (Jugo
slavija, Bulgarija, Graikija, 
Vengrija) mažiau turtingi že
mės turtais, bet užtat turtingi 
įvairiais žemės ūkio produk
tais. Kas nežino didžiųjų Ven
grijos gyvulių kaimenių, be
siganančių didžiulėse ganyklo
se — puštoje. Bendrai paėmus, 
Balkanų kraštai iš savo ūkio 
produktų eksportu gali išmai
tinti dešimtis milijonų žmo
nių. Tuo budu Vokietijai, ku
ri pati maisto trūksta, ūkinis 
bendradarbiavimas su Balka
nų kraštais vra labai svarbus. 
Vokietijai bent šiuo laiku svar
bu, kad Balkanų kraštai pasi
liktų neutralus, nes tuomet ne
būtų sutrukdytas tų kraštų 
eksportas Vokietijon.

Jeigu santarvininkai vieno
kiu ar kitokiu budu bandytu 
sutrukdyti Balkanų valstybių 
eksportą Vokietijon, Vokieti
ja dcl to negalėtų likti rami

ir Balkanai savaime Imlų 
įtraukti karau.

Todėl Balkanų tautos yra ne
ramios ir diena iš dienos lau
kia, kuomet nelaimės, gal būt 
ne nuo jų pačių pareinančios, 
užgrius jų kraštus.

mangano, 
akmens

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Trečiadienis, liepos 10, 1940 NAUJIENOS, Chica'go, Ui.

MENO ŽINIOS
Tvarko MIKAS ŠILEIKIS
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DIDŽIAUSIA DAILĖS PARODA 
NAVY PIER.

ietu-mčm ausi ayraparoda šieme eilės metinė jparo- suruošė ir, nėra surengs ir ateinan-McCormiek, ir kilos ko-
yra duoti

Birželio 20 d. su iški Navy Tie r atsidarė didži Chicagoje dailės-meno paĮroda. šios rūšies ketvirta iš da, kurią abejonės,čiais metais meras Edwaįrd J. Kelly, Channcey Charles Peterson misijos.Parodos tikslasprogą pasirodyti visiems menininkams, kurie turėjo, turi ir gal visuomet turės progas dalyvauti “formalėse” parodose ir tiems, kurie mažiau laimingi, būtent tiems, kurių kuriniai, patiekti džiuri komisijai,

“natūralistų” grupes, kitais žodžiais tariant—į mokyklos bei mokymo metodų kategorijas, niekuomet bendrose meno parodose kartu nedalyvauja. Tokiu budu norima visus juos suvesti į daiktą, po vienu milžinišku Navy Pier stogu, kad publika matytų moderniškąją ir nemoderniškąją dailę ir darytų sulig savo skoniu išvadas.
Parodoj Dalyvaują Lietuviai.šiais metais kažkodėl mažiau lietuvių parodai atstovauja- Kataloge pažymėti man žinomi sekami lietuviai: Antanas Sk ūpas, Julius (skulptorius),kas, Bernice Balickaitė, J. kus, aš pats ir, gal būt, lietuvis Peter Slakes?

Apie Įvairius Dalykus
____  . . . J J' -------- -------- --- - ----- --------------------  
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Genys margas, o pasaulis dar jame atsiras šilimos perteklius, margesnis—sako liaudies su- Bet padėtį gelbsti prakaitavi- kurta išmintis. Kas tą pasaulį mas. Prakaitus garuoja ir tuo margina? Kalbėsime apie tą būdu suvartojama daug sla-p- margūmą, kurį sudaro klima- tosios šilimos; vadinasi, pu-
retkarčiais, b'ct vis dėlto ir to-1 gaivinančiu.Įkių filmų galima pamatyti. | gaTavinTui teikia palūn-^
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stos žmogui sąlygos, kai oro 
į-ira yra 'apie 20° ir santyki'ne 
drėgmė 30-60%.Dabar žiema. Pažiūrėkime, kaip eina šilimos išsilyginimas, kai aplinkos t-ra žymiai žemesnė už žmogaus kūno temperatūra. Kadangi šių t-rų skirtumas bus didokas, tai spinduliavimu ir laidumu į orą iš kūno šilimos eis daug. Bet žemą t-rą žmogui lengviau pakeiti, kaip aukštą, nes yra priemonių sulaikyti šilimą kūne, nelei-tas ir orai. Palyginkime šiltų siausvyra šiliminiu atžvilgiu’ p. , . • • . .. ., v. . . .. . .Y1 .. J . . i v. . jdziant jai išspinduliuoti arikraštų. gyventojus su polian- išla.koma. O jei dar pučia gai- įaidumu eiti j Tai nrų sryčių žmonėmis. Dabar- vinantis vejas, garavimas eina1 - •- ............ •tiniais laikais padaryti tai ne- sparčiau, savijauta gerėja Tel. CICERO 5306

Remkite Lietuvišką
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014L ‘ _

PaškauskasJ. Baraus-Vit-busyra “be džiuri.” Vadinasi, kas ką atsiuntė, tą ir priėmė. Bet parodos i siųsti tik pačius kurinius. Iš 1,060 eksponatų m()j]v apie 80 nuošimčių šioj parodui Vra menkesnės vertės dar-' * jbų. Jeigu jų nebūtų buvę, tai paroda nė kiek nenukentėtų. Bet, kita vertus, matosi kokia pažanga yra 'daroma, kokio išsilavinimo dailininkai joje dalyvauja. Daugelio žymesnių dailininkų vardų parodos kata-

daro drabužiai, arba sustiprin- i •, y_-. . L . . ,- ■ . , c i. . - . Itas viduje kuras-maistas, tei-sunku. Kino teatruose, 'kad ir todėl toks vejas ir vadinamas . . , . . . ..i, v. . . . i . . v ūkiąs daugiau kalorijų.Vis dėlto šaltas ir sausas oras yra palankesnis, kaip Saikias sąlygas nė tik vėjas. 0rO,’tas ir drėgnas. Kadangi drėg- fdrėgmė šiuo atveju Jvaidinat nas oras yra geresnis laidinin- didelį vaidmenį. Laikysime vi-.kas šilimai, tai šaltas ir drėg- sieiųs žinomu, kad kai ore van-, nas oras atvėsina žmogaus ku- dens garai yra sotus, kitaip; ną — greičiau jaučiamas šal- drėgmėjtis; mat toks oras sudrėkinatai vandens garavimas rubus ir tuo budu šilimai leng-. *Kai santykinė drėgmė'viau yra išeiti į aplinką.mažesnė, garavimas vyksta,sparčiau. Mėginkime įsivaiz-

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX I1EAD ALŲ 
Vynai-JLikieriai-Gėrimai 

į visas miestų dalis.

šalyse, kur nėra stiprių šalčių ir'kaitrų, darbingumui yra I palankesnes sąlygos. Metų laikų įvairumas verčia žmogų rūpintis ateitimi, rytojaus dienos duona. Karštų kraštų gyventojas panašus į žmogų, gimusį pertekliuose; jam nerupi darbas, nes jo šeimoje viso pilna, apie kasdieninės duonos keletą melų. Ne visuomet pas- uždarbį niekas net nekalba, loviose sąlygose gyvenančio Poliarinių sryčių gyventojas darbininko žmogaus, su per- yra tikras proletaras, kuris ne- traukomis besimokančio mo- randa apmokamo darbo, ne- kinio, šis darbas daro gerą įs- turi laukų, kuriuos nudirbus ,j pudį. Jis buvo mano mokinys.' išmistų jis pats ir jo šeima.. Tapyboje rodo džiuginančius Vidurinių davinius. Kurinio kompozicija juostų žmogustuo, kad darbą ir jis jam duoda pragy-. šaltinius. Jei pridės rtą-,'dar kiek sumanumo, tai gali oranžinės * patenkinti ir aukštesnius rei- musiškai tariant,

NATl.HRNV-ACME TelnnhotnCHICA’GO. — Janitorius George Wagner, kuris pri-keršy damas už prašalinimą iŠ darbo. Gaisre žuvo trys žmonės. tariant, santykinė 100% Staigus temperatūros, drėg- _ įmes, vėjo kitimai veikia žmo- dinli šiltą vasaros dieną. Oro.1v. Igų neigiamai, nes jo organiz-
5031 W. Roosevett Rd.

CICERO, ILL.

Sveikatos klinikas

S.TįS'8.... . *13.50
SST“ *50.00
RAUDONGYSL1Ų $ O E A A 
Išėmimas ir Ligon. ’Cv«vU 
reumAtizmas SOAH 
Greita Pagelba ......
GYDO VISAS LIGAS
Ekz&minacija C-Į Aft
ir vaistai .................. I U
DOUGLĄS PARK HOSPITAL 
1960 S. Kedzie Avė. Chicago
- - -■ ---------

it-ra aukšta, bet santykinė drėgmė žymiai mažesnė kaip 100%, o čia dar pučia vėjelis, tai, kaip minėjau, susideda palan- v _ . y. , kios sąlygos garūvimui iš ku-zemes paviršiaus . v. • v . ----- ----- -----------x. , . no paviršiaus ir žmogus jau- v- ................yra įpratęs i v. . . . . .L-----  —»............... -c.aS1 visai gerai. įtft> kad žtaogaus
mas nesuspėja prisitaikinti ir atsiranda įvairus negalavimai. Žiemos speigus žmonės lengviau pakelia, tuo tarpu rudens oras neša nemaža susirgimų. Kūno užgrudinimo prasmė yra ; organizmas Iš to kas pasakyta, galima su- butų atsparesnis netikietiems, prasti, kodėl žmogus lengviau staigiems oro kitimams. Iš pa- pakelia aukštesnę oro t-rą, jei sakyto išeina, kad žmogui svei- tik jis yra sausas. Bet pašilai- kesni yra orai be staigių kiliko, kad oro t-rai kylant, didė- mų; ypač kenksmingi yra stai- ja ir santykine drėgmė. Tuo- gus temperatūros svyravimai, niet garavimas iš plaučių ir odūs paviršiaus mažėja ir žmo-, gaus kūlie atsi’rahda šilimos, perteklius, kūnas įšildomas virs norOmos. Pris’iminkime tą padėtį, kurią jaučiame karštą vasaros dieną prieš audrą; sakome oras tvankūs; žmogus darosi neramus, ūpas slegiantis. Tarimai rodo, kad esant santykinei drėgmei 80% ir oro t-rai 25° pavėsyje gali ištikti, vadinami saulės arba šilumi-’ niai smūgiai. Bet jei santyki-’ ir jį palaikyti reikia kūhui drėgmė yra apie 20%, tai i teikti maisto. Suskaičiuota, žmogus lengvai pakelia ir 40° j kad 80-90 kg.^ žmogus per parą oro t-rą; mažesnė oro drėgmė : maistu gauna 2700 Kalorijų Karštą dieną nėra palanki, nes (didžiųjų) šiHmos. Supranta-Įsiusta lupos, jaučiama sausu-Į ma, tiek pat šiliilios turi išleisti iš savęs, atiduoti aplinkai. Jei tik bent kiek tokia pusiausvyra išnyks, tuoj vyksta or- gūniziiio sutrikimai. Jei, sa- kysiln, aplinkos t-ra bus 17°5, tai iš žmogaus kūno per parą išeina šilimos:1. Alsavimu oras išneša 35 Kai.2. Darbui sunaudojama 51 Kai.3. Maisto, gėrimo įšildymas iki kūno t-ros ir paskui išeina 42 Kai.4. Vandens išgarinimui iš plaučių ir odos paviršiaus (slaptoji garavimo šilima) sunaudojama 558 Kai.5. Kubas liečia vėsesnį orą ir laidumū atiduoda 833 Kai.6. Iš žmogaus kūno spinduliavimu išeina 1181 Kai.Žinoma, šie skaičiai apytikriai, bet verčia atkreipti dėmesį, kad žymiausia šilimos dalis atiduodama aplinkai spinduliavimu ir yra tampriai temperatūra, Juo didesnis tarp žmogaus kūno ir aplinkos,; tuo daūgiau šilimos išeina spinduliavimu it laidumū.1 Žiriogaūs kūno t-ra beveik vi- suoniet yra aukštesnė už ap-’ linkės; vadinasi, iš jo eina šilima į aplinką ir jei pastarosios t-rą žyiiiiai hūslugs, tai spinduliais iš kūno išeis daug^ šilimos ir pūsiausvyrės palai-’ kymui teks teikti kunui daugiau kūro-maišto arba dirbtiniu budu mažinti spinduliavimą: vilktis šiltesniais rūbais, gaubti kūną blogais ~ šilimos laidininkais.Dabar prileisime, kad oro t-ra kyla; iš kūno spinduliavimu šilimos1 mažiau išeis ir

kilni a- Abudu geri. Vienas yra vardu “Wliite ____ y”, o antras—“Vanity i n Ebony”. Paskutinis buvo išstatytas praeitoj Chicagos daili-
Juliaus Paškausko abu rinėlius jau pirmiau teko administracija prašū|tyli ki(()se pal.o(lose.geriausius

ruošta be “džiuri komisijos” peržiūrėjimo, nors dažnai ir jų ne visų darbus ‘džiurės”« priima. •«*.»»siskirstę į IU

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Art Institute, o pirmasis — Hull House Artists Union parodoj. Paškauskas yra talentingas skulptorius. Šiam jaunam vyrukui linkiu ir toliau dirbti savo pašaukimo šakoj.Bernice Balickaitė kaip ir paprastai, patiekė du gražius vandens dažais pieštus vietovaizdžius.” Ji, mat, yra gabi akvarelistė. Vardai yra “Side Street” ir ‘Park Lagoon”. Paskutinis ypatingai vykęs: turi toną, lengvą technikos išlaikymą ir tvarkingą kompozicijos parinkimą. P-lė B. Balickaitė dabar yra mokytoja.A. J. Barauskas šį kartą patiekė lietuvišką motyvą, gana švariai atliktą darbą. Šio didoko kurinio vardas yra: “Giri,I ania”. P-ą Barauską šio skyriaus vedėjui teko stebėti per
KAM LAUKTI?

Įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA,«> *34-50
Dirbame puikias dantinės pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius line dantis, kurie labiausia pafteša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Uwndale Deniai Laboratories
llEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
Tek l»awndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

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

NAUJIENOS

NAUJIENOSKM

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Aknerikoj.
turi savu korespondentus Visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėtiatkrifes patanline* žinias.

mane net nustebinošalia mergaitės kojų stovi p as-j veninio tatytas molinis lietuviškas sotis”. Jeigu to, spalvos ąsočio ten nebūtų, lai j kala vi mus, luu^™visas darbas neturėtų pilno gali įsigyti namelius.neturėtų afekto, nė kompozicija nebūtų buvusi baigia. Tiesa, mergaitės veidas neturi pilno plasti-: kinio išsamumo, ypačiai plaukai “analoginės” spalvos, beti pats lietuviškas kostiumas stačiai kruopščiai padarytas. Šalia figūros gėlių puokštė labai pritinka ir sudaro kaip ir bendrą kolorito harmoniją.Antanas Skupas, musų se- •nioras, nėra abejonės, nusineša laurus su savo dviem gerais kuriniais, būtent:vardu “Littlc Joe” ir kitas dailininko sūnaus Poviliuko paveikslas, kurio kataloge nėra pažymėta. “Littlc .Joe lų poeto-dailininko Pres l'i Vo, d i d ok a sgerai padarytas. Šis

Apskritai kalbant, klimatas formuoja visą žmogų. Bet ir atskiri gamtos reiškiniai, arba jų kitimai veikia žmogaus organizmą. Pirmoje eilėje reikia paminėti temperatūrą, oro drėgmę, vėją.Žmogaus organižmo normalei būklei, atseit, kad jo organizmas taisyklingai funkcijo- nuotų ir turėtų gerą savyjautą, jo kūno temperatūra turi atitikti tam tikroms normoms.

AR JlESOt
SKAITYK KASDIEN

• 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
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'REIKIA OARBININKU- 
lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS
TlNfi RAHIO
VALANDAportretas, portretas paprastai yra sakoma, ‘‘fashionable petitai! style”, bet tikrai meniškose kokybėse. Pastebėkite jame tonus, kolorito turtingumą, kuris spindi pilko perlo kibirkštėlėmis. Visas darbas kaip plaukte išplaukęs švelniuose, gelsvai žalsvo ir purpurinio kolorito atspalviuose. Nė kiek iic menkesnės vertybės darbas bUs it jo paties sunaūs-ber- niuko Povilo dviratį apžergusio atvaizdas. šiame jo darbe taip pat gludi tylios švelnios, kaip simfonijos muzikos, šildančios ir džiuginančios bei dilginančios švelnius jausmus spalvos.A. Skupūs pasiūtuoju metu kuria kurias metų, mato.studijoj. Sako, šie Inetai esą jo “busy” metai. Lauksime iŠ

dideles koilipozicij as,Publika retai kada jį
J. S. Vitkaus kurinio “POrttait of Dr. K ” pa- ū'egalėjad pastebėti:bet bematęs negaliu nė sakyti.

laidumu, o tai susieta su oro drėgmė, vėju, t-ros skirtumas

mas akyse, ausyse. Palankiau- 1139 SoDtb laistei Street. CBICAGO. ILL iš stoties

ur • t r ri‘ -ir 1
žadėti Pinigai kas Vrheš II d., neš ‘NUėšinitĮ Nuo J Dienos

Turtas virš - - - - $5,450,000.00 
Atsargos fondas virš - - $360,000.00 babm* Moka'm'e 3%% ^a-
AŠtus Pinigus, baoaam Vėsko- 
)rts Ant feitnų 1 iki 20 įtik

*
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

CHAftTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

4102 ARCHER AVENUE

fŠK’rs’t vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

LOAN ASSOC1A
JUSTIN MACKIElYlCH, Pres.

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 
Snb. 9 iki 8 VUk.

Tel. Vlltginia 1141

MADŲ

Spausdinam

and ’ATfONof Chtcago
Garsinkitčs N-nose

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
darome visokius 
SPAUDOS DARBUS

Adresas

Miestas
TU Cahai 8500

Valstija

IM

-m

N AUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu

NAUJIENOS”

KAINA 15 CENTŲTik ką gavome naują madų knygą, kurią galite gauti pus mus. Siųskite savo orderius:
NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chtcago, III.

Vardas

NAUJIENOS
N A TTJTKNOSH rasite neccnzuruotų žinių iš Lietuvon.
\ AUJIENĮJ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

vardu Uodoj Gaila, niekoApie save taip pat nieko nesakysiu. lik tariu ačiū tam, kuris liepos 8 d. “Naujienose” apie mano darbūs šioj parodoj jaū parašė.Paroda truks ligi liepos 21 d. Nuėję į parodą tiktai turėsite daug “fun”. Teks padaryti apie porą kilometrų kelionės, kol apeisite visą parodą. Turiu pasakyti, kad publikai reikia mokėti nedidelė įžanga—10c. Katalogas tik 5c. Ėet nesigailėsime pamatę parodą. Atidarą nuo 10 v. ryto ligi 5 popiet.
NAUJIENOS

re et



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, liepos 10, 1940
t

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
BENDROMIS JĖGOMIS LIETUVIAI GALI 

ATLIKTI GRAŽIUS DARBUS
Winnipegiečių Draugiška Vakarienė

VVINNIPEG, Man. — Birže
lio 15-tos dienos yakare, į Win- 
nipego Lietuvių Klubą buvo) su
sirinkę vietos, apielinkes ir iš 
toliau atvykę lietuviai prie 
draugiškos vakarienes. Įžan
ga buvo veltui. Daug moterų 
vikriai darbavosi, paduodamos 
svečiams vakarienę. Vyrai ne
šiojo alų, o svečiai tik va|lgė,
gėrė ir rankomis plojo, kai kal
bėtojai prakalbas sakė. Tikrai 
buvo malonu tokioj draugiškoj 
vakarienėj dalyvauti.

Štai, klubo pirmininkas, M. 
Vidrukas, pradėjo prakalbą sa
kyti: “Gerbiami draugai, drau
gės—visi klubo rėmėjai ir sve
čiai!“ prabilo pirmininkas. O 
svečiai tik, taršk, taršk, taršk, 
šakutes ir peilius ant lėkščių 
sudėjo ir pradėjo ramiai kau- 
sytis ką pirmininkas sako. Pa
sveikinęs susirinkusius svečius,
padėkojęs visiems už gausų at- 
s’lankymą, pirmininkas paaiš
kino kas daugiau yra pasidar-
bavę klubo namui nupirkti ir 
jo gyvavimo veikime, jis pasi
džiaugė malonumu, kad mes 
winnipegiečiai įstengėme lokį 
kilnu darbą atlikti.

Užbaigęs kalbėti, pirminin
kas ragino svečius valgyli ir 
rln gerti ir linksmai laiką leis
ti. Bet, štai, kyla pageidavimai, 
kad daugiau prakalbų butų pa
sakyta. Pirmininkas M Vidru
kas spiriasi, kam to reikią. Gir
di, čia ne mitingas. Jis pasa
kos. kas buvę reikalinga, ir to 
užtenką. Bet kur tau! Iš svečių 
vieni reikalauja, kad Beniųšis 
kalbėtų kiti kad Urbonas, tre
ti kad Ginkus ir t. t.

Apsidairius, Beniušio nesi
matė — dar nebuvo atvykęs. 
Pagaliau, priverstas pirmihin-

pernai liko atgautas permitas 
ir per su< alumi rengtus paren
gtimis liko sukelta suma išmo
kėjimui namo skolų.

Šiemet, kai valdžia pradėjo 
spausti visas organizacijas, tai 
ir vėl musų klubui liko atim
tas permitas ir visi atėmimo 
raportai jau net parlamentan 
buvo pasiųsti. Bet per Beniušio 
dideles pastangas ir vėl liko 
klubui permitas išgautas. To
dėl visi vietos lietuviai su dė
kingumu gerbia Beniušį.
Kreditas priklauso ir moterims

Baigdamas kalbėti, Urbonas 
pareiškė, kad labai ir labai di
delis kreditas priklauso mote
rims, o labiausiai draugei Gin- 
kuvienei, kuri per ištisus me
tus nei vieno parengimo nepra
leido nepasidarbavusi. Be mo
terų pagalbos “mes vieni vy
rai ir šiandien nebūtume galė
ję tokią iškilmingą vakarienę 
surengti“, pareiškė Urbonas.

Trečiuoju kalbėtoju buvo pa
kviestas Kostantas Ginkus. Jis 
daugiausiai kalbėjo apie drau
gišką sugyvenimą, pabrėžda
mas: “Užmirškime kokiais’ bu
vęs gyvenkime broliškai.“ Gin
kus raTgno užmiršti visą, kas 
buvo p'rmau, pasakydamas: 
“Tas nebesvarbu, kokiais mes 
buvome p’rmiau, bet dabar“, 
jis pasakė, “laikams pasikeitus 
r mes turime prie aplinkybių 
taikintis. Turime taipgi gyven
ti ir taip elgtis, kaip įstatymai 
reikalauja.“ Pataria visiems lie
tuviams broliškai sutikti, “ne
košti viens kitam duobės“, bet 
broliškai viens kitam padėti. 
Apgailestavo, kad ne visi' lietu
viai yra susirinkę, kurie prie 
to namo nupirkimo prisidėjo.

kas, pakviečia draugą Aleką Ragino susirinkusius, kad
t rboną kalbėti. I rbonas paša-, viens kitą kalbintų į draugiškas 
kė ilgą ir labai gražią kalbą.' vakar ones lankytis, nes kaip 
Buvo labai įdomu klausytis. į praktika parodė, lai labai ir la

ivai pirmininkas M. Vidru- hai esą kultūringa .tokias drau- 
kas aiškino kas yra Klubo na- giškas vakarienes valgyti.
mui nupirkta ir kas jo tižiai-1 Vėliau ir draugė Ginkuvienė
kymui daugiausia pasidarbavo, liko pakviesta kalbėti, bet ji 
lai minėjo tik tuos asmenis, daug nekalbėjo. Ginkuvienė tik 
kurie yra kairiausių pažvalgų,1 pasakė, tegul mano ir kitų mo- 

relškia, pagyrė savuosius. O terų darbai už mus moteris 
kvrlc pirmininko pažiūras yra(i<aiba.
kritikavę, tai apie tokius asine- Vienas lietuvis buvo atsive-
uis pirmininkas nei neprisimi- dęs savo šeimininką svetimtau- 
nė. Be! gal už tai Alekas Ui-’ tį tai pastarasis pa’s pasiprašė, 
bernas kalbėdamas jokių patai- kad jam butų pave’yta porą žo- 
kavinių nedarė. Urbonas suini- džių tarti. Atsistojęs kalbėti, 
nėjo visus, kas tik kuo yra pa-, svetimtautis tik pasidžiaugė iš 
sidarbavę. Urbonas tiek atvirai graž.aus lietuvių sugyvenimo ir 
kalbėjo, jog ptisipažino, kai ir pasakė, kad jis įvertinąs lielu- 
jis pats abejojąs ar mes ,Sv.n-, vių draugiškumą ant tiek, kad 
nipegečiai galėsime sau namą ioks draugiškumasnipegečiai galėsime f" 
nusipirkti ir net buvęs prie 
gas to namo pirkimui.

Bet kai liko nutarta pirkti, 
tai, esą, buvę per draugo 
kausko nenuilstantį pasiryz 
kad reikia pirkti ir busią gali
ma išmokėti. Tada, sako Urbo
nas, ir aš neatsisakiau, bet vis- 
tiek pripažino kreditą drau
gui Bukauskui kaipo sumany
tojui ir visiems kitiems, kas 
tik kuo yra pasidarbavę tam 
reikalui.

Pagaliau Urbonas pareiškė, 
kad mes šiandien čia galime 
susirinkę alų gerti ir linksmin
tis ir kad pajėgėme tą namą iš
mokėti, tai didelis kreditas pri
klauso ir draugui Kaziui Beniu- 
šiui, nes tik per jo dėtas pa
stangas mes tegalime tokius pa
rengimus šiame klube daryti. 
Mat, jau pernai metais, kol dar 
klubas turėjo daug skolos^ jau 
buvo atimtas permitas ir nebe
galėjo su alumi parengimų da
ryti. O parengimai be alaus jo
kio pelno neatneša, o dažnai ir 
deficitu pasibaigia. Taigi Be
niušio dėtomis pastangomis

šin-

Bu- 
mą,

nei už jo
kius pinigus negalįs būti nu
pirktas.
Lietuviai ir Raudonas Kryžius.

Regis, Ginkui pradėjus kal
bėti, atvyko ir Beniųšis. Pirmi
ninkas tuoj pakvietė jį kalbėti. 
Publika tuoj pradėjo ploti. Be- 
niušis rangėsi. Bet atsistojęs 
pradėjo: Gerbiamieji! Aš atvy
kau su jumis draugiškai pava
karieniauti ir alaus išsigerti, o 
ne prakalbas sakyti. Pagaliau, 
jis negirdėjęs pirmutinių kalbė
tojų kalbų, nežinąs nei ką kal
bėti, ne$ apie klubo reikalus 
kalbant gal pasakysiąs tą patį, 
ką ir pirmutinei kalbėtojai 
kalbėjo. Bet kiek jis supratęs 
iš draugo Kostanto Ginkaus 
kalbos, tai jis galįs pridurti tik 
tiek, kad mes lietuviai šiandien, 
karo laiku, tiek daug organiza
cijų uždarius, dar turime pro
gą sueiti ir draugiškai vakarie
niauti. Tai tik esą dėka Raudo
nojo Kryžiaus, kurį musų klu
bas parėmė. Tik Raudonasis 
Kryžius musų klubą teišgelbė- 
jb nuo uždarymo. Publika

smarkiai plojo. Beniųšis tęsė 
toliau: Kaip visiems yra žino
ma, pernai metais, karui prasi
dėjus, Kanados valdžia atsišau
kė į savo šalies gyventojus au
kų Raudonajam Kryžiui, pagei
daudama sukelti $3,000.000. 
Tada šalies gyventojai suauka- 
vo net $5,000,000. Nuo to ne
atsiliko nei lietuviai.

Musų Winnipego Lietuvių 
Klubas tuoj vienba's'ai nutarė
me ir padarėme parėng’mą Ka
nados Raudonam Kryžiui ir 
prie sukeltos sumos dar dešimt 
dolerių iš iždo pridėdami pa
aukavome jam nemažai pinigų.

Vėliau padarėme kitą paren
gimą tam tikslui. Po musų 
(winnipegiečių), kaip teko ma
tyti spaudoje, kaip rytinių taip 
ir vakarinių Kanados provinci
jų lietuviai irgi padarė po pa
rengimą Kanados Raudonam 
Kryžiui. Gi musų Winnipego 
Lietuvių Klubas šiais metais 
dar prieš kitų organizacijų už
darymą vėli nutarė ir pradžioje 
birželio vėl padarė parengimą. 
Apie tai ir anglų spauda, kaip 
pernai, taip ir šiemet, net ko
jiais atvejais rašė, pažymint, 
kad lietuviai yra lojalus žmo
nės Kanadai.

Taigi, galima sakyti, tik tuo 
Kanados lietuviai ir pasirodė 
esą lojalus ir Kanadai ištikimi 
žmonės. Ir todėl, regis, yra pa
grindo sakyti, kad tik Raudo
nasis Kryžius apsaugojo lietu
vių organizacijas nuo uždary
mo — Beniųšis paaiškino susi
rinkusiems. (čia matau reikalą 
pasakyti, kad Winnipego Lie
tuvių Klubas Raudonąjį Kry
žių pradėjo remti tik per K. 
Beniušio dėtas pastangas).

Toliau savo kalboje Beniųšis 
aiškino susirinkusiems kaip 
vietinėje anglų spaiidoje yri 
rašoma apie “penktos kolum- 
nos“ veikimą Kanadoje ir kaip 
ji yra sekama. Kad vengti įta
rimų “penktakolumnistais”, Be- 
niušis patarė susirinkusiems 
būti lojaliais šiai šaliai — sau 
naujai pasirinktai tėvynei ka- 
nadai. Baigdamas savo kalbą, 
Beniųšis ragino visus gyventi 
tokiame broliškame sutikime, 
kaip draugas Kostantas Ginkus 
nurodė. ,

Vakarienę baigiant
Kai paskutine eilė svečių su

sėdo valgyti, lai vėl liko pa
kviesti prie stalų jau anksčiau 
pavakarieniavę svečiai, kad 
bendrai visi išbaigtų alų gerti 
ir pagamintus valgius valgyti. 
Ir tąja proga, visiems į daiktą 
susirinkus, pirmininkas vėl pa
sakė trumpą kalbą, paaiškinda
mas kiek reikšmingos buvo vi
sų kalbėtojų kalbos.

Kadangi pirmutines prakal
bas sakant, paskutinieji svečiai 
dar nebuvo atvykę, tai pirmi
ninkas dar kartą kartojo Win- 
nipego lietuvių vieningo veiki
mo draugiškumą, kuris įsigy- 
vendino tą namą — svetainę 
perkant. Padėkojęs svečiams 
už gausų atsilankymą, pirmi
ninkas vėl pakvietė Kazį Be
niušį, kad pastarasis pasakytų 
paskutinę kalbą.

Beniųšis pareiškė, kad Win- 
nipegas tai lyg ir visos Kana
dos lietuvių centras. Lietuviai, 
važinėdami iš rytų į vakarus 
ir iš vakarų į rytus, vis susto
ja Winnipege. Dėlto, jis sako, 
ir tą klubo namą pirkdami tu
rėjome gerą pritarimą iš įvai
rių Kanados provincijų, nes nė
ra tokios provincijos Kanado
je, kurioje negyventų lietuviai, 
kurie yra .buvę Winnipege. Pa
aiškinęs kaip šiuo prislėgtu ka
ro metu lietuviai turėtų užsi
laikyti, jis dar pareiškė, kad 
reikia tik džiaugtis iš to, kad 
mes čia, Winnipege, esame lai
mingi, kad musų klubas liko 
neuždarytas. Reikia visiems 
Kanados lietuviams rūpintis,

IŠ TORONTO PADANGES
S.L.A. seimo proga. |

Suprantama, kad karo aud
rai labiau siaučiant, aštrėja vi
sokie varžtai kariaujančio.,e ša
lyse. Todėl, pasklidus gandams, 
jog kanadieč.ams įvažiavimas į 
J. V. abejotinas, lengvai tikė
jau.

Nors tai ir slėgė ūpą, vienok 
nepasiduodami abejonių, kana- 
diškiai delegatai rengėmės kliū
tis išbandyti, kad dalyvauti S. 
L.A. seime Chicagoj, į kurį su
važiuoja šimtai delegatų iš įvai
rių valstijų, didelių ir mažų 
kuopų, aptarti bendrus organ. 
reikalus, tobulinti jos ateitį ir 
užmegsti pažintį su kitais SLA 
veikėjais.

Sulaukę 22 d. birž. niūraus 
ryto, atsisveikinom su savai
siais ir leidžiamės į penkių šim
tų mylių kelionę. Lygiai 1:30 v. 
p.p. pasiekiam garsųjį kanalo 
tunelį jungiantį Windsorą su 
Detroitu. Jį pervažiavus, susi
duriam su rubežiaus vald’nin- 
kais; atliekam visus formalu
mus, atsakom į klausimus; kur 
važiuojam, ko važiuojam, ar il
gai busim ir t. p., pasirašome 
jog žadėtu laiku grįšim atgal, 
ir, nepatyrę jokios baimės ar 
kliūčių, kupini ramios nuotai
kos drožiam jau J. V. žeme. Už 
pasekmingą pervažiavimą rube
žiaus išgeriam amerikoniško a- 
lučio, (kurs žymiai silpnesnis 
už kanadiškį) ir baigiam save 
14 vai. kelionę. M

Chicagoj.
Chicagą pasiekėm 9 vai. vak., 

bet kol suradom “garsųjį“ Hal- 
sled st., tai jau buvo 11 vai. 
vak. ,;J

Keista ir kartu malonu, kad 
tokiam didžiuliam mieste, pa
tenki į lietuvių rajoną, kur gat
vėje girdi laisvą lietuvių kalbą, 
ant krautuvių ir įstaigų matai 
lietuviškus užrašus! Nejučiomis 
apima malonus jausmas, kad 
raudiesi tarp savo žmonių. Ne
žiūrint nei vėlaus laiko, nei 
nuovargio, panorau pasižvalgy
ti po Halsted tarp 33 ir 35 st. 
Pirmiausia pastebėjau adv. K. 
Gugio S.L.A. iždininko gyvena
mąją vietą, toliau Dr. A. L. 
Graičiuno ir kitokių įstaigų. Dėl 
vėlaus laiko neardžiau niekam 
ramumo savo vizitu.

Sulaukus 24 d. birž. dar prieš 
9 v; ryto, pasiekiu didingą Chi- 
cagos “Morrison“ viešbutį, ku
riame jau radau daug delegatų, 
nemažai pažįstamų veidų, dar 
iš Clevelando 39 seimo. Čia pat 
susitikau su detroitietėmis M. 
Kemešiene, Keblaitiene ir ki
tais, taipgi su pittsburghiečiais 
ir kitais pažįstamais. Po trum
po pasidalinimo įspūdžiais žen
giam į gražią ir erdvę “Terrace 
Casino” salę.

Užpildžius salę delegatais ir 
svečiais, staiga pasigirsta švil
pukas ir pasirodo gražiai uni
formuoti jaunuoliai. Jie buvo 
Dariaus-Girėno Posto Būgnų ir 
Trimitų benas. Gražiai išsirikia
vę užpildo estradą ir sugroja

svarbu prie jų prisikabinti ir jo 
manymu, jei butų pasisekę šios 
kuopos balsus panaikinti, tai, 
be abejo, jam butų tekusi pre
zidento vieta.

Bet, deja, išėjo kitaip deleg. 
smarkiai pasipiktino tokiu ne
rimtu elgesiu ir kuopos teisė
tų balsų neatmetė. Ir iš tikro, 
koks gi butų buvęs musų bro
liškumas, jei dėl vieno užsispy
rėlio butų buvę nuskriausti vi
si kuopos nariai. Seimo deleg. 
aiškiai parodė, kad jiems yra 
brangios visos kuopos nežiū
rint, kiek jose yra narių. Jei jos 
buvo teisėtos per 30 su virš me
tų, tai jos teisėtos ir šiandieną. 
Todėl Laukaičio skundas slap 
tu balsavimu ir buvo paneigtas.

Tolimesnių kuopų deleg. pa
tekusiems į lokį žiaurų klastos 
sūkurį, stačiai nusiminti teko, 
kad tokie žmonės, kuriems tu
rėtų būti žinomi įstatymai, drį
sta žaisti nekalto žmogaus jaus
mais, ir Rizikuoti atimti jo ge
rą vardą.,

“Tėvynės“ Reikalai.
Nemažiau pas'piktinimo de

legatuose sukėlė ir “Tėvynės“ 
red. Jurgelioniu sauvaliavimas 
per “Tėvynę”. Teko ir jam 
daug kartybių išgirsti, jo viso
kie įnešimai, sumanymai ir pa
taisymai tapo veik vienbalsiai 
atmesti. Labai dažnai buvo gir
dimi kartojimai jo “ideališkų“ 
žodžių, pašiepiančioj formoj, 
kaip tai: “broliai razbaininkai“, 
“flapauzčs”, šiukšlynas“ ir tam 
pan. Reikia tikėlis, kad dar šį 
kartą likęs red. pareigose jis

vistiek kartu su visais džiau
giuosi, kad jos įvyko ir nors 
pavėluotai linkiu jaunavedžiam 
laimingo gyvenimo.

Kad A. Blažaitytė buvo kuk
li, maloni ir gero budo lietuvai
tė, tą žino visi toron t iečiai lie
tuviai. Ji niekam neatsakė pa
galbos parengimuose, iškilmin- 
gesniuose bankietuose, ar šei
myniniuose pobūviuose, visad 
savo gabių ir įvairių valgių pa
gaminimu gražiai atsižymėda
vo. Todėl dabar, kuomet L. 
Vekteris pastebėjęs jos kilnu
mą ir gerumą būti gyvenimo 
vargų bendrakeleiviu, užkaria
vo jos jauną širdį ir sumanė 
žengti į nežinomą ateitį, lai 
musų lietuvės moterys puikiai 
atsižymėjo, sudedamos Anely- 
tei ir Leonui tikrai vertingą ir 
gausų “kraitį“.

Ilgai, ilgai Anelytė atmins, 
kad už žmoniškumą ir genimą 
žmonės visad moka tinkamai 
atsidėkoti. Neiškenčiu Leonui 
“nepakuždėjus“, kad viena lai
mė, jog jis suskubo Anelytę pa
sisavinti. Man iš pasitikimų šal
tinių teko nugirsti, kad neužil
go Anelytei butų atvykę rimti 
“piršliai“ iš Detroito ir dar ko 
gero, ją butų iš mus “pagrobę“. 
Dabar tie piršliai iš “anapus 
sienos“ gali būti ramus, nes 
musų Anelytė jau vedusi, jai 
bereikia palinkėti laimingo ir 
ilgo gyvenimo.

kad musų Kanados lietuvių 
spauda liktų neuždaryta. Nes 
jis suprantąs, jeigu musų lietu
vių spauda liks uždaryta, tai 
valdžia ir į musų klubą pradės 
žiūrėti kaipo į “penktus kolum- 
nistus“. Todėl jis aiškino1 liau- 
diečiams, kokius raštus “Liau
dies Balsui“ rašyti; kad tas 
laikraštis šiuo karo laiku galė
tų išsilaikyti. Patarė “Liaudies 
Balso“ rėmėjams perspėti re
daktorius, kad netalpintų 
šmeižtų, kuriais vieni lietuviai 
prieš kitus yra kiršinami. Pa
skutiniais žodžiais Beniųšis ra
gino susirinkusius remti Toron
to lietuvių svetainės pirkimą.

' f Klubietis.

Lietuvos ir Amerikos himnus. 
Paskui dar porą populiarių a- 
merikoniškų meliodijų sugroję 
apleidžia salę. Šių jaunuolių da
lyvavimas buvo jaudinantis ir 
teikė daug reikšmės seimo ati
darymui.

Bendrai visų dalyvių sugie- 
dami abu himnai, paskui Dr. 
Montvidas perstato seimo reng. 
kom. pareikšdamas, jog nežiū
rint, kad jie susideda iš skirtin
gų pažiūrų, bei įsitikinimų, sa
vo darbe labai gražiai sugyve
na. Linki ir seimui ta‘kaus ir 
darnaus darbo. Negalint majo
rui Kelly atvykti, buvo atsiųs
tas sveikinti seimą liet, teisėjas 
Zuris, kuris pareiškė; kad Chi- 
cagoje yra viskas atdara, nie
kas neužrakinta ir, kad raktai 
visai nesą reikalingi. Kvietė de
legatus jaustis kaip namie ir 
turint progą aplankyti miestą.

Konsulo Kalba.
Pakviestas tarti žodį Lietu

vos kons. p. P. Daužvardis, 
kurs savo gražioje ir reikšmin
goje kalboje nušviečia dabai ti
nę Lietuvos padėtį ir dėkoja iš
eiviams lietuviams už rūpini
mąsi jos vargais, sunkumais ir 
ateitim. Baigdamas kalbą dėko
ja visiems S.L.A. nariams už 
gausias aukas vilniečiams. Seka 
SLA prez. Bagočiaus kalba. Sa
vo kalboj jis pareiškė, kad šio 
seimo delegatai susirenka skau
džiausiu pasauly laiku, kad da
bar pasauly eina persilaužimas, 
kurs nežinia kuomi baigsis. Vi
sokių sukietimų auka tapusi ir 
Lietuva, kuriai gręsia nepri
klausomybės praradimas. Jo 
kalba buvo ypatingai svarbi ir 
nuoširdi, ją deleg. palydėjo di
džiu plojimu, reikšdami prita
rimą.

Seimo Eiga.
Bendrai, apie 41 seimo eigą ir 

j jo darbus nieko rimto pasaky
ti negalima, jis nėjo sklandžiai, 
visą laiką buvo jaučiamas slė
gimas, jo darbais ir SLA atei
tim nebuvo rimtai susirūpinta. 
Viso to nerimtumo priežastim 
buvo aiškiai matomas delegatų 
nerimtas užsilaikymas, prieka
bių ieškojimas ir bereikalingas 
triukšmo kėlimas. Nors delega
tų daugumą seime sudarė de
mokratinio nusistatymo žmo
nės, kurie atvažiavo siųsti kuo
pų tik grynai SLA gerovės rei
kalus svarstyti, tačiau savo 
triukšmą v/m u musų tautinio 
nusistatymo delegatai visą lai
ką bandė slopinti gerą nuotai
ką ir todėl SLA1 gerovei darbai 
pasiliko neatlikti. Kadangi dau
giausiai ramumą bandė ardyti 
musų inteligentija: daktarai, ad
vokatai, redaktoriai ir šiaip žy
mesni veikėjai, tai labai teko 
apgailėti, kad jie taip nekultū
ringi šį kartą pasirodė. Neatro
do, kad jie tokiu elgesiu teikia 
garbę tautinio nusistatymo pa
sekėjams. Viena laimė, kad pa
našios intilegentijos buvo ir iš 
pažangiosios pusės, kuri sąži
ningai apgynė visokius puoli
mus. 

« * f

Už vis labiau įkiršino delega
tus tai teisėjo Laukaičio skun
das, kurį jis nukreipė į mažas 
kuopas ir į vieną didesnę 176 
kuopą, kuri, jo supratimu, ne
turėjusi teisės balsuoti, kaipo 
nelegali kuopa. Jos nelegalu
mas tapo išrištas prez. Bago
čiaus darodymu, kad ta kuopa 
visuomet susimoka savo duok
les laiku, ir yra legali kuopa. 
Kuopos teisėtumo įrodymui, 
buvo priduota kuop. narių mo
kesčių knyga ir visi pinigų pa- 
Įcvitavimąi.

šioj kuopoj balsavo už Pild. 
Tarybą viso 20 narių ir visi bal
sai buvo paduoti už prez. Ba- 
gočių. čia ir buvo

nebesijaus galingas “aš” SLA 
valdytojas ir tvarkytojas, bet 
eis tik jam pavestas redakto
riaus pareigas.

Buvo priimta protesto rezo-
liucija smerkianti sovietų val
džią, kuri okupavo Lietuvą ir 
kas kart vis labiau slopina mu
sų nepriklausomybę. Rezoliuci
jai bandė pasipriešinti tik trys 
balsai. Tai buvo komunistai. 
Miliauskas reikalavo balsuoti 
rezoliuciją vardošaukiu, kas bu
tų reiškę patiekti deleg. vardus 
“dėdei Juozui“ kaipo neklauža
dų ir nepritariančių jo grobui- 
niškiems siekiams.

Po visokių “triukšmų“ tapo 
priimtas tautiškų centų išdali
nimas įvairiems labdarybės rei
kalams. Jie jau buvo spaudoje 
minėti, todėl jų čia nekartosiu. 
Paskirsčius pastoviąsias komi
sijas, pagerbus atsistojimu mi
rusius narius ir sugiedojus abu 
himnus, prez. Bagočius padėko
jęs delegatams už visos savai
tės darbą seime ir palinkėjęs 
pasekmingo veikimo kuopose, 
kuriam Pild. Taryba visais gali
mais budais kooperuosianti, pa
reiškė, kad šiuo 41 SLA seimas 
Cbicagoje uždaromas, lygiai 9 
vai. vak. 29 d. birž. Sekančiam 
seimui susirinksime Pittsbur- 
ghe. Tuo ir Chicagos lietuvių 
gyvenimas grįžo į normales vė
žes.

Seimui Praėjus.
Dar pusvalandis praeina pa

kol delegatai, vieni kitus atsi
sveikina, linki sekančiam sei
mui suvažiuoti su, rimtesniu nu- to 
sistalymu ir kilnesniais siekiais, 
ir vienas po kito apleidžia di
džiulį “Morrison“ viešbutį ir 
Chicagos miestą, didžiausiąją 
lietuvių koloniją.

Skaudžiai tenka apgailėti, 
kad delegatai seimo darbais ne
galės nudžiuginti savo kuopų, 
dar skaudžiau, kad musų jauni
mas negalės pasinaudoti vyres
niųjų pavyzdžiu.

Vienas iš delegatų
"" -y1 1 ■

A. ir L. Vekterių sutuoktu
vių proga.

Nors gaila, kad neturėjau lai
mės būti kartu su kitais vestu
vėse ir asmeniškai palinkėti lai- 

betLaukaičiui mes ir skaisčios ateities,

Musų S.L.A. 236 kp. ligonys.
Grįžus iš tolimos kelionės, ra

dau smagių žinių ir nevisai 
smagių, nes musų kuopos na-
rius Joną Samulevičių, Stasį 
Taurinską ir jaunuolį Benį Jo- 
kubyną ištiko ligos ir jie visi 
dar serga.

J. Samujevičius ir B. Jokuby- 
nas turėjo net operacijas, po 
kurių neblogai jaučiasi ir jau 
žymiai sveiksta, S. Taurinskas 
turi gyslų sutinimą kojose ir 
tas jį skaudžiai vargina. Nie-
kam nėra malonu sirgti, taipgi 
ir šiems ligoniams linkiu kuo- 
greičiausiai pasveikti. Manau, 
mums žinoma, kad musų pa
reiga ligonis atlankyti, taigi ne
pamirškime. Visi randasi savo 
namuose.

Garnys aplankė Lauri
navičius.

Taipgi SLA kuopos nariai ir 
stambiausi lietuvių biznieriai, 
savininkai “White“ hotelio, šio
mis dienomis susilaukė garnio, 
kuris paliko jiems gražų 8 sv. 
sūnelį. Motina ir sūnūs jaučiasi 
gerai, o tėvas jaučiasi laimin
gas, gavęs tėvo “titulą“. Sma
gu, kad musų kuopos šeima au
ga, todėl kuopa linki Laurina- 
vičiams laimingai ir pasekmin
gai užauginti savo “vienturtė
lį.“

S.L.A. 236 kp. narių 
dėmesiui.

Lai būna žinoma nariams, 
kad jų delegatai jau grįžo iš 
seimo ir, kad sekančiam susi
rinkime, liepos 15 d. pasiruoš 
su nariais pasidalinti raportais 
iš seime nuveiktų darbų.

Manau, kiekvienam nariui 
rupi savo organiz. reikalai, to
dėl bus įdomu išgirsti ir rapor
tus. Bukim geri ir visi atsilan
kykime į susirinkimą, kurs į- 
vyks liepos 15 d. 404 Bathurst 
St., 3 aukšt. Ukrainų salėje, ly
giai 7 v. v. O. I.

Garsinkitės “N-nose”



Trečiadienis, liepos 10, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.
7------------------------------------------------------------------------------------------- ■■ -------  ..

Šventė Liepos 4-tą 
Bet mintys Po 
Lietuvą Skrajojo

Nepriklausomybes Dien 
“Gruzdiečių Rojuj”

a

Joniškiečiai, paš’vitiniečiai, 
gruzdieč ai ir kiti linksminos 
pas gruzdietę Benny Motuzą, 
Downers Grove ūkyje, ketvir
tų liepos — “Fourth of July”. 
Tikrai buvo dieviška diena, 
puikiausiu oru.

su

Tos dienos šventes proga Jo
niškiečių L. K. klubas, prieky
je J. Jankaus, V. Kazimierai 
čio ir V. Rudžio, surengė drau
giškų išvaž avimą pas Motu
zus, jų kuklioj, bet labai gra
žioj farmoj, tiksliau pasakius, 
“Gruzdiečių Rojuje”. Vieta gra
ži, ant kalnelio prie Ogden avė. 
kelio, skarotais ąžuolais, kle
vais, vynuogių krūmais, vyš
nioms ir kitokiais vaismedžiais 
apaugusi.

Tai čia patys joniškiečiai su 
kaimynais suvažiavo blizgan
čiais automobiliais ir visi po 
žaliuojančiais medžiais parodę 
stalus linksmoj nuotaikoj vai
šinosi. Pats Motuzas ir jo žmo
na, Marijona, ir kiti jų šedmos 
nariai, džiaugėsi susilaukę liek 
daug gražių svečių. Ž.moina, 
ypač didelis kreditas už šį iš
važiavimą priklauso patiems 
joniškiečiams. Ir aš, garficld- 
parkiečių Niprikų viliojamas, į 
jų išvažiavimą nuvykau.

žemaitė ir Gruzdietis

Į šį Joniškiečių draugišką iš
važiavimą, buvo ir iš Kenosha 
veikėjai gruzdietis — Juozas 
Radavičia ir jo žmona Kotry
na Radav.čienė (Naujienų ko
respondentė). P-ia Radavičienė 
yra žemaitė nuo Telšių, bet 
kaip jai malonu buvo, kada su
sitiko savo parapijonką, telšiš
kę Julę Kazimierai tiekę! Kiek

KATRINA KATKEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 9 d., 10:25 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės arpž., 
gimus Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Pušaloto parap., Dięu- 
nų kaime. Amerikoj išgyveno 
29 metus.

Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Joną, dukterį Salo- 
miją, žentą Joseph Jacks, Jr. 
pusseserės dukteris: Antoi- 
nette Jokantienę ir Elzbietą 
ir jos vyrą Gustis Grigalius ir 
jų šeimyną, pusbrolį Justiną 
Stasiūną ir jo šeimyną ir ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko seserį 
Grasildą Vareikienę ir sesers 
vaikus.

Priklausė prie Liet. Ūkinin
kų Dr-stės.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2852 W. Pershing Rd., Telefo
nas Lafayette 6762.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, liepos 13 d., 1:30 vai. po
piet. Iš namų bus nulydėta į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Katrinos Batke- 
vičienės giminės, draugai it 
pažįstami esat nuoširųžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir s įteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame: Vyras, 
Dukterys ir Giminės.

Laid. Direkt. J. LiuleviČius, 
Tel. Lafayette 3572.

prisiminimų iš jaunystės dienų 
Lietuvoj — tėviškės laukai, 
vaikščioti takai, atsiminė tuos 
žmones, kuriuos paliko gyve
nančius brangioj tėvynėj. Kaip 
dvi sesutės pirmą kartą pasi- 
mačiusios nuoširdžiai pasikal
bėjo.

Tuos pačius įspūdžius sėmiau 
ir aš musų pasikalbėjimuose 
su drg. Radavičiu — nes sy
kiu mokyklą lankėme Lietuvo
je, kartu žaidėme, giedojome, 
buvom tų laikų draugai, turė
jom panašias svajones. Taip ir 
skrajojo mintys po Lietuvos 
gražiąją padangę.

Toliau kalbėtis nebuvo lai
ko. Stojom į ratą pilseno stik
lus tuštindami, su Onute Ru
diene ir Jonu Ga.sparaičiu ir 
visais da nininkais, ir traukė
me sutartinę. Dainavom per vi
są mielą dienelę iki vidurnak
čio. Aidai, dainos, plaukė ir 
aidėjo per žaliuojančias tos 
apylinkės ginas.

Daug Buvo Svečių
Šiame smagiame joniškiečių 

išvažiavime teko matyti žaga- 
riečius Mieravičius, Klevinskus, 
V. Bobelį, Povilaičius; joniškie
čius Gasparaitienę, Strakšą, 
Rimdžius, Mažeikienę, Bukniu.s, 
Simaičius, Uksus ir Petrauską; 
gruzdietę B. Karsokiutę, Motu
zo sesutę Marcelę, Joną Pail
gą, Stelių Mickevičiūtę ir Jo
naitytę; melroseparkiečius, Em- 
polius, ir daug kitų, kuriuos 
neteko sužinoti.

Ir taip Amerikos tradicinėje 
šventėje, “Fourth of July”, 
linksminomės su joniškiečiais, 
ir gerus laikus turėjom.

R. š.

Ne Tik Sūnūs, ?
Bet Ir Duktė 
Baigė Mokyklą
Deveikiutė Jau ’ir Darbą'Gavo

C1CEBO. — žymus veikėjai 
ir uolus naujieniečiai, K. De- 
veikiai, turi daug kuo džiaug
tis šiuo laiku.

Prieš kiek laiko “Naujie
noms” parašiau, kad jų sūnūs, 
Kaz mieras, baigė Morton Ju- 
nior ko’egi ją su pasižymėjimu. 
Nežinojau tadagi, kad ir duk
tė, p-'ė Florcnec, baigė Morton 
High School mokslą tuo pačiu 
laiku.

Pasirodė, kad ii p-lė Flo- 
rence yra gabi ir apsukri, nes 
tuojau po išėjimo iš mokyklos 
gavo tarnybą Sears, Roebuck 
d.džiulės krautuvės ofise. Da
bar džiaugiasi savo laime ir 
darbuojasi savo ateitį kurda
ma. Tėvai gali pasididžiuoti 
vaikais. Cicerietis.

NAUJIENŲ-ACME Photo
WASHINGTON. — Užvakar pirmu kartu susitiko 

republikonų kandidatas į prezidentus NVcndell Willkie 
(kairėj) ir kandidatas į vicė-prczidentus, Charles L. 
McNary.

GIMTADIENIO POKILIS 
IR MAISTO RUOŠOS 
PAMOKA

na-Stella ir Walter Sabaič.ų 
muose, 7137 S. Artesian Avė., 
liepos 6-tą įvyko du įdomus 
vakarėliai: maisto ruošos “pa
moka” ir Stellos Sabaitienės 
smagus gimtadienio pokilis.

Susirinkus svečiams ir su
sėdus prie stalų, ma sto ruo
šos demonstratorius pirmiau
siai svečių prašė kreipti dome
sį į virtuvę, kurioje ant elek
trinio pečiaus linktų buvo pa
dėti alumino indai su pagamin
tu mąslu; roasl beefu, šutin
toms, bulvėms, kopūstais, 
morkvomis, obuolių koše ir ka
va. Kalbėtojas aiškino kaip 
naujoviškos gamybos induose 
maistas išverdamas be vandens 
ir kad beverdant vistiek atsi
randa ganėtinas kiekis sunkos. 
Jis a’škino, kad maistą ver
dant senovišku budu, vitami
nai ir mineralai pasileidžia į 
vandenį ir šeimininkės papras
tai juos išpila laukan, o mažos 
vertes likusį maistą vartoja.

Po ma s to gamybos 
dar ir daugiau svečių 
sidejo Stellos Sabaitis 
dienio 
s-megiai 
Sabaitis 
linksmo

Stella
kojo savo mylimam vyrui Wal- 
teriui’ ir visiems svečiams už 
gausiu atmintį ir visiems pa
linkėjo daug gerų dienų.

— Ten Buvęs.

ceremonijos., 
leido laiką ir
sveikino ir

gimtadienio.
Sabai lis širdingai dė-

pribu s o 
ir pri
gimt a- 
Svečiai 
visi p. 
linkėjo

Joniui tu rn T f m ■■■■■■ ■ ■ • — :

sJALTIMIĖRO RADIO
PROGRAMAI

Čia Ir Gamta
Senus Veikėjus 
Pagerbė

Ir Gamta Scenos Mylėtojų 
Rateliečius Myli

Pereitą šeštadienį P. Šalti- 
miero Rad o valandoj dainavo 
viešnia iš Bostono, p. Ona Ku
bilienė. Jai teko .sudainuoti 
Handel’s “Largo”. .Jos sultin
gas balsas plaukė tvirtai, gra
žiai ir pasižymėjo dideliu švel
numu. -

Buvo atvykę studijon svečia’ 
Ona ir Steponas Buitkai iš 
Waukegano. Advokatas Chas. 
P. Kai davė k!ausytojan: s pa
tarimus apie ^pilietybę.

Sekmadienį' programe daly
vavo Aidų Aidužių kvartetas, 
ir choras, susidedantis iš Flo- 
rencijos Balsiules, Albnos'Kas- 
pariutės, Jorio Rakštalos ir Jo
no Romano.

Programe nuolatiniai daly
vauja Dėdė Brukąs, Algirdas 
Brazis, baritonas, Juozas War- 
put, akordeonistas, ir kasdien 
transliuojama paskutinių pasau
lio įvykių apžvalga.

Neužmirškite — klausyk tčs 
šaltimiero Radio Programo 
kasdien, nuo
šeštadienio, nuo 
vienuoliktos valandos 
stoties W.H.I.P. (1480

Radio

sekmadienio iki 
dešimtos iki, 

ryto

Meg.

is

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

—— -  ----------- i---------
Tel. VICTORY 1272

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

•u
i A i h i A Siunčiam Gėles LOV[IKISvS’=.i.

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

A. ■!“ A.
URŠULĖ RIMKIENĖ, 
po tėvais Valskaite.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 9 d., 8 vai. ryto, 1940 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Raseinių a.pskr., Sarti- 
nykų kaime. Amerikoj išgy
veno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Vincentą, 2 dukteris -— 
Oną, žentą Juozapą Mordis, 
Sofiją ir žentą Erwin Seidler 
ir jų šeimas, 3 seseris: Vero- 

Imką Ivanauskienę, švogerį 
Stanislovą ir Liudviką, Rim
kienę ir švogerį Joną, Domi
cėlę Vikerkienę ir švogerį 
Joną ir jų šeimynas, 10 anū
kų, švogerius ir daug kitų gi
minių ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3744 S. Kedzie Avė. Tel. La- 
fayettę 4897. Laidotuvės įvyks 
penktad., liepos 12 d. 8 vai. 
ryto iš namų į. Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku- 

Irioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Uršulės Rimkie
nės giminės, draugai ir .pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Žentai, Se

serys ir Giminės.
Laid. Direkt. John F. Eu- 

deikis, Tel. YARDS 1741.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)

Vinccnt Maukus, 21, su
rothy Kiepchum, 18

Francis Holzinger,
Jean Konaszeuski, 23

Henry Cibulski, 22,
Mothes, 21

Charles Prokop, 27,
Linane, 24

Gavo 
Perskiras

27,

Do-

su

su Olga

su Ruth

Rose Rudak ntio Frank Ru- 
dak

’ptkalauja
Perskirų

Ann Segvich nuo Andrew 
Segvich

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

Gimimai
Chicagoj

gimimu(žinios paimtos iš 
sąrašo Chicagos Miesto Svei
katos Departamente).

Y ARAS, Leonardas, M., 5518 
Gladys Avenue, gimė birž. 21 
d., tėvai: Dovidas, Marilyn.

BURSA, Geraldine, 4817 S. 
Paulina Street, g mė birž. 24, 
tėvai: Edward, Rose.

RAGAS, Donna Jean T., 1509 
E. 70th Street, gimė birž. 2'3, 
tėvai: Richard, Ruth.

ZILLA, Thomas, 1346 North 
Ashland Avė., gimė birž. 21, 
tėvai: Frank, Estelle.

BARTUSH, Joseph, 6609 S. 
Campbell Avenue, gimė birž. 
26, tėvai: Joseph, Lydia.

BARTULIS, John, 4919 N. 
Marmora Avenue, gimė birž. 
26, tėvai: Nicholas, Anne.

BARTUS, Philip, 3714 So. 
Winchester Avenue, gimė birž. 
28, tėvai: John, Sophie.

SUBOTAS, - Sandra, 4641 Ug 
Lake Park Avenue, gimė birž. 
25, tėvai: Anthony, Garnet. /

ROSELAND — Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis turėjo sa
vitarpį išvažiavimą 7 d. lie
pos, Thornton miškuose. Pas 
rateliečius jau seniai yra įgy
vendintas sumanymas kaip 
nors vaidylas ir ratelio dar
buotojus pagerbti-pavaišinti. 
Todėl kas metai ir surengia 
naujų metų sutiktuves, ir va
sarą išvažiavimą. Tai ir visas 
rateliediams atlyginimas, kuo 
jfc yra labai patenkinti.

Šįmet išvažiavimas nebuvo 
perdaug skaitlingas, vienok 
nuotaika ir ūpas pasireiškė 
geras pas visus, kaip pas ra
teliečius, jų rėmėjus ir sve
čius.

Rateliečius ir gamta myli, 
nes tą dieną oras buvo kuopui- 
kiausias. Saulė, toji visų gai
vintoja, sviete skaisčiai per 
visą dieną. Vėjelis visai nesi
kišo į Ratelio išvažiavimą. Ir 
kada vėjelis tyli, tai ir gražus 
žalį ąžuolai savo lapų ne šla
mina, tarsi ir jie rateliečius 
pagerbia, lyg sako: darbuoki- 
lės, nes jūsų veikimas verias 
pagarbos.

Dainininkai
Programas buvo trumpas, 

bet gana gyvas. Padainavo vy
rai ir vienos moterys. Liudke- 
vičius su Andrijausku prie vy
rų basais trauke. Moterys, ku
rios yra dainavusios prie cho
rų ir dar kai kurios dabar te- 
bedainuoja, pasirodė labai 
gražiai. Vienas sopranas mane 
net suįdomino, nes jos balsas 
ga,na gražiai skamba. Na, o tos 
vaišės.,,tąį<r sunku ir aprašyt, 
nes, mat, ponios ratclietės yra 
visos šaunios (valgių gamin
tojos, be to, ir nepaskupėta 
įvairių valgių atsivežti.

Keturi Vieny anytai
Kadangi mes buvom ketu

ri viengungiai, kurie atvažia
vom be žmonų, tai nebežino- 
jom nuo kurios ir beatsisakyt, 
nes visos viliote viliojo su pa
gamintais gardumynais.

Čia Liudkevičienė su kum
piu, kiaušiniais ir kitais ska
nėsiais, čia Griškėniene su vi
štiena, žaliais pipirais ir k. k. 
Aš gi prisitaikiau prie pp. Puč- 
korių. Žinoma, p. Pučkorius 
prezidentas, o aš gi raštinin
kas, tai, rodos, ir pritinka. O 
ponia Puekoriene tai tikrai 
žino kas žmogui yra reikalin
ga. Jos pagamintas kumpis, 
“porkčiaps” ir rūgštus kopūs
tai, o dar tos importuotos deš
ros su sūriu, tai tikrai pašėlu
siai apetitą priduoda.

Vėliau p. Ručinskienė, Dam
brauskienė visus vaišino su 
pruktais, o p. Kazy nepamir
šo su “šnapsalogija”.

—Stepukas

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.

MOTERIS PAIEŠKO VYRO nuo 
40—45 metų, be vaikų — vaikino 
ar našlio, bet rie divorsuoto. Prašau 
prisiųsti paveikslą su laišku, tai aš 
duosiu atsakymą. M. B., P. O. Bdx 
98, De Kalb, III.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKIA PATYRUSIŲ fur 
šerių prie įvairių darbų. 

502 East 79th St.
fini-

REIKIA ŠVARIOS, patyrusios 
merginos namų darbui, ne senes
nės 40 m. švari šeima, gyvenimas 
vietoj, South Sidėj, Midway 5743.— 
6737 Paxton Avenue.

REIKIA ŠILKINIŲ LIAMPŲ už
dangų dirbėjų, patyrusių. Geros 
darbo sąlygos, 11U0 VVashington 
Blvčl., 4 fl.

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

REIKIA SALESMENŲ VYRŲ ir 
moterų, dirbti dalį arba visą laiką. 
Kas nors naujo. Tinkami tam dar
bui asmenys, gali uždirbti daug 
pinigų. Dėl informacijų rašykit, 
Box 2384, 1739 So. Halsted St.

..................t... .................  i ■ —

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupyki 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.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

REIKIA PATYRUSIOS merginos 
namų ęlarbui. Gyvenimas vietoj. 
Nereikės virti nei skalbti. Gera 
vieta. Lawndale 5510.

SUSIRINKIMAI
LIET. MOTERŲ PILIEČIŲ LY

GOS .pusmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 10 d., naujoj 
Sandaros salėje, 840 W. 33rd St., 
8 vai. vak. Visos malonėkite atsi
lankyti. —Stella Wodman, rast.

ROSELANDO LIETUVIŲ MO
TERŲ KLUBO susirinkimas įvyks 
liepos 10 d. (trečiadienį), 
vakaro, Darbininkų svet., 
Michigan Avė. Narės yra 
susirinkti. Po susirinkimo 
“šurum-burum”. —Sekr.

BURNSIDE.—SLA 63 kuopos su
sirinkimas įvyks liepos 11 d. Taigi 
gerbiami 63 kuopos nariai malonė
kite atsilankyti ,ncs yra svarbus 
susirinkimas, kdr bus išduotas SLA 
41 seimo raportas.

—A. Laurutanas, rast.

7:30 vai. 
10413 S. 

prašomos 
turėsime

Narė Padalino
Savo Turtą, Bet
Nežinia Kam

KAMBARIŲ NA- 
‘Naujienų” kolonijoj. Renda 
į mėnesį, CHERNAUSKAS 
ESTATE OFFICE, 1900 So. 
Avė., CANAL 2183.

RENDON 10 
MAS, 
$50.00 
REAL 
Union

Iš žagariečių Kliubo Veikimo
Neseniai (birželio 23 dieną), 

žagai iečių Kliubas laikė prieš- 
pusmetinį susirinkimą, liolly- 
wood svetainėje.

Pirm. P. Arlauskas vedė su
sirink mą, 
lankius, jo 
lakas.

Į kliubą
riai: Alfonsas Misiulis, Morta 
Misiulis, Ona Gutauskas ir 
Barbora Gurskienč.

o kasieriui neatsi- 
vietą užėmė J. Ba-

įstojo 4 nauji na-

Skaityta keletas laiškų. Svar
biausieji buvo nuo Konsulo 
Daužvardžio ir iš Lietuvos nuo 
žagariečių veikėjų. Laiškai pri
imti ir pavesta valdybai Į juos 
duoti tinkamus atsakymus.

Misteriškas Testamentas

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” li£ 
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas <savb 
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.

Viena kliubo narė prisiuntė 
testamentą, kuriame, tarp kit
ko, pažymėta, kad jai numirus 
pomirtinę išdalinti “sekančiai”, 
bet tas išdalinimas taip buvo 
neaiškiai parašytas, kad jokiu 
budu nebuvo galima įskaityti. 
Tad testamentas pr pažintas 
nelegaliu ir pavesta pirminin
kui susižinoti su testamento 
autore ir jį pataisyti.

Komisija išdavė raportą iš 
pikniko, kuris i vyko gegužės 
26 dieną. Kad ir lietinga buvo 
diena, bet vistiek liko apie 
$35.00 pelno. Komisijai pareik
šta už pasidarbavimą ačiū.

Kliubas nutarė važiuoti į 
Sand Dunes ir į komisiją ap
siėmė R. šn ukas, M. Karčau- 
skas ir J. Balakas. Išvažiavi
mas jau įvyko.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja paskirta J. Balakas ir p. 
Gaižauskas. Po susirinkimo p. 
Radauskas pavaišino žagarie- 
čius su skaniu alučiu ir kitais 
skanumynais. Tai buvo jų sū
naus Kazimiero graduation pa- 
rė. žaga rietis.

Garsinkitės “N-nose” Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

KEAL ESTATE FOR 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.

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 bungalow ar 3 fl. 
—80 ir Jeffery, $9,500, 2 fl. 6 kamb. 
tile vana, kaip naujas, garažas. Iš
mokėjimais. MEDORA, 8110 South 
Ashland Avė., Stcvvart 3601.

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

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

PARDUODU NAMĄ, gražioj apy
linkėj. Čia oras kaip Lietuvoj, arti 
63-čios gatvėkarių, arti didžiosios 
Krautuves; arti daug dirbtuvių. 
Greitai .perkas, gal laimėti daug ką 
gerą. 5811 V/. 6įtth Place. Savininkė 
tam pačiam name.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

1739 So. Halsted St., Box K 9.

AUWb—iRUUikS Fuk SALĖ 
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. Pasirinkimas 
sedan, coupe arba convertable. Ne
praleiskite šios aukso progos. Kai
nos nuo $395 iki $495.

Turime dar Chevrolet, Plymouth, 
Chrysler. Ford, Pontiac, Terrapla- 
ne, De Soto. Lengvais išmokėji
mais.

PARKWAY

5207-11 W. Cermak Rd 
Tel. Cicero 1037

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"



ŽINO JIS T.| paslaptį, bet niekam NIEKO NESAKYS
Demokratai Jau Renkasi Chicagoj

“Ar kandidatas?’*- “Ar ne užvakar Chicagos Sherman

ter- 
no-

Jei 
no-

buriais va- 
n ‘ininacinei 

čia Įvyks at- 
pradedant

kandidatuos?’*
Kaip bus su tuo trečiu 

minu? Ar Rooseveltas bus 
minuotas trečią kartą? 
nori jisai nominacijos? 
nekandidatuos, tai kas bus 
minuotas?

Tokiais klausimais suka gal
vas Amerikos demokratu de
legatai, kurie vakar ir |užva- 
kar jau pradėjo 
žiimti Cbkagon 
konvencijai kuri 
einančią savaitę, 
liepos 15 <1.

Didžiausiai partijos misteri
jai atsakymą turi tik du žmo
nės: pats prezidentas Roose
veltas ir partijos prezidentas 
James A. Farley. J ik jiedu 
žino kiip bus su tuo trečiuoju 
terminu.

Niekas nesitiki, kad Roose-
veltas ims ir paslaptį paple
pės tik kelioms dienoms beli
kus iki konvencijos. Jis pas
iauti išlaikė per metus, ir dar 
palauks kelias dienas pirm 
negu išsipasakos.

Farley Tvarko Strategiją
Bet ir Farley tyli. Vakar ji

sai atvyko Chicagon sutvarky
ti administracijos (strategiją 
konvencijoj. Prieš išvažiuo
jant Chicagon jisai turėjo 
svarbią konferenciją su prezi
dentu Rooseveltu, kur tas tre
čio termino klausimas buvo 
plačiai d i skus uotas. Ten Roo- 
seveltas pasakė Farley’ui sa
vo planus, bet padėjo jį po 
priesaika niekam neišduoti 
nei žodžio. Tokiu budu, Far
ley žino paslaptį, bet niekam 
nieko nesakys.

Chicagoj yra paplitusi nuo
monė, kad Rooseveltas turės 
vėl kandidatuoti—ar jis norės 
ar nenorės. Milžiniška parti
jos delegatų didžiuma yra pa
siryžusi Roosevelto nepaleisti. 
Jeigu jis pats sutiks su trečiu 
terminu, viskas bus tvarkoj, 
bet jeigu jis spirsis, tai dele
gatai yra pasiryžę jį priversti 
kandidatuoti. Tarp demokratų 
yra paplitusi nuomonė, kad 
kitas kandidatas rinkinių ne
laimės.

Bet partija visgi turi kitų 
kandidatų tai vietai. Ir jie ne
miega. Savo “generalį štabą*’ 

NATJJIENV-ACME
CHICAGO. — Vice-prezidento Garnerio pritarėjai 

atidarė “generalį štabą” Chicagos Sherman viešbutyje 
agitacijai už jo nominaviiną kandidatu į prezidentus. 
Pakeiksi a i parodo Garnerio kampanijos vedėjus, E. B. 
Germany (viršuj) ir Col. Paul Wahefield (apačioj, kai
rėj).

viešbutyje atidarė vice-prezi- 
dentas John" Nance Garner, 
kuris jau kuris laikas agituoja 
už save. Vienok ir jis pabrėžė, 
kad jis stato kandidatūrą su 
tuo supratimu, kad Roosevel
tas nekandidatuos. Bet jeigu 
Rooseveltas kandidatuoja, tai 
Garneris savo kandidaltira iš
trauksiąs.

Wagner Tvarko Platformą.
Partijos platforma jau yra 

ruošiama. Jos sutvarkymas 
buvo pavestas pažangiam New 
Yorko senatoriui Robert Wag- 
neriui. Vedamąją kalbą atida
rymo sesijoj pasakys ir parti
jos liniją nustatys demokratų 
lyderis iš Alabamos, Bank- 
head. Konvencija užtruks apie 
keturias dienas, ir, jeigu bus 
reikalas, tai prezidentas čia 
atskris lėktuvu ir konvencijoj 
asmeniškai dalyvaus.

Delegatai turės daug darbo, 
bet turės jie ir gerų laikų. 
Miesto valdyba vakar paskel
bė, kad delegatams bus ‘at
daras” visas miestas. Jie galės 
eiti nemokėdami už Įžangas Į 
žymesnius teatrus, Į sporto 
rungtynes, į jkinomalografus 
ir Į kabaretus.

Miestas jau puošiasi vėlia
vomis, valo “hoboes” nuo Ma- 
dison gatvės, policistai šveičia, 
presija savo mundierus. Bus 
daug triukšmo, daug lermo 
mieste.

Beje, visi viešbučiai vidur
iu i esty j jau beveik pilni ir ti
kisi padaryti iš delegatų biz
nio už kelioliką milionų do-

Konvencija vyks garsiam
Chicagos Stadione, prie Madi- 
son ir Wood gatvių. —Rs.

Kūdikis Žuvo Skal
biamo] Mašinoj

Skalbiamoj mašinoj vakar 
buvo užmuštas 2 metų kūdi
kis Irwin Warren Jr.

Nelaimė įvyko skiepe namo 
ties 2328 Fullerton avenue, kur 
Warren’ų šeimyna gyvena. Mo
tinai nuėjus į v.ršų, berniukas 
užsilipo ant einančios mašinos, 
gręžto volai pagriebė jo rubus 
'ir kūdikį mirtinai sutrynė.

NEW YORK. — Pirma gru|)ė Angijos vaikų atplaukusi Amerikon laivu 
“Scythia”. Vaikai čia gyvens iki po karo.

NAUJTENU-Ae’'’ T-'i-nh.

CHICAGO. — Chicagos kariuomenės garnizono viršininkas, gen. Ford, daro 
savanorių inspekciją. Tai būrys 180 biz deiių, nuo 25 iki '50 metų amžiaus. Jie 
bus lavinami Chicagos Fort Sheridane.

CIO. Organizuos 
Aviacijos Pramonę

Kelis Kontraktus Jau Turi
C.I.O. valdyba vakar paskel

bė, kad netrukus pradės masi
nį vajų suorganizavimui visos 
Amerikos aviac jos pramonės.

Organizavimui vadovaus R. 
J. Thomas, viršininkas Auto
mobile Workers of America, ir 
Allan S. Haywcod, C.I.O. di
rektorius.

Kelios aviacijos bendroves 
jau turi kontraktus su C.I.O. 
automobilių unija.

50 Metų Chicagos 
Universitetui

Bandys Sukelti $12,000,000 
Aukomis

Vakar, liepos 9 d., suėjo ly
giai 50 metų nuo Chicagos uni
versiteto įsteigimo. Įstaiga gi
mė liepos 9 d., 1890 metais 
Grand Pacific viešbutyj, kuris 
stovėjo toj vietoj, kur dabar 
randasi Continental Illnois 
bankas.

Sukaktuvėms pabrėžti uni
versitetas ruošia visą seriją iš
kilmių ir per ateinančius me
tus bandys sukelti apie $12,- 
000,009 universiteto darbams 
finansuoti.

$2,500 Jai Visai 
Maži Pinigai

Neužtenka Valgiui ir 
Drabužiui «

Ties 3100 Douglas Bulvaras 
policistas Kinsella užtiko labai 
suvargusią, apdriskusią, alka
ną ir nemiegojusią moteriškę. 
Ji pasiskundė, kad neturi na
mų ir neturi kuo valgyti nusi
pirkti. Pasisakė, kad jas var
das Sarah Katzen.

Policistas ją nuvežė West- 
sidės nuovadon pavalgydinti ir 
naujų rūbų duoti. Ten mote
riškės skarmaluos^ nuovados 
matrona atrado tris bankines 
knygas su apie $2,500 depozi
tų ir $15 pinigais.

NAUJIENOS, Chicago, Rl. Trečiadienis, liepos 10, 1940VAKAR CHICAGOJE

Išsiunčia 5,000 
Maišų Pašto 
Europon

bii M

Pašto adminįstracija vakar 
paskelbė, kad rytoj (ketvirta
dieni), po kelių> savaičių per
traukos, vėl išsiųs apie 5,C00 
maišų pašto Europon Atlan ti
ko vandenynu, per Portugali
ją ,

Paštą veš Ąpįercan Export 
linijos laivas “Exochorda” ir 
Ispanijos laivas,' < “Magellanes”.

Siuntinyj yra laiškai Lietu
vai, Francijai, Volcetijai, Vo
kietijos užimtoms šal ms, Lat
vijai, Estijai ir kelioms kitoms 
Europos šalims.

Amerikos Pašto administra
cija nesiuntė pašto tuo keliu, 
per Atlantą, per kokias tris 
savaites.

Je'gu šis siuntinys nueis 
saugiai ir be didelių kliūčių, 
tai siuntinėjimai bus daromi 
ir ateityj. Kitaip, paštas tu
rės eiti Europon per Pacif ko 
vandenyną ir Aziją. (žiūre k 
pirmadienio “Naujienas”).

Rengia Banketą 
Garsiam Lietuviui

4 ■ ' -' •

Sportininkui
Pagerbs Joe Platak’į

Rytoj vakare,'Allegretti Grill 
restorane, 359 N. Wells Street, 
’ vyksta banketas, rengiamas 
sportininkui Joe Platak’iui pa
gerbti.

Šis jaunas lietuvis iš Bridge 
porto yra vienas garsiausių 
Amerikos sportininkų mėgėj ų, 
yra labai populiarus jr visų 
mėgiamas, ypač sporto repor
terių tarpe. ,

Banketą rengia Lake Shore 
Athletic Kliubas, kuriame Pla- 
tak priklauso, ir jo draugai.

Joe Platakjo specialybė yra 
“handball”. Per šešis metus iš 
eilės jis yra to sporto nac’ona- 
lis čampionas ir per visus tuos 
metus nei karto nepralošė su
sikirtimo, kad ir su stipriau
siais oponentais.

Pranašai sako, kad Platak’
iui lygaus lošiko “handball” 
sporte nebus dar per kel s me
tus laiko.

Milžiniška Lietuvių 
Paroda Kalifornijoj

Paroda Tęsis Du Mėnesiu
Milžiniška lietuvių rankų 

darbo paroda atsidarė liepos 5 
d., Californijoje, Los Angeles 
Oounty Exposition Parko d- 
džiajame muziejuje. Paroda tę
sis iki rugsėjo 5 d.

Tai pirmas toks įvykis Kali
fornijoj. Net trejos ga’erijos 
muziejuje yra vartojamos iš
statymui gražiausių Lietu\os 
aud nių, mezginių, drožinių ir 
paveikslų.

Šią parodą rengia Los An
geles lietuvių organizacijų ben
dras komitetas, kuris atstovau
ja Lietuvių L. N. Kliubą, Lie
tuvių Literatūros Draugiją. 
Tautišką Kliubą, L.D.S. 35 
Kuopą, S.L.A. 75 Kuopą, Lie
tuvių Chorą, L.D.S. Jaunuol ų 
Kuopą ir Moterų Labdaringą 
Kliubą.

Paroda buvo surengta dau
giausiai pastangomis ir įtekme 
p. Nickuno, paleontologo, kuris 
eina meno direktoriauš padė
jėjo pareigas Ca’ifoin’a State 
Muziejuje.

šimtai d dėlių plakatų yra 
iškabinėti po 'visą Los Angeles 
miesto apylinkę ir skelbia pa
sauliui, kad muziejuje eina pa
goda žmonių, kilusių iš “Lie
tuvos, Didvyr ų žemės”.

Šioje apylinkėje gyvena apie 
3,000 lietuvių, kurių apie 60 
yra biznieriai bei profesiona
lai. Čia randasi daugelis ir ge
rų naujien ečių kaip p-ia Tillie 
Shainauskienė ir kiti. Jie kvie
čia visus Amerikos lietuvius šią 
vasarą aplankyti jų koloniją, 
o ypatingai jų įdomią “pasau
linę parodą”.

Peter Zounes.

Užsimušė Elektros 
Stotyj

Commonwealth Edison elek
tros stotyj, ties 3400 North 
California avenue, nukritęs 30 
pėdų ant cementin ų grindų už
simušė 44 metų George Nicho- 
las, 2258 Cleveland avenue.

Jis buvo formanas darbinin
kų, kurie stotį remontavo. Ni- 
cholas nelaimės metu dirbo 
stoties palubėj.

• Chicagos Parkų distrik- 
tas praneša, kad visai savaitei 
uždaro Washington bulvarą, 
tarp Canal ir Ciinton gatvių. 
Bulvaras bus taisomas.

O Eegesinant gaisrą Chica
go Decorators Supply Co., san- 
dėlyj, 1823 W. Chicago avenue, 
apdegė ugniagesys Frank Phi- 
lipsk*. Jis yra 34 metų amžiaus 
ir gyvena ad. 455 N. Wolcotl 
avenue. Gali prarasti vieną 
akį.

O Detektyvas John Nolan 
buvo pašautas, o jo asistentas 
John Casey—sumuštas, kai abu 
bandė suimti du negrus prie 
30-tos ir Indiana avenue. Areš
tuojamieji pabėgo.

O Prie 95-tos ir Westevn 
avenue nežinomas piktadaris 
pašovė ir lengvai sužeidė dar
ban važiuojantį klerką Iler- 
bert Meade, nuo 6149 South 
Whipple Street. Pirmą pagalbą 
jam suteikė šv. Kryžiaus ligo
ninėje.

O Prie Irving Park Road ir 
Leavitt gatvių automobilis už
mušė 85 metų moteriškę, Mary 
Massard, nuo 3120 N. Keeler 
avenue.

^Keletą dieną atgal North 
Chicago policija už neatsargų 
važiavimą automobiliu suėmė 
53 metų Warren Odeli, nuo 
14-/o.s> ir Green Bay Road. Pa
sirodė, kad jis neturėjo lais
vių ir jų negalėjo gauti todėl, 
kad yra beveik ..aklas ir iš 
valstijos gauna akliems žmo
ni ems mokamą pensiją. Aiški
nosi teisėjui, kad važinėja au
tomobiliu todėl, kad nori “švie- 
žaus oro” savo sveikatai.

e George W. Main, nuo 4900 
Blackstone avenue, turi blogą 
atmintį. Išėjęs iš lavatorijos 
garaže, 44 Stephen Road, Le- 
monte, jis pamiršo pasiimt 
piniginę, kurią buvo pasidėjęs 
ant lango. Joje buvo $2,700 
pinigais ir čekiais. Kai apie 
piniginę atsiminė ir grįžo ga
ražai!, jos ten jau nebuvo. Po
licija ieško dviejų jaunų dvi
ratininkų, kurie buk pinigus 
pasiėmę.

• Chicagos miesto taryba ir 
majoras Kelly stengiasi prikal
binti federalę valdžią [rengti 
du naujus airportus Chicagoj— 
vieną prie ežero ir AA-tos, sa
loj, kur keletą metų atgal bu
vo įrengia dalis Pasaulinės 
Parodos, ir prie Lake Calumet 

“Misty Isle”

“Misty Isle”, kuri pereitą savaitę laimėjo įlydė Park 
Ifcektynes Arlington Parke, šį šeštadienį dalyvaus ir Las- 
sie Stakes lenktynėse, tame pačiame parke. Ekspertai 
mano, kad “Misty Isle” lengvai laimės, o už jos laimė
jimą jos savininkas gautų $30,000.

ežero, į pietryčius nuo Stony 
Island ir 95-tos.

• 54 metų bedarbis Waltcr 
Rakowski, 4727 Bishop Street, 
liepos 5 d., pavirto namie ir 
sunkiai susižeidė. Vakar jis 
pasimirė.

• Po trumpos ligos pasimi
rė žymus Chicagos muzikas, 
Dr. Walter Keller, 4552 No. 
Winchester avenue. Jis buvo 
direktorius Shenvood Muzikos 
konseruatorijos.

• Už neatsargų važiavimą
automobiliais po 10 dienų tu
rės sėdėti 50 metų Oscar Bcrg, 
3723 VVilton avenue, ir 22 me
tų AVilliam Kuršėj a, 2524 Bel- 
den avenue. Juos nuteisė tra- 
fiko teismas. ,

• 16 metų berniukas Clif- 
ford Hermanu mirtinai susi
žeidė įvažiavęs su dviračiu į 
gatve karį prie Milivaukee ir 
Byron Street. Jis gyveno ad. 
4923 Byron.

• Michigan ežere, prie 95- 
tos prigėrė 15 metų berniukas 
Edward Derczinski, nuo 8808 
Houston avenue. Bežvcjodamas 
nuo uolos jis paslydo ir įkri
to į vandenį.

• RCA radi o bendrovė pa
leido urmo rinkon naujus 1941 
melų radi o aparatų modelius. 
Vakar aparatai buvo demon
struojami urmininkams Pal
mei' House viešbutyje.

Apgyvendins Ang
lijos Vaikus 
Chicagoj

ča yra susidaręs specialis 
komitetas, kuris rūpinsis ap
gyvendinimu tam tikro skai
čiaus Anglijos vaikų Chicagoj 
ir apylinkėj.

Anglijai prašant, šios šalies 
| valdžia leido tam kraštui atvež- 
' ti apribotą skaičių vaikų j šią 
šalį, ir juos čia palikti iki po 
karo, kad tokiu budu apsaugo
ti juos nuo Vokietijos lėktuvų 
bombų.

Vaikai iš Anglijos taipgi ga
benami Kanadon, Australijon ir 
į kitas šalis.

Į Chicagos komitetą įeina 
Mrs. Kenneth Rich, Sophomska 
Brechenridge, ir keli kiti žy
mus chicagiečiai.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




