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ASO DAUGIAU PINIGU Iffi
NORIMA PARŪPINTI GINKLŲ 2,000,000 

VYRU ARMIJAI
Jungt. Valstijos nesiųs vyrų Europon ka 

riauti — sako prez. Rooseveltas
WASHINGTON, D. C., lie-

Prezidentas 1 Roose-
Valstijos galėtų atremti 
vienos kurios valstybės, 
kelių valstybių agresi-

g’nklų

pos b.
veltas trečiadienį pasiuntė Kon
gresui specialų pareiškimą.

Pareiškimas prašo Kongresą 
asignuoti krašto apsaugos rei
kalams dar $4,848,171,957.

šitos sumos re.kalingos, kad 
Jungt, Valstijos galėtų apgink
luoti sausumos armiją 2,000,- 
000 vyrų. Jos reikalingos di
desniam karo laivynui. Jos rei
kalingos dar 19,000 lėktuvų 
pastatyti.

Prezidento pareiškimas Kon
gresui prižada:

“Mes nevartosime
agresijos karui; mes nesiųsi- 
me savo vyrų Europoje kariau
ti.“

Prez. Rooseveltas pasmerkė 
propagandą, kreipiamą prieš 
Amerikos apsaugos stiprinimą. 
Pasmerkė tuos, kurie kalba, 
jogei Jungt. Valstijos negalin
čios apsiginti. Prezidentas sa
ko: L ,

“AŠ nuginčiju kitokią nuo
taiką. Mes atremsime^ agresiją 
prieš Jungtines Valstijas | arba 
prieš Vakarų Pusrutulį.“

Prezidento programa toles
niam krašto apsaugos stiprini-

mui esmėje yra tokia:
Stprinti karo laivyną, kad 

Jungt. 
ne tik 
bet ir 
ją-

Pabaigti . priruoštus 1,200,- 
000 vyrų armijos. YTačiau 
nebus pastovi armija. Ji 
tik paruošta stoti tarnybon 
vojaus valandoje.

Paruošti dar 800,000-čių
rų armijai tankus, kanuoles, 
amuniciją ir kitokias reikme- 
nas, jeigu pasirodytų reikalas 
tokią armiją 
ti.

Parūpinti 
ir privačių 
reikmenoms

Pastatyti < 
vų, iš jų armijai 15,000, 
vynui 4,000,

Atkreipdamas Kongreso 
mesį į įvykius Europoje, 
zidento pareiškimas sako: 
mokos iš Europos karo 
kad neužtenka prisiruošti 
dalinai; .neužtenka apsaugos 
tik šen ir ten; jeigu jau ruoš
ti krašto apsaugą, tai reikia 
ruošti ją pilnai ir kaip galima 
geriau.

Britanijos lėktuvai 
įveikė Vokietijos 

bombonešius
LONDONAS, Anglija, liepos 

10.
eskadra, palydima lengvųjų lėk
tuvų, trečiadienį atskrido į pie
tų rytų Angliją. Vokiečiai nu
metė keletą bombų. Tuo tarpu 
Britanijos lėktuvai užpuolė vo
kiečius. Įvyko mušis.

Vokiečių bombonešiai pabė
go p’rmieji. Vėliau pabėgo ir 
lengvieji nacių lėktuvai. Du na
cių lėktuvai buvo nušauti. Na
cių lėktuvai atakavo Anglijos 
pakraščius ir kituose punktuo
se.

Vokietijos bombonešių

Planuoja blokadą 
Britanijai Bal

kanuose
MIUNCHENAS, Vokietija, 

liepos 10. — Italijos užsienių 
reikalų ministerio Ciano ir Vo
kietijos atstovų pasitarimai dar 
tebeina. Svarstomi klausimai 
glaudesnio Balkanų valstybių 
kooperavimo su Vokietija ir 
Italija. Glaudesnis kooperavi- 
mas šiuo atveju reiškia blo
kadą Balkanuose prieš Angli* 
ją.
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tarnybon pašauk-

įmones (valdžios 
kompanijų) 

gaminti, 
dar 19 000

karo

lėktu- 
o lai-

dė- 
pre- 
pa- 

yra, 
tik

Anglai atmušė 120 
vokiečių lėktuvų 

ataką
LONDONAS, Anglija, liepos 

10. — Po Francuzijos susmu
kimo Vokietijos lėktuvai kas- 
d en atakavo Angliją. Pirmo
sios atakos buvo palyginti men
kos. Jos tačiau stiprėjo laikui 
bėgant.

Ir trečiadienį jau Angliją už
puolė 120 ar daugiau nacių lėk
tuvų. Britai ir šitą vokiečių 
ataką trečiadienį atrėmė. Kele
tą lėktuvų nušovė, kitus nu
vijo.

Bet, manoma, tai irgi buvu
si tik Vokietijos lėktuvų ban
dymo ekspedicija. Britai mano, 
kad tenka laukti didesnių ata
kų —. tokių, kuriose ve ks ke
letas šimtų ar net tūkstantis 
lėktuvų.

Reikalauja ištirti 
Francuzijos karo 

vedimą
liepos

No. 163

APSAUGAI
VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

— Karo sekretorius asistentas, Sir Edward Grigg, įspėjo 
Britanijos parlamento narius, jogei ataka prieš Angliją keliuo
se punktuose gali prasidėti anksti ketvirtadienio rytą.

— Francuzijos parlamento ir senato nariai bendrame po
sėdy nutarė 569-niais balsais prieš 80 pavesti Petaino vyriau
sybei sudaryti fašistinį režimą Francuzijoje. Vice-premjeras 
Lavai pareiškė, kad, nauja Francuzijos konstitucija bus leista 
gyventojams referendumu nubalsuoti. Posėdis praėjo labai aud
ringai.

— Pranešama, Turkija gavusi Rusijos 
riausybė nuginčijo pranešimą, 
kiamas posėdžiui penktadienį, 
vimus.

— Berlynas praneša, kad

Bet Turkijos
Jis svarstys

ultimatumą.
parlamentas
Rusijos reikala-

sau-

daugiau nei 3,000 asmenų areš
tuota Francuzijos mieste Marseilles, vokiečių okupacijos .srity.

— Balsų skaitymas Meksikoje rodo, kad kandidatas į pre
zidentą Comacho gauna tris kartus daugiau balsų, negu Alma- 
zan. Balsų skaitymas dar nebaigtas.

| -l NAUJIENV-ACME Tpipnhnto
NEW YORK. — šis TWA-Boeing lėktuvas, lėkdamas stratosferoj, 17,000 pė

dų virš žemės, nuskrido iš Los Angeles, i New Yorką į 12 valandų ir 14 minučių 
—naujas rekordas skrendant iš vakarų į rytus., Lėktuvas turi 4 motorus.

Japonų atakos prieš 
amerikiečius ne

siliauja
SHANGHAI, Kinija, liepos 

10. — Prieš keletą dienų bū
rys Japonijos žandarų neteisė
tai įėjo vį Jungt. Valstijų kon
cesiją Shanghajuje. Amerikos 
marinai areštavo japonus.

Japonai nusikalto sutarčiai, 
amerikiečiai visai teisėtai juos 
areštavo. Tačiau japonai iškė
lė riksmą, jogei amerikiečiai 
areštuotus Japonijos žandarus 
įžeidę. Japonai reikalauja, kad 
amerikiečiai atsiprašytų.

Amerikiečiai i neatsiprašo, ir 
kraštutinieji Japonijos elemen
tai reikalauja, kad japonai nu
ginkluotų Amerikos marinus 
Shanghajuje.

Gibraltaro apsauga 
stiprinama

LA LINEA, Ispanija, liepos 
10. — Gibraltare trečiadienį 
pastebėtas didelis veiklumas. 
Kasamos tranšėjos ir statomi 
sutvirtinimai. Atrodo, kad bri
tai daro prisiruošimus stip
rioms priešų atakoms atremti.

Anglijos vaikų išga
benimas Į Ameriką 

busiąs sulaikytas

ITALAI IR BRITAI SKELBIA LAIMĖJE 
MŪŠĮ JUROJE

TELEGRAMOS
Iš LIETUVOS

Vėl Įspėjo apie bom
bą New Yorko pa

rodoje
Sei-KAUNAS, liepoj 8 

mo rinkimams įsisteigė Darbo 
Lietuvos Sąjungą, kurios plat
forma, kandidatai entuziastin
gai priimamiM .visame: krašte 
vykstančiuose mitinguose. Va
kar musų karių revanšiniame 
koncerte dalyvavo 25,000 žmo
nių. Įvyko tikra musų karių ir 
raudonarmiečių susidraugavi
mo šventė. Vakar Kaune įvy
ko didelė kareivių manifestaci
ja. Liaudies kariuomenė gy
ventojų \ džiaugsmingai sveiki
nama, apiberiama gėlėmis. Ry
tų Lietuvoje apmatuotos par- 
celiacijai dvarininkų žemės.

Jurbarke liepos 7 sudegė 200 
namų. ’

liepos 
Du anoniminiai telefo

nu pranešimai trečiadienį įspė
jo, kad New Yorko parodoje 
įvyksianti" eksplozija trečiadie
nį popiet.

Parodoj pastatyta speciali 
sargyba. Paskirta daugiau de
tektyvų. Sustiprinta Britanijos 
paviljono apsauga.

Anoniminis telefonu praneši
mas buvo įspėjęs ir ap’e eks
ploziją, kuri įvyko liepos 4, d. 
Toj eksplozijoj du detektyvai 
buvo užmušti, o šeši kiti as
mens sužeisti.

NEW YORK, N. Y 
10.

ROMA, Italija, liep. 10.—Tre
čiadienį pranešama apie laivynų 
ir lėktuvu muši Viduržemio Ju- c •

roję. Italai mano, kad jie pa
skandino Britanijos karo 
— veikiausią šarvuotį, 
torpedavo ir paskandino 
škraidolį. Italijos lėktuvų
bos sužalojo kai kuriuos ki
tus Britanijos laivus ir tie lai
vai užsidegę. Britanijos laivai 
pabėgo. * •

laivą 
Italai 
britų 
bom-

Kitokie pranešimai gauti An
glijoje:

LONDONAS, Anglija, liepos 
10. — Britanijos admiraliteto 
pranešimas sako, kad įvyko 
britų susirėmimas su italais 
jurose. Italų laivai pabėgo ir 
pasislėpė savo uostuose. Kai 
kurie Italijos laivai nukentėjo. 
Britanijos laivynas nuostolių 
neturėjo.

Britanijos ir Italijos laivų 
rnnšfe įvyko antradienį.

AIRIJAI GRESIA INVAZIJA

Įjungia Besarabiją 
i Rusiją

MASKVA, Rusija, liepos 10. 
— Komisarų taryba ir komu
nistų partijos centralinis ko
mitetas. užgyrė sumanymą pa
skelbti atimtą iš Rumunijos 
Besarabiją. ir artimas Besara
bijai Rusijos sritis Moldavijos 
respublika ir jkorporuoti Sovie
tų respublikų sąjungoje. Rei
kia dar, kad sumanymą 
tų vyriausias Rusijos 
tas.

uzg r- 
sovie-

Sužaloti Švedijos 
laivai pasiekė 
namų uostą

DUBLIN, Airija, liepos 10. 
— Kalbėdamas per radiją, Ai
rijos teikimo mni.steris Sean 
Lemass'įspėjo, kad Airijai gre
sia invazija arba izoliavimas.

Pavojus darosi didesnis ir 
artesnis, pareiškė jis.

Lemass patarė gyventojams 
pasirup nti 
gai.

reikmenų atsar-

Airija, pasakė jis, kovos in
vaziją. Bet užpuolikai gali oku
puoti visą šalį arba kai ku
rias jos dalis.

Kalbėdamas apie užpuolikus, 
Lemass turėjo omenėje vokie
čius ir italus. Bet jis nurodė, 
kad ir Anglija, savo interesų 
apginimui, gali išlaipinti ka
riuomenę Airijoje. Tuomet Ai
rija pataptų mušiu lauku.

lie-
Pasėjo minas šiau 

rėš Atlante
Almazano darbuoto

jicms plau- 
sulaikė stipri 
laivų eskadra 
ir nusivarė į

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

Debesuota; tarpais gal būt 
lietus iY perkūnija; vėsiau; sau
lė teka 5:24 v. r., leidžiasi 8:27 
vai. vak.

VICHY, Francuzija,
10. — Francuzijos senato kra
što apsaugos ir užsienių reika
lų komitetas trečiadienį pri
ėmė rezoliuciją, kuri reikalau
ja, kad vyriausybė ištirtų ir 
nustatytų, ant ko gula atsako
mybė dėl karo pradžios ir jo 
vedimo.

Francuzijos politikieriai rei
škia nuomonę, kad vienu iš 
kaltininkų busiąs pripažintas 
generolas Gamelin. Kur tikrai 
Gamelin yra, ir šiandie publika 
nežino. Kaltė dar businti su
versta buvusiam premjerui Da- 
lad^er ir jo bendradarbiams. 
Tapsiąs apkaltintas ir Leon 
Blum, socialistų vadas ir bu
vęs Francuzijos premjeras pirm 
Daladiero.

LONDONAS, Anglija, liepos 
10. — Pirmieji Anglijos vai

skų būriai jau atgabenti į Jungt. 
Valstijas ir Kanadą. Numatyta 
atgabenti dar tūkstančius ki
tų vaikų.

Tač’au masinis vaikų gabe
nimas gali pasilikti neįvykdy
tas, nes Anglijai stinga laivų 
šitai užduočiai atlikti.

Norvegijos lakūnai 
pargabens 100 lėk

tuvų j Angliją

Nugalėto franeuzų 
laivyno vadas su

grįžo namo
GRENOBLE, Francuzija, lie

pos 10. — Į Toulon atvyko vice- 
admirolas Gensoul, kuris ko
mandavo franeuzų laivyno jė
gas mūšy su Britanijos karo 
laivynu. Mušis įvyko 
savaitę Mers ELKębir 
nyse, Alžerijoje. Britai 
žė franeuzų eskadrą.

STOCKHOLM, Švedija, 
pos 10. — Keturi karo laivai 
■— skra’doliai (destroyers) •— 
neseniai pirkti iš Italijos, pa
siekė Švedijos vandenis.

Šituos laivus, 
kiant į Švediją, 
Britanijos karo 
ir juos Sužalojo 
Britanijos uostą.

Švedijai užprotestavus, Bri
tanija prižadėjo nuostolius at
lyginti ir leido laivams plaukti 
į Švedijos vandenis. (Tačiau 
skraidoliai sužaloti, ir jeigu 
Hitleris užsimanytų tuos laivus 
užgriebti, tai bent kurį laiką 
naudotis jais jis negalėtų, nes 
laivams reikia pataisų.)

LONDONAS, Anglija, liepos 
10. — Britanijos admiralitetas 
trečiad -enį įspėjo, kad vande
nys tarp Orkney salų ir Islan
dijos ir tarp Islandijos ir Gren
landijos yra pavojingi laivams 
plaukti, nes tuose vandenyse 
pasėtos minos.

Laivai, kuriems teks saky
tose srityse plaukti, turi klau
sti instrukcijų Britanijos kon
sulatuose. Jei nesiklaus, tai ri
ziką ims ant savęs.

Rumunijos nacių va 
das areštuotas

pereilą 
vande- 
sudau-

Nušovė 26 Britam 
jos lėktuvus

jas kritiškai su 
žeistas

VERA CRUZ, Meksika, lie
pos 10. — Pašautas ir sunkiai 
sužeistas P. S. Alvarado, svar
bus kandidato į Meksikos pre
zidentus Almazano šalininkas 
ir veikėjas. Nelaimė ištiko jį 
jo namuose antradienio vaka
re.

Policija areštavo ryšium su 
Alvarado pašovimu tūlą Eligio 
Munizą, aliejaus darbininką li
kom unistų vadą. Muniz betgi 
pabėgęs iš kalėjimo.

TORONTO, Kanada 
10. — 125 norvegai 
bus pratinami vairuoti 
šių modėlių padirbtus
Valstijose bombonešius, 
ma, šią vasarą jie skris 
lėktuvais įer Atlantą į 
ją.

iepos 
lakūnai 
naįijau- 

Jungtl, 
Kalba- 
su tais 
Angli-

lie- 
va-

BERLYNAS, Vokieti j a, 
pos 10. — Vokietijos karo 
dovybė praneša trečiadienį, 
kad 26 Britanijos lėktuvai ta
po nušauti, kai jie atakavo Vo- 
k etijos bazę/. Stavanger, Nor
vegijoje.

Organizuoja francu- 
zų komitetą Egipte

CAIRO, Egiptas, Lepos 10. 
— Čia organizuojamas Fran
cuzijos Nacionalinis Komitetas. 
Jis bus toks, koks jau yra su
organizuotas Anglijoje gen. de 
Gaulle vadovybėje.

Francuzijos kąriuomenė 
aviatoriai iš Tunisijos ir iš 
rijos, kurie yra pasiryžę
riauti toliau, manoma, veiks 
šito komiteto vadovybėje.

Kalbama, 90 nuošimčių fran- 
euzų, gyvenančių Egipte, pri
taria pasiryžimui kartu su an
glais kariauti toliau prieš na
cius ir fašistus.

BUCHAREST, Rumunija, lie
pos 10. — Propagandos minis
terija paskelbė trečiadienį, kad 
tapo areštuotas generolas lon 
Antonescu, Rumunijos nacių 
vadas. Antonescu kaltinamas 
tuo, kad norėjęs paveržti 
džią iš karaliaus Karolo 
kų.

Keturi Britanijos 
laivai paskandinti

vai- 
ran

ir
Sy
ką-

BERLYNAS, Vokietija, lie
pas 10. — Vokietijos karo va
dovybės pranešimas sako, kad 
nacių lėktuvai antradienį pa
skandino keturis britų preky
binius laivus ir padegė dešimt 
kitų laivų.

Pašaukė turkus ka 
ro pratimams

MM

ISTANBUL, Turkija, liepos 
10. — Istanbul apskrities vy
rai, kur e iki šiol neturėjo ka
rinių painokų, pašaukti karo 
pratimams.

LIEPOS IR RUGPIUČIO MfiN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro, 
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 4 vai. po pietų.
Naujienų (Administracija.
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TRYS BIČIULIAI
(Tęsinys)Mano gi, kaip socialogo ir ekonomisto darbo laukas visai kitas. Mes, ekonomistai-socialo- gai, turime reikalą su madiniu gydymu, musą pacientai, didelėje daugumoje nesupranta, kad jie serga, reikia nudirbti dideli darbai iki įtikini, kad jie serga, reikia labai daug padirbėti iki įtikini, kad ištikrąjų musų visuomeninis ūkis serga ir reikalinga jį gydyti taip, kaip jus gydote savo pacientus, kurie serga apendicitu, t. y. griebiatės chirurgijos priemonių, bet kadangi jus operuojate pavieniui ir fiziniai \silpnus organizmus, tai niekas nekelia jokių skandalų. Be to, jus savo operuojamąjį apmarinate ir prisirakinate prie stalo ir tiktai tuomet su juo darote visą tai kas jūsų manymu yra reikalinga. Mes irgi turime išplauti

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
PerkraUstom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mieš
tus. Žema kaina. Musų darbhs 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

INSURANCE

apendicitų kapitalistiniam u- kiui, nes jisai turi daugiau, negu trečiąjį priepuolį ir žiūrint iš ekonominio ir socialoginio taško, nėra vilties jį pagydyti. Esminis skirtumas toks, kad mes savo' ligonio, paciento, negalime sutalpinti bent’ kokiame kabinete įr todėl operacija reikia daryti masinė. Tie, kurie ta liga serga pavojingiausiai, daro visas galimas kliūtis įrodinėdami, nebūtus dalykus, kai ką paperka, suagituoja, kad tokia musų Operacija norime mes socialistai panaikinti: valstybingumą, ^tautiškumą, religiją, ir visus geruosius žmonijos įpročius. Tokia padėtis padaro mumis priešvalstybiškais gaivalais, čiumpa Už kuprinės ir poilsiui keliems ir net keliolikai metą. Labai juokinga, kada mums, socialistams, kokie nors neišmanėliai prikiša, kad mes norime panaikinti valstybę, einame prieš valstybę, žinome, kad rimti žmones tokių jų pliauškalų neklauso. Visi sąmoningi žmones žino, kad mes kaip tiktai norime valstybę sustiprinti į valstybės rankas norime atiduoti viską? Labai butų juokinga, kad šiandien valstybės sąvoką imtų aiškinti taip, kaip ją aiškino Prancūzijos karalius Liudvikas keturioliktas, būtent: ‘La etat ėst moj” (Valstybė tai aš). Moderninės valstybės mokslas eina prie to, kad valstybė
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ?®
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
Htles.

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

ninko pareigomis.—Policijos prašau neliesti,— padarė pastabą nuovados policijos viršininkas.— O, tamstą, kas prašė maišytis į musų dviejų asmenišką pasikalbėjimą, —- klausia Antanas. ‘; —Tokius vdiojiiš^ socialistus, aš visus išvarysiu tenai, kur pipirai auga. Tamsta, tai jau seniai esi žinomas, kaip nepataisomas politikas ir socialistas, už priešvalstybinį veikimą buvai jau ir baustas.—Ne tamstos dalykas, kad aš buvau baustas, be to, tamsta, kaip vietos policijos viršiniii- j kas, turi žinoti ir tai, kad jau 
į čionai ne tamstos apskritis ir 1 čionai neturi veikimo galios. Tokias pastabas tamsta galėjai daryti tiktai savo nuovados ri- 1 bose, nes remiantis išleistuoju

(IRANE COAL COMPANY.
5332 So. Long Avenue

Telefonas POKTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriališių mainu, 

i daug dulkių išimta Perkant $7.35
f 5 tonus ar daugiau ............. .....7........ ■
nesmulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00

.ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... I
PETROLEUM CARBON COKE $Q.OO 

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®
I I I I H I I I (iii.— >

Sales T». s.stra

LINENSCROSS STITCH

No. 2571| NAUJIENOS NEEDĮLECĮRĮAFT DEPT
| 1739 80. HAlsted SL, Chicago, UI.

i čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

PATTEfcN 2571 ėjimai baltiniams.

| Vardas ir pavardė

....

Į MiMtas ir valftijM.....—-.-
• Adresas

aplinkraščiu, kaip tiktai tenai taip yra nustatyta. Galų gale mes kalbamės tiktai asmeniškai ir tamstai, kaip policijos valdininkui visai nepatogu kištis į musų pasikalbę jliną, paaiškino Antanas.Policijos nuovados viršininkas netvėrė piktumu, kad su juo, tokiu žymiu asmenimi, taip nekorektiškai elgiamasi ir dafomoą neleistinos pastabos. Be to, jam tai buvo labai nepatogu nė tiktai nuo važiuojančių autobuse, bet tuo labiau jam buvo labai nepatogu nuo pažįstamo Dr. N.Ilgesnių kalbų Antanas su Juozą užmegsti jau negalėjo, nes čia pat buvo jau Kaunas. Atvažiavę Kaunan, nuėjo kavinėn išgėrė kavos, pasikalbėjo, pasidalino mintimis ir nuėjo savo keliais. Juozas priminė Antanui, jeigu pasitaikytų būti mieste K. prašė, kad užeitų į jo namus ir pasižiūrėtų, kaip jis gyvena.Iš kavinės Antanas tiesiai nuėjo į Redakciją, nes jisai mėgo punktualumą, nors jo darbo buvo tiktai pirmoji diena ir jisai gerai žinojo, kad šiandien jisai nieko ypatingo dar nedarys, bet vistiek nustatytu laiku reikia būti savo vietoje. Tą dieną jisai susipažino tiktai su darbu ir tiktai ateinančią dieną ėmėsi tvarkyti jam pavestą skyrių. Antanas gerai žinojo, kad prie esamos padėties jokiu radikalesnių minčių pravesti laikraštyje negalima, nes cenzoriai radikalesnius straipsnius brauko be jokio pasigailėjimo.Padirbėjęs kokį laikotarpį redakcijoje, Antanas susilaukė ir priešų, nors tas dienraštis buvo vadinamas ir pažangiu, bet neturėjo jokios aiškesnės ūkio krypties ir rėmėsi laisvąja konkurencija^ t. y. buvo liberalinio ūkio šalininkas. Redaktorių ko- nlsiijoje ir Taryboje Antanas išrodinėjo, kad *liberalidls ūkis* Ms ■'Va A jjau baigiasi; nes^-jisarrmeatitin- ka būtiniausius gyvenimo reikalavimus. Antanas primigtinai reikalavo, kad reikia ieškoti naujų — moderniškų ūkio krip- čių, kurios atitinka moderniškus valstybės reikalavimus. Antanas tiktai tiek telaimėjo, kad jam buvo leista kritikuoti esamosios valstybės valdžios vedama ekonominė ir socialinė politika ir reikalauti, kad valdžia daugiau rūpintųsi valstiečių ir darbininkų reikalais. Tikrenybėje jisai gavo tokius įgaliojimus, kritikuoti ūkio sistemą, kuri pagal jo supratimą buvo žalinga darbo žmonėms.Dirbant jam tame dienraštyje, jo tiražas smarkiai pradėjo kilti, nes daugelis pradėjo kreipti akis į Antano dedamus straipsnius socialekonominiais klausimais. Antanas buvo 'žinomas, kaip veikėjas ne tiktai Kauno ir provincijos inteligentijai, bet jį žinojo ir plačiosios darbininkų masės. Darbininkai masiniai ėmė prenumeruoti tą člienrhštį ir per kelis mėnesius jo tyražas labai smarkiai paki- .o. Administracijos tarnautojai okiu tyražo augimu buvo nepatenkinti, nes jiems buvo dud-' giau darbo, bet laikraščio augimu buvo labai patenkinti jo leidėjai. Labai smarkiai padidėjo ae tiktai laikraščio prenumeratoriai, bet labai smarkiai padidėjo ir pardavimas atskirais nihieriais. “Spauda” irgi nuste- 
Do, kad tas dienraštis taip nnarkial pradėjo1 augti ir didėti, visa paslaptis buvo tame, <ad daugelis valdinirtkų, tiega- ėdami jį prenumeruoti ėmė pirkti atskirais numeriais.0Antanas tą nuopelnų jokiu budu sau nesisaviilo, bet jisai i aiškino, kad dienraštis pradėjo atitikti gyvenimo reikalavimus, Į todėl jisai pradėjo būti visą 

į skaitomas ir todėl jo tyražas taip smarkiai pradėjo augti.Dirbdamas redakcijoje, Anta- i nas pasidarė žinomas daugeliui kam ir buvo vadinamas mirtinu priešininku kapitalistinio u-

kio. Taip dirbant nė nepajuto, kaip praėjo keli metai. Susida- r£ aplinkybės, kad Antanas be • ekonominio fakulteto baigė ir juridinį ir gavo net du diplo- iliUs. Visi tie diplomai jo nepatenkino, nes jisai siekė naujos visuomeninės santvarkos, kurioje butų visai kitas ekonominis' ir socialinis visuomeninis sutvarkymas. Tokiam veikimui, dirbančiam redakcijoje buvo geriausios sąlygos, nors čionai aplinkui ir yra įvairių seklių ir agentų, bet jie neturi tokią galimybių, kad galėtą taip lengvai įsibrauti į redaktorių kabinetus ir tenai daryti savo tvarką. Galų gale ir tai ramiai kultūrinei įstaigai suruošė atįtin karną medžioklę ir toji veikla buvo suparalyžuota. Antanas su savo radikaliomis mintimis taip toli buvo nuėjęs, kad galėjo jau įsikišti ir atitinkami saugumo organais Kas tą visą išdavė pasakyti labai sunku, bet jo kabinete buvo padaryta krata ir buvo rasta tokios medžiagos, kurios laikyti jisai neturėjo teisės. Reikia manyti, kad tą darbą galėjo padaryti ir jo asmeniški priešai, nes buvo daug asmenų, kurie jam pavydėjo. Jie sakydavo, kad čionai, redakcijoje sėdi visai svetimų pakraipų žmogus, dirba tokį atsakingą darbą, veda savo liniją ir už tai dar gauna didelį atlyginimą ir dirba nelegalų darbą. Su kai kuriais sandarbininkais Antanas sugyveno gerai, todėl jie matydami, kad jisai bus čiumpamas, apie tai jani pranešė, kad jisai galimai greičiau pasi

šalintų. Antanas nieko nelaukdamas, bėgo tenai, kur galėjo pasislėpti nuo saugumo organų. Pabėgti tai jam pasisekė, betinau, kad jisai pinigų neturėjo. Prasidėjo sunkios Antanui gyvenimo dienos. Skubėdamas išvažiuoti, jisai pamiršo pasiunti ir savo pasą, nors pasas ir nebuvo visiškas jo išganymas, bet policinėje valstybėje, pasas turi labai didelę reikšmę. Sakoma, kad žmogus susidedąs iš trijų pagrindinių dalykų: kūno, sielos ir paso. Kurni turi rūpintis patsai žmogus, siela rūpinasi

čiulis ir norįs su juo asmeniškai pasikalbėti, bet kadangi pas jį buvo priėmimo valandos ir ligonių vizitavimas, kad jisai pas jį ateitų 14 valandą. Sulaukęs to laiko Antanas nuėjo pas savo senų bičiulį Juozų.—Sakyk, Antanai, kaip gyveni ir kaip čionai patekai, — įdomavosi Juozas.(Bus daugiau)

Dr. V. E. SIEDL1NSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

no supratimu pasu tai jau rūpinasi visi: nueik prašyti kur nors nakvynės, tuojau tavęs klausia — pasą turi. Nueik prašyti darbo — pasą turi. Apsaugok likime, jeigu kartais policija paklaustų paso ir tu jo neturėtumei.Buvo supuolimas, kad kaip liktai tame mieste į kurį Antanas buvo pabėgęs ir pasislėpęs nuo saugumiečių, gyveno seni jo bičiuliai: Juozas ir .Jonas. Juozas buvo gydytojas — vais

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av

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

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J
ZUBHICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITI LIETUVIAI DAKTARAInas visiems žinomas advokatas. Antanas prisiminė savo bičiulių, o ypatingai Juozo, ne tiktai duosnumą, bet ir sumanumą ir jisai sau pamanė, kad nieko blogo neatsitiks, nes seni jo bičiuliai jam padės. Pirmiausia Antanas kreipėsi į savo seną bičiulį Juozą. Norėdamas sužinoti, ar jisai neužimtas, paskambino jam telefonu, pasisakė, kad čionai kalbąs senas jo bi-
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudcikis
■'t

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

' SjAMBULANCE' ;
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 '

T—x -i ___ • koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
PHYSICIAN and SURGEON

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

8

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

, su. POVILU 8ALTIMIERU.

Laidotuvių ĮDirektoriai
aiiiiiiiiiiiiitiihiiiiKiiluliiiiiiitli

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

linini i n n; «n mini mini iniiiiini

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
. KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA YARdB 1138
3319 Lituanica Avenue ' YARds 1139

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

ALBERT V. PETKUS
/ 4*704 So. Westerh Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

Dri Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

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. Kenvvood 5107

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
s^OFISO VALANDOS

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

nuo

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

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

Rez. Telephbne PLAZA 3200
Dr. F. Pulsuoki Le Van

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

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

2400 VVEST MADISON STREET
Vab 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”
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Duos paskolas farmeriams automobilius pirkti. 
—Suėmė 19 jurininkų už sabotažą Vokietijos 
naudai. — 4 of July aukos. — Patikrinkite au
tomobilių stabdžius. — Unijos organizuoja 
krautuvių darbininkus. — Pasisekė Šv. Jurgio 
piknikas. — “Tautinis Šleitas” nusiminęs. — 
Svečiai.—SLA 136 kp. rengia šeimynišką išva
žiavimą. — Kultūros Darželio piknikas. — De
mokratai pradeda judėti.

(KOLUMBUS, Ohio. — rarm mobilio vertės. Sąlygos bus
Bureau Agriculture Credit Cor
poration praneša, kad per mi
nėtą korporaciją farmeriai ga
lės gauti paskolas pirkimui 
automobiliu. Paskola bus gali
ma gauti du trečdalius auto-

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

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

šaukite y Lafayette 3138, arba 
r atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE

lengvos ir farmeriai nebus ver
čiami apdraudę imti ant per
kamų automobilių. Tokias pa
skolas galės gauti tiktai far
meriai.

- - x —
i SANDUSKY, Ohio — Devy- 
•niolika darbininkų vienam 
i prekiniam laive buvo areštuoti 
; U. S. maršalo ir šerifo. Visi 
.areštuoti atsisakė vežti prekes 
skersai ežerą į Canada. Jie pa
reiškė, kad vežti tas prekes į 
Canadą esą < priešinga jų nu
sistatymui. .Jie simpatizuoja 
Vokietijai ir nenori teikti pa
gelbės Canadai, kariaujančiai 
prieš Vokietiją. Maršalas sa
ko, kad areštavo juos ištyrimui 
ir laivo bei kilu darbininku 
apsaugai.

— x —
1 YOUNGSTOWN, Ohio. — 
Trisdešimts žmonių atsidūrė 
ligoninėse per 4th of July. Vi
si buvo sužeisti be žaidžiant su 
ugniatraškiais. Sužeisti yra nuo 
8 iki 33 metu amžiaus.

!

Joe Bagdon
■ " . ■■■ — i

Visi apžiūrėkite automobiliu * c

Of CHICAGO

Duodam Paskolas ant

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

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

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

siRoapAMidttgt 2202 West 
jj|rEDERALSAVINGS CermakRd. 

and LOAN ASSOCIATION riTT/MrM ir t 
ne r i r a r CHILAIjU, 1LL.

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

pataisymui ir statymui naujų namų

MOKAME įįz%
Dividendų už padėtus pinigus &

Stoto

stabdžius-brakes, nes policija 
labai gaudo. Kai suranda au
tomobilį su netinkamais stab
džiais, tuoj pašaukia traką ir 
traukia į tam tikrą policijos 
nurodytą vietą, p paskiau rei
kia viską pataisyti, ir dar už 
partraukimą užsimokėti. Tai 
gal butų pigiau iš anksto ap
sižiūrėjus.

— x —

Unijos pradėjo smarkiai 
veikli ir organizuoja visus 
krautuvių darbininkus. Tas 
turėjo jau seniai būti padary
ta, nes ten eina didelis darbi
ninkų išnaudojimas. Darbo 
valandos perilgos, o algos per 
žemos. Su laiku gal padėtis 
bus kiek sutvarkyta- Dabar yra 
laikas darbininkams pakilti 
kol yra proga. Nauji įstaty
mai yra įvedami kasdieną, ir 
sunku pasakyti kas atsitiks už 
metų laiko. Gal tokios progos 
organizuotis nebebus.

Liepos septintą dieną Šv. 
Jurgio parapijos piknikas. Tai 
buvo pirmutinis šią vasarą. 
Parapija paprastai surengia 
po du piknikus kas vasarą. 
Kaip kas melai, taip ir šiais, 
publikos privažiavo gana skait
lingai, ne vien lik parapijonai, 
bet matėsi daug ir maišytos 
publikos. Kitą pikniką parapi
ja žada turėti pabaigoje vasa
ros.

“Tautinis šleitas” grįžo iš 
SLA seimo Chicagoj labai nu
siminęs. Ir lik lodei, kad jų 
visi šmeižtai ir bliofai nuėjo 
ant margio uodegos. Grįžo nie
ko nepešę. Gal nuo dabar kiek 
surimtės, ir veiks organizaci
jos gerovei, taip kaip ir pride
ra veikli.

Piltsburgliicčių pp. J. Ma- 
ceikių šeimyna lankėsi Chicą- 
goj, tad tąja proga užsuko ir 
į Clevelandą porai dienų- Ap
sistojo pas J. Jarus. Mat, pp. 
Maceikiai yra seni pažįstami 
ir geri draugai Jarų, todėl ir 
buvo labai malonu svečius tu
rėti, kad nors ir trumpam lai
kui.

štai

ne-

nesate ragavę Monarch 
tai padaryti. Ragaukit 

kaip tik norit, palygin- 
ir paskiau

Tie iš jūsų, kurie dar’ 
Alaus, tikrai turėtumėt 
atydžiai, bukit kritiški, 
kit su kitu geru Alumi

Tūkstančiai Monarch’o draugų sutinka, kad 
yra Alus, kuris tikrai sukelia šviežų norą dėl 
gardaus valgio. Jie džiaugiasi jo gerumu ir 
prarastai maloniu skoniu.

fcKOUN AM ant 4— 
MORGIČIŲ:m 
lįSąfety Dėžutės nuo $2.Q0 i metui,/ 
Miašome Insurance Visokios Rų- 
lies—R. E Patarnatijam prie jpil*»..- 
khno ir pardavimo namu. Par- 

į duodam Money Orderius.- f J; 
į Notary Public—ModcmaąAtikais 

r surys l'ANTONISr“^ 
f MM-SO. HAI 

" fl'eU.

SAPNAVAI?

Naujieną Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN 

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS:—

Universal Savings 
and 

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

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

SLA 136 kuopa rengiasi va
sariniam šeimyniškam išvažia
vimui. Mat, dabar su bizniškais 
piknikais ne labai kaip ten 
nusiseka, tad daugelis draugi
jų ir nenori tuščiai dirbti. 
Daugelis narių pageidauja, 
kad butų surengtas šeimnyniš- 
kas išvažiavimas, kur visi ga
lėtų draugiškai pasišnekučiuo
ti ir dieną praleisti.

Liet. Kul. Darželio sąjunga 
rengia pikniką liepos 21 dieną 
vadinamoj “policmano far- 
moj”. Jeigu oras pasilaikys 
gražus, tai tikisi gausiai pub
likos.

Demokratai pradėjo daugiau 
judėti, ir .darbuotis ateinan
tiems rinkimams. Mat, dabar 
laikraščiai užpildyti pasaulio 
karo žiniomis, daugumas tuo 
labai interesuojasi, na, o savo 
reikalus jau buvo bepamirštą. 
Bet dabar veikimas jau mato
si didesnis. —Jonas Jarus.

Lietuvių Darželio
Naudai Piknikas

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjunga rengia didelį metinį 
pikniką baigimui mokėti Dar
želio įrengimo skolų. Kas mė
nuo tos skolos mažėja, ačiū 
įtemptam Clevelandicčių rupi- 
nimuisi. Tačiau skolų yra arti 
$1,500, kurios galvą graužia. 
Tas didelis piknikas įvyks sek
madienį, liepos 21, Camp by- 
Heck darže, Grant Blvd. prie 
Lloyd road. Įžanga j pikniką 
25c., bet atsilankiusieji turės 
progą laimėti daug dovanų, 
kurių svarbiausi yra $15 pini
gais. Clevelando ir apylinkės 
lietuviai prašomi atsilankyti.

—Komisija
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NENUSIMINK!
' NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

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

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Įlllonarct)
v'.* '■ \ : ■' . .. ■ ■

Brevving Company

“ELTOS” PRANEŠIMAI IS LIETUVOS ĮVAIRIOS ŽINIOS
KAUNAS.—Kasdien pas res

publikos prezidentą ir ministerį 
pirmininką Justą Paleckį iš vi
so krašto lankosi labai daug 
delegacijų, organizacijų ir gru
pių atstovų ir atskirų piliečių 
su sveikinimais ir asmeniškais 
linkėjimais. Respublikos prezi
dentas, būdamas labai užimtas 
svarbiais valstybiniais reikalais 
ir pageidaudamas, kad piliečiai 
negaištų brangaus laiko kelio
nėms, pavedė viešai paskelbti, 
kad šiuo metu vietoje asmeniš
kų sveikinimų yra pageidauja
mas kiekvieno dar spartesnis 
tėvynei reikalingas darbas.

Patyręs, kad daugelio rengia
masi įteikti respublikos prezi
dentui įvairių dovanėlių, prezi
dento kanceliarijos viršininkui 
pavesta pranešti, kad respubli
kos prezidentas tiek oficialiai, 
liek asmenniškai jokių dovanų 
nepriima, tačiau nenorėdamas 
turinčius gerų norų tokiu atsi
sakymu įžeisti, resp. preziden
tas siūlo tokias dovanas ir au
kas įnešti į Lietuvos Kultūros

Fondą, kurio reikalingumas 
Lietuvoje jau seniai buvo pri
brendęs. Kur ir kaip tokias do
vanas į Liaudies Kultūros Fon
dą įnešti, greitu laiku nurodys 
Švietimo ininisleris.

KAUNAS. — Lietuvos knygų 
; leidyklos paskutiniu laiku išlei
džiu visą eilę didesnių veikalų. 
Sakalas išleidžia prof. Vinco 
Krėvės Mickevičiaus apysakas 
“Šiaudinėj pastogėj”, Spaudos 
Fondas — jauną jo veikalą 
“Laumės liaudies padavimuo
se”, A. Venclovos kelionių įspū
džius po Europą “Per kalnus, 
ežerus ir miškus” ir Justo Pa
leckio Frolovo knygos “Mano 
pažintys sti gyvuliais” vertimą, 
be to A. Venclovos įžymią Knu- 
to Hamsuno knygą “Didysis 
rogių kelias”. Prof. Zenonas 
Ivinskis baigia rašyti mokslinį 
veikalą “Lietuvos prekyba su 
Prūsais XVI šimtmetyje” ir 
kartu su D r. A. Šapoka ruošia 
spaudai naujai papildytą “Lie
tuvos istorijos antrą leidinį.

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater ....... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ........... 445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ...................  345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ...........  385
1936 OLDSMOBILE sedan su. viskuo ............1........ 345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............  555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN ............................. ' 365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje ..................  285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ............... 345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

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

SHOW ROOM 
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas

• t
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

....... ............- --------------------------- ------------- --------------------

Willkie paskyrė savo 
kampanijos mene

džerį
VVASHINGTON, D. C., lie

pos 9. — Republikonų partijos 
kandidatas į prezidentus, Wen- 
dell L. Willkie, antradienį pa
sirinko savo vajaus menedžeriu 
(vedėju) Joseph W. Martiną, 
atstovų rūmų republikonų par
tijos vadą. Willkie taipgi no
minavo Martiną republikonų 
partijos Nacionalinio Komiteto 
pirmininku. Iki šiol to komi
teto pirmininku buvo John 
Hamilton.

Jungt. Valstijos už
trauks $650,000,000 

paskolą
VVASHINGTON, D. C., lie

pos 9. — Iždo sekretorius Mor- 
genthau antradienį paskelbė, 
jogei iždo ministerija nutarė 
užtraukti $650,000,000 paskolą. 
Numatyta tai sumai parduoti 
bonų. Bonai mokės po 21/4 nuo
šimčius per metus palaukę. 
Paskolos detales bus paskelb
tos artimoj ateity.

Vaikai ir moters mo
bilizuojami ūkių 

darbams
BUCHAREST, Rumunija, lie

pos 9. — Rumunijos vyriausy
be mobilizavo karo reikalams 
laukų ir miškų darbininkus. 
Išleido įsakymą, kuris liečia že
mės ūkių darbus. Tuo įsaky
mu einant keletas milionų vai
kų, moterų, o taipgi senų yy- 
rų, kurie netinka karo parei
goms, yra mobilizuojami laukų 
darbams.

MADOS

No. 4463—Sportiška suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14. 16, 18, 20; 
taipgi 30, 32, 34, 36. 38 ir 40.

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

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

Čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No...............

Mferos  per krutinę

(Vaidas Ir pavardė)

(Adresas)

(MUsUslTval«tija)



'■ NAUJIENOS, Chicago, ffl. Ketvirtad., liepos 11, 1940

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.——----------------------—+—-- ------
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Naujienos eina kasdien, išski
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Užsakyme kaina:
Chicago j e—paštu

Metams ____ i
Pusei metų____ .______
Trims mėnesiams -----------
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija_______ .—.
Savaitei  --------------- ——
Mėnesiui ____ _____ _

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

Metams ____ i___
Pusei metų ......
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ......
Pusei metų
Trims mėnesiams_______2.50
Pinigus reikia siųsti paštą Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00
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.75

$8.00 
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“Tryliktas numeris”
“Laisvės” komunaciai labai apsidžiaugė dėl “New 

York Times” korespondento pranešimo, kad Kauno gat
vėmis buvo nešama didelė vėliava su užrašu: “Tegul gy
vuoja 13-ji Sovietų Respublika!”

Tačiau atrodo, jog Lietuvai nebus lemta “tryliktu nu
meriu” pasmaudoti, Štai laikraščiai praneša, jog jau liko 
sukurta Moldavijos respublika. Ta respublika susikūrė 
Besarabijos teritorijoje, kurią Stalinas atėmė iš Rumu
nijos. Tokiu budu Lietuvai tryliktas numeris nebeteks.

Seimo rinkimai Lietuvoje
Kitą sekmadienį Pabaltijo valstybėse įvyks rinkimai. 

Bus renkamas ir Lietuvos seimas. Kaip tas seimas bus 
išrinktas, kol kas tikrai negalima pasakyti. Bet jeigu ko
respondento Donald Day pranešimas iš Rygos yra tiks
lus, tai tie rinkimai mažai kuo tesiskirs nuo tų, kuriuos 
pravesdavo Smetonos vyriausybė.

Pranešimas, pavyzdžiui, sako, jog iki šiol tik komu
nistų sąrašas pasirodė. Kadangi komunistams pritruko 
tinkamų savų kandidatų, tai jie įtraukė i savo sąrašą ir 
kai kuriuos darbininkų organizacijų žmones.

Iki šiol dar niekur nebuvo pranešta, kad tuose rin
kimuose galės dalyvauti ir savo kandidatų sąrašus sta
tyti kitos politinės partijos. Nebuvo taip pat paskelbta, 
Jog Smetonos režimo uždraustos partijos dabar liko le
galizuotos. Tikrai žinoma yra tik vienas dalykas, kad ko
munistų partija daliar, laisvai veikia Lietuvoje. Atrodo, 
kad komunistams liko suteiktos ir iŠimtfrfos "privilegijos: 
Jiems liko atiduota tautininkų buveinė, būtent, “Pažan
gos” Rūmai. • ' •

Jei kitos politinės partijos rinkimuose negalės daly
vauti, jei jų veikimas iš viso nebus legalizuotas, tai nau
jai išrinktas seimas mažai kuo tesiskirs nuo smetoninio 
seimo: jis nebus Lietuvos žmonių valios reiškėjas.

Demonstracijos

NUOŠIMČIAI SUSIMAIŠĖDar pernai komunaciai buvo labai karingai nusiteikę. Jie reikalavo, kad Amerika be niekur nieko dėtųsi į sujungę prieš agresorius. Vadinasi, prieš Hitle-Tas karingas ūpas tvėrė tol, kol pernai vasarą iš Maskvos nepapute “naujas Vėjas”, būtent, kol “vieno lauko uogos” (atseit, du diktatoriai) nesusigiminiavo ir nepasibučiavo.Pakako Hitleriui susitarti su Stalinu, kad komunacių karingumas atslūgtų. Tiesa, jie visai nėra priešingi tam, kad Maskva ginkluotųsi “iki dantų”, kad ji pultų ir smaugtų mažąsias tautas. Jie tik retkarčiais prakošia pro dantis nepalankius žodžius prieš Hitlerį. Bet užtai jie dabar labai įsikando “Anglijos imperializmą” ir visaip jį linksniuoja. Amerikos neutralumu jie baisiai susirūpino. Jie veda agitaciją už tai, kad .šis kraštas neduotų jokios paramos Anglijai. Girdi, paramos teikimas tiesiogiai veda į karę. O Amerikos žmonės karo nenori.Štai “Laisvė” labai šiltai rašo apie senatorių Burton Whee- ler, kuris esąs nusitaręs net trečią partiją steigti, kad tuo budu galėtų sulaikyti Rooseveltę nuo įvėlimo Amerikos į karę. Girdi, Wiieeler esąs griežtai nusistatęs prieš karę, o jo “poziciją remia 96 nūoš. Amerikos žmonių”.Išeitų, kad 96 nuošimčiai A- merikos žmonių yra griežtai prieš karę nusistatę.Bet štai ką “Vilnis” rašo:“Gallup balsavimai klausimu, ar Jungtines., Valstijos turi stoti naran, štai ką ro-

“populiarus”, Lietuvos žmonių pasukimas į komunizmą yra daugiau nieko, kaip “er- . zacas”. Visos tos demonstracijos 'ir visi džiūgavimai ir “laisvės raudonarmiečių sulaukimas” Lietuvoje, yra tik dirbtina ir prievartos propagandą. Sovietai; kiek galėdami, stengiasi įrodinėti, kad lietuviai nori komunizmo ir džiaugiasi Stalino malone. Buvo rengiamos Kaune demonstracijos, kurias prižiūrėjo rusų kariuomenė, dabar
Asakoma, kad iš Panemunės Šiomis dienomis maršavo 10,000 Lietuvos kariuomenes nešinančios Stalino, Lenino ir Molotovo paveikslus. Tie kareiyiąį buk reikalavę Lietuvę prijungti prie Rusijos, kaip “Tryliktąją Sovietų Res- publiką’?. ilinia įtikinti ir su- vedžiųtį nėra sunku, ypač tokiefnV meisteriam^, kaip

Rusijos komunistų išsispe- cializavušiems agitatoriams, tačiau mes žinome, kad ar toje kareivių demonstracijoje nedalyvavo 10,000 kareivių, nes jų Panemunėje tiek nėra. Jei maršavo, greičiausiai — apie tūkstantis ir tas' buvo priverstas maršuoti. Komunistai žmones ne tik sukiršina, bet moka ir papirkti pinigais ir prižadais.Tenka pasakyti, jog visai panašiomis priemonėmis naudojosi ir Smetonos režimas. Jis irgi nuolat gyrėsi “tautos susiklausymu” ir “tautos pritarimu”. Dirbtinių demonstracijų irgi buvo rengiama pakankamai, gėlių taip pat nesigailėta.

Kaip kovojama su 
girtavimu ŠvedijojŠiandien, tur būt, neatsiras tokio valstybininko, kuris nesuprastų alkoholinių gėrimų žalingumo. Didžiausia bėda yra ta, kad jie neišdrįsta padaryti žygių atpalaiduoti valstybės finansinį interesą nuo alkoholinių gėrimų gamybos. Lig šiol blaivaus biudžeto keliu yra nuėjusios tik dvi valstybės, tai Švedija ir Suomija. Panašiai yra padariusi ir Nor- .*|vegija. Rezultatai yra ryškus: žmonijos kultūroje jos žygiuoja pryšaky, tautos sveikatingumas nepralenkiamas jo- Taigi priemonės maždaug I kios kitos valstybės, o bendra vienokios, tik garbinimo objek- tautos gerovė yra geriausia Vitas skirtingas. so to liudytoja.Seniau dirbtiniu budu buvo Švedijos žuvininkai ir juri- garbinamas ir demonstracijo- ,nl’kal buvo pirmieji kuriuos mis vaišinamas “tautos vadas- l’a ynmas jtrkmo, kad alko. Smetona, o šiandien raudono- ho,’nu?. ?crlmų plojimas jų . . . t • 4- profesijai yra žalingas- Pir-sios armijos okupuotoje Lietu- 1 . .. J t , ¥j . . . .. miau jiems atrodė, kad salty-voic pradedama garbinti tau- . ...... . .. , . „ r jc degtine juos gaivina. Ta-tų išlaisvintojas Stalinas. |J & J &

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

do:
Birželio 2 už dar buvo 
O/ »»

“Eltos” žinių agentūra prisiuntė iš Kauno visą pluoš
tą žinių ir pranešimų. Gaila tik, kad žinių atžvilgiu di
delis skaičius pranešimų yra visai menkos vertės. Tai vi
sai apnuoginta propaganda, kuri siekiasi i padanges iš
kelti, “tautų išlaisvintoją” Staliną.

Labai plačiai aprašomos demonstracijos, kurios įvy
ko ryšium su Smetonos vyriausybės susmukimu. Žmonių 
džiaugsmas buvęs didžiausias. Sveikinimai, entuziazmas.

Kad Lietuvos žmonės nesigaili Smetonos, tai dėlei, 
to abejoti netenka. Tačiau skaitant “Eltos” pranešimus 
apie entuziaztiškas demonstracijas naujajai vyriausybei 
bus ne pro šalį fsimintį dar visai netolimą praeitį. Per 
paskutinius kelis metus pati “Elta” siųsdavo ilgus ap
rašymus apie tai, kaip “tautos vadas” Smetona su di
džiausiu entuziazmu milžiniškos minios buvo sutiktas tai 
viename, tai kitame mieste. Pagal tuos aprašymus, jis 
buvo sutinkamas su gėlėmis ir didžiausiomis iškilmėmis. 
Jo pasakytos blankios kalbos buvo spausdinamos laikraš
čiuose ir žurnaluose.

Taigi demonstrącijos yra gana apgavingas dalykas, 
juo labiau, kada jos priima grynai spektaklinį pobūdį.

Yra toks posakis: “Karalius mirė — tegul gyvuojat 
karalius!” Tai reiškia, tegul gyvuoja naujas karalius. Se
novėje minia dėl valdovo mirties labai neliudėdavo, — 
ji “entuziastiškai” pasitikdavo naują valdovą.

Dažnai tas pat įvyksta ir musų laikais.

kapri- Dr

Nebus susimylčjimo
Šioje vietoje buvo pažymėta, jog maršalo Petaino va

dovaujama Francijos vyriausybė stengiasi pataikauti 
Hitleriui, kad tuo lį>udu galėtų susilaukti susimyiėjimo. 
Tos vyraiusybės pa^imojimas sunacinti Franciję yra aiš
kus pataikavimas Vokietijai.

Tačiau atrodo, jog tuo savo pataikavimu Petaino vy
riausybė neišsipirks. Nacių laikraščiai visai atvirai rašo, 
jog Francija per vėliai susiprato. Girdi, ji negali tikėtis 
pasigailėjimo: su ja busią pasielgta taip pat, kaip ir su 
kitomis nukariautomis valstybėmis.

Vadinasi, vargas nugalėtam.

Vadinasi, pagal “Laisvės” suvestus “rokundus” tik keturi nuošimčiai stoja už karę, o “Vilnis” pripažįsta, jog stojančių už karę nuošimtis siekia 14.Skirtumas, kaip matote gana didelis.Nieko nuostabaus, kad Amerikos žmonės karo nenori. Nenorėjo jų juk ir kitos valstybės, o . vienok priverstos buvo riauti.Šia proga bus pravartu minti, jog karo pradžioje,George Gallup viešosios opinijos instituto surinktais daviniais, tik 2 nuošimčiai Amerikos žmonių pritarė tam, kad Amerika stotų į karę sąjungininkų pusėje. Juo sąjungininkams labiau nesisekė, juo Amerikoje atsirado didesnis skaičius karo šalininkų. Vėliausi to pat instituto daviniai rodo, jog 
80 nuošimčių Amerikos žmonių pritaria prezidento Roosevelto politikai, kuri yra susijusi su karu. Būtent, jie .pritaria tam, kad Amerika visais budais/ nepaskelbdama karo, remtų sąjungininkus.Tai reiškia, jog Amerikos žmonės gerai supranta, kad remdami Angliję, jie gali patys karo išvengti. Jei Amerikos remiama Anglija militariniu atžvilgiu tiek pasidarys pajėgi,, kad galės atsilaikyti prieš Hitlerio ir Mussolinio atakas, tai tuo atveju Amerikai nebebus pavojaus. Atkandęs dantis į Angliję, Hitleris priverstas bus. nusiraminti ir išsižadėti planų dominuoti pasaulį.

-Šių metų gegužes mėnesio 24 dienę važiavau į Vilnių. Traukinyje sutikau vieno dienraščio bendradarbį. Jisai man primygtinai įrodinėjo, kad būtinai reikią šiandien Viįniuje užeiti į apylinkės teismą, Įlies tenai bus svarstoma, visais požiūriais budinga ir įdomi grafo Tiškevičiaus byla. Išsisukinėjau, sakau laiko neturėsiu.—Tai daug ką prarasi ir neturėsi geros progos iki sočių pasijuokti I.ii—Juozas gera priemonė valgiui tinkamiau , suvirškinti, žinai įtikinai, gal žinai ir užeisiu.Kaip važiuojate pro Lentvarį netoliėse Vilniaus gražiame medžių gojelyje stūkso didžiuliai rūmai, tuose rūmuose jau iš seno gyvena didikas grafas Tiškevičius. Grafų Tiškevičių Lietuvoje yra daugelis, jie visi sulenkėję Lietuvos bajorai Tiš- kiai. Vieni jų, kurie gyveno lenkų neokupuotoje Lietuvoje prisitaikė vietos gyvenimo sąlygoms ir dantis sukandę kentė visa kas Lietuvoje dedasi ir laukė kada -lėtokų legionai juos išlaisvins iš “namų nevalios”. O toji “namų nevalia” tai buvo jų {taikingas 'prabangos gyvenimas. Štai, kad ir Palangoje grafas Tiškevičius valdė gerus žemes plotus, turėjo keletą vasar- namių ir surinktus pinigus iš vasarotojų' švilpte švilpė.Žemes reforma visiems tiems Tiškams Lietuvoje pusėtinai ragus aplaužė, bet jie dar turėjo ir turi “hiacios” lėbauti ir Lietuvą keikti.Vienas tokių grafų Tiškevičių gyvena netoliese Vilniaus, čia jisai valdo didžiulius žemes plotus ir lenkų okupacijos metu švilpautė švilpino, važinėjo po užsienius, tenai leido pinigus ir lenkų valstybės iždui rodo trijų pirštų kombinaciją. Niekam nepasidavė ir kontroliuojamas.Tai buvo išdidus, grafas, net traukiniumas niekuomet traukinio palydovams prašomas nerodė traukinio bilieto. Kas kam galvoje, kaip jisai važiuoja, tai jo yra asmens reikalas.Lenkų okupacijos metu, su to grafo tais niekur nerašytais papročiais visi buvo" susipratę ir niekas nedrįso grafo ramybės kliudyti i,—Tesižinie, galvojo eilinis, lenkų tarnautojas, kur smirda neriušiok, nes dar labiau smir-, dės. 4' h 'Bet štai virto kiti laikai. Lie-

valdomas

savo
PROPAGANDA“Vienybė” taip atsiliepia apie paskutinius įvykius Lietuvoje:Juo tolyn, juo daugiau aiškėja, kad staigus, ir neva

sanatorijų ir šiaip ligonių išlaikymui. Mat, Švedijos alkoholinių gėrimų prekyba tvarkoma taip, jog pelnas gautas iš svaiginamųjų gėrimų turi gydyti visuomenės žaizdas, kurias ji sau padaro juos gerdama.Šitokios valstybinės išminties dėka šiandien Švedijoje yra pasiekta nuostabus blaivumo rezultatai: yra miestų su 5,000 gyventojų, kuriuose nėra nė vienos alaus parduotuvės. Kituose gi miestuose alaus barai tturi būti uždaryti nuo penktadienio pietų iki pirmadienio ryto (Algos gavimo metas!). Pačiame Stockholme yra nemaža alaus barų. Ta- Čiaus prie jų stovi specialus alkoholio policininkas, vadin. “tvarkos dabotojas”. Jo pareiga žiūrėti tvarkos alaus bare ir nė vieno jau truputį įgėrusio nebeįleisti į vidų. Pagal naujuosius parėdymus jis taip pat yra įpareigotas alaus baro lankytojui uždrausti valdyti auto arba kitokią motorinę priemonę. Tokiu atveju jis tuojau kreipiasi į Abstinentų Sočiau vėliau paaiškėjo, kad per-1 f erių Organizaciją, iš kurios šaliniai ir mirtis buvo alkoho- 
.'j p e • 1 lizino pasėka. Dėl to daugelyjebkanaalmgai pažeista žvejų organizacijų buvo nu-

> . , . 1 sistatyta is nariu reikalauti
lenko grafo garbe!!! tarM* SS, “S sodžiuose ir miestuose. Per paskutinias keturias dešimtis metų ji išaugo į galingą blai-tuva Vilnių atsiėmė. Įsigalėjo vųjį judėjimą, kuris šiandien kiti papročiai. Šių metų kovo turi 450,000 organizuotų suau- mėn. 11 dieną tasai išdidus gra- gūsių narių. Kitaip sakant, fas Vilniaus stotyje mėgino kiekvienas ketvirtas suaugęs prasiveržti, pto stoties duris bė švedas yra to judėjimo narys, perono bilieto, o bilieto kaina Abstinentiškas yra ir Švedijos tik 20 centų! Sargyboje stove- jaunimas.jąs tarnautojas ir iš to pono Švedijos valstybininkai al- pareikalavo bilieto, vieton, kad koholinių gėrimų produkcijos parodyti bilietą, tasai pasipūtė- klausime laikosi šitokio prin- lis garsiai šuktelėjo, ar tasai cipo: nepadoru ieškoti pelno tarnautojas žino su kuo turi is krašto gerovei žalingų al- reikalą: \ koholinių gėrimų produkcijos.—Aš grafas Tiškevičius, — Tiesa, Švedija įsteigė valstybi- lenkų kalba taip atsirekomen-1nį spirito monoplį, bet parda- davo tasai ponas, — jokiems chamams nenusilenkiu ir nesuprantu ko ta savo chamiška kalba reikalauji iš manęs, kalbėk lenkiškai!Tarnautojas vis dėl to nenusigando ir pakartotinai pareikalavo iš to ponulio bilietą, esą Lietuvos tvarka visų yra gerbtina, visai nepaisant, ar tai grafas butų ar tai kas kitas, jis valdininkas, tik vykdo Lietuvos nustatytą tvarką! Ponas grafas visai įdūko ir net mėgino tarnautoją jėga pastumti. Tarnautojas nenusileido.—Aš pažįstu ministrą Merkį ir jei manęs neklausysi, tai eisi po velnių, ar supranti chame ką tai reiškia — neteksi duonos, iš tarnybos busi atleistas.Bet Lietuvos tarnautojas, eilinis mažas geležinkelio sargas neišsigando ir ministru pirmininku Merkiu grąsinamas, grafo Tiškevičiaus neleido išeiti į traukinį. Pasipūtėlis ponas čia jau visai įdūko ir pakartotinai mėgino tarnautoją pulti, tam teko net pagalbon • stoties žan-

nuvežti jo auto-vežimę į reika- lingę vietą, šita Abstinentų Šoferių Organizacija turi per 40,000 narių. Del to auto-veži- mų katastrofos dėl šoferių nc- blaivumo Švedijoje yra labai retas dalykas.Stockholme baro klientas tiek tegauna išgerti alaus, kiek jis gali išgerti neapsvaigdamas. Už kliento nugirdymę baudžiamas baro savininkas ir parda- vėja-as. Baro savininkas, kuris už kliento nugirdymę dviejų metų laikotarpyje yra baustas penkis kartus, nustoja teisūs laikyti barę, o padavėja-as yra pripažįstamas šitai profesijai nebetinkusia-iu. Padavėjos yra labai doras ir už darbą gauna gėrę atlyginimą: mėnesinė ai-

pasipūtęs, važiuoda-

Grafas čia jau kaip paskutine ilgaliežuve boba pradėjo plūsti, o svarbiausiai plūsti lietuvių tautę, kitaip ję nevadindamas, kaip tik chamais, okupantais, driskiais ir kitais tolygiais vardais. Stoties žandaras leido ponui grafui tinkamai išsikeikti ir surašė protokolą...Byla turėjo būti jau seniau, bet nežinomos jėgos mėgino visa tai numarinti. Nepavyko.Ir štai tik gegužės mėnesio 24 dieną ta byla buvo svarstoma Vilniuje apylinkės teisme.Žmonių, kaip į kokius dyvus daug prisirinko pasiklausyti.Grafas Tiškevičius į teisinę atėjo ne vienas, jis atsivedė advokatę. Jam advokatavo Kauno advokatas Seremetievas.Kaip matote, pavardė to advokato jau taip pat daug sako. Tai nežinomos tautybės vyras, bet jau pramokęs tų chamų kalbos ir baigęs, ar bent Lietuvoje

vinėjimę pavedė vadinamajai “akcininkų sistemai”, kurios vadovybę sudaro abstinentiškųjų organizacijų atstovai.
•Įstatymais nustatyta, kad kiekvienas 21 molų švedas-ė turi teisę gauti alkoholio kortelę, su kuria leidžiama per mėnesį nusipirkti keturius litrus spiritinių gėralų. Litras kainuoja maždaug 6.50 lt. Tokias korteles turi apie 530,000 švedų. Šitokiu budu nusipirkti spiritiniai gėrimai turi būti suvartojami savo bute. Be to, griežtai draudžiama jais pasigerti, gerti darbo vietoje, kitiems savąją “porciją” parduoti arba dovanoti. Pirmą kartą nusikaltęs šiems nuostatams— nustoja teisės į vieną litrą, antrą—į tris litrus, trečią kartą—■ penkiems metams netenka alkoholio kortelės. Pagaliau, jei kortelės savininkas neaprupi- na (savo šeimos, sunkiai moka valstybinius mokesčius, tai atitinkami organai gali iš jo ant visados atimti alkoholio kortelę. Tačiau, tie organai yra kartu ir gana tolerantiški. Antai, šeimos šventės melu tokiam be alkoholio kortelės žmogui gali būti leista įsigyti spiritinių gėrimų.šita “akcininkų sistema” yra įpareigota atidaryti spiritinių gėrimų parduotuvę ten, kur to reikalauja vielos savivaldybė. Be to, ji turi laikyti restoranus didmiesčiuose, kur svečiai galėtų gauti vieną stikliuką degtinės (’A litro), jeigu jie tenai užsisakys šiltų valgių ne mažiau, kaip už 70 et.Pelnas eina tam tikrai administracijai, kuri jį, pagal nustatytą proporciją, išdalina sporto organizacijoms, blaiviajai propagandai, alkoholikų

su patarnavimo procentais susidaro ne mažiau, kaip 300 litų per mėnesį.Apskritai Švedijoj žmonės gyvena linksmai, nors alkoholinių gėralų mažai tevarloja. Kavinėse, kuriose už 14-28 et. galima gauti puoduką geros pupelių kavos arba pigių bealkoholinių gėralų, yra gausiai lankomos ir ten galima pasirinkti visokių laikraščių ir žurnalų. Daugelyje miestų tokias kavines laiko blaiviosios organizacijos. Pagal viešąją švedų visuomenės opiniją, į girtą žmogų žiūrima, kaip į ligonį, kurį reikia veikiai gydyti. Tam tikslui yra keturios alkoholikams gydyti ligoninės. Daugiausiai jose gydosi jurininkai, kurie įpranta girtauti būdami už Švedijos vandenų. Gydoma, kai]) minėjome “akcininkų sistemos” organizacijos lėšomis. Be to, kalbamoji organizalija išlaiko ir alkoholiko šeimą, kol jis pasveiks.Abstinentiškosios organizacijos yra susirūpinusios alkoholikų globa. Jos rūpinasi susekti svarbiausiąją priežastį atskirų alkoholikų girtavimo, ar ji būtent gludi jo šeimoje, ar drauguose, ar profesijoje. Yra paaiškėję, kad šitokia priežastimi daugiausiai yra neplaningas laisvojo laiko leidimas. Tokiais atvejais, jeigu galima, rūpinamasi pakeisti jo darbo

teises įgijęs advokatauti, kitaip tariant Lietuvoje aklimatizavęsis vyras, dar aiškiau pasakius lietuviškai pusėtinai sukulturū- jęs. (Bus daugiau)

1936 m- Švedijoje buvo užfiksuota tik du susirgimai baltę j a karštlige. Didžiausia šito krašto blaivumo paslaptis gludi blaivioje propagandoje, kuri jau nuo 1905 m. yra privaloma visose mokyklose. Blaivybės propagandą gali varyti tik abstinentai mokytojai, šitos blaiviosiose mokyklose propagandos dėka yra tautoje išugdyta jautri ir galinga blaivioji viešoji opinija. Tai labai galingas faktorius kovoje su alkoholizmu. Švedija gali būti ir mums pavyzdys.
Ąndre Riebeluig
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AVIGANIU IR 7VFIIM*kaip Grenlandij nviumuę iii LiLję dija> nykųs pankuc
SALYNAS-FARERAI

I

ja ir Islan-
nykųs palikuonys iš tų

Šiurpus juros gaivalai, nuo
latinės audros, vandens suku- 

Keistas, musų liežuviui ne-Iriai keistai išraižė Farerų 
pagaunamas pavadinimas: Fa-j krantus, nuzulino uolas. Į ak- 
rorų salos! Taip jos butų likę menį įsipiovė ilgi, vingiuoti 
geografiniu, nereikšmingu žo-■ fjordai, įsiterpė aukštasienės 
dėlių plačiajame Atlanto van- į įlankos, nuo stačių šlaitų bėg- 
denyne, kur akis užsikabina damas amžinasis lietus išnešė 
pirmiausiai prie stambių salų/ griovius, sudarė krioklius, ku- 
kaip Grenlandija, Islandija ir rie putodami prainuštagalviš- 
kitos. O Farerai, mėlyname kai skuba į ten, iš kur atėję, 
vandenyje pabarstytų taškelių Rukai, pašvaistės, keistos vai- 
dėmė, vargiai bepatraukia; ge-! vorykštės drėgmės pritvinku- 
ografijos mėgėjo dėmesį. šiame ore, žaismingi saulėlei- 

Tačiau sprogusi karo audra džiai, duslus bangų griausmas, 
ties Danijos ir Norvegijos1 Salų viduryje tęsiasi slėniai) 
krantais privertė laikraščių1 kuriuose talkšo ledynų pada- 
redakcijas pasižiūrėti į geo-'rai—ežerai, o jų krantai uolė- 
grafijos vadovėlius ir enciklo- tais laiptais kyla į pilką, 
pedijas. Dabar, kada šį mik- mą dangų, kurį, rodos, gali-

šiame ore, žaismingi saulėlei-

ze-

?•
NAUJIENŲ-ACME Telopiii■>.

Si. LOUIS. — National Lygos base alininkai nuveikė American Lygos lošė
jus metiniame susikirtime St. Louis mieste, 4—0. čia atvaizduojamas Floyd
Vaughn bešliaužiantis į trečią “base” pirmame lošimo punkte.

karo laivyno atramos tašką, ir 
Farerų vardas kartkartėmis 
pasirodo telegramose.

Sakėme, kad šis salynas su
darytas iš mikroskopišku taš
kelių. Tačiau taip teatro<R>, kai 
mes Farerus palyginame su 
visu milžiniškuoju
plotu. Iš tikrųjų, šis salynas, 
kuriame viso 18 apgyventų sa
lelių, bendrai užima 1-100, kv. 
kilometrų. Didžiausia sala 
Štromo užima 400 kv. km. 
plotą. Čia randame vienintelį 
visų salų miestą, Farerų sosti
nę Thorshavn. Šių salų 
nime 1885 metai buvo 
niai. Maža Munkeno 
kažkokiais sumetimais 
į vandenyno dugną/ir 
jos vietoje teliko si 
iškyšuliai, kur tegali 
pavargusios žuvėdros 
šiaurės jurų paukščiai, 
jau visos kitos salelės 
ventos.

Toks pats likimas ištiko ter- 
ciarinės gadynės laikais visą 
žemyną, kuris jungė britų sa
las su Šiaurės Amerika. Fare-

ma pasiekti su ranka- Nors 
kalnai ir neaukšti, tesiekia 900 
metrų, bet kadangi jie tiesiai 
išlenda iš vandenyno, tai jų 
įspūdis labai klaikus ir niū
rūs. Aukščiausio kalno Slatta- 
ratindur formos primena Ve
zuvijaus ugniakalnį. Tačiau 
Fareruose ugniakalnių veikla 
jau nuo diluvijaus gadynės su-

Toks laukinis įspūdis, kai 
laivas pradeda artėti prie tų 
uolėtų krantų. Tačiau iškėlus 
koją kurioje nors Farerų sa-

tovaizdis čia ne toks jau žiau
rus. Mat, lygumose ir daubose 

Įmatomo linksmai žalią žoles 
kilimą, o kalnų pašlaites dcn-

Žvejyba, mažų banginių, “ELTOS” PRANEŠI-1 
kurie čia plaukioja, medžiok- __ . _ T

MAI IŠ LIETUVOS
pildomieji fareriečių verslai.

Saliečiai — dori, kantrus 
žmonės. Tenkinasi tuo, ką gau
na iš nederlingos žemės bei 
vandens. Tvirti, savimi pasi
tiki, kaip tikrieji 
niai- Jie kalba 
naująja fareriečių 
labai gimininga

nas kilogramas žemės ūkio pro
duktų veltui nežūtų. Laikyki
mės visi tvarkos ir darbo rim
ties.

“Lietuvos liaudies vyriausy
bei yra itin malonu konstatuo
ti tą faktą, kad jautresnės Lie
tuvos liaudies širdys kiekvieną 
dieną siunčia jai šimtus geriau
sių savo linkėjimų ir tuo sutel
kia vyriausybei didelę moralinę 
paramą. Bet mums butų dar di
desnė parama, jei tamstos kiek- 
vėnas pasistengtumėte iš savo 
žemeles kuo daugiausiai išspau
sti produktų, padidinti gamybą, 
kad visi krašto piliečiai galėtų 
sočiau gyventi. Vyriausybė iš 
savo pusės padarys viską, kau 
ūkininkavimo sąlygos nė trupu
tėlio nesusitrukdytų.

“Kviečiu visus Lietuvos ūki
ninkus į lę didįjį darbą, kuris 
turės sukurti tikrai demokrati
nę Lietuvos liaudies respubliką. 
Mes visi turime įtempti visas 
savo jėgas ir su visa energija 
ir pasišventimu dirbti brangios 
savo tėvynės Lietuvos gerovei, 
kad musų numylėtasis kraštas 
pražystų džiaugsmo gyvenimu 
visiems gerus valios piliečiams.

“Brangus mano bendradar
biai—Lietuvos ūkininkai! Siun
čiu jums širdingiausius sveiki
nimus ir linkiu, kad jūsų lau
kai, pievos ir kloniai duotų di- 

. džiausią derlių jūsų džiaugsmui 
ir musų tėvynės gerovei.”

Remkite Lietuvišką ■ 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir 
stipriausiFOX HEAD ALŲ

Vy nai-Likierial-Gėrimii 
į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

“Be to, kreipiu visų žemę 
valdančiųjų dėmesį, kad visi 
ūkio darbai eitų normalia tvar
ka, kad nąljutų jokių nepagei
daujamų reiškinių, kas galėtų 
trukdyti žemės ūkio produktų 
gamybą ir normalų jų tiekimą. 
Visi turite pasilikti savo vieto
se ir dirbti savo darbą.

“Kiekvienas supraskite, kad 
ne sukaudami, ne rėkaudami ir
veltui laiką leisdami sukursime j 
gražią ir visiems mielą Lietuvą,! 
o tik dirbdami, tik gamindami 
naujas vertybes. Visi dirbkime 
su padvigubinta energija. Pade
kime vieni kitiems, kad nė vie-

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS 510 C A
Išima Už .............. * I O.OU
PRABŲVIMAS CCn Afl 
Ligoniaėje .............. *5U.UU
RAUDONGYSLIŲ C O f? AA 
Išėmimas ir Ligon. ’Cw«UU 
REUMATIZMAS C O Afl 
Greita Pagelba ......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija <1 rtfl
ir vaistai .................. * I «UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

KAUNAS. — Birželio 22 d. 
Žemes Ūkio ministeris agr. Ma
las Mickis pasakė Lietuvos ūki
ninkams per radio tokią kalbą:

“Brangus plačiųjų Lietuvos 
laukų artojai! Kreipiuosi į jus 
šiuo istoriniu musų kraštui mo
mentu. Savanaudžių saujele, 
asmeniškos pinigines patriotai, 
ištisą eilę metų laike Lietuvos 
liaudį priespaudoje ir šlykš
čiausiu budu tyčiojosi iš jos 
•kilniausių siekimų ir troškimų. 
Tie visi despotui dabar virto 
dvokiančiu lavonu. Varlinama
sis ‘tautos vadas’, lenkiškųjų 
dvarininkų globėjas, Lietuvos 
liaudies priešaš numeris pir
mas, Antanas Smetona, gelbė
damas savo mizerną kailį, pa
bėgo į užsienius. Buvusieji jo 
satrapai, norėdami pakenkti 
Lietuvos liaudies vyriausybei ir 
musų kraštui, išlaisvintam iš 
po asmeniškos diktatūros prie
spaudos, skleidžia įvairias ne
sąmones, o kiti per savo neiš
manymą plepa visokiausius nie
kus.

• FOTOGRAFAS

vadinamąja 
tarme, kuri 
islandiečių 

tarmei. Tačiau kiekvienas ge
rai supranta daniškai. Mat, ši 
kalba mokoma mokyklose ir 
vartojama įstaigose bei baž
nyčiose.

Farerų sostinėje Thorshavn 
gyvena apie 3,000 žmonių.

Miestelis daugiausiai medi
nis, namai vienaaukščiai. Del 

nu-

gyve- 
istori- 
salelė g**1 samanų sluoksniai,
nunin!^ V^sa tai I?arerU salynas turi 

nepaprastai dosniam
1 amžinos drėgmės sienos 
teptos degutu, langines baltai 
nudažytos, o slogai dengti ve- 

Salas šildo GolfŠtromo sro“|]ėI1o1I1is. Gatvelės siauros, vinL 
ve, todėl vietos gyventojai ne
žino, kas tai yra žiema ir va
sara. Klimatas

nuėjo.
dabar tleko11

taigos uolų (lall8ui> iš kur be Paliovos ilul-
nutūpti 
ir kiti 

O šiaip 
apgy-

kia šiltas lietus.

čia kiaurus me- 
vienodas. Šal- 

Fareruose kovo
visas Šiaurės

čiausias oras
menesį, kada
Atlantas atšąla. Fjordai ir įp
laukos niekada nėra matę le-

I Tačiau sostines centre matyti 
• 1 • • > « X. 9  Lir akmeninių pastatų. Čia gat
ves platesnes, tiesesnes. Tiesa, 
visa tai nelabai primena Eu
ropos sostinių puošnumą... Ta
čiau pagal Jurgį ir kepure. 
Namelius supa žali krūmai,

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ekspertinis Pataisymams Patarnavimas.

Fa n Motorai —Ptimpų Motorai — Raldytnvų 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Rcs- 
taurąn tuose—Bučernėse—Būt ai u vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATY8 PASIIMAM IR 

PRISTATOM
Skubus Patarnavimas—Dieną—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. CALL’MET 040*4

d'ioria nauda dėlto.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

nauding’OR.

LOAN ASSOCIATION of Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER A VENDE 
Tel. VIRginia 1141

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

Tel. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernu budu 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis.

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

arcusPadėti Pinigai kas Mėnesi Prieš U d., neš Nuošimti Nuo I Dienos

$5,450,000.00
$360,000.00

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3^2% TJž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 m t.

RYTINE RADIO 
VALANDA“Ukininkai, žinokite ir tikė

kite, kad Lietuvos liaudies vy
riausybė1 pilnai supranta jūsų 
gyvybinius reikalus ir niekada 
jūsų neapvils.! Kiekvienam ūki
ninkui, kuriam žemė yra pra
gyvenimo šaltinis, o no speku
liacijos objektas, garantuojama 
visiška jos neliečiamybė. Toji 
jūsų žemė, kurią jus esate am
žiais persunkę savo prakaitu ir 
krauju, yra ir pasiliks jūsų. Ne
bus daroma jokių pasikėsinimų 
į bet kokį jūsų turtą, kuris yra 
sunkaus jūsų darbo vaisius. Ne
gali būti jokių sauvaliavimų bei 
pąsikėsinimų, ardančių darnų 
krašto ūkiškąjį gyvenimą. Bet 
kurie čia išsišokimai bus trak
tuojami kaip. Lietuvos liaudies 
priešų veiksmai. Visa ta žemė,J 
kuri yra ne ūkininkų rankose 
arba neteisėtai įgyta, supranta
ma, kad nustatyta tvarka ir sa
vo laiku bus atiduota tiems, 
kurie ją dirba, čia prisiminki
te musų liaudięs sūnaus, einan-, 
čio respublikos prezidento pa-| 
reigas, Justo Paleckio neseniai 
pasakytus žodžius: Naujoji vy
riausybė dės pastangų apsaugo
ti pilnas liaudies teises, pakelti

žmonės nelaukia, nes 20 laips. 
šilima retas svečias. Stačiai 
stebuklas! Mūsiškai kalbant, 
galima pasakyti, kad Fareruo
se viešpatauja amžinas kovas 
ir balandis. Žiemos mėnesių1 
klimato švelnumas 
trumpumas nelabai teigiamai 
veikia augmeniją. Mat, augalų 
daigai niekada neturi ramy
bės. Žiemą išsikala iš žemės, 
tačiau atėjus kovo mėnesio 
šalčiams, nunyksta, o vėdią 
vasarą augalai negali tinkamaį 
subrandinti vaisių. Todėl ir 
žemės ūkis čia negali tarpti. 
Tiktai bulvės ir runkeliai ge
rai auga. Tiesa, avižos šiek 
tiek sėjamos ir duoda menką 
vaisių. Fareriečiai augina ma
žus, bet stiprius arklius.

Salyne iš viso 25,000 gyventojų

Jie prieš tūkstantį metų čio
nai atsikraustė iš Norvegijos. 
Tai tiesioginiai vikingų pali
kuonys. Jų pagrindinis verslas 
—avių auginimas.

visas salynas gavo savo pava-Įeitis. O tuo tarpu salyno fjor- 
dinimą. Avys ganosi kiaurus duose smilksta britų karo lai
mėtus ir žolės joms niekada vų kaminai, sukaliojasi hidro-1 kulturinį gyentojų lygį ir mc- 
nestinga. 1 planai. “L. A.” džiaginę gerovę.

nuolatiniai vė-lių nėra. Mat, 
jai, audros...

Thorshavne 
susirenka renkamoji tautos at

stovybė, vadinama Lagthing’u. 
ir dienos Į Mat, nors ir Farerų gyvento

jai siunčia po vieną atstovą į 
abiejus danų parliamento rū
mus ,bct jau šimtas metų, kai 
visose salose žmonės tvarko 
savo reikalus savivaldybių įs
tatymu. Farerai jau daugiau, 
kaip pusšešto šimtmečio pri
klauso Danijos karalystei. Ta
čiau ,nors ir gyvendami per 
tūkstantį jkilometrų atskirai 
nuo Danijos, fareriečiai nie
kada nekėlė jokių separatisti
nių reikalavimų. Danų kara
liui nė kartą neteko abejoti 
savo tolimųjų valdinių ištiki
mybe. Gerai kartais sako ir 
patarlė: juo toliau bažnyčios, 
tuo arčiau Dievo...

Tiktai po pusšešto šimto 
metų šis salynas nutraukė ry-

kartą į metus

iš stoties

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

Garsinkitės “N-nose

IKI *34-50

KAM LAUKTI?
/

JACK SWIFT—New Plans, būt the Šame Old Antagonlst
H ERE IT 15, FOLKS—

A 5KETCH OF THE 5UPER 
ROCKET 5HIP. AURORA.

įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

HA< I WILL BEAT THEM TO 
THEIR OBJECTIVE. THERE MAY 
BE FAME ANO GREAT WEALTH 
AWAITING U5 IN THE ANTARCTIC

SOOTHE WOREKED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

*r ■* r*- • — -

—a v i Viso siose i sius su savo karaliumi, Laiki-
salose 100,000 avių. Nuo to ir nai, ar amžinai,—parodys at-

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING
BUREAU”

r nori keliauti juromis^ 
važiuojate atostogoms

į rytines 
Kreipkitės į 

č io n a i s Dirbame puikias dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Ummdale Deniai Laboratories
HEJINA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
TeL Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

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

Vardas

Adresas

fiestas

HEART, UNĄ, IN3PECT HI5 VVORh, Valstija

3UT, UNKN0WN TO THEM, A WIRELESS OICTA- 
PHONE PLANTED IN THEIR LABORATORY 
CARRIES THEIR SECRET TO A BlTTER SClENTlFIC 
RIVAL, COUNT DON OEAUVILLE, ANO H15 ASSI STANĮ 
LADY LITĄ LIDO. “ * ~ _

Murine Is alkalinA—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

U RIMUS
"y™ EYES WITH WH1CH HE EXPSCTS TO PROVE THAT THE 

ANTARCTIC IGE CAP SHIELD5 THE RUINS OF A 
fri LOŠT CIVILI ZATION.________________________

Ar 
į Californiją ar kitur? 
Ar, važiuojate 
valstijas?
NAUJIENAS.
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, III.

EtES OVERV/ORKED? Dę they smart 
and bum? Murinę brings ąuick relief. 
Try two dropi of Murinę rright and 
raorning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or fcel tired.

Py Cliff Farrell and Hal Cotson

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chicago, Ui.
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DVI SESUTES - VIENA SLAUGE, KITA 
MOKYTOJA4

Mfs. William Orcutt 
(Helen Peters) — 
Slaugė

Pereitų šeštadienį, liepos 6-

minėtų mokyklų, p-lė Petrus 
gavo mokytojos diplomų ir ap
leido Amerika. Nuvažiavo į 
Lietuvą, kur per penkis melus 
atliko mokytojos pareigas Tau
ragės Valstybinėj gimnazijoj. 
Ji tenai mokino anglų kalbos. 
Pereitų vasarų sugrįžo į Chi-

First Unitarian bažnyčioj įvy
ko vestuvės p-lės Elenos Pet-

Dr. William Orcutt, sūnų po
nios Orcutt, kuri yra Armour;

kliasėj

Chica- 
viešas 
moky-,

ĮSPŪDŽIAI Iš CHICAGOS LIETUVIU, 0 | 
YPAČ MOTERŲ VEIKIMO

slegia

balsais uždainavus, širdžiai taip 
artimas dainas, nejučiomis jau
smas nugali džiaugsmų ir susi
jaudinimo a^ara suvilgo veidų...

N. G. choro grakščios lietu
vaitės, torontiečiams pažįstama 
L. Stuparaitė, J. M Derinto ir 
V. Ladigaitė sudainuoja trio; 
“širdy” ir “Plaukia sau laive
lis”. Taipgi mums iš spaudos

KODĖL TU PAČIŲ TĖVŲ VAIKAI SKIRIASI 
i VIENS NUO KITO?

Jau daug lietuvių gyvenime kiekvienų tikrų lietuvį 
yra praleista liūdnų ir garbiu- rytojaus nežinia.
gų įvykių, kurie niekad nebus. Kokia laimė būti tarpe mo- 
pamiršti. Paskutiniai musų tė- terų, kurių kilniais keliais mes 
vynėje įvykiai smarkiai sukrė- stengiamės žengti, iš jų darbų 
tė ir musų. išeiviją. Šiandiena niokomės! Laikas greit, bėga ir 
daugelio lietuvių širdys virpa! mes visos, einam į šeiminį kon

certų, kurs žada būti įdomus, 
ypatingai minus su G. Jokuby- 
naite retai, retai tėturinčioms 
progų gėrėtis lietuvių talentais. 

t ■ * •>' ' 1 •

Seimo Koncerte.
Lietuvių auditorija pilnutėlė 

žmonių, jų renkasi dar vis dau
giau. Visur aidi lietuvių kalba, 
jaunimo matosi daugybė, visas 
gražus ir mandagus. Čia aibės 
naujų pažinčių, smagių pasikal
bėjimų ir neišdildomų atsimi- vo tokie miklus smagus ir arti- 
nimų.

Neužilgo nurimsta klegesys drabužiai staiga nukreipė min-

skausmu, nuo palietusio musų 
kraštų smūgio. Ir tokių skau
džiu sukrėtimo momentu, teko 
musų išeivijos lietuviams rink
tis didžiuliam SLA seimui Chi
cago je, kuriame nieko aiškaus, 
nieko (Ižiugaus apie Lietuvų ne
buvo galima tarti. Seimas, nors 
ir nepamiršo Lietuvos įstaigų, 
vertų ir reikalingų aukų, tačiau 
dėl slopinančių jų įvykių, au
kos sulaikytos iki pirmo ir už
tikrinto galimumo pasiųsti jas 
į tikrąsias vietas.

Tokios slopinančios t nuotai
kos prislėgtai, teko atsidurti 
Chicagoje ir man. šis žygis ma
no atminty liks irgi amžinai.

Tikėjau, kad Chicagoje, kurią 
mes skaitome lietuvių “sosti
ne”, kurioje randasi virš šimto 
tūkstančių lietuvių, kur yra 
meno ir kultūros židinys, teks 
rasti daug svarbių pavyzdžių, 

, rimtų pasimokin’mų, gerų 
žymių iš garbingų veikėjų.

Neapsivyliau. Kadangi 
viena iš Lietuvos dukrų,

po-

ir dėl karo negalėjo grįžti į 
Lietuvų.

Chicago Teacher’s College 
taisyklės priverčia mokytojų 
vėl grįžti mokytis jeigu ji pra
leidžia daugiau kaip tris me
tus neužėmus mokytojos vietų 
viešose mokyklose.

Tad p-lė Petrus vėl grįžo 
mokytis ir šį sykį gavo baka
lauro laipsnį.

Lankant mokyklų dienomis, 
vakarais ji dirbo kaipo moky
toja Phillips viešoj mokykloj. 
Penktadienio vakarais p-lė 
Petrus mokino lietuvių kalbų 
Lietuvių Universiteto Kliubo 
narėms. Jos noras buvo duoti 
studentams kų nors praktiškes- 
nio, ragino jas skaityti lietu
viškus laikraščius ir 
vartojo “Naujienas”.

Abidvi seserys gimė
yra giminaitė daktaro ir ponios goj ir lankė Chicagos 
ŽaHys ir ponų Wm. Stulpinų, pradines ir aukštesnes 
Vestuvėse dalyvavo didelis bu- klas. Jos (buvo laimingos turė- 
rys svetimtaučių ir lietuvių, ti progų gyventi Lietuvoj ir 
tari? kurių buvo Dr. ir ponia mes čia-gimusios godžiai lauk- nublokštų nuo kultūrinio, jud- 
Žallys, advokatas ir ponia sim jų prižadėtų straipsnių raus n’ darnaus tarpusavio mo- 
Thomas. ponai Wm. Stulpinai, apie jųjų įspūdžius jų tėvų tė- sugyvenimo, todėl troškau, 
ponia Wagner ir duktė, Mrs. viškėje. Abidvi panelės gražiai 
Hannibal, ponia Kazan, p-lės rašo ir kalba lietuviškai.
Josephine Petrus, Harriet 
Schlager, Helen Pečiukaitė 
(kuri atsivežė svarų ryžių) ir 
L. Narmontaite.

Dabartinė ponia Orcutt yra 
patvinsi slaugė ir tuojaus po 
‘honeymoon” užims viršinin
kės vietą chirurgijos skyriuj 

Wcst Virginijos ligon- 
kur jos vyras bus chi- 
Ponia Orcutt 
kursus Roseland 
Hospital ir daug metų

P-lė Josephine, kaip ir jos 
sesuo Elena, yra viena iš pir-1 
mutiniu nariu Lietuviu Mote
rų v Profesionalių Draugijos.

—L. Narmontaite

iešnia Iš Rytų
vienam

rurgas.
Com-

munily
dirbo su Dr. Pape, žymiu Rose-

atgal, apie 1937, ji praleido 
vienerius metus Lietuvoj, kur 
užėmė slaugės vietų Tauragės 
apskričio ligoninėj.

Buvusi p-lė Helen Peters yra 
viena iš pirmųjų narių naujos 
Lietuvių Moterų Profesionalių 
Draugijos, ir jei bus proga, ji 
mano sutverto kuopų West 
Virginijoj.

esu 
toli

moterų gyvenimų.
Pirmos Pažintys, i

Buvo tai 24 d. birž, 
SLA delegatai rinkosi po 
nei sesijai, aš besižvalg? 
pastebėjau salėje, visų lietuvių 
mylimų ir gerbiamų p. N. Gu- 
gienę. Keista, pažįstamos laiš
kais, svetimos asmeniškai! Ta
čiau pažintis iš jos kilnių dar
bų muzikos srityje, “Moterų 
skr.” ir visuomenės plotmėje, 

, nugali abejones jos asmens tik- 
i rumu ir veik be jokių supažin
dinimo ceremonijų prisiartinam 

: viena prie kitos ir širdingai pa.- 
1 sisveikinam. Trumpai pasikei
čiam pasikalbėjimu, nes seimo

kada

P-lė Josephine Petrus 
—Mokytoja

P-lė Josephine Petrulevičiu- 
tė (Petrus) yra sesuo ponios 
Wm. Orcutt. Birželio 19-tą 
dieną, p-lė Josephine baigė 
Chicago Teacher’s College su 
laipsniu “Bachelor of Educa- 
tion”. Pirmą sykį baigus virš-

ONA KUBILIENE — 
DAINININKE

Moterų Skyriaus Bendradarbė
šių vasarų šio Skyriaus vie

tinės bendradarbės ir vedėja 
turėjom malonumo iš svetur 
susilaukti savo brangių kole-

Po sesijos p. Gugienč kviečia 
mus kanadietes pas save. Va
žiuojant mano dėmesis nu
kreiptas į jos nuoširdų pasako

jimų apie Mot. skr. pareigas ir 
visokios miesto įvairenybės neį
domios ir nepastebimos. Štai 
mes jau jos svetinguose na
muose. čia randame ir daug pa

dom kelias įdomias valandėles 
su bendradarbėmis iš įvairių 
kolonijų ir net Kanados, šio
mis dienomis turėjom dar vie
nų musų šeimos narę savo1 tar
pe, tai gabių bendradarbę ir 
talentingų dainininkę — Oną* 
Kubilienę iš Bostono. P-a Ku
bilienė atostogauja pas savo 
mamytę, ponių Rukson, ukyj, 
netoli Waukegano.

Bet, nors ji atvyko čionais 
pailsėti, tačiaus pasakė, kad 
neima poilsio nuo savo myli
mos muzikos ir praktikuoja 
po kelias valandas kasdieną. 
Užklausus, kokie jos planai,
ateities darbui muzikos srity- atėjus, .jo rezultatai kalbės už 
je, p. Kubilienė atsakė man, 
kad “esu nusitarus dirbti at- 
siekimui gražios vietos muzi-'Ona.

voje Amerikos lietuvaitę p-lę L. 
Normantaitę ir p. Krikščiūnie
nę. Visoms besišnekučiuojant, 
sulaukiam dar vienos viešnios 
būtent p-lės “Sonjos”, tikros ir 
nuoširdžios Lietuvos sesutės. Jų 
mes pažįstam iš jos eilučių daž
nai telpančių Mot. skr. “Nau
jienose”, kuriais ji pasako savo 
didį sielvartų, skaudų ilgesį sa
vo kraštui ir saviesiems, jos 
širdis kupina liūdesio, kad bai
saus karo audra atskyrė ją nuo 
savųjų, taipgi, kad dabar, tėvy
nė randasi tamsių ir neaiškių 
šešėlių prieglobstyje, kurie

kos pasaulyje — kalbėjimas 
a*pie tai bereikalingas, vien tik 
nuolatinis atsidavimas tam 
darbui turi reikšmės, ir laikui

mane.” 
Geriausio pasisekimo tau,

—Nora G.

sudainuoja nepaprastai gražiai 
“Mano rože”. Jai įteiktas rau
donų rožių buketas. Daug jaut
raus įspūdžio sukėlė savo stip
riu ir gražiu balsu p. P. Stogis.

Kuomet pasirodė scenoje V. 
Bieliajaus šokikų grupe ir savo 
programų pradėjo “Sukčium”, 
tai tikrai slėpiausi, kad šalę 
manęs sėdį žmonės nepastebėtų 
mano gilaus susijaudinimo. Vi
si jų šokiai, o jau Mikita, Jon
kelis/ ir vestuvių kadrilius, bu-

mi jausmams! šokikų tautiški

vydus gražų Naujos Gadynės ( slopina viską kas sava, brangu 
chorų, pradeda džiaugsmas šir- ir lietuviška...
dy klestėti. Jiems gi skambiais; (Bus daugiau)

C. Norris Sulietuvino P. M. P .

VARGO MOTERIS
(Tęsinys į peliai. Ji paėmė mano ranką, ir

,r. iv. £ i-1- mėgino vesti mane tolyn. Aš Vienų karštų rytų, dede su- , , .. _suklupau; ji pnsilenke ir prike
lti ovė mus visus į didelį vežimų j- mane> laikydama tvirtai savo 

išvežė atlankyti jo.giminaitį,-’ glėbyje. Jos tamsiai rusvo vei-ir
kurio ūkis radosi už keleto my-įdo liūdnumas, jos žili susiraitę 
lių. Mes išbuvome lenais net plaukai, jos vėjo mušami juo- 
tris dienas. Antrąjį rytų aš,1 di aprėdalai — visame ji atrodė 
kaipo vienintelė be kurios ga- kaipo Dvasia pačios Audros. 
Įėjo apsieiti namie, buvau pa- (Bus daugiau)
siųsta su laiškučiu gretimam!----------------
kaimynui. Išsiunčiant mane, 
namiškiai sakė, kad aš negalė
siu paklysti, turiu tiktai sekti 
tų priprastų kelių. Buvau nuė
jus jau gan toli tu o m karštu, 
labai karštu keliu, pilnu smul
kių baltų dulkių, kad suprasti 
nrzerijų mano misijos, kuo
met sutikau mažų vaikų beve-

I Kino-Tea traS

Rašo Ona B. Kubilienė |daug maloniau matyti jaunuolį, 
pasekmingą toje srityje, prie 
kurios jo siela traukia, negu to
je profesijoje, kurių jo tėvai 
jam išrinko po prievarta, o jis., 
šiandienų nepatenkintas, toj 
profesijoje vargsta, ir neatlie
ka jos užduočių tinkamai.

Aplinkuma.
Antra dalis klausimo, kodėl 

vaikai skiriasi viens nuo kito, 
yra “environment” (auklėjimo 
aplinkuma), čia žmonės vėl ga
li manęs paklausti, kų turi ap
linkybės su vaikų skirtumu — 
jie visi gimę iš tų pačių tėvų, 
toje pačioje pastogėje ir taip 
toliau...

Mes daug kartų girdime tė
vus, kurie auklėja vaikus, sau 
klausimų statant, kodėl jų vai
kai taijS labai skiriasi viens nuo 
kito? Ne tik išvaizdoje, bet ir 
papročiuose, prote, išmintyje ir 
visame, kame. Jie negali jokiu 
budu suprasti kodėl jų duktė 
Ona nori būti šokėja, muzikė, 
j Agota nori, kaip tik 
ižaugs, apsivesti, savo

greitai 
nuosa

va namų įsigyti ir išauklėti kru- 
ų vaikučių.
Mokslininkai, kurie studijuo

ja vaikų auklėjimo psichologija 
(papročius), mums sako, kad 
iidelė dalis vaikų skirtingumo 

yra paveldėta nuo protėvių 
(aneestars). Jei tavo sūnūs Jo
nas yra gabus mechanikas, o 
Juozas gabus muzikas, tai nė
ra abejonės, kad jie yra dalį to 
savo gabumo ir pa traukinio
toms profesijoms paveldėję 
š savo tėvų, ar iš protėvių.

Paveldėjimas.

ar

Bet reikia čia truputį pamąs’- 
tyti ar visi vienos šeimos vai
kai ištikrųjų gimę toje pačioje 
aplinkumoje. Neužmirškite, 
mieli skaitytojai, kad tėvai ga
li aplinkybes auklėjimo page
rinti arba labai pabloginti. Pa
vyzdžiui. kada pirmas vaikas 

vic- 
irmą

Jurų šeimoje gimė,

“United Artists” teatras šių 
savaitę vilioja “mūvės” lan
kančių publikų su mėnesiena. 
Veikalas yra ‘‘New Moon” — 

virvės. Jie patarė man imti romantiška operetė su Jean- 
trumpųjį kelių per girių “dėlto, |e^e MacDonald ir Nelson Ed- 
’ 1 ‘ ’ v> ir dy-kad ten vėsiau, ir arčiau 
man vien tereikės sekti savo 
nosį. O kai prieisiu

Nežiūrint to, kad Nelson yra 
nosį. O kai prieisiu kryžkelį, gerokai pastorėjęs ir truputį 
tada jau turiu laikytis po kai- senstelėjęs, ir kad Jeanette ne 
rei.

Diena buvo karšta. Girios pa
vėsis viliojo mane, ir aš — na, 
Ieva yra musų bendra pratėvė 
ir paveldėjimas yra tvirtas — 
aš palikau tų karštų, platųjį 
saugų kelių ir įžengiau tų la
puotų pavėsį, tikrai dtrasti, kad 
kaimo vaikas ir miesto mergai
tė labai skyrėsi “paprasto ke
lio” supratimu; momentaliai 
atsiradau tankioj girioj, vien su 
paženklintais , medžiais man 
kryptį rodyti. Nors truputį su- 
sirupinau, bet man klojos ne
blogai, tik staiga visa giria su
judėjo perkūno giliu dundėji
mu. To ir užteko. Baimės ap
imta stovėjau be mažiausio ju
desio; mano akys buvo perdaug 
išsigandę matyti paženklintus 
medžius; turėjau tiktai vieną 
mintį, kaip pabėgti iš šios bai
sios girios. Aš pradėjau bėgti 
priekyn, dusliai sušukdama sti 
kiekvienu perkūno trenksmu ir 
dundėjimu. Tuomet, per tą be
grūmojančią tamsą, greitai, ty
kiai Vargo Moteris atėjo prie 
magę, ir su ja atėjo pirmas žai
bo blykstelėjimas.

Ji tylėjo, o aš kalbėti negalė
jau. Paslėpiau savo, veidą jos 
sijono kvolduose, ir drebėjau 
lygiai kaip drebėjo medžių la-

tiek patrankančiai pilna gyvu
mo, kaip ji pasirodė lošiant 
“Naughty Marietta”, veikalas 
vertas dviejų valandų laiko. 
Dainos puikiai išsklaidytos per 
veikalų taip, kad nėra progos 
nuobuodžiauti.

Veiksmas kaip ir “Naughty 
Marietta” operetėj sukasi apie 
New Orleans apielinkę, ir daug 
jo vyksta jurose, įvairiose lai
vuose. Jeanette ir Nelson kelis 
kartus susitinka ir vis būna 
atskirti, kad vėl susitikus ant 
kito laivo.

Laivas nešantis didokų skait
lių merginų į tūlų salų ištekėti 
už ten laukiančius dvarponius, 
sudužta audros laiku. Veik visi 
išsigelbsti ir Nelson suorgani
zuoja kolonijų ant nežinomos 
salos. Vandens, maisto netrūk
sta. Žmonės pradeda skirstytis 
poromis, dėl to kyla nauji ke
blumai ir komiškos situacijos. 
Kad ir pasaka ne taip jau į- 
tikinanti, vienok labai maloniai 
galima praleisti laikų kada 
“mėnesėlis jaunas”.

Chicago teatras užsiėmęs su 
gengsteriais Šių savaitę—“Bro- 
ther Orchid” su Edvvard G. 
Robinson, Humphrey Bogart 
ir Ann Sothern. Komedija turi 
nepaprastų momentų; ir vie-

Etoj Ž. iili

;kaitytojai pasakys, kad pavel
dėjimas nieko neturi su vaikų 
kirtumu, nes daug tėvų, kurie 

auklėja vaikučius, pasakys, kad 
,ų šeimoje, kiek jie gali atmin
ti, nebuvo nė garsaus muziko, 
nė garsaus mokslo žmogaus. Į 
Pas gali būti tiesa, bet mes tu
rime neužmiršti, kad kūdikis 
gimsta su tam tikrais norais ir 
patraukimais. Jei mano tėvas 
nebuvo garsus muzikas, tai dar 
nereiškia, kad jis neturėjo mu-

I šventų daiktų. Bet kai antras 
^.vaikas Jurams gimė, tėvai jau 

labai nesutiko, barėsi, keikėsi, 
girtuokliavo. Norėjo kad tre-

i čias butų sūnūs, o čia vėl dūk-

buvo tokios, kad jis savo sie- 
’os troškimo negalėjo išpildyti. 
Jam nebuvo laiko kada į mu
zikų gilintis, jei jam iš pat ma
žens reikėjo sau duonos kąsnį 
užsidirbti, štai, dabar ir kyla 
klausimas, kodėl iš šeimos, ku
ri nebuvo muzikalė, gimsta 
Bachas, gimsta Beethovenas,

tik kad nepatenkintas, kad ne 
sūnūs gimė, bet jau savo žmo
ną kaltina, kad ji niekam ne
tinka, jis gi eina į. taverną “ant 
širdies skausmo” stiklelį iš
maukti. Jau ir divorsas reika
lingas ir taip toliau. Taigi, vi
sos trys dukterys augo ir gimė 
toje pačioje vietoje, bet visos 
gimė skirtingose aplinkybėse ir 
jos visos gali būti skirtingų 
jausmų ir paveldėjimų.

rionis, gimsta' Tcchaikovskiai 
ir taip toliau. Nėra abejonės, 
kad jų tėvai arba protėviai 
nors ne muzikai gal buvo, bet 
jie turėjo muzikalę sielą, nuo 
kurių jų vaikučiai tos sielos da
lį paveldėjo.

Kai kurie gal sakys, kad 
žmogus gali išmokti bet ką, jei 
tik jam duosi progą. Tas pasa
kymas, gali būti ir tiesa, bet iš 
žmogaus, kuris yra pilnas švel
nios sielos ir nori būti daininin
kas, bei muzikas, yra labai sun
ku padaryti pavyzdingų ferme
rį. Arba jei tavo vaikas yra lin
kęs būti farmeriu, labai sunku 
iš jo padaryti pianistą. Nežiū
rint kiek tu jam lekcijų neduo
si, kiek tu ant jo pinigų neiš
pilsi, jis pianistu nebus, o kad 
ir jis taps per prievartą muzi
ku, tai jis bus labai prastas, 
nes jis neturi muzikalės sielos. 
Švelni muzikali siela gimdo pa
sauliui muzikos garsenybes. 
Taigi* prievarta mes negalime 
nieko didelio sukurti. Man yra

čių tėvų vaikai yra skirtingi, 
yra labai sunkus dalykas, bet 
visi mes, noroms ar nenorams 
turim sutikti su mokslininkais, 
kad paveldėjimas ir aplinkybės 
auklėjimo lošia svarbių rolę 
vaikų gyvenime.

nas linksmiausių jųjų yra kai 
Ralph Bellamy šį kartų laimi 
gražiųjų Ann Sothern vietoj 
susilaukti jam paprasto nusi-

O rytoj į Chicagos teatra 
ateina naujas Andy Hardy vei
kalas — “Andy Hardy Meets 
Debutante”. Jauna dainininkė 
Judy Garland šį sykį išriša 
Mickey Rooney širdies probIe-(' 
mas. Suzanna Viliutė

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Aprikotų ir Ananasų
(Pineapple) Konfitūrai

4 kvortos šviežių, perskeltų apri- 
kotų
4 puodukai
aso
4 puodukai
4 .puodukai
Nuplaukit 

imkite žievės. Sumaišykit ananasą 
su aprikotais ir tada, sudekit į ver
dantį vandens ir cukraus sirupą. 
Virinkite per 30 minučių arba tol, 
kol vaisiai nesuminkštės. Sudekit į 
švarias karštas stiklines ir uždekit 
parafiną.

Prieš sudedant konfitūrus į stik
lus prie jų galima pridėti pusę .puo
duko sukapotų migdolų, bet tas pri
klauso nuo šeimininkės skonio.

sutrinto šviežio anan-

cukraus
vandens
aprikotus, bet nenu-

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.
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KAIP LIETUVIAI LINKSMINASI SUVAŽIA
VĘ J CHICAGOS “PALANGĄ”

Indianos Diunų Smilčių Kopose
Žagaiūečių Klubas 

leido laiką Sand Dunes, India
noje.

Nuo p. Rudausko svetainės, 
Brighton Parke, Andrejauskai, 
Arlauskų šeima, Balčiūnai, Bal
čiai, Žalienė, Kaičauskai, Jau- 
navičia susėdom į tris mašinas. 
Kiti jau buvo išvykę.

Pasdeidom į State Parko 
smiltynų kalnus. Dar turėjome 
sustoti prie 8365 . S. Kerfoot 
g-včs, paimti p-ią Oną Binkie
nę (ne Penkienę — Pulkienę 
kaip buvo klaidingai ankščiau 
rašyta).

Nors prieš išvykstant užkra- 
pino šiltas lietutis ir vėliau 
visas dangus atrodė liūdnas, 
tik kai kada saulutė iš po de
besų nusišypsodavo, kaip gra
ži kaimo mergina.

Nuvykę jau radome daug ža- 
gariečių stalus nutiesusius, be- 
sivaišininčius, jų tarpe p. Pliuš
kus, jų sūnų Reinoldą, Pukin- 
ską, Aldoną, Jane, Albiną, Alek
są, jų mamytę, Nipr.kus, ir J. 
Gaižauską. Tuoj pribuvo p-ia 
Jasutienė su savo jaunuoliais 
ir Kazys Naudužas su dviem 
panelėm. Strumilai, J. Balakos, 
paskiau atvažiavo. Atvažiavo ir 
kelios mašinos jaunuolių žaga- 
riečių.

Kad sveČ.ai nepaklystų, tuoj 
pridėjome iškabą, “Zagariečių 
Klubo Išvažiavimas Čia”, kurią 
buvo nupiešęs įvairiomis spal
vomis jaunuolis Jurgis Karčau- 
skas. Tai toji puiki iškaba man 
priminė Lietuvos kaimo jauni
mą kuris, išgarsinimui savo 
gegužinių, padarydavo gražias 
afišas ir nulypydavo bažnyčios 
šventorių sienas ir miestelio 
tvoras.

šiame jauname,,,žajjuųjančia-

smagiaiime miškelyje žagar etės mote
rys ir vyrai.subruzdo linksmin
tis. Truputi pradėjo krapnoti, 
bet tuoj sustojo, ir daugiau nei 
lašo per Visą dieną.

Diunuose ir “Naujienos”
Vienuoliktą valandą Karčau- 

skas užstatė radio. Klausomės 
“Naujienų” einanč.o programo. 
Labai aiškiai girdėti. Dainuo
ja p-lė Miller, Vyrų kvartetas; 
Steponavičienės bei Rypkevi- 
čiaus kiekvieni žodžiai ka p pa
berti.

Vieni po medeliais, kiti prie 
platformos suvažiavę žagario - 
čiai pradėjo stiprint.s prie sta
lų nukrautų valgymais, garuo
jančiu “chop suey”, vištiena, 
karšta kava. Balčiūnas atmušė 
bačkutę iš mažiukės ir iš di
delės, pabėgusią penkiasdešimts 
mylių iš Chicagos.

Č a toks tyras oras, taip gra
žu. žaidžiam, lipam į stalų 
smilčių kalną. Iš viršaus žiū
rint į tuos gamtos supiltus smil
čių kalnus ir ant jų žaliuojan
tį mišką, malonus įspūdis da
rosi. Prie ežero ir pliaže daug 
žmonių. Č.a vasarotojų yra .su
važiavusių iš Chicagos. Ir lie
tuviai palapinėse atostogauja. 
Apie pavakarį Florence ir 
Henry Ahrndt, Gertrude Wi- 
nciki, Edward Sidlecki ir A. 
Niprikas, pritariant George 
Karčauskui su gitarų, puikiai 
angliškas romantiškas dainas 
dainavo. Taip pat ir žagarie- 
čiai sustojo į ratą ir užtraukė 
sutartinę.

Malonioj nuotakoj ir drau
giškume, atvaizdus žagariečių 
išvažiavimo nutraukę, pavaka- 
hryj apleidome smiltynus, pri
žadėdami ir vėl suvažiuoti ka
da užeis karštas, saulėtos die-
neles. R. š.

Diana Iš Dienos
Dėkoja
“Naujienoms”

L. E. Edvvardson, 1940 Chi
cagos policijos rungtynių Mie
tų. komiteto pirmininkas, dėko
ja “Naujienoms” už skelb mą 
Chicagos policijos žaismių 
Wrig!ey ir Comiskey parkuo
se.

Ta rekliama daug prisidėjo 
prie finansinio pasisekimo rung
tynių, kurių pelnas e na šelpi 
mui šeinių tų polįeistų, kurie 
žuvo einant savo pareigas.

Atostogauja
Westvilte, 111.

I iepos 2 d. p-ia Gailienė su 
dukrele išvyko atostogoms į tą 
mažą, bet gražų miestelį West- 
ville, I1L, pas p.p. Meinartus.

P. Meinart ir jų sūnūs 
George užlaiko d.delę valgomų 
daiktų sankrovą ir yra visiepis 
žinomi biznieriai.

Ypač malonios atostogos p- 
lei Onytei, kuri čia ypa gimu
si 19 metų atgal ir visus žmo
nes pažį.sta. — O.

Išvažiuoja į
Rytus 1

WEST SIDE, — Ponia Ur- 
šulė Mickienė, 2301 S. Leavitt 
St., šiomis dienomis išvažiuoja 
atostogoms į rytines valstijas. 
Ten žada aplankyti Pasaulinę 
Parodą New Yorke.

Dar pravartu priminti, kad 
p. Mickiene yra nuolatinė “Nau
jienų” skaitytoja ir man esant 
“Naujienų” konteste per eJę 
metų visuomet buvo mano tal
kininkė. F. Klikna.

MENĮCO CITY, Mcxico. — Meksikos rinkiniai, per 
kuriuos pora šimtų žmonių žuvo, jau praėjo, bet su
sikirtimai piliečių (arpe nesiliauja.

Viršuj, Ahnazan šalininkai niaršuoja gatvėmis, skel
bdami,* kad “Abnazan jau prezidentas.” Apačioj, mušis 
gatvėje; vyras suėmęs galvą, krinta nuo smūgių. Rin
kimų rezultatai bus paskelbti tik rugpjūčio 25 d.

CLASSIFIED APS.
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA VEITERKA ne 

jaunesnė kaip 20 metų dirbti į road 
house. 5700 W. 7gth St., Summit 
868W1.

REIKIA ŠILKINIŲ LIAMPŲ už
dangų dirbėjų, patyrusių. Geros 
c.arbo sąlygos, 1100 V/ashington 
Blvd.,, 4 fl.

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

REIKALINGA VEITERKA, pa
gyrusi, į restoraną. Kad mokėtų 
■calbėti lietuviškai. Atsišaukite nuo 
2 iki 5. 6912 ¥2 S. Western.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FURNIŠIUOTI MIEG- 
RUIMIAI šviesus, švarus, nebran
giai. 352 West 63rd St.

1 KAMBARYS REŲDAI su ap
šildymu; geras kambarys. 3004 W. 
53 Place, 1-as aukštas.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

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

IEŠKAU BROLIO STANISLOVO 
Adomaičio, gyvenančio Philadel- 
pliia, Pa. 1109 Green St. Jau bus 
metai daugiau, kaip laiško negau
nu nuo jo. Brolio sūnūs Stanislovas 
Adomaitis, gyvenantis Reeding, Pa. 
susieina su juo. Kas žinot apie jo 
likimą, malonėkite pranešti. Adre
sas: Anton Adomaitis, 1311 West 
14th Place, Chicago, III.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SUSIRINKIMAI
BURNSIDE.—•SLA 63 kuopos su

sirinkimas įvyks liepos 11 d. Taigi 
gerbiami 63 kuopos nariai malonė- 
Kite atsilankyti ,ncs yra svarbus 
susirinkimas, kur bus išduotas SLA 
41 seimo raportas.

—A. Laurutanas, rast.
KRIAUČIŲ LOKALAS 269 A. 

C. W. of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos 12^d. 7:30 vai. 
vak., Amalgamatcd Centro name. 
Šiame susirinkime bus svarstoma 
pataisymas prie konstitucijos. Prieš 
įvykstant referendumui ateinančią 
savaitę. Nariai kviečiami dalyvauti.

— Valdyba.

padėkoti Lietuvių Tautiškų 
kapinių valdybai už suteiktą 
nemokamai lotą kapinėse, 
dienraščiams “Naujienoms”,

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

ANT GREITŲJŲ parsiduoda bu- 
černė su groserne už cash arba ant 
mainų. Biznis labai gerai išdirbtas, 
nupirksite už jįisų kainą. Atsišau
kite po šeštai vai. vakaro. A. Stan
kus, 2611 West 44th St.

R E AL ĖST ATE FOK SALE
Namai-Žemė Pardavimui__

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

A. + A.
RATRINA RATKEVIČIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 9 d., 10:25 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Pušaloto parap., Diču- 
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 Ratke
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir s įteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą 

Nubudę liekame: • Vyras, 
Duktė, žentas ir Giminės.

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

Keistučio Choras 
Atnaujina Pamokas

Po keturių savaičių atostogų 
Lietuviu Keistučio Kliubo Cho
ras pradės .savo reguliares sa
vaitines pamokas šiandien, 7:30 
vai. vak., Hollywood Inn salėj, 
2419 West 43rd St.

Visi nar.ai ir tie, kurie no
ri tapti nariais šio daug dirban
čio choro, esate prašomi atvyk
ti į painokas šįvakar ir kas 
ketvirtadienį ateityj.

Dainos, kurios dabar bus 
mokinamos, bus dainuojamos 
rudenin am koncerte arba ope
retėj .

Lucille S. Dagis.

Tėl. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

JONAS KANČAUSKAS

■ Oi r •/^Siunčiam Gėles 
llVh K \ Telegramų iLU I Lili 10 Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 9 d., 1:15 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskr., Ada- 
kavos parap., Sauslaukio km.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Stanislovą, 3 pusbrolius 
Antaną ir Juozapą . Kančaus- 
kus ir Juozapą Batkų Ir jų 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių, Lietuvoje tėvą Franciškų,- 
brolius: Bladislovą, Norbertą 
ir Juozapą, 4 seseris: Julijo
ną, Ugasę, Theresa ir Sofiją 
ir jų šeimynas ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
liepos 13 d., 1:00 vai. po piet. 
Iš Koplyčios bus nulydėtas į 
Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Kančausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą . ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Broliai, Seserys ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138.

Išsiėmė Leidinius 
Vėdybditiš ' ' k

(Chįcagoj)
Joseph McAllister, 34, su

Lillian Dargus, 43
Emil Svoboda, 27, su Fran- 

ces Skupas, 25
Bruno Mathevvs, 26, su Ht- 

len Vespender, 25
Joseph Kurland, 26, su Mo- 

nica Pocius, 22
Stanley Trybala, 23, SU He- 

len Fusla, 20
Charles Stanek, 25, su MiL 

dred Šilką, 27
William Chernovvski, 25, su

Margaret Plunske, 24
Edmund Janus, 22, su Lor- 

raine Staszek, 18 '

Reikalauja
Perskirų

Martha Demko nuo James
Demko

Josephine Rįbick nuo Rudplph 
Ribick

Gimimai
Chicagoj

(Žinios paimtos iŠ gimimų 
sąrašo Chicagos Mįesto Sveika
tos Departapiente).

ZEMAN, Judith, L, 1022 W. 
77th street, gimė birž. 21, tė
vai: Edvardas, Violet.

GfiLINAS, Thomas, 2449 
Pensacola avė., gimė birž. 27, 
tėvai: Henry, Marcella.

PREVENAS, Priscilla, 2627
N. Haddon- avė., gimė birž. 20, 
tėvai: Petras, Helen.

NORKUS, Barbara J., 7312 
South Park avenue, gimė birž. 
80, tėvai: Joseph, Anastasia.

Garsinkite *N-nose”

Nors Viena Diena c c

Metuose Praleiskim 
Tyrame Ore!

'1

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Ekskursija Jtaivu Sekmadieni

_ ■ • | - Į.

šį sekmadienį, liepos 11 d., 
Chicagos ’ Lietuvių Draugijos 
jaunuolių komitetas rengia 
nepaprastą išvažiavimą laivu 
į- Milvvaukeer Nusamdytas lai
vas yra S. ,S- City of Grand 
Rapids, yienas ,iš didžiausių, 
gražiausiai įrengtų lajyų plau
kiančių be tik Michigan, bet 
ir visuose kituose didesniuose 
ežeruose.

Harveij Lietuviai Rengiasi
Chicagos ir apylinkes lietu

viai jau sukruto pasinaudoti 
šia proga lpraleisti visą dieną 
ant ežero, saviškių, lietuvių, 
tarpe. Tik vakar iš Harvcy ko
mitetas susilaukė didelio už
sakymo bilietų vietos lietu
viams, draugijos nariams ir 
pritarėjams. lA. L. Skirmont, 
kuris prisiuntė užsakymą, sa
kę, kad vielos lietuviai ne
kantriai laukia to įdomaus 
“pikniko.”

“Pikhikas’’ ant Laivo.
Ištik ro, lai ir bus savo rų- 

ši6s piknikas. dalyviai atsineš 
užkandžius ir kas ’ paprastai 
prie jų pritinka, ir visą dieną 
praleis tyrariie, vėsiame ežero 
ore.

Laivas išplauks iš Chicagos 
nuo Navy Picr, 9:30 vai. ryto 
ir grįš Chicagon 10:30 vai. va
karo. Milwaukee’je galėsime 
praleisti pn^ntros valandos 
laiko. < ‘

Gera orkestrą gros laive per 
visą kelionę, tad visi, ir seni 
ir jąupi, galėsime iki sočiai 
pasišokti.

Tikietai ,>Naujieųose,,
'Tikietus įsigykite dabar, 

nieko nelaukdami. - Tiklietų 
kaina suaugusiems $2-00, 
vaikams iki 12 metų amžiaus, 
tik $1.00. Juos galite pirkti 
nuo komiteto-marių, Chicagos 
Lietuvių Draugijos arba “Nau-

Darbas Baigtas, . 
Aukų Daugiau 
Nebesiųskit!. .
Paskutine Atskaita Komiteto 
Kuris Palaidojo ir Pastale Pa
minklų Kun. J/. X. Mockui.

Liepos 6 d. 1940, susirinko 
komitetas, kuris rūpinosi kun. 
M. X. Mockaus palaidojimu ir 
paminklo pastatymo reikalais.

Komitetas susideda iš se
kančių veikėjų: St; Dombro, 
pirm., A. Jocius, sekr., V. B. 
Ambrose, koresp., T. J. Ku
činskas ir S. Vilkus.

Susirinkimas įvyko V. B. 
Ambrose namuose, 927 W. 34 
Place, Chicago, III.

Komitetas peržiurėjo visų 
aukų pakvitavimus ir sąskaitų 
išmokėjimus. Pasirodė, kad 
aukų geros valios žmonės 
prisiuntė $882-81. Išlaidų viso 
buvo $865.81. Fondo ižde atli
ko $17.00.

Likusią sumą komitetas nu
tarė pasiųsti Lietuvos Laisva
maniu Etinės Kultūros Drau
gijai, kada aplinkybės bus pa
lankios tai padaryti.

Išlaidų sąskaitoj! įeina ve
lionio palaidojimas, pastaty
mas apie 7 pėdų augščio gra
žaus paminklo, atspausdini
mas velionio trumpos biogra
fijos ir cash pinigais uždėta 
$150.00 Lietuvių Tautiškose 
kapinėse amžinam kapo pri
žiūrėjimui.

Velionio Mockaus biografijų 
dar liko keletas kopijų pas 
pirmininką St. Dombro, 56 E. 
101 St., Chicago, III. Kurie 
norėsit gauti kopiją, galite 
gauti prisiuntę dvejų centų 
pašto lenkia.

Padėka.
Šia proga komitetas nori

“Vilniai” ir ‘Keleiviui” už tal
pinimą komiteto atsišaukimų 
ir už aukų paskelbimą.

Taipgi ačiū vietos Radio va
landų leidėjams, kurie taipgi 
patarnavo, pranešdami pa
minklo atidengimo iškilmes. 
Pagaliau ačiū laid. direktoriui 
Povilui Ridikui, •grabnešiams 
ir visiems geros valios žmo
nėms, kurie savo aukomis tin
kamai pagerbė musų veteraną 
Laisvos Minties skelbėją.

Pas i rašo Visas Komitetas.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gi mins.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

GERB. Naujieną skaityta 
fot ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kuries 
skelbiasi Naujienose,

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 

’j'Thėnešį. Kaina $1800. Išmokėji
mais. MONROE 0701.

5323 BERTEAU AVĖ. pardavi
mui 6 kambarių rezidencija. Kainą 
pasiuiykit .patys. Savininkas aplei
džia miestą.

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.

160 AKRŲ FARMA, pilnai įreng
ta, geras stakas. Nebrangiai. Arbe- 
lovsuy, Route 2, Spencer, Wis.

10 AKRŲ 10 KAMBARIŲ na
mas, $3500, 21 akras ir budinkai, 
$53U0. 120 akrų, gera žeme, budin
gai. $10,000. Lengvais išmokėjimais. 
Traukinių patarnavimas. Charles 
Pearson, 77 Sheridan St., Elgin, 111.

j ienų” raštinėse, arba pas pp. 
Gramonlus,, 3201 Lituanica 
avė.

Savo pasilinksminimui, atil
siui ir sveikatai, dalyvaukite 
šiame išvažiavinje! Pasidžiau
kime tyru oru nors vieną 
dieną metuose 1 —BRM.

AR JIESKAI 
DARBO?
-------- skaityk kasdien--------  

iNAUJIENASj 
S---------- IR TEMYK SKilTK-------;—

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

INI Siilk lilslii Slnil, CilUSO. ILL

aui'dd—IttUChS EUR bALE 
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 sėdau 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
AUTO SALES 

5207-11 W. Cermak Rd.
Tel. Cicero 1037

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE"



<r

NAUJIENOS,“ Chicago, UI. Ketvirtai, liepos 11, 1940

Štai Gera Proga Horneris Negalės
Jaunuoliams Amato Dalyvauti Dem.
Išmokti Konvencijoj
Juos Mokina, Duoda Visą Pra
gyvenimą ir Moky $1 Algos 

į Dieną.

(?ivilian Conser valion 
Corps Chicagos raštinė sako, 
kad CCC vyriausias uždavinys 
yra paruošti jaunuolius dar
bui. Ta proga jau pasinaudo
jo 191,000 jaunuolių. Jie pra
moko amato.

Tie jaunuoliai išmoksta dir
bti po priežiūra, sugyventi su 
kitais darbininkais ir nuodug
niai susipažįsta su savo amatų 
ypatybėmis.

CCC prižiūrėtojai per 6 me
tus mokinosi prižiūrėti jau
nuolius ir vadovauti konser
vacijos darbams. Jaunuoliams 
duodama ir specialės pamo
kos, kad geriau juos išlavinti 
amato.

Serga; Meras Grižo iš 
Washingtono

Vakar pasirodė, kad Illinois 
valstijos “gaspadorius” guber
natorius Henry Horner nega
lės rūpintis savo “svečiais”. 
—demokratais, kurie pirma
dienį Chicagoj atidaro savo 
konvencijų. Gubernatorius 
‘rtinkokai serga, jaučiasi ne
kaip ir konvencijoj visai ne
dalyvaus.

Meras Kelly tuo tarpu zuja 
no Ameriką prisiruošdamas 
konvencijai ir stengiasi savo 
nartijos lyderiams pasirodyti 
geru ir įtakingu demokratų 
šulu šitoj padangėj. Užvakar 
jis netikėtai nudūmė Wash- 
ingtonan ir ten konferavo su 
prezidentu ir kitais aukštais 
valdininkais.

TAI ŠTAI KAIP MANOMA CHICAGOS PASENUSIA 
SUSISIEKIMO SISTEMA PAGERINTI ‘

C'Licagai planuojama požeminių traukinių (“subway”) sistema

Nuo 1933 pavasario CCC at
liko daug naudingo darbo val
stijos ir nacionatiuose miškuo
se Illinois valstijoj.

Jie pastatė 26 žvalgybos bo
kštus ir pravedė 267 mylių 
telefono linijų geresniam Illi
nois miškų apsaugojimui nuo 
gaisru. Po priežiūra valstijos 
ir federalinių girininkų jie 
surinko 50,000 medžių sėklų 
ir apsodino miškais ten, kur 
žemė yra perdaug prasta sėti 
javus.

Rooseveltas Atvažiuosiąs.
Chicagoj spėliojama, kad į 

konvencijų atvažiuos pats 
Rooseveltas. Tais sumetimais 
čia yra suorganizuotas stip
rus slaptosios policijos būrys, 
airis, prezidentui atvykus, jo 
asmenį saugos nuo įkyrių 
žmonių ir pavojaus gyvybei.

Keli šimtai delegatų jau 
suvažiavo ir visi tikrina, kad 
Rooseveltas bus nominuotas 
trečiam terminui—ar jis norės 
ar nenorės.
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tos mados, kurie dabar .varto-’ 
jami ant Madison gatvės, pirks 
850 vieno augšto busų, 870 vė
liausios mados “elevated” ka
rų, ir 1,850 naujų gatvėkarių 
bei busų. Visa tai supirks bė
gyje 8 metų.

Per tą laiką išleis $42,000,- 
0000 modernizavimui, pataisy
mui ir pagerinimui dabar 
esančių gatvėkarių, “elevated” 
ir subway linijų.

Pirkimas naujų busų, gatve- 
karių, ir tt., prasidės tuojaus 
po to kai balsuotojai patvir
tins naują įstatymą savo bal
sais. Per pirmutinius tris me
tus šiems tikslams bus išleista 
$60,000,000, o per sekančius 
penkis metus, dar $42.000,000. 
Viso pagerinimui Chicagos su
sisiekimo įmonių bus išleista 
$102,000,000.

Miesto tarybos susisiekimo 
komitetas,, vadovaujant pirm. 
James R. Quinn, šiuo laiku 
kasdien tyrinėja, svarsto, nau
jo įstatymo smulkmenas.

Vieši tyrinėjimai to įstatymo 
prasidėjo vakar. Norima taip 
klausimą sutvarkyti, kad jį 
butų galima pavesti piliečių^ 
balsavimams rugpiučio pal>ai- 
goj arba rugsėjo pradžioj.

—M.

Automobiliai 
Užmušė Tris

Nei ai m ės C hieagoj

Kur galima užsiregistruoti
Jaunuoliai, kurie nori pasi

naudoti CCC programo progo
mis, raginami tuojaus kreiptis 
į ‘ Chicago Selecting Office, 
2517 Archer Avenue. (sp.)

Perkūnijai Pagailo 
Kūdikio

Vakar anksti rytų perkūni
ja trenkė į Albert Schladt’o na
mus, prie Harts vieškelio, Niles 
priemiestyj. Viršutiniam kam
baryj sudaužė į šipulius da’į 
lopšio, kuriame miegojo trijų 
metų duktė Beatriče, bet jos 
perkūnija visai nepalietė ir net 
nepažadino iš miego.

Kambaryj m'egojo ir du ki
ti Schladt’ų šeimos vaikai, bet 
ir jie išliko sveiki.

Tokią nuomonę sustiprino 
demokratu senatorius Burton 
X. Wheeler pareiškimas, pa
darytas vakar rytą. • Wheeler 
prieš kiek laiko pagrąsino, 
<ad jis organizuos trečią par
iją ir jos vardu kandidatuos 

prezidentus, jeigu patys de
mokratai jo nenominuos. Bet 
vakar jis grąsinii'riį atšaukė ir 
pareiškė, kad jau nebekandi- 
datuoja ir nesipriešins Roo- 
scveltui. Wheeler yra aštrus 
izoliacines politikos šalinin
kas.

Ar Norit Išmokti 
Plaukti, Kitus 
Gelbėti Nelaimėj?
W.P.A. ir Raudonas Kryžius 
Duoda Pamokas Nemokamai

Miestui planuojami iškeltų traukinių lipijų (‘elė.veiterių”) prailginimai.
: ) 1

200 Darbų, 15,000 
Kandidatu

Ateinančiais metais Chica
gos miestas žada pasamdyti 
apie 200 junior klerkų tarny
bai įvairiose miesto raštinėse. 
Darbus gauti kandidatai turi 
išlaikyti civilės tarnybos kvo
timų, kuriuos miesto civilės 
tarnybos komisija duos šešta
dienį.

Kandidatų darbams yra 15,- 
000.

Mirė Sena 
Bridgeportietė

H. M. McCullen, Chicagos 
WPA. menedžeris, paskelbė, 
<ad WPA suaugusių švietimo 
diasos, kooperuojant su Ame
rikos Raudonoj u Kryžium, 
per keturis metus Chicagoj pa
ruošė 7,431 vyrus ir moteris 
teikti p’rmąją pagalbą kaipo 
kasdieninio gyvenimo rutiną ar 
nelaimei ištikus.

350 gelbėtojų, kurie šią va
sarą prižiūrės Michigan ežero 
papludynius, turi imti WPA 
Pirmosios Pagalbos kursą, kad 
jie galėtų tinkamai suteikti 
pagalbų ištikus nelaimei ar stai
giam susirgimui papludynių 
apylinkėj.

Parkų d. s trik to policistai bu-
Sulaukusi 93 metų amžiaus 

užvakar pasimirė Mrs. Johanna 
Sullivan, paskutiniu laiku gy
venusi ad. 442*8 S. Albany avė.

Ji buvo viena pirmųjų dabar
tinės Bridgeporto kolonijos gy
ventojų. Toj apylinkėj apsigy
veno 1853 metais.

vo lavinami teikimo pagalbos 
po priežiūra Raudonojo Kry
žiaus. Mokytojus parūpindavo 
WPA suaugusių švietimo pro
gramas. Tas lavinimas paplu
dynių gelbėtojų, policininkų ir 
kitų gelbėtojų šiemet bus žy
miai praplėstas.

Plaiias Chicagos gatvių,, kur gatvekariaii bus pakeisti autobusais.

Chicagai planuojami dabartinių autobusų linijų prailginimai ir naujos auto
busų linijos. , •/ z
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Planą Patieks Chicagos Gyventojams
Patvirtinti ’

Žuvo Fulton Market 
Inspektorius

Keistoj eleveiterio nelaimėje 
žuvo Charles F. Stewart, in
spektorius Fulton Market Cold 
Storage bendrovėj, 100 Fulton 
Street. Septintam aukšte jis pa
kliuvo tarp eleveiterio ir ele- 
veitero šulinio durų ir buvo 
mirtinai sutrintas. Stewart bu
vo 69 metų amžiaus ir gyveno 
ad. 1955 Wesf Schiller street.

Kur Duoda Pamokas

Kursas susideda iš mažiau
sia 20 valandų instrukcijų.

KJiasos yra laikomos seka
mose vietose:

Chicagos WPA raštinėje, 
1737 S. Michigan Avė., parkų 
distrikto salėse ir Hull House, 
800 S. Halsted St.

Bile žmogus virš 16 metų 
amž aus gali imti kursų. Jokių 
mokesčių mokėti nereikia.

Visi Pagerinimai Kainuos $102,000,000
Dabar tankiai tenka skaityti monių reikalas stovi.

Chicagos laikraščiuose apie Susisiekimo priemonių 
modernizavimą Chicagos su- blema Chicagoje buvo tyrinė- 
sisiekimo priemonių, apie nau- jama jau per 40 metų. Jai iš- 
jus susisiekimo priemonių įs- rišti.buvo' .pagamintas priemo- 
tatymus, ir tt. Iš visų tų ap-jnių susisiekimo įstatymas ir 
rašyi>ų susidaro mišinys eili- pąsiulytas miesto tarybos įšty- 
nio skaitytojo mintyse, ir da- rr’j- J *
lykas vietoj paaiškėti, pasida
ro visai nesuprantamas.

Dėl tos priežasties čia mė
ginsime aiškiai pasakyti kaip 
tas Chicagos susisiekimo prie-

pro-

rimui. Tas įstatymas dar nėra 
visiškai priimtas ir, gal buf, 
jo galutinas priėmimas ar at
metimas bus paliktas patiems 
Chicagos piliečiams. Jiems bus 
duota proga, greičiausiai šį ru-

denį, šiuo klausimu balsuoti.
Einant pasiūlytu 

visos susiekimo 
kompanijos bus 
vieną. Ta viena

pa- 
eks- 
bu- 

my-

Vakar ir užvakar automobi
liai Chicagoj ir apylinkėj už/ 
mušė tris žmones: 53 metų 
Edvvard Mervicker, 6631 So. 
Carpentcr street, žuvo prie 64 
ir Ashland.

32 metų Edvvard Sullivan 
užsimušė įvažiavęs į tilto stul
pą prie Hanna, Ind., ir 70 m. 
John Jackson, 1951 Cuyler a- 
venue, buvo mirtinai suvažinė
tas prie Lincoln ir Cuyler gt.

Nubaudė Du.
Už girtą . važiavimą saugu

mo teismas vakar nubaudė 
vieną chicagietį sėdėti 10 die
nų kalėjime, kitą—užsimokė
ti $100 pabaudos.

Joms Buvo 
Naudinga Būti 
Teisingomis

Eleanor Waltzer, 851 North 
Paulina, ir Dorothy Fosc, 877 
N. Paulina, abi 14 metų am
žiaus, pasiskolino iš Chicago 
avenue nuovados seržanto Pat- 
rick b’Connor, 7 centus gatve- 
kariui. Tai buvo keletą dienų 
atgal.

Vakar abi atėjo nuovadon 
O’Connor’ui tuos 7 centus ati
duoti. Jisai maloniai nustebo 
patyręs, kad yra tokių teisin
gų žmonių, 7 centų nuo mer
gaičių nepriėmė ir dar nupirko 
joms, po didelę porciją '‘aiskry- 
mo”.

Mes Važiuojam 
Vieškeliais 41.6 Myl. 
Į Valandą

Pasak Chicago Motor Club 
vidutinis greitumas važiavimo 
pasažierinių automobilių vieš
keliais yra 41.6 mylių į valan- 
dą.

Tai nustatė United States 
Public Road Administration ty
rimai.

įstatymų, 
priemonių 

sujungtos į 
kompanija 

operuos naują “subway”,
rūpins 166 mylių daugiau 
presinių busų linijų, įves 
sus vietoj gatvėkarių 325 
liose Chicagos gatvių įves 14 
naujų busų linijų, kurios ap
tarnaus dar 111 miesto mylių, 
taipgi pailgins 9-ias dabar vei
kiančias busų linijas.

Reikės 8 Metų
Nauja kompanija pirks 950 

“streamlined” gatvėkarių —

• Akla 60 metų moteriškė 
Bessie Smida, 5100 S. Kilbourn 
avenue, vakar mirė University 
ligoninėj. Pereitą sekmadieni 
ji pavirto namie ir nusilaužė 
nugarkaulį.

• Iš Chicagos upės, prie Kin- 
zie st., krantų sargyba ištrau
kė kūną skenduolio Charles 
Meminger, nuo 639 Weed st.

VAKAR CHICAGOJE
- •

• Pasiremdama 16-kos me
tų mergaitės kaltinimais poli
cija suėmė 20 metų jaunuolį, 
Walter Gazano už tariamą ne
padorų elgesį su ja. Policija 
ieško ir suimtojo draugo, 
“Hank”, kuris irgi dalyvavęs 
mergaitės užpuolime. Gazano 
tarnauja už “bouncerį” alinė
je, adresu 4357 North Western 
avenue.

G Chicagos miesto taryba 
vakar atidarė viešas diskusi
jas apsvarstymui bendro Chi
cagos susisiek mo plano, kurį 
taryba netrukus žada priimti. 
Tas planas suvienys visas Chi
cagos susisiekimo įmones į vie
ną bendrovę, nustatys vienodą 
fėrą ir įves transfėrus, kurie 
bus geri ir gatvekariams, ir 
busams, ir “subway” trauki
niams ir eleveiteriams. Disku
sijose gali dalyvauti kas tik 
nori, taipgi organizacijos gali 
siųsti ten savo atstovus, ir įga
lioti juos daryti pareiškimus.

O Chicagos “pieno karo” re
zultate vakar buvo išbombar- 
duota penkta Chicagos maisto 
krautuvė, pardavinėjanti pieną 
nupigintomis kainomis. Vėliau
sia bombos auka buvo Logan 
Dairy Store krautuvė, adresu 
2450 N. Sawyer avenue.

© Federalis “FBI’’ (g-mc- 
nų”) biuras skelbia, kad su
ėmė gaują plėš kų, kurių spe
cialybė buvo bankų plėšimai. 
Trys gaujos nariai buvo suim
ti Californijoje, o ketvirtas, 
Alvin K. Brown, Rockforde, 
III. Brown yra 24 metų am
žiaus, kilęs, rodos, iš Chica
gos.

© Ties 2815 S. State street, 
du negrai užpuolė Springfieldė, 
III., gyventoją Joseph Edwards, 
ir atėmė nuo jo $1,000 ir lai kr 
rodėlį. Edwards buvo atvažia
vęs Chicagon automobilį pirk
ti.

© Prie Harrison ir State 
gatvių automobilis suvažinėjo 
40 metų Antaną Petrich, Chi
cagos gatvėkarių linijos tar
nautoją. Jis ta’sė bėgės nelai
mės vietoj. Yra 40 metų am
žiaus ir gyvena ad. 170.5 W. 
59th street. Automobilio vai
ruotojas, Kenneth Schmidt, 
1650 S. Harding, buvo suim
tas už neatsargų važiavimą. 
Jis buvęs girtas.

• Savo kambario rūbų spin
toj pasikorė 63 metų chica? ie
tis Jeff Galloway. Jis gyveno 
ad. 5142 Blackstone avenue.

• Už grotų netikėtai atsi
dūrė 30 metų Philip Poblocki, 
2202 N. Leavitt street, ir 26 
metų Frank Wynski, 2365 Lis- 
ter avenue. Bešaudydami žiur
kes sandėlyj ties 2007 Fuller- 
ton avenue jie pašovė praeivį 
Joseph Zielinski, gyvenantį ad. 
2359 N. Seeley avenue.

• Chicagoj vieši Jan Masa- 
ryk, buvęs Čekoslovakijos am
basadorius Londone ir pirmo 
Čekoslovakijos ’ prezidento sū
nūs. Jis čia atvyko pasakyti 
kalbą masiniame mitinge, ku
ris įvyko vakar vakare Pilsen 
salėje. Jo sesuo, Dr. Alice Ma- 
saryk dabar darbuojasi Hull 
House įstaigoj.

• Robert Burns ligon’nėje 
pasimirė konduktorius Frank- 
lin G. Little, kuris pereitą pir
madienį buvo labai sunkiai su
žeistas, kai gatvekaris įvažiavo 
į stulpą prie Jackson ir Kedzie 
avenue.

• Chicagos teatre širdies 
ataką gavo ir mirė Bert L. Par- 
sons, garsus Chicagos teatralių 
agentas. Jis buvo 53 metų am
žiaus ir gyveno ad. 562 New- 
ton street, Glen Ellyn priemie
styje.

e Už pavogimą $100 vertės 
maisto skiriamo bedarbiams 
miesto teisėjas Hasten pasky
rė 10 dienų kalėjimo bausmes 
chicagiečiams Patsy D. Baras- 
si, 1752 N. Austin, ir Henry 
Wood, 2840 Federal street. Jie 
pavogė maistą iš stoties adre
su 1461 Chestnut street.




