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PRIŽADĖJO PALAIKYTI TAIKA BALKANUOJ

RUSIJA, VENGRIJA IR BULGARIJA SUTI
KO MUSSOLINIO IR HITLERIO NORUS. 

PATENKINTI
Įveikė anglus naciai ir fašistai atmins 

draugus
ROMA, Italija, liepos 11. — kanuose sulaikytų parupinimą 

Italija ir Vokietija gavo Ven
grijos, Bulgarijos ir Rusijos 
prižadus, kad jos palaikys tai
ką Balkanuose iki Hitleris ir 
Mussolinis įveiks Angliją.

Savo keliu naciai ir fašistai 
užtikrino, kad jie neužmirš 
“draugų” kai karą su Anglija 
laimės.

Kokį susitarimą naciai ir fa-

maisto reikmenų Vokietijai. 
Be to, karas Balkanuose gali 
suteikti Anglijai sąjunginin
kus. Bendrai karas Balkanuo
se apsunkintų Vokietijos ir Ita
lijos padėtį kovoje su ang
lais.

Balkanų paskut’niuoju laiku 
ypatingai triukšmavusios ša
lys, Vengrija ir Bulgarija, su-

H*

ijh

$

šistai padarė su Rusija, nepa
skelbta. Bet žinoma, kad pasi
tarimų turėjo ir kad tuose pa
sitarimuose buvo diskusuojami 
Rusijos tikslai Pabaltijo srity,

tiko paklausyti nacių ir. fašis
tų patarimų. Bet ypatingai įdo
mus atrodo pranešimas apie 
Rusiją. Paskutines keletą d.e- 
nų pranešimai skelbė, kad Ru-

Skandinavijos atžvilgiu ir Bal
kanuose.

Kai dėl Vengrijos, tai ji su
tiko nusilenkti nacių ir fašis
tų patarimui ir dabartiniu la 
ku nereikalauti Rumunijos te
ritorijos.

Bulgarija taipgi priėmė Vo
kietijos ir Italijos ^patarimą ir 
nereikalausianti iš Rumunijos 
Dobrudžos.

Vokietija ir Italija nori, kad 
taika butų Balkanuose, kai jos 
kariauja .su Anglija. Karas Bal-

sija jau prisiruošusi įteikti rei
kalavimus Turkijai — -Karšo, 
Kaukaze, ir Dardanelų kontro
lės. Rusija nenuginčijo šituos 
praneš’mus.

Tik ketvirtadienį Rusijos at
stovas Turkijoje staiga pareiš
kė, kad sovietai nieko nerei
kalauja iš Turkijos, Tas pareis 
kimas gali būti ženklas, kad 
ir Rusija prižadėjo Hitleriui ir 
Mussoliniui nedrumsti padėties 
pietų rytų Europoje kol jis 
kariaus su britais.

Vokietija planuoja 
smūgius Portu

galijai
LONDONAS, Anglija, liepos 

11. — Vokietija ir Italija ruo
šia ofensyvą prieš Angliją. Tuo 
pačiu laiku naciai ir fašistai 
turi omenėje Portugaliją, arti
mą Anglijos sąjungininkę.

Pranešama, naciai kursto ne
ramumus Portugalijoje. Riau
šėms įsisiūbavus Portugalijoje, 
naciai tikisi, Ispanija įsimaišys 
į Portugalijos reikalus “tvar
kai atsteigti”.

Ispanijos laikysena šiandien 
esanti tokia, kokia buvo Mus- 
solinio iki jis stojo Hitlerio pu
sėn: Ispanija nekariauja, bet 
Franco vyriausybė pritaria 
Mussoliniui ir Hitleriui.

Areštavo komunistų 
vadus Kanadoje

Francuzijos jūrei
viai grižta namo 

iš Egipto
ALEKSANDRIJA, Egiptas, 

liepos 11. — Laivas Providence 
išgabeno iš šito uosto keletą 
š’mtų Francuzijos jūreivių j 
Syriją. Iš Syrijos jūreiviai su
grįš į Francuziją.

Pagal Britanijos ir Francu
zijos laivynų Aleksandrijoje 
susitarimą franeuzų karo lai
vai Alkesandrijoje bus inter
nuoti ir nuginkluoti kcl karas 
tęsis, o jūreiviai taps sugrą 
žinti namo. Laivas Providence 
ir išgabeno pirmą jūreivių kon
tingentą namo.

De Valera atmetė 
Anglijos planą 

Airijai ginti
BELFAST, Airija, liepos 11.

MONTREAL, Kanada, liepos 
11. — Kanados valdžia areš
tavo Jack Chapmaną, Kanados 
jūreivių unijos sekretorių. Val
džia taipgi suėmė keletą ko
munistų, kaltinamų tuo, kad 
jie stengėsi trukdyti siunt’mą 
reikmenų Britanijai.

Kiek pirmiau tapo areštuo
tas Kanados jūreivių unijos 
prezidentas Pat Sullivan.

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

Debesuota; vidutinio stipru
mo ir stiprus š aurės rytų vė
jai; .saulė teka 5:24 v. r., lei
džiasi 8:26 v. v.
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PORTSMOUTH, I0WA. — Vaizdas miesto ir apylinkės po vėtros, kuri pra
ūžė pro jį 10 mylių ruožtu. Sužeidė 25 žmones ir beveik visai sunaikino biznio 
distriktą. z

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Rusijos ir Vokietijos santykiai pastaruoju laiku neatro

do perdaug meilus. Rusų tankai Pabaltijo valstybėse perkelia
mi į naujas vietas kas naktis. Vokietijos žvalgybos lėktuvai 
atlekia į Lietuvą, o Rusijos lėktuvai juos nuveja.

— Rumunijos vyriausybės užgriebė 20, kitais pranešimais 
50 Anglijos tankų laivų aliejui gabenti.

— Washingtone Nacionalinis Krašto Apsaugos Patarėjų 
Komitetas praneša, kad Jungt. Valstijos davė užsakymus pa- 
statyti karo lėktuvų už $100,000,000.

— Penktadienį Francuzijos premjeras Lebrun pasitraukia. 
Prezidento ir premjero vietas užima maršalas Petain. Francu- 
zijcj prasideda fašistinis režimas. Kalbėdamas per radiją Pe
tain pareiškė, kad tarptautiniam kapitalizmui ir socializmui ne
bus vietos Francuzijoje.

LATVIJOJ ORGANIZUOJAMA OPOZICI
JA KOMUNISTAMS

RYGA, Latvija, liepcs 11. — ti gyventojus.

Rusija nestatanti 
reikalavimų 

Turkijai
ISTANBUL, Turkija, liepos 

11. — Rusijos atstovas Turki
joj oficialiai nuginčijo gandus, 
jogei*- Rusija ruošiasi įteikti 
reikalavitnus" Turkijai.

Spaudoje buvo pranešta, kad 
Rusija reikalausianti kontrolės 
Dardaneluose arba Kars sri
ties Kaukaze.

Pasak šito Rusijos atstove, 
kalbos apie Rusijos reikalavi
mus Turkijai yra niekuo nepa
grįstos. Rusijos ir Turkijos 
santykiai pasilieka juo geriau
si.

Tačiau Turkijos vyriausybė 
šaukia penktadienį nepaprastą 
parlaniento posėdį ir jam tek- 
s’ą svarstyti Rusijos ir Tur
kijos santykiai, tiksliau pasa
kius, Rusijos reikalavimai Tur
kijai. 
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Kuusinen vadovaus 
rusų respublikai 
Suomijos daly

MASKVA, Rusija, liepos 11. 
— Kai Stalinas užpuolė Suomi
ją, tai Rusija paskelbė, jogei 
susidarė “tikroji Suomijos liau
dies 'valdžia”, kuriai vadovauja 
Otto Kuusinen.

Karas pasibaigė Rusijos lai
mėjimu. Maskva gavo Kareli-

— Viskontas Craigavon, Šiau
rės Airijos premjeras, ketvir
tadienį painformavo parlaipen- , 
tą, kad Pietų Airijos vyr au
sy bė, vadovaujama Emamcjn 
De Valera, atmetė planą, pa
gal kurį šiaurės ir pietų Ai
rija bendrai butų ginusias šalį 
nuo priešų invazijos.

šitas pasiūlymas pietų Airi
jai buvo duotas todėl, kad pri- 
sibijoma, jogei naciai kėsinsis 
Airiją užimti.
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Pasienio sargyba su
stiprinta Arizonoje

TUSCON, Ariz., liepos 11. — 
Daugiau sargybos paskirta Ari
zonoje, Meksikos pasieniu. Di
desnės pastangos dedamos su
laikyti nelegalų įėjimą svetim
šalių į Jungt. Valstijas.

ją ir kai kurias kitas Suomijos 
sritis. Rusija iš jų sudarė Ka
relijos respubliką.

Dabar pranešama, kad Otto 
Kuusinen tapė paskirtas Kare
lijos respublikos vyriausio so
vieto pirmininku, reiškia, va
du.

Ruošia Paragųay’ui 
naują konstituciją
ASUNCION, Paraguay, lie

pos 11. — Vyriausybė ruošia 
šaliai naują konstituciją. "Ben
drai naujoji konstitucija su
teiks daugiau galios vyriausy
bei, negu, senoji. Ji sustiprins 
diktatoriaus Estigarribia auto
ritetą. ' . *

Paraguay’aus konstitucija 
bus įteikta šalies gyventojams 
užgirti. Balsavimai įvyks rug
pjūčio 4 d.

Uždraudė Britanijos 
fašistų partiją

LONDONAS, Ang’ija, liepos 
11. Trečiai enį Britanijos 
valdžia uždraudė Anglijos fa
šistų partiją, j kuri vadinosi 
“The, British Union of Fas- 
eisis”?' "*■ - ' ,

Partijos vadas Mosley ir žmo
na jau yra internuoti. Suimti 
ir k ti stambus jos vadai ir 
rėmėjai. /

Dabar įsakymas uždraudžia 
partijai laikyti./ susirinkimus, 
eisti lapelius, kolektuoti arba 

išmokėti pinigus, skelbti par
tijos susirinkimus ir kitaip 
Veikti partijos 'vardu.

Ryšium su karo padėčia fa
šistų partija yra pirma uždrau
sta šaly partija.

Kongresas nutrauks 
posėdžius dešimčiai 

dienų
WASHINGTON, D. C., lie

pos IT. — Ryšium su besiar
tinančia demokratų partijos 
konvencija kandidatams į pre
zidentą ir į vice-prezidenlą no
minuoti Jungt. Valstijų kon
gresas ketvirtadienį nutrauks 
posėdžius, nes daug senatorių 
ir atstovų rūmų narių vyks į 
konvenciją. Kongresas vėl su
sirinks posėdžiui už dešimties 
dienų.

72,263 gyventojai ap
leido Oklahomą

OKLAHOMA CITY, Okla., 
liepos 11. .— Oklahomą valsti
ją paskutinius dešimtį metų 
keliais atvejais užgavo saus
ros ir dulkių audras. Valstija 
ir dabar kenčia tas nelaimes.

Gyventojų surašinėjimas ro
do, kad per paskutinius dešim
tį metų valstijos gyventojų 
skaičius sumažėjo 72,263.

Prahos meras areš
tuotas

BERLYNAS, Voketija, lie- 
,pos 11. — Pranešama, Prahpje 
(Čekijoje) tapo areštuotas Dr. 
Klapką, miesto mėrąs. Jo, kai
po mero, kai t kurie veiksmai 
buvę nepalankus naciams.

Bombonešiai pade
gę Britanijos šar

vuoti Hood
ROMA, Italija, liepos 11. — 

Italijos karo vadovybė ketvir
tadienį paskelbė, kad laivų mū
šy pereitą pirmadienį ir antra
dienį Viduržemio Juroje italų 
lėktuvų bombos užgavusios du 
didžiausius Britanijos karo lai
vus — šarvuotį Hood ir lėk
tuvų gabentoją Ark Royal.

Šarvuotis Hood, 42,100 tonų, 
yra didžiaus:as ne tik Brita
nijoj, bet visame pasauly karo 
laivas. Bombos padegusios jį.

Keletas Italijos bombų patai
kė taipgi į lėktuvų gabentoją 
Ark Royal ir jį sužalojo, sako 
Italijos pranešimas.

Britanijos valdžia kategoriš
kai' paneigė š’tą pranešimą.

Italijos transporto 
laivas užsidegė ir 

nuskendo
ROMA, Italija, liepos 11. — 

Paskelbta, kad birželio 28 die
ną užsidegė ir nuskendo Itali
jos transporto laivas Pagani
ni, gabenęs 920 kareivių ir 30 
narių įgulos. Nelaimė ištiko 
laivą ties Durazzo, Albanijoj, 
12 mylių atstumoje nuo kran
to. Nelaimėje žuvo 220 karei
vių ir karininkų.

Vokietija paleis J. 
Valstijų aiiibulan- 

sų šoferius
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 11. — Jungt. Valstijų am
basada Berlyne paskelbė, kad 
nacių vyriausybė artimoj ate - 
ty paleis Jungt. Valstijų am- 
bulansų šoferius, paimtus ne
laisvėn mūšiuose Belgijoje ir 
Francuzijoje.

Kanada verbuoja 
kareivius

0TTAWA, Kanada, liepos 
11. — Kanadoje prasidėjo kam
panija gauti armijai 40,000 
naujų kareivių. Jie tarnaus vi
są laiką namie arba bus pasių
sti į užjurį. Be to, norima gau
ti 37,000 vyrų tarnybai milici
joje.

Sekmadienį įvyks Latvijos rin
kimai. Jiems besiartinant sten
giamasi suorganizuoti opozici
ją komunistų sąrašui. Grupė 
žymių Latvijos gyvenime as
menų sutiko statyti savo kan
didatūras rinkimuose.

Jeigu rinkimai butų laisvi, 
tai šitos partijos kandidatei 
laimėtų. Tačiau numatoma, kad 
komunistai stengsis terorizuo

Rumunijos atstovai 
paašukti i Berlyną 

».» 9 » , »»
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BUCHAREST, Rumunija, lie
pos 11. — Rumunijos užsien ų 
reikalų ministeris ketvirtadie
nį pašauktas į Berlyną. Berly
ne jis diskusuos su naciais Ru
munijos užsienių reikalų poli
tiką, ypatingai turėdamas ome
nėje Vengrijos reikalavimus, 
kad Rumunija atiduotų jai 
Transvylvaniją.

Francuzai protestuo
ja vokiečių įsakymą

LONDONAS, Anglija, 1 opos 
11. -— Čia gautas pranešimas, 
kad vokiečių okupuotose Fran
cuzijos srityse naciai įsakė vi
siems bankams paruošti sąra
šus visų turtų, kuriuos jie tu
ri — pinigų, vertingų popierų 
(akcijų), brangmenų ir kt.

šitok'o reikalavimo nebuvo 
įrašyta sutarty, kurią francu
zai padarė su vokiečiais karui 
pabaigti. Francuzai protestuo
ja nacių reikalavimą.

Anglijoj
aluminas

LONDONAS, Anglija, liepos 
11. — Britanijos valdžia atsi
šaukė į gyventojus prašymu 
aukauti aluminą, kuris yra rei
kalingas lėktuvams dirbti. Gy
ventojai, ypatingai moters, at- 
sil'epė į prašymą. Aukaujami 
indai, lėkštes, įvairios dėžės. 
Pirmą dieną surinkta daugiau 
nei šimtas tonų.

Britai tikisi susitari
mo su rusais

renkamas

ti) ir rinkimų agitacijos Lat
vijoje negal ma laisvai varyti. 
Maskvos paskirta Latvijos vy
riausybė išleido įsakymą, kuris 
draudžia spausdinti apie rinki
mus medžiagą, jeigu vyriausy
bė nedavė leidimą jai spaus- 
d nti. Kai kurie gi komunistui 
straipsniai tiesiai grūmoja, jo
gei “Latvijos darbininkai žinos 
ką padaryti su priešais”.

Britanijai gresia 
— maisto krizė

X

LONDONAS, Anglija, Irenos 
11. — Britanijos žemės ūkio 
ministeris R. S. Hudson parla
mente ketvirtadienį kalbėjo, 
kad Britanijai gresia nepaly
ginama; didesnė maisto krizė, 
negu grėsė 1914 metais, Pa
šau! nio karo laikais. Jeigu An
glija nepadaugins maisto reik
menų, tai ateinančiais metais 
milionams žmonių teks badau
ti. pasakė ministeris.

Paskandino 600,000 
tonų britų laivų į 6 

savaites
BERLYNAS, Vokietija, lie- 

pos 11. — Vokietijos karo va
dovybė sako, kad šiame kare 
skandinama Britanijos laivų žy
niai daugiau, negu buvo skan
dinama Pasauliniame kare.

Tik per paskutines šešias sa
vaites, iki liepos 8 d., paskan
dinta 609,000 tonų Britanijos 
laivų.

Vokietijos lėktuvai 
vėl atakavo Angliją

LONDONAS, Anglija, liepos 
11. — Vokietijos lėktuvai ket
virtadienį vėl atskrido į An
gliją. Lėktuvai mėtė bombas 
plačiose šalies srityse. Nume
tę bombas, nacių lėktuvai ap
šaudė miestelių gyventojus iš 
kulkosvydžių.

Britanijos lėktuvai atakavo 
užpuolikus. Vieną užpuolikų 
lėktuvą nušovė.

LONDONAS, Anglija, liepos 
11. — Užsienių reikalų minis
teris asistentas, R. A. Butler, 
ketvirtad enį parlamente pasa
kė, kad daugiau galimumų esą 
Britanijai susidraugauti su Ru
sija. Galimumai matomi pasku
tiniuoju laiku.
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- (Tęsinys)
—Blogai, Juozai, nelaimė su 

manimi įvyko, — aiškino An
tanas, — vėliai Čiumpa mane 
policija, čionai, patekau nelega
liai ir iš čionai noriu išvažiuo
ti į užsienį. IŠ Kauno taip grei
tai teko pasišalinti, kad nesu
skubau ne kiek nė pinigų pa
siimti. Buk toks geras, sušelpk 
mane bent keliais litais, nes jau 
ketvirta diena, kaip esu neval
gęs. Taigi, buk toks geras ir pa
dėk man, — prašė Antanas.—Su pinigais, tai jau labai blogai, esu šeimyninis žmogus, — sako dr. Juozas, — žmona, kaip tiktai po gimdymo, rengiuosi eiti ją aplankyti, matai pagimdė sūnų, būtinai reikalinga nešti brangią dovaną. Pažadėjau jai nupirkti brangų žiedą, pasirodo, kad tas žiedas kainuoja du tūkstančiai litų, o pinigų turiu tiktai tūkstantį penkis šimtus litų. Su didžiausiu malonumu tau padėčiau, bet pats matai, kokioje sunkio-esu, taip, kad ir prie geriausių norų nieko padaryti negaliu.—Bet, daktare, jau keturios dienos, kaip esu nevalgęs, jeigu jau nieko negali daugiau padėti, tai duok nors kelis litus, kad tik kaip nors susitvarkysiu, galėčiau šiek tiek užvalgyti.—Meko padėti negaliu, nes man pačiam trūksta pinigų ir dėl savęs turiu eiti kur nors ieškoti, o be briliantinio žiedo, negaliu eiti žmonos atlankyti. Labai atsiprašau, nes nors ir malonu butų su tavimi pakalbėti, bet pats matai, kad labai esu užimtas, — atsikėlęs pada-

■------------------------- t ■ ------------------

ve rahką ir pravėręs duris iš
leido savo seną bičiulį.Antanas greitai negalėjo susivokti, ar tikrai jisai buvo pas savo seną bičiulį Juozą, kuris senais laikais buvo toks didelis idealistas “aušrininkas”, net karštas socialistas, ihakšimalis-f tas ir taip) galėjo pasielgti ne liktai su mažai žinomu ir pažįstamu žmogumi, bet su sopu savo bičiuliu ir geru draugu. Neteko ilgai abejoti, kad taip. Gyvenimo aplinkybės žmogų keičia iš pagrindų, gali būti, pagalvojo Antanas, kad Hobsas teisingai sako, kad: “Homo Domini lupus ėst”. Taip žmogus žmogui vilkas yra, labai daug reikės padirbėti iki žmogus žmogui brolis bus.Antanūs savo piniginėje turėjo liktai 50 centų, o pietus kainavo vienas litas, vadinasi, pietų ir prie geriausių norų jisai Užsifundyti negalėjo, nes dar iš tų 50 centų jisai tauposi, nes žinojo, kad kitas jo bičiulis, Jonas lame pat mieste būvu auvokaias ir jisai prieš eidamas ouvo m^nęs paskambinti tele- ionu. Galų gale jisai nutarė nueiti pas Joną, papasakoti jam visils savo vargus ir prašyti paramos iki jisai susitvarkys. Tuojau eiti pas Joną nebuvo galimybės, nes jisai buvo nuėjęs į jo du tą ir matė, kad jo priėmimo Valandos nuo 16—18. Antanas buvo jau taip išsiauklėjęs,. Kad laikėsi tam tikrų mandagumo taisyklių, jisai gerai žinojo, kad eiti pas Joną, kad ir gerai pažįstamo ir gero bičiulio nenustatytomis . valandomis,

turėjo maisto produktų. •' Ilgai negalvodamas tuojau nuėjo į t^fenocefitro užkandinę, atsisėdo prie staliuko, tuojau prie jo prisiš'Ufe, panelė baltu, kaip sniegas chalatu ir klausė, ką jisai valgys ir gers. Antanas paprašė vieną puoduką pieno. ,—Prašau panele duoti man puoduką pieno.—Tiktai vieną puoduką pieno ir daugiau nieko.—Taip, panele, — paaiškino Antanas.Padavėja labhi nustebo, kad toks džentelmeniškas ponas ir tiek mažai duoda jai uždirbti. Matote, Pienocentro tarnautojos — padavėjos dirba iš nuošimčių, taigi Už tą patarnavimą jinai gaus liktai vieną centą. Menkas biznis, pagalvojo padavėja, jeigu tokių svečių butų

NAUJIENOS, Chicago, UI.
T ' - - - - * '-*■ - - — - — - . . --kius darbus ir tokius bedarbius—Ne, bičiuli^ tuo, tai aš vi* kius darbus ir tokius bedarbius šai nesiįdonlAuju. Esmėje man Aprūpinti darbu, tai tokie pralieta jokio skirtumo, pagal ko- čį StVaipsnį Baudžiamojo Sta-* tūto mane kaltins, dėl nihiięs. Tegul jie kaltina it Ipaghl višuš straipsnius, tas nesudaro mali

žmogus,' kai gyventi šiaip šiltas Oras ir nereikalauja

Kereikėjū) nes kuomet jisai iš- įėjo iš Savo “bičiulio” Juozo ka- jjįneto buvo 14^valandų, taigi 
Iii dvieji/' valandų ijsai įgalėjo p^dafytf vižltiį kitmii savo bl^ eiti tini Jonui.Vasaros metu, ir nevalgęs, bet taip galima, nes žmogaus kūnasmaistinės šilimos. Antanas tintėjo dar 50 . centų, taigi Pienocentro užkandinėje, jisai galėjo nusipirkti, penkis stiklus pieno. Suprantama, kad tiek daug pieno jisai ir nemanė pirkti, bet vieną stiklą tai jau tikrai buvo nusistatęs išgerti, nes ketu4- rios dienos, kaip savo burnoje

COPR. 19*0, NGEOLECRAFT SERVICE. INC.
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CRA^E COAL ’CŪMPANY ' 
5332 So. LOUg Avenue 

Telefonas FORTSMOUTH
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių Įnamy, 
daug dulkių išimta Perkant $7.35
5 tonus iar daugiau .............................
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
ant 50 tonų ar daugiau tiktai ........ "

PETROLEUM CARBON COKE $0.00 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

Antanas, nors ir poniškos buvo išvaizdos, bet keturių dienų badavimas, taip jį išalkino, kad tokio skanaus pieno jisai dar niekuomet nebuvo ragavęs. Antanas prisiminė ir tuos Taikus, kada dar jisai buvo vaikas ir kada jo miestelyje buvo suorganizuotas darbininkų streikas ir kuomet jisai ėjo į artimiausią kaimą prašyti badaujantiems darbininkų kūdikiams pieno. Antanas pamanė, kad tiems vaikučiams jo atneštas pienas turi būti irgi buvo toks gardumo. Antanas pavalgė, padėkojo padavėjai už taip gardų pieną ir išėjo, nes laikrodis jau rodė 16 valandų. Niekur negaišuodamas, tiesiai nuėjo pas savo seną bičiulį, dabar žymų ir turtingą advokatą M. Nuėjo punktualiai, t. y. kaip tiktai prasidėjo priėmimas, svečių laukiamame kambaryje dar kolei kas nebuvo, todėl Antanas buvo pirmas jo klientas. Suprantama, kad Jonas, kaip geras ię.7ymus advokatas, savo kabihMą turėjo geroje vieloje ir gražiuose iiahftidše. Antanas dar kartą pasitikrino perskaity- damas emaliuotoje /lentelėje padarytus įrašus: “Advokatas Jonas M., priėmimo valandos 8—9 ir 16—18” Pamatė, kaip tiktai ir mygtuką ir nieko nelaukdamas tuojau jį spustelėjo. Duris atidarė uniformuotas šveicorius ir jį paklausė:—Ponas pas advokatą?—Taip, — atsakė Antanas.—Prašau sėstis, aš tuojau pranešiu, — paaiškino švcico-* rius.Antanas labai nustebo, pamatęs, kad taip puikiai ir pra- bangingai įrengtas jo kabinetas. Antanui net nejauku buvo sėdėti tokiame prabangingame kabinete. Nieko nepadarysi — pagalvojo Antanas, — žmogus moka gyventi... Šveicorius grėi“ tai pravėrė duris ir prašė eiti į advokato kabinetą.—Kuo galiu būti tamstai

—Ėodds'i, ka^ žymaus dienraščio esi vienas iš redaktorių ir gauni visai gerą ir žmonišką htlygihimą. Aš to dienraščio esto senas skaitytojas, taigi škai- taVi ir tavo Visus strąjp^nius. M&n rodosi, kad tu su Įishvo radikaliomis mintimis eini perdaug toli ir, žinoma, iš to nieko padoraus būti negalės, nes kiekvienas žmogus yra egoistas ir daūgiMisią jisai žiuri tiktai savo asmeniškų reikalų. Tokios gilios sočiai ekonomines reformos, kurias tu siūlai pravesti, sudarytų sąlygas, kad turtingesnis gyventojų luomas, reikėtų apdėti kokiais tai ypatingais mokesčiais iš gaunamų pajamų butų galima organizuoti valstybinio masto darbus ir duoti darbininkams darbo. Pagal ta- Vo išspausdintus Straipsnius- reikėtų taip sutvarkyti, kad žmogus per mėnesį negalėtų daugiau uždirbti, kaip du tūkstančius litų. Tokio uždarbio ge
resniam ir žmoniŠkesniam pragyvenimui tai jau permaža.—Tamstai, kaip advokatui gerai žinoma, kad didžiausias prasižengėlių nuošimtis, tai maži prasižengėliai. Tokie žmonės daro prasižengi mus tiktai todėl, kad jie neturi pastovaus darbo ir žmoniškesnio uždai-

šižengeliai dirbtų tokias darbus ir butų naudingi ir Valstybei ir visuomenei.—Na, Afttanai, tu dar tebe- g'alvoji taip, kaip šeštosios klasės gimnazistas. Rodosi, kad jau seniai baigei universiteto ir net du fakultetus, bet savo galvojime nedarai jokios pažangos. Prisimenu ir aš tuos lai- kbš, kada dar kartu gyvenome, kada sergančiai darbininko žmonai gimnazijoje darėme rinkliavą ir t.t. Mes savo padarėme, o dabar tai jau yra kiti darbais užsiiminėja. Esame jau suaugę žmonės, turime išlaikyti šeimas, apsirūpinti savo ateitimi, aš manau, kas su tokiu gimnazistišku altruizmu toli nenuvažiuosi. Turime gyventi taip, kaip gyvenimas diktuoja, bet ne kokios tai . idealistinės teorijos laikytis. Turime pažinti ir suprasti realius gyvenimo reikalavimus ir pagal jo taisykles tvarkyti ir savo gyvenimą.—Matai, bičiuli, aš taip da-mus ir patenkintas, kada žinai, kad daugelis žmonių gyvena y- patingai sunkiose sąlygose: ne* davalgę, neapsitaisę, jų vaikučiai neturi reikiamų rūbų ir maisto, jų butai rūsiuose — drėgni ir šalti ir labai daug kitokių blogybių. Tokie vaizdai stovi man akyse ir aš negaliu ramiai gyventi matydamas, kaip daugelis darbo žmonių kenčia ir kankinasi dėl pir- . miau paminėtų ir kitų negero-

bininko, kurių mes lankėme būdami gimnazistais, nešėme jai maistų, darėme rinkliavą ir jai daug pagelbėjome. Tokių nelaimingų šeimų yra ne šimtai, bet tūkstančiai. Tokias šeimas šelpti ir jomis rūpintis mano mažo uždarbio neužtenka, taigi reikėjo ieškoti kitų kelių, kaip tokiems vargšams padėti. Radikaliai bus galima padėti tiktai tuomet, kuomet valstybės valdžia vienodai rūpinsis visais krašto gyventojais, nes tiktai valstybe turi visas reikiamas priemones ir galimybes tokiems reikalingiems ir kilniems tikslams įgyvendinti. Savo straipsniuose aš ir kėliau tokias mintis, įrodinėjau, kad valstybė visais savo gyventojais turi rūpintis, nes tas darbas yra natūrali valstybės pareiga. Jeigu valstybė turi teisę mobilizuoti suaugusius sveikus vyrus, atskirti juos nuo šeimų, paimti iš darbo, tai jos pagrindinė pareiga — žiūrėti, kad tokie žmonės turėtų pakenčiamas auginimo ir auklėjimo sąlygas. Ar neteisingos mano pažiūros, ar vals- tybingas mano galvojimas.(Bus daugiau)

į'io. Taigi, jeigu organizuoti to-’ vių. Tokių šeimų, kaip to dar-
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
bj . .... ...

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ambulance;
; DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4'447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1—\ 1 • koplyčios visose
J—-J ik JbsZ esi 1 Chicagos dalyse

pažiūrėjęs. į savo klijentą klausia advokatas.—Taigi, atėjau, Jonai, tave kaip seną bičiulį aplankyti — jaaiškino Antanas.Advokatas nustebo, kad į jo <akinėtą atėjęs klijentas ėmė aip 'bičiuliškai sii juo kalbėti .r net Vardu vadinti. Toksai reiškinys jam buvo pirmas jo k-elerių metų praktikoje.—O, ką, aš matau—Antanas,vėni ir kaip čionai patekai, — idomavoši advokatas.Kaip čia tau pasakius, gyvenu kvailokai, ir, pas tave patekau labai nepaprastomis aplilvKaip thi nepaprastomis, nesuprantu, atėjai visai nonnališ- kai, kaip tiktai dabar pas mane priėmimo valandos.
No. 2411

I Vardas ir pavardė

’ Adreėta--'

i NAUJIENOS needlečraft Oept„
| 1739 S<K Halsted St, Chicago, HL

I čfa įdedu 10 centų ir prašalk atsiųsti man Pavyždj No
saugumo organų ieškomas ir jeigu kaip ...—Hm ... tai... nori turi, bu* ti' sužinoti, kaip su patimi bus, atviriau kalbant, pagal kokį straipsnį Baudžiamojo Statuto 
busi kaltinamas.
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Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave> 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. \Vestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

Klausykite tnusų radio programų Ahtradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

au POVILU SALTIMIERU.

Laidotuvių ĮDirektoriai
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P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
U......................... Ulinio.......... IIIIII

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

imi Kliu h; m m litini mm m m 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GROvehill 6142
1410 South 49th CbOrt, Cicero Phohe Cicero 2109

YARds 1415)

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street ' Phohe YARds 0781

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

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
330*7 lattiaiuca Avenue Phone YARds 4908

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOSE—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

X

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

l)r. Peter T. Brazis
PHYSICIAN and SURGEON

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu nęatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. F. Puteuckl Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brftnswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

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

Tėl. Office Wentworth 6330 
; . - Rez. Hyde Park. 3395 f

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. MauriceiKahn
4631 COUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekrtiadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkite “N-nose”
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ŽMONIJOS LIKIMASAteities įvykius dengia ne- išmirusios. Nes'•viskas, kas yra žinia. Toji nežinios tamsa yra kilęs iš dulkių, į dulkes turi storesne ir nepermatomesnė už ir pavirsti.visas paslaptingas uždangas,į Visų kitų būtybių tarpe žmo kurios dengia žmogaus darbus gus yra gražiausias žiedas, bet ir įvykius praeityje. (jo giminė jau pradeda rodytiFilosofai ir mokslininkai atoslūgį. Daugelis primityviš- daug kartų yra bandę bent kesnių žmonių giminių mums truputį pakelti šių nepermato- bežiūrint greitu tempu išmirš- mų uždangų ir įžvelgti į atei- ta, arba jau yra išmirusios, ties miglotus įvykius. Vieni kaip pav., Vidurinėje Ameri- žinonijos ateitį mato tamsių, o koje majų giminė ir Australi- kitiems ta ateitis atrodo švie- joje — tasmaniečiai. žmogus si, kaip diena, kur žmogaus' palengva netenka vieno po ki- dvasia laimi vienų pergalę po kitos.Amerikiečių geologas Brad- lejus savo pranašavimuose apie žmonijos ateitį remiasi gamtos ritmika — visų įvykių perijodiniu pasikartojimu.Su praeitimi, sako Bradley- jus, nebėra ko kita veikti, kaip tiktai jų tirti, kad butų galima daryti išvadas ateičiai. O toji praeitis rodo, kad kiekviena būtybė žemės paviršiuje nueina tam tikrų raidos ciklų —iš pradžių yra jauna, paskiau paauga, pasensta ir pagaliau grįžta atgal į žemę. Ištisos giminės ir kiltys eina tuo pačiu keliu, žemės suakmenėjusiuose sluoksniuose kiekvienas gali išskaityti, kad jau ir vėl ir gy- ir vei- žemėsžuvusios įvairių augalų vių dinastijos. Giminės sies, kurios jau kartų paviršiuje buvo neginčijamomis valdovėmis, viena po kitos

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

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

šaukite Lafayette 3138, arba
• atvažiuokite3970 ARCHER AVENUE

Joe Bagdon

fes

to savo galių. Jo akys nebemato taip gerai, kaip senovėje. Jo klausa nebėra tokia aštri, kaip seniau. Žmogaus nosį galima vadinti beveik nebereikalingu gumbu veido viduryje, kuri nebevaidina jokio didesnio vaidmens žmogaus gyvenime.Ir jo rankos kas kart darosi (šimtmečio galo. Tautoms, ku- silpnesnės, o dantys darosi rioms šis dauginimosi ir veisi- tikru nemalonumų šaltinių ir mOsi instinktas pradeda iHa- apsunkinimu, nes jie nuolat žėti, jau laikas tai sustabdyti, serga.Savo dvasine jėga žmogus tų tarpe. Molinos instinktas, dar ilgai kovos su tomis ga-, kuris nervų raidos istorijoje liomis, kurios veda į išsigimimų. Nors karai įaį vėlai, žmoguje įgijo savo ir ligos naikina žmonijų, bet skaisčiausių išvaizdų. Visuo- žmogus dabar dauginasi daug meninis instinktas, paskutinis greičiau, negu bet kuris kitas visų žmogaus įsigytų instin- žinduolis gyvis. Žmogaus vai-,ktų, yra pagrindas, kuriuo rokai yra visų silpniausi iš visų miasi visa žmogaus kultūra, naujagimių žemeje, bet labai rūpestinga ir išmintinga prie- ir didelė savo klišiems sil- išaugti ir sugebėji-

.\ A CJIENU-ACME TplephotoNEW YORK. — Wendell Willkie, republikonų nominalas į prezidentus, kalbasi su reporteriais prieš išvykstant į Coloradų atostogauti prieš pradedant kam panijų.tų iš šio pasaulio. Jei šis instinktas staiga pražūtų — žmonija neišgyventų net iki šio
kad neprarastų vietos kitų tau Molinos instinktas,jį silpnina ir J gyvoms būtybėms pasirodė la-

Žmogaus giminė tęsia Brad- lejus, nugrims nežinomybėn, bet žymiai kitaip, negu visos kitos žemės paviršiuje gyvenusios giminės, žmogus yra apdovanotas sugebėjimu suprasti J1-|tas jėgas, kurios raidos eigoje nailJŲ veda jį prieš išsigimimų. Kaip tik tat įgalius žmogų kurį laikų susitarti su tomis naikinančiomis jėgomis, Tfet nugalėti jų jis vis dėlto neįstengs.Milžiniškieji ropliai dinozaurai ir panašus į vėžius trilobitai žemėje gyveno nepalyginamai ilgesnį laikų, negu žmogus. Savo gyvenimo metu jie pasiekė aukščiausio išsivystymo laipsnį, lyginant juos su ‘kitomis gyvomis būtybėmis Žmonių giminę palaiko ir tuo metu, Hr buvo užėmę žc- saugo sveiki instinktai, ku- mės valdovų padėtį. Bet, kokie riuos žmogus paveldėjo iš sa- jie buvo galingi savo žydėji- vo senųjų protėvių. Visų ins- mo metu, tokie pat silpni jie linktų priešakyje yra savisau- pasitraukė iš gyvenimo scenos, gos ir dauginimosi instiktai. Į kai išmušė likimo knygoje pa- Jei dauginimosi instinktas rašytoji valanda. Likimo vėjas pradėtų dingti žmonių giminėje, aišku, žmogus greitai ding-

"‘ELTOS” PRANEŠI
MAI IŠ LIETUVOSKAUNAS — Apie naująsias nuolaikas Lietuvoje spaudoje pilna įspūdžių iš krašto ir į- vairiausių provincijos miestų ir kampelių. Visuose pranešimuose ir korespondencijose reiškiamas didelis džiaugsmas nusikračius nebepakenčiamo režimo bei didelis pasiryžimas difbti naujai, darbo žmonių Lietuvai. Taip gi iš įvairiausių vietų skelbiamos korespondencijos vaizduoja gyventojų pasitenkinimų Raudonosios armijos karių drausmingumu, korektiškumu ir mandagumu.Pavyzdžiui, “Liet. Aide” iš

| visiškai klaidingai informuojamas. — Jau kelios dienos, I kaip miestas liko be burmistro. Mat tyivęs burmistras Tadas Chadakauskas, Smetonienės brolis, kartu su “tautos vadu” pabėgo. ‘Liet, žinios” praneša, kad padarius prieš kurį laikų Panevėžio savivaldybėje reviziją, buvo rasta, kad burm. Cha- , dakauskąs neteisėtai paėmęs 30,000 litų. Valst. kontroles revizoriai visus revizijos duomenis buvo perdavę Valst. koii- trolieriui šakeniui, kad Cha- dakauskui ši pinigų suma butų išskaityta, bet Šakenis bylų padėjęs stalčiuje ir nedavę^ jai eigos.VILNIUS. — Uždaryti du lenkų kalba ėję laikraščiai “No- we Slowo” ir “Kurjer Wilens- ki”. Pastarasis už nelojalumų ir kiršinimų dar gavo 3,000 litų arba 3 mėnesių kalėjimo bausmę.Vilniečiai su dideliu pasitenkinimu. priėmė m misterių Ged- vilos ir Mickio per radio pasakytas kalbas. Visose srityse Vilniuje darbas vyksta normaliai, be jokių susitrukdyinų. Ūkininkai į rinkų veža jvairių prekių o krautuvėse jų pilnos lentynos.Rytų Lietuvoje dirba per 1,- 000 darbininkų miškuose. Dabar ieškoma priemonių pagerinti jų darbo sųlygas ir dar padidinti dirbančiųjų miškuose skaičių.Prieš pat vyriausybės pasikeitimų buvo numatyta likviduoti dalį Vilniaus ligoninių ir sumažinti jų tarnautojų skaičių. Dabar ligoninių mažinimas sustabdytas, o atleistiems tar-

SKOLINAM ant J S] 
MORGIČIU
Safely Dėžulės nuo S2.00 i metus.
Rašome Insurance Visokios Ru- d 
šios- R E. Palarnaujam prie pir- 
k ir.o ir pardavimo namu, Par-j 

duodam Money Orderius. .' ’
Nota r y Public—-Modernas Ofisas1

SURYS—DOODYm?

ANTONISĘN,
3252 SO. HALiSTED Mį 

Tel. CALume^ 2520.

žiūra, kaipmeilė, kurių žmogus dikiui rodo, padeda pniems sutvėrimams įgyti jėgų. Žmogausmas prisitaikinti prie aplinkybių, jo iki šiol nepralenktas dvasios aštrumas ir iš- 1 radėjo talentas dar ilgai už- , tęs žmonių giminės mirtį.Ir vis dėlto, sako Bradlejus, žmoguje jau matyti irimo žymės. Mums nėra nė menkiausio pagrindo galvoti, kad j žmogaus kūnas galėtų laliau I vystytis teigiama kryptimi. To mes galime laukti tik iš jo dvasios, iš jos smegenų.

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

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš $360,000.00
Dabar Mokame 3l/^% Už Pa
dėtus Pinigu?. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.
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—~ - And-------------------LOAN ASSOCIATION oF Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE
Tet VIRginia 1141
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DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

MONEY-BACK^-
GUARANTEE OF/į
SATISFACTION M fTRIIK 

TRADt MARK RtCUTtRIO ■■ į 
fa/\eTeeth"4.

•PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS PLEITOS.
G. P. Johnson, Pres.

•BE
♦ DALI-

DAROME DANTIS TIK laisnfuotam ir 
regiatruotam dentlatui užaaklua arba 
jo ImprMljų receptą gavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebualt 100% patenkinti, užtikri
name, kad atgausite klekveną centą. 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS l 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

FLEITAS
1 denoa patarnavimas. Galima moky
tis mėnesiais. SUTAUPYK puse ■r 
DAUGIAU mustf laboratoriją, Pa
sauly Didžiausią Dantim Fleitą Dir
bėją darbo pleltą. ATEIKIT ŠIANDIE I

A. A. A. DENTAL LABORATORIES, INC.
kaadlen Iki O. antrad. Ir Offlo^l 1555 MILWAUKEK AVt Phon» Arm, 5850 
ketvirtad. vakaro iki 1. 202 50. STATE STREET, Phon* Har.9559

Panevėžio rašoma: Panevėžio miesto ir apylinkės gyventojai labai keikia, kai sužinojo* kad “tautos vadas” išdūmė iš Lietuvos. Su džiaugsmo ašaromis kabino jo biustus ir paveikslus nuo sienų ir metė į geležies laužų arba šiukšlių dėžes. Kitų dienų pradžios mokyklų mokiniai su įvairiais geležgaliais atnešė ir buvusio “tautos vado” biustus. Visuomenė džiaugiasi nauja Liaudies vyriausybe. — Per Panevėžio miestų kelias dienas žygiavo musų bičiulių Raudonosios armijos kariai. Žmonės stebėjosi jų drausmingumu ir korektiškumu. Dabar visiems pasi-> darė aišku, kad musų kraštas nautojams pranešta, kad jie ga- apie raudonųjų armijų buvo lės grįžti į savo tarnybas.miestus, sportų, turizmų ir j naujųjų laikų maisto reformas. Visa tai į tautų kultūras! įnešė naujų gyvenimo džiaugsmų ir pagyvėjimų.keliai gali pasikeisti tautose, I. kurios eina žmonijos priešą-' kyje, bet pačios žmonijos, bent j numatomoje ateityje, dar nie- m kas neįstengs sunaikinti. Bšitaip šviesiai apie žmonių B ateitį pasisako .ųpglų astrono- S mas Džinsas. Jo apskaičiavi- Jj mu, gyvybė žemės paviršiuje B dar galės išbūti ištisų bilijonų S metų. Kadangi ligšiolinės gy-1 H vybės amžius yra maždaug g tūkstantis milijonų metų, tai § gyvybei gyventi lieka

Likimo

dar laiko, sakoturint vienų milijonų metų, tai žmonija ateityje dar galės gyventi milijonų kartų ilgiau.Džinsas sako, kad prieš mus atsiveria beveik begalinės galimybės ir viltys. Mes gyvename dar tik pačioje žmogaus gyvenimo pradžioje. Mes esame įėję į gyvenimų tik vos vos gyvenimo aušrelei auštant, d prieš mus dar tebėra ilga ir graži diena. Musų tolimieji į- pėdiniai, jei jie iš savo ilgo amžiaus antrojo galo pažvelgs atgal, musų dabartinį laikmetį laikys pasaulio istorijos miglotuoju rytu. Dabarties žmonės jiems atrodys lyg šešėliai, kurie supa didvyrių pavidalus, kurie veržiasi pirmyn pro nežinios, klaidų ir įtarinėjimų prietarų tamsumas, kad surasti tiesų, suvaldytų gamtos je^ gas ir tobulintų gyvenimų, kuris yra žmogaus vertas. Mus dar perdaug supa ryto miglos, kad mes galėtume suprasti, kokį gyvenimų matys musų palikuonys, kaip bus jau išaušusi diena. Vis dėlto mes nujaučiame, kad tada žmogaus žinojimas bus daug didesnis, negu dabar. Bus nugalėtos ligos, o gal būt ir mirtis ,o žmogaus gyvenimas bus nepalyginamai geriau įrengtas.Bet Džinsas sako, kad kiekvienas iš musų yra atsakingas . dėl žmonijos tolimesnio liki*

žemėje vis tebepučia ta pačia kryptimi, bet žmogus yra pirmasis jurininkas likimo juroje, kuriam leista pačiam valdyti vairų ir plaukti jo norima kryptimi. Ir vis dėlto jis, pagaliau, turės sustoti prie to paties kranto, kur sustojo nesuskaitomos giminės, gyvenusios prieš jį.Bet Bradlejaus liūdnus pra- našavirhus kiti mokslininkai nuginčyja. Jie sako nesu pagrindo žmogų laikyti tokių padaru, kuris eina į degeneracijų ir išnykimų. Visi pojūčiai nėra vienodai gerai išvystyti nė vienam gyviui. Jei šuo visų labiausia naudojasi uosle, kuri yra labiausia išsivysčiusi, katė — savo nepaprastomis akimis, tai žmogui visų stipriausias yra jo protas, kuris kiekvienu momentu jam padeda. Protas kaip tik labai gausiai atsveria akių, uoslės, ausų ir kitų pojūčių aštrumo trukumą. Kaip tik dėl to nepaprastai išlavėjusio proto žmogus yrą užėmęs valdovo padėtį žemėje.Nėra pagrįstas taip pat manymas, kad žmogus netenka fizinės jėgos. Sportininkai gerai žino, kad musų laikais yra sumušti visi senųjų kultūrų pasiekti rekordai. Stipresnis traukimas grįžti atgal prie gamtos vis labiau padidina į mo, nes mes esam tie, kurie žmogaus jėgą ir pakeičia jo.projektuojam ir dedam pagrin gyvenimo būdą, o taip pat ir j dus tai neįsivaizduojamai il- maistą. Prisiminkime tik sodų gai žmonijos ateičiai.

Duodam Paskolas ant
.'K . , ’ ■ . ;• ’

1 -mųMorgičių
Chicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 

pataisymui ir statymui naujų namųMOKAME
Dividendų už padėtus pinigus

• 1 . ’ ■ j

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

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

'H

2202 West 
Federal Savings CermakRd. 
AND LOAN ASSOCIATION ttt

OF CHICAGO CHICAGO, 1LL.

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. 
Serędoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

x Naujienų 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 INDELIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

S

ANNEX
3417-21 S. Halsted St

Liepos Mėnesio

Išpardavimas

_?-10

Jos. F. Sudrik

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAI
WCFL 970 k. nedėlios vakare 
9 valandą
WAAF 920 k. nedėliomis 5:30 p.
m. International Potpourri

Furnitūra House
3409-11 So. Halsted St

Tel. Yards 3088
Krautuvė su Mėlynu Frontu

SUDRIK

Sumažintos Kainos ant Elektri- 
kinių L'daunių. Westinghouse, 
Morge, Philco, General Electric, 

Crosley po

*99.50
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

»

Aliejiniai Pečiąi Perkant Dabar 
Sutaupysite $50. Verti $95.00 už

*49.50

w

Naujos Skalbyklos Labai Lengvai 
Skalbia Drapanas. Sutaupysite 
$30.00 ant Naujos Thor, Maytag, 

General Electric Skalbyklos
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Vadinasi, Hitlerio agentai jau pradėjo smalą virti. 
Jie turi tiek nachališkumo ir akiplėšiškumo, kad net d^įs-* 
ta kištis į Amerikos kontinento vidujinius reikalus.

Keturiolika bilijoną

Skandalingai pažeista 
lenko grafo garbė!!!

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

“Ugnies Krikštas”
Washingtone kai kuriems atstovų buto nariams ir 

šiaip parinktiems asmenims buvo parodytas nacių fil
mas, vaizduojąs karą Lenkijoje. Europoje tas filmas yra 
žinomas kaipo “Ugnies Krikštas”.

Laikraščių pranešimais, pakvietimus filmo pasižiū
rėti išsiuntinėjęs atstovų buto narys Ross A. Cbllins.

Dėlei to įvykio kilo skandalas. Kai kurie atstovų bu
to nariai nori žinoti, kokiais sumetimais tas teroro ku
pinas filmas buvo rodomas. Nužiūrima, kad čia slepiasi 
aiški propaganda, juo labiau, kad filmą buvo galima gau
ti tik iš nacių vyriausybės atstovų.

Ryšium sti tuo įvykiu bus pravartu prisiminti, jog 
maždaug panašus dalykas atsitiko ir Norvegijos sostinė
je Oslo prieš pat nacių invaziją. Nacių atstovybė pakvie
tė parinktus norvegų aukštus pareigūnus pasižiūrėti 
“Ugnies Krikšto”. Tikslas buvo visai aiškus: įskiepyti' 
norvegams siaubingą baimę. Vadinasi, žiūrėkite, kas su 
jūsų kraštu atsitiks, jei jus drįsite priešintis.

Ar šiuo atveju naciai bando panašiai gąsdinti Ame
riką, — sunku pasakyti. Visai galimas daiktas, kad “Ug
nies Krikšto” rodymas gali pagimdyti he baimę, bet dar 
didesnį pasiryžimą sustiprinti krašto apsaugą, kad čia 
negalėtų atsitikti to, kas atsitiko Lenkijoje.

Dabar apie patį filmą. Bertram, kuris tą filmą pa
gamino, štai kaip entuziastiškai kalba:

“Aš niekuomet neužmiršiu tų valandų, kai mes 
skridome viršuje mūšio lauko prie Bzuros ir stebė
jome desperatiškas lenkų kareivių pastangas išsigel
bėti, kai jų tarpe, kokių dvidešimt mylių plote, eks- 
pliodavo bombos. Buvo jau vakaras. Prasidėjo sute
mos, kuriose matėsi eksplioduojančių bombų ir de
gančių fabrikų bei fortų liepsnos. Mes filmavome, 
kol visiškai sutemo ir kol dar matėsi gęstančios gais
ro liepsnos. Tai buvo stebėtinas Vaizdas. Aš esu tik-* 
ras, kad nė vienas lenkų kareivis neištruko gyvas.”
Tai štai ką vaizduoja “Ugnies Krikštas”, kurį nacių 

spauda giria kaipo “kulturinį dokumentą ir didelės' isto
rinės reikšmės paveikslą”*

Prezidentas Roosėveltas ir vėl kreipėsi į kongresą, 
kad paskirtų krašto apsaugos sustiprinimui haują prie
dą iš $4,848,171,957.

Netrukus bendra suma, kuri numatoma išleisti Ame* 
rikofe apsaugai, pasieks keturiolika bilijonų dolerių.

Niekuomet Amerikos istorijoje nebuvo skiriamos to
kios milžiniškos sumos karo reikalams. Ir tiems paskyri
mams beveik jokios opozicijos nėra*

kodėl taip?
Atsakymas paprastas: Amerika vis labiau ir labiau 

pradeda įsitikintų jog ji turi būti pakankamai pajėgi, 
kad nesusilauktų tokio likimo, kokio susilaukė Europa.

Taigi Hitlerio siautimas Europoje labai Skaudžiai 
palietė kiekvieną Amerikos gyventoją. Tiksliau sakant, 
kiekvieno gyventojo kišenę. Keturiolika bilijonų dolerių, 
kurie bus išleisti karo reikalams, juk bus iš žmonių su
rinkti.

Akivaizdoje šių faktų kalbėti apie Amerikos ižolia- 
čiją yba nesąmonė. Amerika tūkstančiais siūlų yra susi
rišusi su Europa ir su kitais kontinentais. Kiekvienas 
stambesnis įvykis, nežiūrint, kur jis neatsitiktų, neišven
giamai paliečia ir Ameriką. *■

JAUNIMAS Iii KON- 
SKRIPCIJA

Ieško kaltininkų
Franci ja dabar pergyvena tragediją. Ji nuo galingi^ 

Hitlerio smūgių suklupo, ir priversta buvo maldauti tai
kos.

Per eilę metų buvo skelbiama, jog franeuzų armija 
yra geriausia Europoje, o Maginot linijos fortai sulai
kys ir smarkiausius vokiečių puolimus.

Bet Štai per kelias savaites naciai sudaužė fortus ir 
sutriuškino armiją, kuri buvo garsinama kaipo geriausia.

Dabar franeužuš apėmė kažkokia desperacija. Susi
rinkę atstovų buto ir senato nariai vieni kitus kaltina 
dėl karo pralaimėjimo. Yra aiški kaltė, tad dabar nori
ma Surasti kaltininkai.

Bet tenka labai abejoti, kad tikrieji kaltininkai bus 
surasti ir nubausti už savo kriminalį apsileidimą ir ne
apdairumą. Greičiausiai bus parinkti keli “atleidimo 
ožiai’\ o Vyriausieji kaltininkai ne tik išliks nenubausti, 
bet totalinės Franci jos politikoje ir Vėl vaidins Svarbu 
vaidmenį.

. Prieš kėlias dienas baigėsi A- 
mėrikos Jaunimo Kongreso su
važiavimas, kuris ne ' tik pa
smerkė konskripciją (verstiną 
militarinę tarnybą), bet ir kraš
to apsaugos programą pavadi
no šio krašto “hitlerinimu”.

Amerikos viešosios opinijos 
institutas, kuriam vadovauja 
Dr. George Gallup, surinko da
vinius apie Ąmerikos/jaunuolių 
nusistatymą .militarmčs tdrny* 
bds atžvilgių.. Tie daviniai rodo, 
jog, bendrai imant, daugumas 
jaunuolių militarinei tarnybai 
pritaria. O tai reiškia, jog kon
gresas, į kurio vadovybę įsibrio- 
vė komunistinis elementas, nė
ra Amerikos jaunuolių nusista
tymo reiškėjas.

Kalbamo instituto suformu
luotas klausimas, į kurį turėjo 
jaunuoliai atsakyti,, buvo toks:

“Ar jus manote, kad kiek
vienas fiziniai tinkąs jaunuo
lis, sulaukęs 20 metų am
žiaus, turėtų vienus metus 
tarnauti armijoje arba laiVys 
ne?”
Iš apklausinėtų jatuitlOlių 52 

nuošimčiai į kladsiiną atsakė 
teigiamai, o 48 nuošimčiai pasi
sakė prieš verstiną militarinę 
tarnybą.

Įdomtis buVO ir tarnybos pa
sirinkimas. Pasirodo, kad jau
nuoliai labui linkę į aviaciją: 
34 nuošimčiai jų norėtų tar
nauti karo aviacijoje.

no įmonių pelno. Šiems me
tams biudžeto pajamos nuo 
gryno įmonių pelno sudaro 
18,600,001),000 rublių, t. y. 
12.3%, tuo tarpu 1938 m. šis 
mokestis sudarė 8.3%. To
liau, iš valstybes paskoIųJau- 
kiama 12 bilijonų rublių.

“Stambios išlaidos, 57.1 
■J 

bilijono, skiriamos žemės u 
kini kelti, pramonei skatinti 
ir transportui gerinti; Pažy
mėtina, kad žemes ūkio me- 
chanižacijj-p skiriama 8 bili3 
jonai ruplių, švietimo, Svei
katos ir kitiems kultutos reb 
kalams skiriama 42.3 bilijo
no rublių. Krašto apsaugos 
reikalams numatyta išleist)

1t I i 4 -»«i t I { i t )»

Taigi, kaip matyti, apsaugai 
arba karo * Veikalams Sovietų 
Sąjunga per šiuos metus išleis 
daugiau nei vieną trečdalį visų 
savo pajamų. Per paskutinius 
penkerius metus karo reikalams 
sovietai jau išleido beveik 14 
bilijonų dolerių* Vadinasi tiek, 
kiek dabar planuoja išleisti 
Jungtinės Valstijos.

Nėra abejonės, kad tės išlai
dos karti Veikalams sudaro la
bai sunkią naštą Rusijos žmo
nėms, kurių pajautos yta daug 
mažešnešj negu AincrikbS žmo
nių.

(Tęsinys)
Toks tokį pažibo ir į svečius 

pavadino!
Teisine grafas tylėjo, tik kal

bėjo jo advokatas, žinoma ad
vokatas netiesioginiai lyg ir 
mėgino įrodyti, kad Čia turima 
reikalas ne su bet kokiu pilie
čiu, bet su grafU! Tik pamany
kite!

Bet teisėjas, tasai Lietuvos 
laukų vaikds, jokių tradicijų 
nežinąs, Lietuvos juodžemio 
padaras, artojo sunūs ponas 
Ambraziejus trumpai ir drūtai 
pareiškė:

—Prieš mus sėdi kaltinama
sis, bet ne grafas, Lietuvos įsta
tymais Visokie lūoniai ir tų luo
mų privilegijos panaikintos, ši
tai advokatas privalo žihoti!!!

Teismo žiurovUs pagavo link
sma nuotaika'

Tik pamanykite, keturis šim
tus mėtų grafas didžiavosi sa
vo titulu, naudojosi Visokiomis 
lengvatomsi, niekas jo nedrįso 
kontroliuoti, anot jo koks šim
tas metų, kaip jisai traukiniais 
Važinėja ir Įlinkam ir niekuo
met bilietų nerodė, tai yra ne
sidavė kontroliuojamas ne tik 
jis, bėt panašiai jo tėvų tėvai 
blgėSi ir štai LietUVOs artojaus 
sūnūs visas tas tradicijas sulau
žo, grafo gral’U nepripažįsta!!!

Juk tai skandalas!
Teisėjas rimtas, liie šypt!
Teismas eina!
Lietuvos teismas taria saVo 

žodį! Pdnaš grafas Sėdi, kaip 
pelė po šlūota, jūnta, kad čia 
ne juokai krečiami! Jei galė
tum bėgtum, bet kur? Jei galė
tum Skųstumies, bėt kam?

Likimas! . -
Tai ne Vien tik grafo Tiške

vičiaus likimas, bet tai visos 
bajoriškos Lenkijos likimas!

Atėjo artojų Lietuva!
Ir štai artojaus SUnUš, polici

jos valdininkas stoja liudinin
ku. Jo lupomis kalbėjo šimtme
čiai! Tie šimtmečiai, kuriais lie
tuvių tauta bUVp Skriaudžiama, 
niekinama, špiUudoma, naiki
nama, žudoma, tokių grafų 
spardoma! Taip, tasai liudinin
kas, artojaus Sudus patvirtina, 
kad'lėnkAS grafas tyčiojosi iš 
lietuvių tautos, jos kalbą cha
mų kalba vadino, jisai liet Veik
smu kosėsi Lietuvos tarnautoją

“ELTOŠ” PRANEŠI
MAI Iš LIETUVOS

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
BIUDŽETAS

Jau verda smala
Liepos 20 d. Havanoje, Rubos sostinėję, prasidės 

Pan-Aihferikos konferencija. Toje konferencijoje daly
vaus dvidešimt Vieiibs Amerikos kohtinento respublikos 
atstovai.

Kiek numatoma, vienas svarbiausių konferencijos 
punktų bus sudarymas vieningo fronto prieš agresijų. 
Kitas labai svarbus dalykas — tai bandymas pašalint 
kliūtis, kurios iki šiol trukdė šio kontinento respublikoms 
sudaryti glaudesnius rjfšius prekybos srityje.

Ir štai nacių atstovas ceritralinės Amerikos respu
blikoms, Dr. Otto Reinebeck, jau pasiuntė tų respublikų 
vyriausybėms savo rųšies notas, kad jos priešintųsi vie
ningam frontui ir nepritartų jokiems sumanymams, ku
rie tiesiogiu ar netiesiogiu budU butų nukreipti prieš Vo
kietijos interesus.

Šių metų Sovietų Sąjuhgos 
Biudžetas Siekia 183,900,006,000 
rublių. Štai iš ko, kaip ra^o vie- 
haš lUikfdštis, susidaro paja
mos ir išlaidos:

“Svarbiausią pajamų Šalti
nį, 106.6 bilijono, sudalo 
apyvartos mokesčio pajamos. 
Kadangi ŠSSR Visas prfekių 
paskirstymas yra valstybės 
rankose, tai apyvartos mo
kestį lengva paimti nuo par
duodamųjų prekių ir gami* 
nių. Apyvartos mokestį, kaip 
netiesioginį, uždedamą ant 
ptekių, moka kiekvienas, kas 
ką nors perka ir suvartoja. 
Nors šis mokestis yra tUo 
tarpu pagrindinis ir pirmaei
lis biudžeto pajamų šaltinis, 
bet jis kasmet mažėją, hiątt 
augaht/ krašto gamybiniam 
pajėgumui, to mokesčio her
mos mažėja. Mažėjant apy
vartos mokesčiams, lygiagre^ 
čiai didėja pajafnėš nUo gty-

KAtiNAS.-^T-Savivaidybių de
partamento ditekloriuš V. kny- 
Va paragino visas apskričių val
dybas ir pirmaeilių miestų bur
mistrus nedelsiant priimti rei
kiamus nutarimus, kad visos 
gatvės, aikštės ir įvairus pasta
tai, kUfiė yrą pavadinti Antano 
SmetOnOs Vardu, hutų pakeisti 
kitais vardais.

Savivaldybes paragintos A. 
Smetonos portretus, biustus, 
pafęljetus pašalinti iš SaVo į- 
staigų ar mokyklų. Metalinius, 
biustus ir bareljefus, kaip me
talo laužą, savivaldybės per
duoda vietos Ginkluotoms kra
što Pajėgoms Remti Komite
tams. Iš to laužo bus gamina
mi ginklai krašto laisvei ginti.

KAUNAS — Išbrauktas iš 
kariuomenes Vytauto b. Auk
štosios Karo Mokyklos lekto
rius gem št. pulk. Aloizas Va- 
liušis, Smetonaites vyras, ku- 
Tį Smetonos šeima paėmusi iš 
ligoninės po sunkios gerklės 
operacijos birželio 15 d. išsi
vežė į užsieni,. — Patirta, kad 
j užsienius pabėgo ir genero
las Plechavičius.

ibėgo ir genero-

“ELTOS” PRANEŠI
MAI Iš LIETUVOS

Visas Vilnius tą dieną tik ir 
kalbėjo apie pono grafo Tiške
vičiaus bylą! Tą dieną aš ska
niai suvalgiau pietus. Virškini
mo organai 'tikrai veikė pui
kiai !

Tą dieną aš linksmas grįžau 
į Kauną! Tą dieną pajutau, kad 
lietuvis grafams nenusilenkia. 
Tą dieną aš supratau, kad ir 
mažas geležinkelio sargas nors 
ir ministru pirmininku grąsina- 
mas moka apginti savo garbę ir 
kartu Lietuvos respublikos gar
bę! Tą dieną aš pajutau, kad 
Lietuvoje grafai tik pajuokimo 
likutis, o šiaip jie gyvenime jau 
bereikšmiai, tai tik prie tuščio 
daikto užsilikęs nudulkėjęs, su
vytęs, bereikšmis papuošalas!

Tą dieną až didžiavaus Lie
tuvos respublikos savarankiu 
teismu! Ir grįžtant traukinyje 
keleiviai kalbėjo tik apie grafo 
Tiškevičiaus bylą. Kalbėjo ir

Tai bu vo linksma
dieną turbūt
vieną virškinimo organai
sklandžiai veikė! Tai

kelionė.
ne tik pas

mane 
labai 
skandalingai buvo pažeista gra
fo garbė! Lietuvos artojaus sū
nūs gilia vaga aria šimtmečiais 
pudymu gulėjusią dirvą! Didi 
garbė tenka Vilniaus apylinkės 
teismui!

Jau išlipus iš traukinio Kau
ne vienas senyvas teismo dar
buotojas štai ką man pasakė:

—O koks aš bučiau buvęs 
laimingas jei man tą bylą bu

KAUNAS — Vaistinėj lie-

tą užima rusų autorių knygos, 
kurios visuomenėje yra pla
čiai išpopuliarėjusios. Vien lik 
kooperatinė knygų leidykla 
Spaudos Fondas pastaraisiais 
laikais išleido per 40 pavadini
mų, apie 50 tomų rusų veikalų 
vertimų, suaugusiems ir jauni- 
muiy o taip pat kelias origina
lias knygas, vienokiu ar kito
kiu budu liečiančias rusų kul
tūrą, gyvenimą ir gamtą.

Ligi šiol išleisti beletristikos 
veikalai: V. Katajevo “Baltuo
ja burės tolumoje”, t Ilfo ir 
Eug. Petrovo “Dvylika kėdžių”, 
tų pačių autorių “Vienaaukš
tė Amerika”, Al. Tolstojaus 
“Petras Pirmasis”, 3 tomai, M. 
Gorkio “Italijos vaizdai”, apy
sakos, N. Gogolio ‘Mirusios 
sielos””, ZošČenkos “Paskuti
nis ponas”, A. Čechovo apysa
kos “Palata Nr. 6”, F. M. Dos
tojevskio “Lošėjas“, V. Koro- 
lenkos “Baisioji naktis” ir 
“Makaro sapnas“, A. Kūprino 
‘Sulamita“, N. Noskovo “Ma
žasis kapralas“, D. S. Merež- 
kovskio “Gruodžio 14“, I.
genevo “Pirmoji meilė”, apy
sakos ir V. Vinogradovo 
gailinio gyvenimas“.

Rusų autorių knygų vertiniai 
jaunimui ir vaikams: K- Ču- 
kovskio “Linipopo“, S .Mar- 
šako “Paštas“, M. Iljino ‘‘Ke
lionė po kambarį” ir “Kuri 
dabar valanda?“, AL IviČo “Iš
radėjų nuotykiai”, M- Bron- 
šleino “Saulės medžiaga“, V. 
Bianki “Mano paukščiai“, ‘Kas 
kuo gieda” ir “Skruzdės nuo
tykiai“, A. Čechovo “Kaštone”, 
N. Smirnovo “Kaip meškiukas 
didelis užaugo“, V. Durovo 
“Mano žvėrys“, L. Tolstojaus 
‘Pasakos“, Mainin-Sibiriuko 
“Laimutės pasakos“ ir dar ke
lios knygos.

Tur-

dar prieš didįjį karą Vilniuje 
gyvenau, ar galėjau tuomet aš 
galvoti, kad štai Lietuvos res
publikos vardu Vilniuje, o ne 
kur kitur, grafas bus teisiamas 
už lietuvių tautos įžeidimą!

—Sapnai, sapnai auksiniai 
sapnai, bet ūe, tai ne sapnas, 
lai tikrove!

To teisino darbuotoj aus gal
vą puošė sidabriniai plaukai, o 
jo akys žibėjo, spindėjo kaip 
jaunuolio! Vistaspats

V—2U—40.

Pa-

Rimtai kalba litidiiiihkas. Vi
si sušinnkUsieji teš bylos pa- 
klaiisyti kvapą Sulaikę kiaušo, 
bet dyvų dyVai — keršto, kerš
to nematyti, tik Visi šypsos. 
Šypsos, tarytum čid kaltinamų
jų kėdėje ne grdfaš Sėdi, o iš 
Oifko atvestas klaūnūš, juokda
rys.

Ir lo liudininko parodyme, 
jokio keršto žymių. Kdllla rim
ta, gražiai argumentuota!

—Kadangi, kaltinamasis TiŠ* 
kcvičtUs įžeide lietuvių tautą ir 
LtetuVOš valstybės tarnaūtOją, 
tki ši byla iš ėsfriės turi būti 
šVarštoma Apėliacinių RUnių! 
VytUčiai tai jau žymiai blo
giau. Apeliaciniai Pumai ponui

kalėti ir net... jo dvarus kon
fiskuoti, iiOi’s ir šiaip jau jie 
parčciiūoU nužiūrėti, tai yra 
tiems “chamams” išdalinti. At- 
tOjaUs sūnus, žino ką jisai da
ro, jo sVeikas protas ir nesu
darkytas instinktas pasako, 
kaip lietuviui savo garbę pride
ra ginti. Teismas eina! Prašau 
stoti!

—Lietuvos respublikos var
du Skelbiu, kad Tiškevičiaus 
byla nutraukiama apylinkės tei
smo svarstyti ir ji perduodama 
Apėličainiams Bumams, nes nu- 
šikaltimo žymes tokios, kad ji 
iš priguhhybės priklauso Ape
liaciniams Bumams!

Tėishie įsigali minulei tyla, o 
paskui, paskui pasipila gardus

Uždraudė parduoti 
serus Rusijai

BUCHAREŠT, Rumunija, lie
pos 10. — Rumunijoj Svetim
šalių kompanijos kontroliuoja 
daugelį įmohių. TroČiadtenį vy
riausybė išleido patvarkymą, 
kuris uždraudžia parduoti sa
kytų kompanijų šorus arba 
juos pervesti , kitoms šalims. 
Šėtai, sako patvarkymas, gali 
būti parduodami tik Rumuni
joj-

Įsakytais išleistas ryšium su 
pranešimais, kad anglų kom
panijos kėtiha parduoti Rusi
jai $100,000,000 vertės aliejaus 
pramonės Rumunijoj Šėrų.

KAUNAS. — žemės Ūkio Mi
nisterijos generalinis sekreto
rius Juozas Skaisgiris nuo bir
želio 25 d. atleistas iš einamų 
pareigų. Į jo vietą nuo tos die
nos skiriamas inž. Povilas Šklė
rius. Nuo tos pat dienos atleis
tas į pensiją Miškų departa
mento direktorius Antanas Ru- 
kuiža; jo vieton skiriamas rcf. 
Antanas K vedoms.

Nuo birželio 21 d., jo paties 
prašymu, atleistas iš pareigų 
Teisingumo ministerijos genč
iai. sekretorius Antanas Drc- 
vinskis ir kalėjimų direktorius 
Antanas Diržys.

ZARASAI — Daugumai zara
siečių dar pirmų kartą teko 
pamatyti musų prieteliškos SS

ventojai nepaprastai gėrisi ka
rių mandagumu ir džentelme
nišku jų su gyventojais apsi
ėjimu.

i®

MOS

{-j-

WASHINGTONAS.
NAUJIENŲ-ACME Telepholo 
is karo sekretorius,

Stimson, priima priesaiką. Va
kar jis pradėjo eiti palteigas. Priesaiką duoda Pefrcy E. 
Nelson, žiuri prez. Roosevelt'as-
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KAS NEBOTU, KAS NEATSITIKTU, 0 TIE 
ATEIVIAI TAI VISUOMET KALTI

Bet Ne Jie Pavojingi; Pavojingas 
“Vadizmas”

Amerikoje, kaip tik kokią 
sunkesnę problemą reikia rišti, 
tuojaus bandoma visą atsako
mybę suversti ateiviams. Pa
vyzdžiui, už bedarbę — atei
viai kalti. Tuojaus visi geri 
patriotai susirūpino uždaryti 
Amerikos duris ateiviams.

Už žmogvagis, butlegerius ir 
visokius “Čizleriūs” itgi atei
viams bėda. Pagalios, dabar, 
galbūt, atėjo sunkiausios 
landos, ateiviams, nes visi 
piliečiai turės registruotis, 
rėš pirštus prispausti ant 
pieros. O kas blogiausia, 
būt atleidžiami iš darbo ir
reikš, kad ateiviai bus kaip ir 
į juodą knygą įrašyti arba, ki
tais žodžiais sakant, gavę juo
dą bilietą nebegaus niekur jo
kio darbo ir jokios pagalbos.

Mirtis! Tai labai žiauri ir 
šiurpi bausmė ateiviams-nepi- 
liečiams.

Taip, tai tikrai žiauri baus
mė, bet Amerikos demokrati
ją reikia gelbėti nuo gręsian
čio penktos 
žinoma, kad 
rodosi, kad 
gali geram, 
demokratui
nervus — tai toliausia ką jis 
gali eiti. O visą kitą atydą rei
kėtų kreipti ne tik į naturali- 
zuotus piliečius, bet daugiau
sia į amerikonus, kurie neva 
geri piliečiai, bet šioje demo
kratinėje valstybėje veda de
mokratijai nepritaikomoje idea- 
logijoje 
reikalus, 
atydą į 
mą”.

’• Reikia

va-
ne-

po- 
gal 
tai

kolonos pavojaus.
reikia, bet man 

ateiviai-nepiliečiai 
laisvę mylinčiam 
tiktai pakutenti

niai nariai mokinami būti nuo
lankiais, neprotaujančiais auto
matais. Ką vadai sako ir ką 
daro — viskas turi būti šven
ta. Pastabos nepakenčiamos — 
ir ne tik kad pastabos, bet ir 
draugiškiausi, vieši (kai kurio
se organizacijose) pašnekesiai 
griežtai draudžiami. Eilinis na 
rys, kaip mechaniškai padirb
tas automatas, sėdi susirinki
muose savo akis kietai įbedęs 
į vadą ir žiuri. O jo burna kie
tai surakinta. Jis nieko o nie
ko nežino. Mato, bet nežino. 
Nežino kas yra laisvės žodis, 
kritika. Jis nepaklaus kur ir 
kokiais keliais jo įmokėti na
riniai mokesčiai eina. Nepa
klaus ir nepasiskųs kodėl taip, 
o ne taip, kaip jam išrodo, bu
tų ir jam ir organizacijai ge
naus.

Viskas, kuo jis gali ir turi 
teisę naudotis, tai mokėti mo
kesčius į laiką ir praimti vadų 
dekretus, kurie, 
kūmo, kai kada 
džiami buk taj 
da eilinis narys 
valo, subliauti ‘
kai, “aye”). Na, ir visi bliau-

dėlei lormališ- 
ir kai kur lei- 
balsavimu. Ta- 
turi, o ir pri- 

‘taip!” (angliš-

na.

de- 
to- 
vi-

įvairių organizacijų 
Taigi reikia kreipti 

vadus, arba, “vadiz-

pasakyti, kad čia 
Amerikoje kažin kodėl esama 
didelio palinkimo prie vadizmo, 
kas mano supratimu nesiskiria 
arba visai mažai skiriasi huo 
fašizmo, nacizmo ir komuniz
mo tvarkos.

“Automatai”
Organizacijose, kuriose 

dižrtio tvarka egzistuoja, e'li-

perka—p aėduoda—Maino

Elektrinius Motorus
Ekspertinis Pataisymams Patarnavimas.

Ean MdtorAJ—Pumpų Motorai — Šaldytuvą 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Rcs* 
taurąntnole—Bnčernėse—Batslttvykloso.

“Mes Thišome Visokius
Elektrihius Motorus”

PAkVFINĄ PASKOLAS — DYKA) At^kAI- 
čiAvimas. patys Pasiimam ir 

PRISTATOM
Skubus PitarnavImaA—-Dlentl—-Naktį

StTPERlOK ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUfrH WABASH AVĖ.
Ttel. CALuMET O1ū«

“Gėda”
Ar' ne gėda šioje laisvoje 

mokratinėje šalyje toleruoti 
kias organizacijas, kurios
sai artimos totalitarinių dikta
tūrų tvarkai? Rainiame laike 
gal tame nieko blogo, bet šia
me momente tai gali būti pui
kiai panaudota svetimos šalies 
naudai, nes tokie eiliniai nariai 
jau gatavai sumokinti tokios 
tvarkos ir juos visai lengva nu
vesti ten kUr vadai1 matys 
naudą.

Taigi, heprotinga vis perse
kioti tuos ateivius, kurie di
džiumoje šioje šalyje neapsi- 
pratę, tiktai svečiai. Jie suda
ro mažesnį pavojų, negu tikri 
amerikonai, kurie gudriai pri
sitaikinę prie šios, šalies įsta
tymų, elgiasi gana keistai, bei 
'vis pasite'sina, kad tai, kas 
daroma, yra daroma demokra
tijos ribose ir todėl yra “de
mokratiška”.

...fii-i a nu

VietOR BAGDONAS
LOCAL & LČNG DlStAMUfc 

MOVlNG
PerkraUstom forhičiiis, planus ir 
visokius rakandus bei štorUs. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristaVom an
glis į Visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORV 0066

I»IEIiJC®$,,iA^GEU
SEllING URANO . ...

Tikrenybėje^ tai vienas ir tas 
pats veidrodis, per kurį žiuri 
Hitleris, Mussolinis ir Stalinas. 
Minimų vadovaujamų vadų or
ganizacijų eiliniai nariai neturi 
ne tik žodžio laisvės, bet nei 
rinkimų laisvės. Nors ir būna 
rinkimai, Jie nemato kas kan
didatus nominuoja, o tiktai 
mato vieną kaip pirštą ant ba
loto už kurį turi balsuoti. O 
jeigu nebalsuos, tai kandidatas 
Vistiek pats nusibalsuos.

Demokratijoj Reikia 
Demokratijos

Taigi, vadizmo mėgėjai, man 
rodosi, tokie pat garbės ieško
tojai, savanaudžiai, priklųs sa
vo narių išnaudotojai, kaip ir 
fašizmo, komun zmo, ir naciz- 
ni'o ėFdš palaikytojai. Dėlto 
jiems kiekvienas progresyvis 
Šalies naudai sumanymas ne
pakenčiamas. Politiniame klau
sime jie visuoinet turi palin
kimą remti UtŽagareiVišką ele- pirmesnis, tas pasirenka

ji

KRAFT FRĖbičrt
DRESSING

• . . . NAUJIENŲ-ACME Photo
WASHINGTON. — Admiral J. O. Richardson, ko- 

mandantas S. V. laivyno, netikėtai atskrido iš llavvaii 
slaptai konferencijai slA prezidentu Roosėvcltu. Dabar 
eina visokie spėliojimai apie konferencijos tikslą.

mentą ir sumanymus atžaga-1 rankesnę vietą. Ir neišvažiuo- 
reivių naudai.

Dėlto, man išrodo, kad to
kiems vadizmo vadams yra 
lengviausia su savo organizuo
tomis miniomis parsiduot ir at
eiti penktą j ai kolonai į pagal
bą.

Tai yra rimtas pavojus Aihe- 
rikos Jungtinių Valstijų demo
kratijai. Kad tą pavojų praša
linus, turėtų būti pritaikinti 
įstatymai, kurie stropiai pri
žiūrėtų, kad organizacijose, ne
žiūrint kokios jos 
ligittės, politinės, 
(unijos), ar šiaip 
nes, la’svės žodis

kitę nelaimėję dovanos gry
nais pinigais—yra $25.(16. Ti- 
kietai veltui. Atsišaukite į 
kliubo užeigą, 4932 W. 14th

Pilna Garantija
Kdohfėt afciriud Įierka kokį 

hors daiktą) jis nori tuo daiktu 
būti užganėdintas. Todėl, kiek
vienas atsargiai pasirenka sau

kokių priežasčių. Tų krautuvių 
yra virš 500; pirkimo jėga la
bai didelė ir visi tavobai yra 
perkami tiesiai nuo iŠdirbėnėto- 
jų vagonais. Tuo budu galima 
pigiau pirkti, užtai ir kostume- 
rihi gauna pigiau.

Taipgi Verta perskaityti Mid- 
Svest krautuvių skelbimus, pa
vyzdžiui, kaip šiandien telpantį 
‘Naujienose”. Tie skelbimai 
pažymi maisto išpardavimą ir 
Šeimininkės pirkdamos, gali sib 
taupyti pinigų. (Sp.)

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

S21« S. fjt. VlCtory 4965 
Slogus,, tinas, stoglangiui ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

» - ■ ■ ■■ ■ m

nebūtų, re- 
ekonominūs 
visuomeni- 

nebutų pa
neigtas, kad kritika butų lais
va; žodžiu, kad demokratijoje 
butų demokratija.

šalin, Vadizihas! šalin, dik
tatūra!

J. B. Aglys.

Sako A. Krušinis

Ligonines
Lankylojai Negali Jo 

Kilos Zinutės iš C i
Padangės

Rasti;

CICERO — Raudonos Rožes 
Kliubas turėjo savo pusmetinį 
susirinkimą pereito penktadie
nio vakare, Liuosybės svetai
nėj. Narių atsilankė nedau- 
giaUsia, mat, oMs šiltas, atos
togų laikas. Bet tas nesudaro 
daug kliūčių, organizacijos a- 
paratas turi suktis.

Vienas jaunuolis, Ray Matu
lionis, priimtas kliuban. Petras 
Kočunas, senas ligonis, apleido 
gyvuosius. Apie Antaną Kru- 
šinį jokios žinios nėra, lankyto
jai nesuranda. Sako, pabėgo iš 
ligoninės. Jeigu tas tiesa, tai 
“geras” ligonis.

Sekmadieni Piknikas

Plačiai apkalbėtas rengiamas 
piknikas1 licp. 14 dieną, šį sekr- 
madienį, Libci'ty darže. Jeigti 
oras nedarys kliūčių, tai bus 
šauni sueiga. Bolę loš net ke
lios komandos .-'Optimistų kliu
bo ir Tiunavicks, abudu geri 
tymai. Prieš abudu Rožiečiai 
turės kariauti. O bds ko 
žiūrėti.

Svečiai nesivėluokjte —

pa-

vorus. Jis mano, kad ši krautu- 
ve jam duos gerą patarnaVimą 
ir gaus pilną garantiją.

Kuomet reikia pirkti maistą, 
lai tūkstančiai šeaninin.dų per
ka jį Midwest krautuvėse. Jos 
žino, kad šiose krautdvėsė jos 
gaus tiktai gerus mėisto pro
duktus ir pilną garantiją, o jei 
nes tai pinigai biis grąžinami. 
Tas yra svarbu žinoti kožnai 
šeimininkei ir ji turi pilną pa
sitikėjimą, kad maistas yra gry
bas ir gerbs.

Prie Šios garantijos ir pilnoj 
ūžgdilėdiiiimo yra dar kitas pa- S. Talilian Avė. sako, kad jie

Midvvest tul'i dabar labai daug ir pui-

Anglių Kainos 
Pakils

irŽiemai besiėrtinant, 
kiekvieną įlietą, anglių 
pakih. ir greitai.

Afesauskas and Sons, 7100

kaip 
kainos

togumaš pirkėjoms
krdutUves'e. Tai feikaldš kainų. kiaušių anglių. Gali 
Michvčst krautuvės jau turi iš- 1 greitai ir, duoda gerą 
sidirbusios reputaciją, kad jos pataria visiems, kam 
visada parduoda tavorus piges- anglių, kad tuojau 
nėUiis kainomis. 1 šUU aruodus. Dabar

Tie dideli shtaupymai Mid- šutaupys nemažai pinigų. 
west krautuvėse yra štai dėl

svorį. Jie 
lik reikia 
prisipiltų 

pirkdahii,

Remkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kantfer
Mutual liquor 
CO. — VVholesale 
4707 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C.&M.PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir 
, stipriausi

EOX BEAD ALŲ
Vy hai -X>i kierial-G&runai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.
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SVEIKATOS KLINIKAS

Piknikuos ir Kareivių D-ja

Kareivių draugijos piknikas 
28 d. liepos, Liberty darže. Ti- 
kietai labai plačiai einė laimė
jimui 3 stanlbių daiktų, refri- 
gerator, \vashing macliine ir 
radio. Visi liauji, brangus. n

braugijos nepaprastas susi- I 
rinkimas 19 dieną šio mėnesio, B 
penktadienio vakare. Nariai 
šaukiami atvirutėmis. Pikniko 
parduotus tikiętus gražinkite, 
pasiimkite naujų — lengvai 
parsiduoda.

Rėmėjai —r Biznieriai
Kareivių piknikas taipgi bus 

didelis. Tai ša tini draugija, tu
ri daug bizniėbįiL gerų rėmėjų: ( 
Frank Zajaustas, C. Andri
jauskas, Saulis, Mikulis, Frank Į 
Danauskis, Al. Tamolunas, 
Joc Shamctas, J. Jankauskas 
ir daug kitų, chicagiečių StJ 
Lcchavičius, Ant. Zalagėnaš, | 
A. Petkus, J. Jaškunas, Frank 
Miliauckas, C. Vasiliauskas. 
Na, ir kur čia visus išvardyti. 
Atvažiuokite, o patys persitik
rinsite. “A.” Rašėjas^

Įtaria Jauną
Motiną Kūdikio
Nužudymu

Suėmė Brightonparkictę
BRIGHTON PARK. — Už

vakar ieloj, ties 4542 S. Sacra- 
menlo avenue, buvo atrastas 
sumaigytas kūnas 2 dienų se
numo mergaites.

Policija surado, kad kūdikio 
motina buvo 19 metų brighton- 
parkietė, Bernice Cachra, gy
venanti ad. 4527 So. Sacra- 
mento. Ją suėmė kamantinėji
mui.

Koronerio dept. gydytojas, 
Dr. Jėrry KearnS spėja, 
kūdikis buvo pasmaugtas, 
tina ginasi. Ji prisipaž ri'o, 
kūdikį paliko ieloj, bet jo 
smaugusi ar nenužudžiusi 
tokiu budu.
;___—______-____ —:—X—________

kad
Mc- 
kad 
ne-
ki-

JUS GALITE PIRKTI

GERESNĮ MAISTĄ
MAŽESNĖM IŠLAIDOM 

PAS “MIDWEST STORES”
IŠPARDAVIMAS! PkNKT. IR ŠEŠI'., LIEPOS 12 IR 13
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Gryno Smotono

SVIESTAS sv. 28//2c
‘•WILSON’S” Laurel-Leaf
TAUKAI 1 sv. kartonas
Šviežus Komai ant Vąr.pų
NtBLET-EAftŠ 12 did. varpų kene 29^
UlIBBY’Š” " v .
TOMATO SUNKA 14 unc. ken 3 už 1<U
“MIDVVEST” Puikiausios Kokybės
TOMATO CATSUP 14 unc. būt. g «ž 27*
'“MibvrEST” Pečiuj Kepti
PORK & BEANS
‘MAŽOLA” Virimui Alyva

N1BLET-EARŠ
2 už j 5^

3 už 150
PI, ken. 23^ 

“KARO” Syrup Mėlyno Leibelio V/2 sv. ken. 2 už 210 
UBISQUICK” ; 40 unc. pak J 290 
“COMET” Ryžiai 1 sv. pak. 2 už 19£
‘‘CREAMETTES” Makaronai 8 unc. pak? 2 už 150 
 2 pak. 210 
“SPRY” Sh'Ofteiiing sv. kteh. 18c 3 sv. ken. 470
“ŠtJNsriiNE” Krispy <Crackers 
“SUNSHINE” Treasure Wafėrš 
“SUNKIST” California Valencia 
GRANDŽIAI__  288 micros
California Mėlyni Slyvai 
‘CAMAY” Muilas

“WLiĖATIĖS’‘

10c pak. Abu 1 
10c pak už Iv

LIFEBUOY” Sveikatos Mdilas 
PaEm b H v irTiūi ia^

tuz. 15^
2 tuz. 15<
3 už 17^
3 už 17^
3 už 170

^bXYDOL” 2 jnaži 17c did. pak. 2 už 39<
pak. 10< Ž 25c pak. 350 

“ARGO” GLOSS STARCH l. sv. pnk.  2 už 15c 
“BIG KERNEfc” Piūkščtafhs Sėklos 7 unc. pak. 2 už 17c 
. ■ * . ....   i J -4    ----------------------- ----------—— —— ■ ■ ■ ....  ------------------------------------------ — .    

“BIG KERNEL” Paukščiams Sriiėlės 32 unc. pak. 2 už 15c

HRk nuo

“NO-RUB” Grindirii Vaškas Pt. ken. 39c

“STRONGHEART” Šunim Maistas ken._5^
l'č IŠPARDAVIMAS

P & G Muilas 6 šmot., 
1 šmot.

24c
1c

/ sihot. 25c
$100 DYkAl kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

- i—  :■ —-----— :-------- ;-------------

TONSILUS C1OCA
Išima Už ................. * I O. O U
PRABŲVIMAS CCn flfl
RAUDONGYSLIŲ C Olt Art 
Išėmimas ir Ligon. ’CUiUU 
REUMATIZMAS C|fl
Greita Pagelba ........
GYDO VISAS LIGAS
Ekžaminaci Ja C 4 rt f)
ir vaistai ......... ............ * I «UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Garsinkitės “N-nose’:

MADŲ 
KNYGA

blts PlGlAu

MIDWESTfflSMESRe nkite tuos.'kurie 
gai4fein&y 

••M AT
kas

1ACK Sttn-T—Ddn'li Spylng Dittb&etei

REALI Zl N G
that . .

BlCTAPHONE, 
JA CK BEGINS 
feXPLAINING 
THE SECRETS

OF THE 
ŠUPER-CRAFT 
N WHICH THEY

PLAN TO 
F.XPLORE THEANTARCTiČ

^aBKB8asasiiiSs^

THE 5HIP WIL|_ BE E
GRAVITY. SHE JviLL J

OP GREAT POVVERi DIoiin i eohaticin ra y;
FOR BORING THROUGH THE ICE, AS 
WELL AS MANY OTHER NEW DEVICES.

5HE WILL HAVE THE ____
5TRENGTH TO DIVE TO THE OCEAN’S 
GREATEST DEPTH5. R0GKET POV 
W(LL CARAY HER EVErtYWHERE.

By Cliff Fdrrell Jind Ėal Čottoii
SHU—UHį LOOh, FOLKS!
VvATCHMAN HA3 P1CKED KAINA 15 CENTŲ

I*ik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
vhUš. Siųskite savo ordėHus:

NAUJIENOS
1739 Šo .Halsted St.,
Chifcigd, Iii.

Vardas ............. ......................... .

Adresas ......................................

Miestas .........................................

______ - -........  2



etroito letuviu
Pirmiau Piknikas

SLA 352 kuopos piknikas 
liepos 4 d., Birutės darže. Ket-

tai ir

seimą.
M. Kemcšienė šne- 
trys delegatai buvo 
nuvažiavę, bet na-

išvažiuoja į svečius, 
piknike dalyvavo keletas šim
tų S. L. A. narių ir mišrios 
publikos.

Ir delegatai 352 kuopos ran
dasi piknike. Vieni dirba pik
nike, kiti šnekučiuoja, būryje 
sustoję, apie Chicagoj atsibu
vusį 41-mą

Klausau, 
ka, kad jie 
su Martinu
mo jų nevežė. Jau buvo Mar
tinui ‘nekosher”. Bet tas nie
ko. Bušais parvažiavom. Vis
kas tvarkoje, ' tiktai raportą 
reikės išduoti.

Pavakare ir K. Martin (Mor
kūnas) atsirado piknike. Žiū
riu, tokiam būryj tautiečių at
sistojęs rėkia, šaukia, kad jis 
seime surado ko jis pats nesi
tikėjo, kad jis persikrikštijo 
ir yra su tautiečiais, su Jurge
lioniu ir Bimbiniais tautiečiais 
kurie seniau sakydavo “kolei 
bus Jurgelionis “Tėvynės” re
daktorius mes jos neimsime į 
rankas.” Antri sakė, kad jie 
pasiuntę įsakymus Jurgelio- 
niui, kad jiems “Tėvynės” vi
sai nesiuntinėtų. Tai Martinas 
negali jų įtikyt ir gana. Ateina 
nugštesnis tūzas, pasveikina 
Martiną, ir stoja už “vertėją.” 
Patvirtina Martino kalbą, bet 
tie tautiečiai nesupranta kas 
čia per mišinys.

Taip šokom, šnekučiavom, 
įsigerdami, iki vėlybo vakaro. 
Tikimąsi, kad kuopai atliks 
keli desėtkai dolerių pelno.

O Paskui Susirinkimas
S. L. A- 352 kuopos susirin

kimas ivvko Lietuvių apatinėj 
salėie liepos 7 d., 9 vai. iš ryto.

ir

iki

Valdyba dalyvavo visa 
(anie) arti šimto narių.

Susirinkimas ėjo greit, 
prieita prie seimo delegatų.
Pirm. J. Overaitis šaukė dele
gatus išduoti raportus iš 41 
Seimo.

Tuoj pakyla Martinas. Sako, 
kad jis mažumos delegatas. 
tad išduos paskutinis savo ra- 
pertą. Susirinkimas nesupran
ta ka tas reiškia. Jis sako, 
paaiškins savo raportą. Pirmi
ninkas šaukia kitus delegatus. 
Kiti delegatai perstato .L Be- 
sasparį išduoti generalį ra
portą.

Jis aiškioj formoj nuo prad
žios iki pabaigos nušviečia 
visą seimo eigą ir parengi
mus, kad kiekvienas suprastų 
kaip pats buvęs seime. Vėr 
liau raportą dapildo M. Keme- 
šienė, B. Keblaitienė ir Amb
rose. Andriulis liekasi pas
kiau C. Martino.

Pirmininkas perstato C. 
Martiną. Jis šoka su maišu 
popierių. Ima rėkti, “viskas 
prapuolė!” S. L. A. laukia 
juoda ateitis, pusė milijono 
negerų bondsų!” Kiek tik var
dų žinojo, visus šaukė nuo 
Bagočiaus pusės visokiais var
dais, ‘‘Bagočiaus čebatlaižiai.” 
“Grigaičio pakalikais”, ir taip 
toliau. Surado slaptų susirin
kimų kur lynčiuoja Jurgelionį. 
Jis su Jurgelioniu kalbėjo ir 
visas suktybes sužinojo.

Susirinkime 
C. Martinui, k
kią šlykščią kalbą fratemalčs 
organizacijos susirinkime var
toti. Pirmininkas leido Marti
nui ir toliau kalbėti.

Martin rodė “Keleivį”, keikė 
“Naujienas”, rodė “Tėvynę”, 
kur juodu tik du su Jurgelio
niu susitiko ir kalbėjo, (C. M. 
mano, kad tiktai jiems valia 
suseit ir kalbėt, o kitiems visai 
nevalia nei susieit, nei kalbėt, 
nei draugų turėti. Tai tikra 
diktatūros, mizerija) gyrė Mi
liauską, kad perstatė Jųrgelio-

buvo pastabų 
d negalima to-

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, liepos 12, 1940

mios
i Užmušė 18-ieti,
1 Pabėgo

nį į redaktorius, kad Vaidyla nuosius darbininkus pradėjo 
perstatė už redaktorius S. Vi-*atleisti iš darbo ir imti naujus 
taitį ir jį už tai labai biauriai ••—jaunus, kurie dabartiniu lai- 
pašiepė. Vėliau ir 352 kuopos; ku baigia mokyklas. Jauniems 

Fordas mažiaus temoka, o 
jauni darbą tą patį^ atlieka 
kaip ir seni žmonės.

Senų p. Fordas irgi bijo 
kad nesusiorganizuotų į uni
ją. Tada nebegalės išvaryti 
darbininką laukan. Darbinin
kai turėtų patys apsirūpinti, 
nelaukti kol išvarys laukan iš 
darbo.mėgino atspė- 

laiko atsiminė, 
Laukaitis 
Bagočiui

perstatė Andriulį

atrėmė C. M. kal-
M. klaidinančiai

delegatus užpuolė, kad jie 
slaptuose susirinkimuose par
davė seimą Pittsburghui. Jis 
prašė balso Detroitą perstatyti, 
bet jam nedavė, ir tt. Gyrė 
bimbinius, peikė rezoliuciją 
dėl Lietuvos v 
kui sako, dar 
pamiršęs.

Susirinkimas 
ti. Už kiek
kad buvo išrinktas 
prezidentu, tiktai 
parsidavę, ir tt. Susirinkimas 
pradėjo nerimauti. Pirminin
kas pradėjo Martiną stabdyti 
su dideliu pabarimu už var
tojimą negražių žodžių susi
rinkime ir 
kalbėti.

Andriulis 
bą, • kad C.
kalba, pasiėmęs iš slaptų gra- 
borių propagandos, ir dar 
pridūrė, kad “už išniekinimą 
musų SLA, C. M. gaus nuo 
bimbinio susivienijimo stalin- 
ską medalį”.

Vėliau buvo paduotas vie
nas kitas klausimas ir tuomi 
delegatų raportai iš SLA 41-o 
seimo liko susirinkimo priim
ti. Kitus susirinkimo reikalus 
atlikus, 
12 vai.

Nuveikė Svetimtaučius
Lietuviu baseball komanda 

liepos 7 d. Belle Isle Parke 
turėjo ‘‘debatus” su svetimtau
čių, Service Plating kompani
jos, komanda. Lietuviai 
laimėtojais šį kartą. Iš 
žiūrint, atrodė, kad lietuviai 
gerai lošia. Kai kurie išrodė, 
kad jie tik tą darbą ir dirba 
kas dieną, baseball tik ir lo
šia.

Tko

Lietuviai padare / rimus, 
svetimtaučiai tik 2.

susirinkimas baigėsi
352 k p. Narys.

S. Susirinkimas
L. S. S. 116 kuopos susirin

kimas įvyko Bridge V. salėje, 
liepos 6 d. Susirinkimą ati
darė org. F. Normantienė apiei 
8 vai. vakaro, o jo vedėju bu
vo išrinktas J. Čcsonis.

Mirė dg. Pračkevičienė
s

P-ia Pračkevičienė persisky 
re su šiuo pasauliu liepos 5 
d., sulaukusi 71 metų amžiaus. 
Gyveno 3975 Maybury st. Bu
vo palaidota, liepos 8 d. su 
bažnytinėmis apeigomis, Oli- 
ver kapinėse. Laidotuvėms 
patarnavo direktorius D. B. 
Brazis.

Draugė Pračkevičienė pali
ko nuliūdime du sunu ir tris 
dukteris. Vienas sūnūs ir 
na dukrelė yra nesveiki,
bebus kas juos beprižiurėtų.

Ekskursija Sekmadienį
Ekskursija laivu į Put-in- 

Bay, su programų, įvyks sek
madienį, liepos (14 d. Rengia 
Dailės choras. Laivas išplauks 
10 vai. ryto nuo Jefferson 
prieplaukos, prie 1-mos gat- 

—Reporteris.

Ne-

A atomobilių Nelaimes 
Chicago j e

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

avė- 
auto- 

užmušė

Prie 34-tos ir Ashland 
nežinomas “hit-and-run” 
mobilio vairuotojas 
Harry Stefans’ą, 18-tos apylin
kės gyventoją. Automobilis vil
ko užmuštąjį apie 40 pėdų. 
Vairuotojas nestojo, hęt pasu
ko į 3p-tą ir nuvažiavo.

Užmuštasis buvo 47 
amžiaus ir gyveno adr 
So. Halsted strect.

INSURANCE
(APDRAUDA)

me tų
1622

vai
su

Atlikus paprastus reikalus 
J. Besasparis išdavė raportą iš 
įvykusios L. S. S. konferenci
jos Chicagoj. Raportas buvo 
priimtas.

LSS 116 kuopa linki geriau
sio pasisekimo naujai išrink
tam L. S. S. veikiančiam ko
mitetui N,ew Yorke ir gerinu
sius linkėjimus siunčia buvu
siam Komitetui Chicagoj už 
išlaikymą musų nusistatymo 
’iesioj, demokratinėj linijoj. 
Susirinkimą uždarius pasikal
bėjimai tęsėsi iki 12 vai. nak
ties. —.7. R-

“Dar yra Lietuviu 
Pusiau Laukinių”

Detroite dar yra lietuvių 
pusiau laukinių. Tokių tenka 
matyti susirinkimuose, paren
gimuose ir kitose viešose vie
tose. Jie neužsilaiko kaip 
žmonės.

Daugiausia įsikarščiavimų 
yra L. P. S. Klubo susiriki
muose. Mat. ten priklauso 
daug komunacių. Pas juos yra 
toks paprotis, leriną kelti.

Kai lietuvių baseball ko
manda lošia su svetimtaučiais 
ir daug lietuvių ateina pasi
žiūrėti, kelis kartus teko ma
tyti ir girdėti pravardžiavimus 
negražiais žodžiais kai svetim
tautis bolės
neatmušė. Ar taip

nepagavo 
gražu

arba

Ne labai seniai 
timtaučiai turėjo

parke 
koncertą.

Priėję keli lietuviai—šį kartą 
vardų neminėsiu—ir pradėjo 
sąvo koncertą daryti užpaka
lyj publikos. Net dėdė su žvai
gžde juos turėjo prašalinti iš 
publikos, kad netrukdytų ki
tiems klausytis. Betgi, dar to
kie tie žmonės buvo, kurie ki
tus mokina ir pastabas daro 
kaip susirinkimus vesti ir 
kokią tvarką reikia daryti. O 
juos pačius dėdė turi kontro
liuoti, kad nekeltų lermą vie
šose vietose.

Fordas Atleidžia Senus 
Darbininkus.

Ford Motor kompanija se-

sve-

vės.

Detroi't, Mich
J. E. BAYNE paskirtas General 

Sales Manager, Plymouth 
Motor Korporacijos.

Per paskutinius melus p. 
Bayne buvo Asistent Sales Ma
nager.

“Mes žinome, kad šimtai Ply
mouth automobilių pardavinė
tojų, pareiškė p. Eddins, entu
ziastiškai užgirs musų parinki
mą p. Bayne šiai vietai. Jis tu
ri daug praktiško patyrimo, nes 
dirba nuo 1924 metų ir dabar 
dasiekė iki General Sales Ma
nager.”

DETROIT, Mich. — Baigiant 
biržleio 29 dieną, P ymcuth 
automobilių išpardavimas da- 
siekė aukščiausį laipsnį kompa
nijos istorijoj per 12 metų. Tai 
paskelbė D. S. Eddins, prezi
dentas Plymouth Division, 
Chrysler Korporacijos.

Tik per šią paskutinę savaitę, 
virš 19,000 Plymauth pasažie- 
rinių ir komercinių karų pri
statyta pardavėjams visoj ša
lyj.

Tuo pačiu laiku 1939 metais, 
buvo tik pristatyta 8,956. Paly
ginus su 19,000, susidaro dide
lis skirtumas. Tik birželio 27, 
1936, buvo tiek daug Plymouth 
automobilių pristatyta pardavi
nėtojams visoj šalyj. (Sp.)

• Kiek laiko atgal pasirėdė, 
kad d džiulė Chicagos rotuše 
pamažu slenka žemėn. Vieto
mis triobesys nugrimzdo iki 8 
colių. Vakar darbininkai pra
dėjo namo skiepą ir pamatą 
taisyti. Tam darbui apskritys 
paskyrė $21,885.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų savi

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

NAMŲ NUO
® Kitas “hit-and-run” 

ruotojas vakar pavojingai 
žeidė 42 melų Fred Eslo. nuo 
1537 Washburn a\enue. Nelai
mė įvyko prie I lašt ings ir Ash
land gatvių kampo.

9 Prie 63-rd ir Stale didelis 
(rokas suvažinėjo ir mirtinai 
sužeidė 52 metų chicagietį 
John Shepard, nuo 6349 Ebcr- 
hart avenue.

• Ashland gatvėj įvyko dar 
viena nelaime. Ties 5516 So. 

i Ashland automobilis nulaužė 
’koją 62 metų gydytojui, Dr. 
i George F. Bracken, nuo 7658 
>So. Sangamon strect.

Taverne, 837 W. 34 Pi. Suba j______ ____________________
tojr liepos 13 <1. Turės daugių.... Naujienom 
skanių užkandžių. Gera muzika &Kel1DlmaI J-NaUJienOSe 
šokiams. Ponai Mažeikiai užtik- ClUOdcl HRUdcĮ deluO, 
rina visus, kurie atsilankys, kad kRCl p&ČL/S NnujiCP-OS

NAUJTEN (J-AUME T-lcphntr,
ST. LOUIS. — Red Ruffing, New York Yankee ko

mandos narys, kairėje, ir Paul Derringer, iš Cincinnati 
Reds komandos, pasisveikina prieš pradedant metinį 
American—National baseball lygų “žvaigždžių” lošimą. 
Abudu yra metėjai.

Diena Iš Dienos;
i Užkvietimas

Stella ir Ralph Mažeikiai 
kviečia visus draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į vienų me-

ATSILANKĖ
GARNYS

Pirmu kartu 10 metų bė .yj 
bridgeporliečius pp. Radauskus 
3258 South Union avenue, ap
lankė garnys. Paliko jiems 6 
svarus ir 1 unciją sveriančią 
dukrelę, kur ai tėvai žada duo
ti vardą, Konstancija.

Motina p. Ona Radauskiene 
ir naujagimė randasi šv. Kry
žiaus ligoninėje ir abi jaučiasi 
kuogeriausiai.

Nereikia ne', aiškinti, kad 
tėvas p. Leo Radauskas džiau
giasi. šiandien jis cigarus da
lins savo 
darbinius 
viešbuty j, 
virėją.

draugams ir bendra-
EdTewatcr Bea:;h 

kur jis tarnauja už
VBA

Leidimus 
'^prfvboms ’

(Chicagoj)

21,

24,

23,

SU

,su

Theodore Šwieton,
Elaine Rampage, 19

William Lischinskis,
JtePa Gūdis, 22

Cleiments Reiss Jr.,
Arleen Ransis, 23 •

Carl Meyer, 24, su Irene Ba- 
lut, 26

Stanley Tinmas, 28, su Bar
bara Maciaszek, 25

Richard Butman, 22, su He- 
en Porhola, 20

Gimimai
Chicagoj

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

FRANKOVVITCH, Richard, 
3440 S. Emerald Avė., gimė. 
’iepos 6, tėvai:_• Jonas, Lucille. į

BŪGOS, Michaeį, 3251, Bast į 
91st Street,, gimė liepos 5, te-: 
vai: Jonas, Marija.

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

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

kirsinkitės “N-nose”

KAM LAUKTI?
50

MADOS

Įsigykite sau dirb
tinus dantis. dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA»34“
Dirbame puikias 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. '
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuo.to gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

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

dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti

DYKAI APSKAIČIAVIMAS.

•k

anglų kalba puslapį 
reikalams “Moterų

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

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYB
Svarbus pasaulio^ įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio

IR LIETUVOS.
VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su
Sykį savaitėje leidžia jaunimui 

ir Amerikos lietuvių moterų
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N

RAUDONOS ROŽĖS KLIUBO, CICERO, ILLINOIS

26-tas Metinis Piknikas
SU $25.00 DOVANOMS

No. 4464—Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20; taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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

Sekmadienį, Liepos-July 14 d., 1940
Pradžia 11

P. S. Dėl

LIBERTY GROVE
' / ■ > 1

vaL vyto Įžanga Nemokama
važiavimo su busais registruokitės Kliubo užeigoj, 4932 West 14th Street

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

Čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No

Mieros - per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestą* ir ’Tatatija)



( Į

Penktadienis, liepos 12, 1640

ĮSPŪDINGOS, GRAŽIOS Ii. LAUCIŠKA1TĖS
J. UŽUBALIO VESTUVES

Jaunoji — buvusi “Naujienų” (20-tų 
Sukaktuvių) Gražuole

Praeitą šeštadienį, Lepos 6 
dieną, garfieldparkiečių Juozo 
ir Onos Laučiškių dukrelė, Bi
rutė, buvusi gražuolė (“Miss 
Naujienos”) buvo surišta mo
terystės ryšiais su jaunuoliu 
Jonu Užubaliu. Abu garfield- 
parkiečiai ir visų mylimi jau-' 
nuoliai. ,

Vestuvių apeigos įvyko 11 
valandą ryto Lady of Son‘ows 
bažnyčioj, 3100 West Jackson 
Blvd. Liudininkais šio svarbaus 
įvykio buvo šie jaunuoliai: vy
riausia pamergė — Julia Sa- 
dulaitė, roselandietė, vyriau
sias pabrolis — John Hartney 
(Bunny).

Kitas palydovų poras suda
rė: Aldona Užubalis su Joe 
LauČiškis Jr., Della ir Bob Au- 
gaitis, Frances Matekonis su 
Bron Tamoliunas, Cieda Noven- 
ger su Stewart Bus»se.

Jaunoji buvo pasirengus bal
ta suknele ir turėjo baltų or
chidėjų pluoštą, o pamergės

buvo pasipuošę šviesiai mėly
nomis suknelėmis, taipgi turė
jo orchidėjų. Pabroliai buvo 
pasirengę “formai” juodais fra
kais, pilkom dryžuotomis kel
nėmis. Jaunavedžiai ir visa jų 
kompanija atrodė labai puikia.’, 
už tai daugelis ėmė jųjų pa
veikslus atminimui jaunavedžių 
draugų, o gal žingeiduolių prie 
bažnyčios buvo gana daug. La
biau 
negu

atrodė, kad sekmadienis, 
Vestuvės.

Vestuvių Balius
Warren

Community svetainėje 
didžiulis balius. Ten aL- 
jaunavedžiams juos pa- 

apie 4 šimtai jų genčių

KATRINĄ BATKEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 9 d 
ly<*U m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Pušaloto ’ parap., Diču- 
nų Kaime. Amerikoj išgyveno 
2y metus.

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

priklausė prie Liet. Ūkinin
kų Dr-stes. . <.

Kūnas pašarvotas namuose, 
28o2 W. Pershing Rd., Telefo
nas Lafayette 67 62.

Laidotuves 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 są teikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame: Vyras, 
Duktė, žentas ir Giminės.

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

10:25 vai. ryto,

n

\4

VALERIA KRŪMELIS
(po tėvais Gentvainaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 10 d., 11:45 vai. vak., 
1940 m., gimus Lietuvoj, Ra
seinių apskr.; Kaltinėnų par. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Petrą, 2 sūnūs, Franciš- 
kų ir Petrą, dukterį Oną, 
žentą Juozapą Czepowskį, 
anūką Ronald, puseserę Oną 
Norkienę ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
4932 So. Western Avė. namų 
tel. Republic 4615. Laidotuvės 
įvyks pirm., liepos 15 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Valerijos Krome- 
lis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai .paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. Nu
liūdę lieka: Vyras, Sunai, Du
ktė, žentas, Pusseserė ir Gi
minės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

naujienos, cĖcago, m.
zą Žuką programą Vesti.
zas labai Vykusiai ^prakalbėjo j 
svečius anglų ir lietuvių kal
bomis, betgi programą vėde 
lietuviškai, nes lietuvių buvo 
didžiuma.

Juozas
kalbos ir 
na datig 
smaginus

“ELTOS0 PRANEŠI
MAI ii LIETUVOS

8 valanda vakare, 
Clyde 
įvyko 
vykus 
si tiko
ir draugų. Įžengus jiems į sve
tainę mamytės Laučiškienė ir 
Užubahenė juos priėmė su duo
na ir druska. Jaunavedžiai ir 
visi svečiai susigrupavo poro
mis ir Jurgio Stevens orkes
trai grojant maršą apėjo sve
tainę ir ėjo į žemutinius kam
barius, kur buvo. prirengti 5 
didžiuliai stalai svečiams. Jau
nos mergaitės ir berniukai ne
šė valgius ir gėrimus, ir tiek 
daug prinešė visokių skanėsių, 
kad, rodės, stalai nebeatlaikys. 
O Ona Švagždienė ir Mockie
nė prižiūrėjo ir rūpinosi, kad 
visi prisisotintų ir įsigertų už 
s've.katą jaunavedžių.

Svečiams prisisotinus, John 
Hartney perstatė jaunuolį Juo-

to-iš 
‘biznie - 
Bdsto-

pareiškė, kad ifeds 
linkėjimai užima pa
laiko, o publika įsi- 
nebenorės klausyti,; 

tad jisai prašė kalbėti fik arti
mus gimines ir tėvelius ir ne
ilgiau kaip vieną minutę, i'o- 
kia tvarka Visiems patiko. Te - 
vėliai ir artimi giminės trum
pai, bet Širdingai palinkėjo jau-1 
navedžiams laimės haujai pra
dėtam gyvenime. Taipgi ir jau
navedžiai abu gražia lietuvių 
ir anglų kalba padėkojo Vi1- 
siems Už dovanas ir atsilan
kymą į jųjų vestuves.*

Tolimi Svečiai
Teko sueiti svečių ir 

liau. Buvo pasiturintis 
rius, K. Kilkus, iš So.
no, Mass., Albert Laučiškis iš 
Cinc.nnatti, Ohio, K. Barzdų- 
kas su dukrele ir busimu žen- 
tu. iš Rock’ford, III. Gal buvo 
ir daugiau svečių, bet neteko 
sueiti į pažintį, tad atleiskit.

Po visų linkėjimų jaunesnie
ji linksmai sukinėjosi po sve
tainę, o Senesnieji Vaišinosi. 
Visi smagiai linksminosi ir lai
kas greitai bėgo. Rodos, tik 
pradėjom linksmintis, o svetai
nės užveizda jau ragina skir
stytis, ir atsisveikinę su visais 
kiutinom kiekvienas sau į na
mus.

Sekmadjenį popiet vėl susi
rinkom užbaigti tą gražią pilo
tą, bet nebe svetainėje, o miš
ke, po atviru dangum. Mūsų 
darbščiosios 
tvarka Onos
čia pasirodė su savo žinojimu 
ir gabumais. Valgis skanus, 
karštas ir prisotino visus už
tektinai, o Juozas Laučiškis ne
pašykštėjo ir mus visus su 
alučiu ir stipresniais gėrimais 
pavaišinti. Ir taip užbaigom 
musų gražiosios Birutes ir Jo
no. Vestuves.

Noriu pastebėti, kad 0. ir 
J. Laučiškiai širdingai dėkoja 
visiems svečiams ūž atsilanky
mą jaunuoliams tarnavusioms 
pr.e stalų ir visoms draugėms 
ir draugams, kurie pagelbėjo 
tvarkyti ar prisidėjo kitu kuo 
pagražinimui jų mylimos duk
relės vestuvių.

Širdingas ačiū visiems.

JUOZAPAS URBUTIS

Persiskyrė, su šiuo pasauliu 
liepos 10 d., 10:30 vai. vakaro 
1940 m., sulaukęs 63 tn. amž., 
gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., ir parap.

Amerikoj išgyveno 35 m.

Paliko dideUame nuliudime 
daug draugų ir pažįstamų ir 
Lietuvoje daug giminių.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 44 East 108th 
St. Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, liepos 13 d., 9:00 vak ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Urbučio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Draugai ir Pažystami.

ir

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. PULLMAN 1270, 
arba CANAL 2515.

gaspadinčs, po
Laučiškiencs, ir

KAUNAS. — Sveikatos mi- 
nisteris Dr. L. Koganas apie ar- 
timiansiūs vyriausybės uždavi
nius sveikatos srityje pareiškė, 
kad viskas bus daroma, kad 
žmonių gydymas turėtų būti 
atliekama nemokamai, visiems 
prieibamdi ir kvalifikuotai. Ar
timiausiu laiku bus įvesta ne
mokamas gydymas visose Lie
tuvos Respublikos ambulatori- 
ri^Še įstaigose ir bus stengiama
si ligoninėse, sanatorijose gy
dymą teikti neturtingiems vi- 
šTšbai dovanai, vidutinio pajė
gumo gyventojams 
mažą 
stems
Toliau — praplėsti gydymo tin
klą, kad ir tolimiausiame už
kampyje kiekvienas gyventojas 
galėtų gauti prieinamą ir kva
lifikuotą medicinos
Daug darbo laukia kovoje su 
socialinėmis ligomis (tuberku
lioze, trachoma, venerinėmis li
gomis), motinos bei vaiko ap
saugos srityje ii' socialinio drau
dimo klausime. Turės būti į- 
vestas draudimas nuo senatvės 
ir invalidumo. Visai užleistas 
mokyklose medicinos klausi
mas. Teks labai energingai pa
rengti gydomojo personalo kad
rus. Tam tikslui numatyta me
dicinos fakultetą perimti Svei
katos ministerijos žinion. Be
veik visiškai neturėta sanitari
nes propagandos. Tai reikės iš 
naujo organizuoti, nes be pro
pagandos neįmanoma į šį dar
bą įtraukti, platesnė visuomene 
ir liaudis.

; už labai 
atlyginihią, o turtingie- 
htlyginimą net pakelti.

i pagalbą.

Chicagos Draugiją 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St.; Sek
retorius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd St.; Finansų rašt. Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St.; Kasos globėjas Ona 
Jokubauskienė, 4409 So. Arte
sian Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollyvvood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St.,' 7:30 vai. 

v’ vakaro.

LEGAL NOTICES 
Legalus Pranešimai.

PERMAINYTOS OFISO VALAN
DOS. Standard Federal Savings and 
Loan Association of Ųhicago, 4192 
Archer Avenue, skelbia, kad jų 
ofiso valandos dabar bus sekamos:

Kasdien nuo 9 ryto iki 4 popiet. 
Seredomi's nuo 9 ryto iki 12 d. 
Subatomis nuo. 9 ryto iki 8 vak.

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt.,. 1218 S. Independence 
blvd. j St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, 111.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

FEKSUNAL
________ 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, 111.

CLASSIFIED ADS.
FOR RENT—IN GENERAL

Renddai—Bendrai
RENDON 4 KAMBARIŲ flatas, 

pečium šildomas, renda $17. Nuvy
kit 4459 So. Wood St.

IEŠKAU BROLIO STANISLOVO 
Adomaičio, gyvenančio Philadel- 
phia, Pa. HOy 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, 111.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitomis—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
nelen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.;
Dundulis
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksią kiekvieno men. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

Dr.- T.
Dr.-kvotėjas, 4157

S1TUATION VVANTED 
Ieško Darbo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

ANT GREITŲJŲ parsiduoda bu- 
černė su groserne už cash 
mainų. Biznis labai gerai 
nupirksite už jysų kainą, 
kitę po šeštai vai. vakaro, 
kus, 2611 West 44th St.

arba ant 
išdirbtas, 
Atsišau- 

A. Stan-

TURIU DVI BUČERNES ir gro- 
sernes, vieną noriu parduoti.

. 858 West 33rd St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ken- 
džių,- cigaretų, Ice cream. Elektriki- 
nis šaldytuvas, 4 kambariai gyventi. 
5307 So. Halsted St.

PAIEŠKAU DARBO prie krįau- 
čiaus, moku taisyti vyriškas ir mo. 
terišks drapanas ir siūti naujas 
areses arba kam reikia šeimininkes 
namuose. Moku visokį darbą ir val
gį gaminti. Geistina prie našlio, 
įrašykite »rba pašaukite YARDS 
U43U, klauskite Helen, Box 2385, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo šapa, gerai įrengta, visos ma
šinos, darbą užtektinai. Kas nori 
turėti savo vietą ir dirbti, vieta 
gera, maišytų tautų apgyventa ir 
kas nemoka norėtų pirkti ir moky
tis, išmokysiu. Matykit 709 W. 57th 
St., .prie Halsted St. (M. Bajorū
nas).

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA ŠILKINIŲ LIAMPŲ už
dangų dirbėjų, patyrusių. Geros 
daroo sąlygos, 11UU Vvashington 
Blvd., 4 ii.

REIKIA PATYRUSIOS merginos 
namų aarbui. Gyvenimas 
Nereikės virti nei skalbti, 
vieta. Lawndaie 5510.

vietoj.
Gera

KEAL ESTATE FOK SALE 
N amai-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.

I t Siunčiam GėlesLOvtlKISv^sJio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

■ I fT O .Mylintiems
I I M U A Vestuvėms. Ban-

I rl 11 Mkietams, I,aidotu-
vibat »vgmSt Papuoši-
GĖLININKAS man“ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

KAUNAS. -- Pašto valdyba 
įsakė visiems paštams neparda
vinėti pašto, ženklų su A. Sme
tonos atvaizdu, žmonės nebeno
ri imti sidabrinių pinigų su 
Smetonos pakeiksiu.--m--- 4—-- —-----
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

GARFIELD P ARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 NS. Cent
ral Avė.;;, Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rast. — 
Chas. Katalld, 4676 W. End Avė.; 
Ko’ntri- RaBt.—V. Manikasį 17 ’S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, Iii.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidoms ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Bėnekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margens. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

REIKALINGA VEITERKA, pa
tyrusi, į restoraną. Kad mokėtų 
kalbėti lietuviškai. Atsišaukite nuo 
2 iki 5. 6912V2 S. Western.

REIKIA PATYRUSIOS moteries 
arua merginos daboti vaikus.

Simigis, 4248 Artesian Avė.

.REIKIA VIRĖJOS, patyrimas qe. 
būtinas. Gyvenimas vietoj arba 'nė 

20*1 West 63rd St.

UŽDIRBSIT PINIGŲ dirbdamos 
hook rūgs.—Mes perkame ranko
mis dirbtus hook rūgs. Turi 
gerai padaryti. Box 2387, 1739 
Halsted St.

būt 
So.

Išvyko Į Black Hills

Teko patirti, kad jaunaved
žiai savo 
gyvenimo 
ti išvyko 
kotą. Ten 
sąvaičių.
apsigyvens 
jiems geriausio pasisekimo jų 
naujam gyvenime.

pirmomis šeimyninio 
dienomis pasidžiaug- 
į Black Hills, S. Da- 
jie praleis apie porą 
Grįžę Chicagon čia

pastoviai. Linkiu

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

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

APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parduo
du puikų namą, vertą $5000 už 
$4,200. <P/2 aukšto medinis najnas, 
asbestos-cemento siding, celotex, 
yra1 štokeris, air conditioned, vana, 
lotas 50x133. 3127 North Osceola 
Avenue.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chickgo, III.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
politikos kliubo valdyba 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas^ 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU JANITORIAUS, kad 
butų geras darbininkas, ne gir
tuoklis. Guolis ir valgis ant vietos.

1606 So. Halsted.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

PARSIDUODA SEKANTI 
NAMAI:

Normai Avė................... $8000.00
St. Lot ........................ $1500.00
So. Wallace St..............  $6650.00
So. Wallace St........... $1200.00
W. 63rd St................... $8000.00

6910-12 Parnell Avė ....... $12000.00
724 W. 19th St...................  $7200.00
Cullerton prie Halsted lotas $250.00

Kreiptis—708 West 18th St.

8900 
69th 
3040 
3752 
3547

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

JONAS KANčAUSKAS
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, Norbertu 
ir Juozapą, 4 seseris: Julijo
ną, Ugasę, Theresa jr 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 patarnavifną ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Broliai, Seserys ir Giminės.

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

LIUDVIKAS VANAGAS 
gyveno 832 W. 36th St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 11 d., 6:30 vai. rytd, 
1940 m., sulaukęs 58 m. amž., 
gimeš Lietuvoje, Kauno apsk. 
Vidžių Wrap-, Kavališkių 
kaime. Amerikoj išgyveno 33 ; 
metuš.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį 'Zoiįją, po tėvais Pet- 
raičiutę, dukterį Eleną, 2 su- 

, nūs: 'Franč/Škų jr Stanislovą, 
marčią Emily, brolį Antaną i 
ir brolienę Antaniną, 2 pus
brolius: Vitalą if brolienę 1 
VhndgUs, Nikodemą ir 'Karoli
ną Gramontus ir kitas gimi
nes. Lietuvoj—motiną Micha
liną, 3 seseris ir brolį.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips ko.pl., 3307 South 
Lituanica Avė. Laidotuvės į- 
Vyks šeštaliepos 13 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. , x

Viši a. a. Liudviko Vanago j 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami ' 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį .patarna
vimą ir atsisveikinimą. \

Nuliūdę lieką: Morris, Du
ktė, Sunai, Marti, feroliš, Pus
broliai ir Giminės.

Laid. Direkt. Ant. M. Phil-J 
lips, Tel. YARDS 4908.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS 'VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rast, 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

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

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.
VVlIOLESALE FURNITURE 

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui AU1OS— TRUCKS FOR SALE
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SUSIRINKIMAI

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Sub'aitis—Vice-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 
5395; F. Mikliunas 

4917

1227 So. 50th Avė., Cicero 
Fin. rašt.

Komensky Avė., Laf. 5211 
Margevičia, — Kontr. rašt., 

4409 S. Fairfield Avė.; F. §erpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis^-Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863: A. 
šaŠkas—Maršalka, 362'2 So. Union 
AVe.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligdnių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Truštistąi—Tamkevi- 
Čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant kainuoja $1.16

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL

r.lĖTUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
a Ve.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.: EdtVard 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.;. Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius. 3461 S. Morgan 
st.; Petras Mardzas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.: Kasos Glob. 
(2)' Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru-

KRIAUČIŲ LOKALAS 269 A. 
C. W. of A.- susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos 12 d. 7:30 vai. 
vak., Amalgamated Centro name, 
šiame susirinkime bus svarstoma 
pataisymas prie konstitucijos. Prieš 
įvykstant referendumui ateinančią 
savaitę. Nariai kviečiami dalyvauti.

— Valdyba.
GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ ir Moterų Pašelp. Klubo 
mėn. susirinkimas įvyks nedėlioj, 
birželio (June) 14, 1940, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė. 11 vai. iš 
ryto. Birželio, liepos, rugpiučio ir 
rugsėjo mėnesiais susirinkimai bus 
laikomi 11-tą vai. ryto vietoj pirmą 
valandą popiet, taigi prąšonV visus 
narius nesivėluoti. Nepamirškit su
mokėti mėnesines duokles, kad ne- 
liktumėt suspenduoti.

—M. Medalinskas.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-STĖ 

laikys pusmetinį susirinkimą sek* 
madienį, liepos 14, 1940, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. 12 Vai. dieną. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų dr-stės labui.

—A. Kaulakis, rašt

shas — Korespondentas, 3549 Sn. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet.. 3336 Litua- 
nica avė. Chicago, III.

GAVOM 7 PUIKIUS 
KARUS

BARGENAI EINA GREIT
Mes gavome 7 puikius karus į 

mainus į naujus Odsmobiles. Ne
paprastai puikus karai šiam metų 
laikui. Tikrai pamatykite juos pir
miausiai. Kainos tinkamos parda
vimui šį vakarą.

1939 Oldsmobile 8, 4 durų trunk 
sedan, gražus juodas baigimas, ra- 
dio ir sndytuvas ...............  $695

’38, Oldsmobile tudor sodan, šil- 
dytuvas' Tr radio, tik 11,700 mylių 
važiuotas. Pilna kaina ........... $52b

’37 Pontiac 8, 4 durų sodan, šil
dytuvas ir radio. Žiba kaip naujas. 
Nėra nė žymelės ant jo .....   $425

’36 Buick, 4 durų sedan, radio 
ir šildytuvas, De Luxe įrengimas, 
juodas baigimas ......................  $345

’36 Packard, 120 modelio. 4 durų 
trunk sedan. Radio ir šildytuvas. 
Taip geras kaip ši kaina .... $345

’38 Ford Coupe, deluxe. Mėlynas 
baigimas, radio ir Šildytuvas. Jums 
patiks ...............     $385

’38 De Soto, 2 durų trunk sedan. 
Raudonas Garnet baigimas. Kaip 
naujutėlis —.............................. $475

CONVERTIBLES:
’35, Olds Convertible coupe, ca- 

nary geltonas. Daug įrengimų, tik 
ttž .................................................  $295

’37 Lafayette. convertible coupe, 
Maroon baigimas, juodas viršus. 
Balti tairai, radio ir šild....... $395

’38 Mažasis FIAT coupe, midget 
karas. Pamatykit, naujanybė. Ita- 
-lijoj padirbtas. 50 mylių su galionu. 
Tik už .....................................  $225

Pasirink iš didžiausios Ciceros 
kiekybės.

PARKWAY OLDS 
5207-11 W. Cermak Rd.

Tel. CICĘRO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleris.

ATDARA VAKARAIS iki 10 vaL
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CIO. AUTO UNIJA UŽ TRECIA TERMINI 
ROOSEVELTUI ‘

Siūlo Šen. Lutas
C.I.O. United Automobile 

Workers Union vakar viešai iš
ėjo už trečią terminą preziden
tui Rooseveltųi.

Unija savo pareiškime pridū
rė, kad Rooseveltas, jeigu bus 
reikalas, turėtų būti “draftuo- 
tas”.

Šis milžiniškos automobilių 
unijos pasisakymas už Roose- 
veltą yra skaitomas labai reik
šmingu, viena, kad unija jį pa
darė demokratų partijos kon
vencijos išvakarėse, antra, kad 
ji užima visai priešingą pozici
ją negu generalis C.I O. virši
ninkas, .John L. Lewis.
J. L. Lewis Prieš Rooseveltą.

Lewis kiek laiko atgal griež
tai pasisakė prieš trečią termi
ną ir pranašavo, kad Roosevel- 
tas bus negarbingai sumuštas, 
jeigu bandys kandidatuoti.

Pareiškimą automobilių uni
jos vardu padarė jos preziden
tas R. J. Thomas. Jis nurodė, 
kad unijos nariai pilnai prita
ria prezidento užsienio politi
kai. Kaip ir prezidentas, unija 
stovi už šio krašto ginklavimą 
ir priešinasi armijos siuntimui 
Europon.

Už trečią terminą neseniai 
pasisakė ir Amalgamated Cloth- 
ing Workers unija savo kon
vencijoj, New Yorke.

Lucas į Vice-prezidentus.

Chicago j vakar vėl pasigirdo 
kalbos, kad vietos demokratai 
bandys nominuoti Illinois vals
tijos senatorių Lucas kandida
tu į vice-prezidentus.

Už jo kandidatūrą daugiau
siai darbuojasi Chicagos majo
ras Kelly.

C.I.O. Automobilių unijos di- 
rektoriatas šią savaitę laiko 
konferenciją Morrison viešbu-. 
tyj, kur svarsto bėgančius or
ganizacijos reikalus.

Jei Netikit, 
Pasiskaitykit —

Šis Inžinierius Vakar Vos 
Nesušalo.

Joseph Edvvards tarnauja už 
inžinierių Western United Dai- 
ry Products dirbtuvėj, 1451 
Grenshaw avenue. Užsikimšo 
“šulinys”, kuriuo iš trečio au
kšto į pirmą yra leidžiamas 
ledas pienui šaldyti.

Edward pasisiūlė nusileisti 
į šulinį ir ten situacijai patai
syti. Jis tai padarė. Nusileido, 
bet užsikimšusio ledo paliuo- 
suoti negalėjo. Kai jis pradėjo 
jį daužyti, tai jam ant galvos 
ėmė kristi maži ledo šmotai 
nuo trečio aukšto. Ant Edwards 
sukrito to ledo apie du tonai.

Su ugniagesių pagalba Ed- 
vvards’ą vargais-negalais pasi
sekė išgelbėti. Iš šulinio jį te
ko leisti galva žemyn. Jis dar 
gyvas ir guli Cook apskričio 
ligoninėje, bet jeigu pagalba 
nebūtų atėjusi laiku, tai jis 
taip ir butų sušalęs. z

Vos Nežuvo Nuo 
Dujų Betaisyda
mas Namą

Į Vice-prezidentus

įsakę Prašalinti 
Aukšta Valdininką

C 4,
Iš Pareigų

Teismas Praskyrė ir $1,000 
Bausmę.

Apskričio teisėjas Bartley iš 
Jolieto vakar įsakė valstijai 
prašalinti iš darbo Archie L. 
Bowen’ą, valstijos labdarybės 
skyriaus direktorių. Teismas 
jam taipgi paskyrė $1,000 pa
baudą už nerūpestingą pareigu 
atlikimą.

Teismo nuosprendis buvo re
zultatas šiltinės epidemijos 
Manteno ligoninėj, kur ligai 
siaučiant mirė apie, 60 žmonių. 
Teismas surado, kad epidemija 
nebūtų kilusi, jeigu Bowen’as, 
kurio jurisdikcijoj ligoninė yra, 
butų rūpestingiau savo pareigas 
ėjęs.

Bovven žada nuosprendį ape
liuoti. Jis yra 70 metų amžiaus.

Jauni Socialistai 
Pasitraukė Iš 
Jaunuolių Kongreso
Kongresą dominavo “diktatū
ros garbintojai”—komunistai
Williams Bay, Wis., šiomis 

dienomis buvo laikomas jaunuo
lių kongresas (American Youth 
Congress), kuriame dalyvavo 
628 atstovai.

Kongresui baigiantis j s su
skilo, nes nuo' jo atsimetė* Jau
nųjų Socialistų Lyga. Atsimetė 
todėl, kad kongresą dominavo 
“diktatūros garbintojai”, todėl 
jame negalėjo dalyvauti demo
kratiniai nusistatę socialistai.

Franklin Kramer iš Elgin, 
III., kuris bandė būti bešališ
kas .ir atsisakė atvirai išeiti 
prieš komun’stus, įnešė rezo
liuciją, pasmerkiančią visas 
diktatūras, jų tarpe ir Rusi
jos. Bet jo rezoliucija gavo tik 
apie 10 balsų.

Vieton to komunistai įnešė 
rezoliuciją, pasmerkiančią dik
tatūras, bet neminint Rusijos.

Ta pati rezoliucija prižadėjo 
“laisvę” visoms politinėms par
tijoms, įskaitant socialistus, 
komunistus ir fašistus. Komu
nistai žiuri į Rusiją ne kaipo 

diktatūrą, bet kaipo į “augš- 
čiausios formas demokratiją”.

Atsimetė Gene Tunney 
Frakcija

Nors jaunuolių kongresas už
sibaigė, bet svarbesnieji klau
si mai pasiliko neišspręsti. Nė
ra nė taikos ir jam gręsia to
limesni skilimai. Nuo kongreso 
taipjau atsimetė Gene Tunney 
ir jo grupė.

Tunney reikalavo pašalinimo 
komunistų, bet Kramer atsi
sakė jį remti. Taip kongresas 
ir išsiskirstė nieko svarbesnio 
nenuveikęs ir jokio svarbesnio 
klausimo neišsprendęs.

B.-------

Merginoms, Kurios 
Mėgsta Skraidyti

N AUJTENŲ-ACME T'Uephnto

MINNEAPOLIS, MINN. — Garsi golfislė-mėgėja Palty Berg pasirašo kont
raktą su viena Chicagos golfo firma, tuo palikdama profesionale. Ji yra paveiks
lo dešinėje.

Užkandžių Bei 
Alučio, Kiek 
Norėsite, Dykai!
Chicagos Lietuvių Draugijos 

E kskursi ja Sekmad i e n į

štai linksma naujiena Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
riams ir pritarėjams, kurie 
rengiasi dalyvauti Draugijos 
jaunimo rengiamoje ekskursi
joje laivu į Milwaukee, šį sek
madienį.

Pasiekę Mihvaukee, visi ek
skursijos dalyviai nueis “in 
coropre” į puikų Hotel Antlers, 
kur rengimo komitetas visus 
pavaišins putojančiu, atgaivi
nančiu pilsenu, ir gardžiais 
užkandžiais — visai nemoka
mai! Visas tai bus pridėta dy
kai prie ekskursijbs bilieto kai
nos.

Pilna Diena Linksmumo
Viešbutyj ne tik pasistiprinsim, 
Dėt ir pauliavosim, nes su eks
kursantais važiuoja sykiu ir 
vienas iš geriausių Chicagos 
akordeonistų. Jam pritariant, 
trauksim sutartines, lietuviš
kas ir angliškas. Ant laivo, a- 
cordeonistas pagros linksmų 
polkučių, o geras orkestras su
teiks amerikoniškos muzikos. 
Tad, visi galėsime \ pasišokti,

Livas, S. S. City of Grand 
'Rapids, išplauks iš Navy Pier 
prieplaukos 9:30 vai. ryto. Na
vy Pier . prieplauka randasi 
gale Grand Avė. (600 Norllj), 
prie ežero, čia ir yra daug 
vietos kur nemokamai ekskur
sijos dalyviai galės savo auto
mobilius saugiai paparkinti.

Kelionė į vieną -pusę ima 
apie' puspenktos valandos lai
to. Mihvaukee mieste pabūsim 
peveik dvi valandas, ir sugrį
šim į Chicagą apie 10 vai. va
kare. [

Ant laivo rengimo laoinite- 
tas turės savo kambarį, kur 
dalyviai, galės kreiptis iet ko
kių informacijų reikalu?

Kur Pirkti Tikietus

- Naujlenų-Anme Telonhoto
Colorado gubernatorius sutinka į Colorado Springs 

atvykusį r^Ė&i&likpną kandidatą į prezidentus, Wendell 
Willkįe

dą nulį, 5409 s. Sacramcntol gyenčia 32-tras 
avė. ' . ■

1927 N. California avė.
Vakarinėj miesto dalyj, pas 

Beatriče Mockus, 3537 5th avė.; 
pas Charles Malekuną, 3437 
W. Jackson blvd.; pas Vale
riją Ladigaitę, 312 S. Pulaski 
avė.

Už Chicagos
r, III. mieste, • pas A.

L. Skirmont, 
avė.

Evanstone,
Milleriulę, 1030” Central st.

/ BRM

pas Josephine

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
. £

Vedybines
Sukaktuves

James Carnahan, 1718 West 
32nd Place taisė savo namą. 
Skiepe jisai ardė “plumbingą”. 
IŠ kur tai sus rinko sieros du
jų, ir Carnahan vos nenutroš
ko.

Jis dabar guli apskričio li
goninėj. Nusprendė, kad bus 
geriau jei kas kitas remonto 
darbą atliks, kad ir reikės už
mokėti.

Carnahan yra 47 metų anv 
žiaus.

American Airlines lėktuvų li
nija skelbia, kad priims apribo
tą skaičių merginų tarnauti už 
“stewardesses” keleiviniuose 
lėktuvuose. Jos turi būti regis
truotos slaugės, tarp 21 ir 26 
metų amžiaus, tarp 105 ir 120 
sv. svorio ir nedaugiau 5 pėdų 
šešių colių aukščio.

Aplikacijas reikia priduot 
Palmer House viešbutyj šian
dien ar rytoj.

Ekskursijos kaina suaugu
siems, $2.00, o vaikams iki 12 
metų amžiaus, tik $1.00. Prie 
to, gausite valgyti ir gerti kiek 
norėsite.

Tikietai turi būti perkami iš 
anksto. Juos galite gauti sekan
čiose vietose:

Chicagos Lietuvių Draugijos 
ir “Naujięnų” raštinėse, 1739 
So. Halsted St.

Bridgeporte, pas laidotuvių 
direktprių, Paul Ridiką, 3354 
S. Halsted st-; pas Algirdą 
Mickevičių, 3148 S. Lowe avė.; 
pp. Gramontų tavernoje, 3201 
Lituanica.

Brighton Parke, pas laidotu
vių direktorių, Albert Petkų, 
4704 S. NVestern Avė.

Marguette Parke, pas Algir-

“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, š 
patarnavimą “Naujienos” tei 
kia nemokamai.

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

Gera Kai Ir 7 
Kiti Gali Šitokia 
Vieta Pasidžiaugti
Pp. Žukauskai Ne “Saumyliai”

Pp. Juozas ir Uršulė Žukau
skai yra iš tų laimingų žmo
nių, kurie gali palikti visą did
miesčio dundesy ir jo durnus 
ir nuvažiavus savo vasarvietėn 
(Cicero avenue, prie 106-tos 
gatvės) ir pamiršus Chicagą, 
vien tik džiaugtis savo puikiai 
ištaisytais įvairių, įvairiausių 
gėlių daržais, čia rožių nesu
skaitomi krūmai, kupini skais
čių žiedų, jų pačių susodinti, 
sutvarkyti, išauginti. Čia yėl 
eglaitės, pušaitės, kurios per 
ištisus metus laukia pasveikin
ti atvykusius svečius ir yra di
deliu papuošalu šios ir taip 
gražios vietos, čia daugybė 
kitų ypatingų medžių ir gėlių, 
vingiais apsodintų. Viskas su
daromi tokį puikų vaizdą, kad 
atsisėdus prie to didelio prū
do, kuriame atsimuša spalvos 
tų gėlių ir medžių aplink jį 
susodintų, gali sau rainiai il
sėtis, svajoti, prie saldžiai 
skambančio čiulbesio paukš
telių .. .

Bet ponai Žukauskai nėra 
saumyliai. Jie nori dalintis vi
sa šia grožybe ir su kitais. 
Todėl, jų vaišinguos namuos 
labai tankiai vieši jų draugai, 
pažįstami.

Ir Linksminosi—
Praeito trečiadienio vakare, 

Žukauskai surengė taip vadi
namą “naktinį pikniką” šioj 
savo viloje. Susirinko suvirs 
penkiasdešimts svečių ir vieš
nių, kaip iš Chicagos, taip ir 
apylinkės. Po skanios vakarie
nės, vienam kambaryje jauni
mas šoko, prie akordeono mu
zikos jaunos panelės Mikučiu- 
tės.

.Jonas ir Barbora Paliuliui
CICERO — “5-10 Tavern”, 

2320 S. Cicero avė., savininkai 
yra plačiai žinomi Jie|ras ir 
Barbora Palluliai. Šiandieną, 
liep. 12 dieną, jie mini savo 
meilaus šeimyninio gyvenimo 
32 metus. Tai graži skaitline 
metų. To džiaugsmo prbga jie 
turės mažą parinkę, dalyvaus 
keletas artimų draugų. Sako 
“Jeigu sveiki sulauksim 50 
metų, vadinasi, auksinio jubi
liejaus, tai tuomet baliavosi- 
mel”.

Aš pilnai tikiu, jog jie svei
ki sulauks to auksinio jubilie
jaus, nes abu yra sveiki, drūti.

Turi ir Anūkę
Pp. Palluliai per daug metų 

biznyje, visa Chicago juos pa
žįsta. Yra išauklėję dukterį ir 
sūnų. Duktė Albina jau vadi
nasi Mrs. M. Tarulis, auklėja 
jau ir savo dukterį. Sūnūs Pet
ras dar nevedęs, yra atitarna
vęs Amerikos kariuomenėj; 
dabar dirba, gyvena savisto
viai.

Jau keletas metų kaip p. Pal
iulis persikėlė Ciceron, prie
šais Western Electric- dirbtu
vę ir kasdieną pietų \laiku pa
valgydina daug žmonių. Pp. 
Paliulis yra patyręs valgių ga

jas. Jo gaminti pietus 
ir pigus. Jeigu kas neti

kite—persitikrinkite. —D.

Garsinkitės “N-nose”

šios puikios rezi-Kitoj daly 
dencijos būrys svečių dainavo, 
kaip ‘ kas subatos vakarėlį, py
niau rūtų vainikėlį”—dar ki
tam kambaryje ėjo diskusijos 
kaip sutvarkyti visą pasauly, 
kuris, rodos, visiškai iš linijos 
išėjo... Lauke, prie didelio 
tam tyčia pastatyto pečiaus,

ir smagumo bekepdamas ir 
valgydamas “weenies”. žodžiu, 
visi gražiai linksminos, o Ilo
nai Žukauskai nuoširdžiai vai
šino juos.

Nedaug truko iki aušros, 
kuomet paskutiniai svečiai at
sisveikino su simpatingais šei
mininkais.

Manau neklysiu sakydama, 
kad ponia Žukauskienė būti
nai laimėtų /pirmą prizą už 
savo gelių daržus, jeigu ji stotų 
į tokį konjestą. Tikrai yra 
kuom pasigėre|i.

—Dainininkė

Išgydo Trachomą Su 
Sulfanilamidu

Vėliausias Amerikos dakta-> 
rų draugijos žurnalo numeris, 
išėjęs iš spaudos vakar, pra
neša, kad akių specialistai da- 
bar'-su dideliu pasisekimu gy
do pavojingą akių ligą tracho
mą. Gydymui jie naudoja ne
seniai išrastus vaistus “sulfa- 
nilamidą.”

Užsidegė Roselan- 
diečio Wilkelio
Namas

Trečiadienio rytą nuo neat
sargiai vartojamų degtukų už
sidegė namas, priklausantis Pra
nui ^Vilkeliui, adr. 11808 Eme- 
rald avenue.

Nuostoliai maži.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

VAKAR CHICAGOJE
•

• Vakar 12-ta kraujo trans- 
fuzija buvo padaryta 23 metų 
merginai Mary McCormick, ku
ri serga pavojinga kraujo liga 
(streptococcus). Ji yra po ke
rių daktarų priežiūra. Gyvena 
ad. 6724 CornelI avenue.

• Prie 143rd ir Harlem avė.
arklys numetė ir mirtinai su
žeidė 33 metų chicagietę Della 
McQuarrie, nuo 1754 East 84th 
Street. /

e Iš alinės 123 n/ Pulaski 
Road du ginkluoti ir maskuoti 
banditai pasivogė 50 keisų deg
tinės. Grobio vertė siekia apie 
$1,500.

G Little Company of Mary 
ligoninėj pasimirė Philip Mal- 
loy, tarnautojas alinėj, ad. 704 
West 63rd Street. Jį pašovė 
klijentas Angelo Tampone už
pykęs, kad Malloy jį išmetė iš 
alinės už triukšmavimą. Velio
nis gyveno ad. 8642 S. Marsh- 
field avenue.

e širdies liga mirė Dr.\ Au- 
stin Albert Hayden, garsus 
Chicagos nosies, akių ir. ^usų 
ligų specialistas ir American 
Medical Association sekreto
rius. Jis buvo 58 metų am
žiaus ir gyveno ad. 219 Lake 
Shore Drive.

© Perkūnija trenkė ir dali
nai apgriovė automobilių agen
tūrą, ad. 1111 Chicago avenue, 
Evanstone, bėt viduj buvę ke
turi žmonės išliko sveiki. -

O Du chicagiečiai, Margaret 
Ann Patterson ir Clarence Že
ma neseniai buvo suimti už iš
gavimą pinigų neteisėtomis 
priemonėmis iš nedarbo ap- 
draudos fondo. Abu turėjo grą
žinti pinigus fondui, užsimokė
jo po $8.50 teismo kaštų, bet 
buvo paliuosuoti nuo kalėjimo 
bausmių. Žema yra trokc- šo
feris ir gyvena ad. 8537 Mus- 
kegon avenue, o M. Patterson 
yra stenografė. Ji gyvena ad. 
521 E. 112th street.

O 1936 metais Yellovv ben
drovės taksikebas įvažiavo į 
stulpą prie St. Luke ligoninės 
ir sunkiai sužeidė keleivę Ar- 
louine Price iš Portage, Wis. 
Apeliacinis teismas vakar pri
teisė taksi bendrovę sumokėti 
nukentėjusiai $15,000.

• Prie 35-tos gatvės kranto 
29 metų negras Alfred Williams 
nusirėdė, šoko ežeran ir prigė
rė. Adresas nežinomas.

• Raudonas Kryžius skel
bia, kad chicagiečiai jau sudė
jo $1,333,069 aukų Europos ka
ro nuken tėjusiems gyvento
jams šelpti. Armour and Co., 
darbininkai pridavė aukų $982, 
Westem Electric — $648, Gor- 
don Baking — $528, Goldb’att 
Brothers darbininkai — $566, 
ir Cook apskr čio valdininkai 
— $451.

O Ties 2035 South Halsted 
street du piktadaiiai užklupo 
iš banko važiuojantį vaistinin
ką Ch. Riff ir atėmė nuo jo 
$125. Riff užlaiko vaistinę ties 
744 W. 26th street.

• škotiškos degtines mėgė
jams neteks 1 udėti. Nežiūrint 
karo, submarinų ir minų va
kar Chicagos Navy prieplauką 
laimingai pasiekė norvegų lai
vas Ornefjell. Jis atgabeno iš 
Glasgovo, Škotijos, 16,000 dė
žių “Scotch”.

• Prie Elston ir Wabansia 
gatvių NorthWvStern traukinys 
užmušė 72 metų senelį John 
Klimczak. Pereitą antradier’ 
jisai pabėgo iŠ Chicago State 
ligoninės, kur buvo uždarytas 
balandžio 1 d.

• Gandai sako, kad guber
natorius Horner ruošiasi pa
skirti 29-to wardo aldermaną 
Joseph S. Gillespie, Cook ap
skričio palikimų adm nistrato- 
rium. Buvęs adm. Martin J. 
O’Brien žuvo laivo nelaimėj pe
reitą šeštadienį, prie Monacąua, 
Wis.




