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Stalinas jau nebepasitiki savo 
bendradarbiu

TOKIO, Japonija, liepos 12. 
— Sovietų Rusija iš Siberijos 
traukia didžiules savo karo jė
gas į Europą. Ji stiprina visas 
savo pozicijas Vakaruose Ka
ro dalykų stebėtojai tvirtina, 
jog vokiečių ir rusų susikir
timas gali labai greitai įvyk
ti, po to kai tiktai vokiečiai 
pajėgs sudoroti anglus.

Rusija nebetiki, kad vokie
čiai ir italai lengvai galės juos 
nugalėti, bet dėl viso ko ji no
ri būti pakankamai stipri ir 
pasiruošus. Nežiūrint į sustip
rintą cenzūrą ir į didelį suvar
žymą užsieniškiams važinėti 
pasisekė patirti, daugiausia, 
žinoma, iš pasikalbėjimų su 
nuolat bekeliaujančiais rusų ka
rininkais, jog į vokiečių pasie
nius traukiamos didelės rusų 
karo jėgos, ypatingai didelė 
daugybė tankų. Tie patys ka
rininkai duodavo suprasti, jog 
tarp jų ir vokiečių nėra jokio

Britai nušovė 23 na
cių lėktuvus

LONDONAS, Anglija, liepos 
12. — Vokiečių lėktuvų ata
kos prieš Angliją stiprėja kas
dien. Pranešama, patį karai'ų 
Jurgį ką tik neištikusi ketvir
tadienį nelaimė, kai vok'ečiai 
atakavo apylinkę, kurioje ka
ralius buvo.

Tačiau ir Britanijos lėktu
vai veikia. Oro ministerija pri
pažino, kad trys Britanijos lėk
tuvai nesugrįžo į savo bazę 
ketvirtadieni. Antrą vertus, 
britai nušovė tą dieną 23 na
cių lėktuvus.

Be to, Britanijos lėktuvai 
ketvirtadienį atakavo nacių 
stovyklas Francuzijoje ir Ho- 
landijoje. Vienas gi britų bom
bonešis nuskrido tolokai į Vo- 
k'etiją ir atakavo pramoningoj 
Ruhr srityje nacių aliejaus 
sandėlius.

Vengrijos armija pa
siųsta lauku darbų 

dirbti
BUDAPEST, Vengrija, lie

pos 12. — Po Vengrijos atsto
vų konferencijos su Hitler’u 
visa Vengrijos kariuomenė, iš
ėmus karininkus, pasiųsta lau
kų darbų dirbti.

Ryšium su pranešimais, kad 
Vengrija sutiko priimti Hitle- 
r'o patarimą ir šiuo laiku ne
reikalauti Rumunijos teritori
jos, Vengrijos premjeras Tele
ki atsisakė padaryti bet kokį 
pareiškimą spaudos atstovams.

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

Giedra ir truputį šilčiau. Sek
madienį: giedra ir dar šilčiau. 
Saulė teka: 5:25 v. r.; leidžia
si 8:26 v. v. .

bendradarbiavimo, jaučiamas 
savitarpis nepasitikėjimas ir 
vieni kitus atydžiai seka.

Rusų valdovus smarkiai pa
veikė greitas Francuzijos pra- 
la mėjimas ir bijo, kad vaka
ruose karas greitai nepasibaig
tų. Sovietų karo 'vadovybės de
damos pastangos sustiprinti 
visokeriopai Rusijos sienų ap
saugą ir būti pasiruošiusiems 
gintis nuo vokiečių, jeigu pa
starieji tuojau juos rengtųsi 
pulti.

Iš savo pusės anglų diplo
matai daro dideles pastangas 
patraukti rusus savo pusėn. 
Anglų ambasadoriaus Stafford 
Cripps santykiai su Molotovu 
labai nuoširdus. Pranešama, 
kad britai davė rusams laisvas 
rankas Balkanų pusiasalyj ir 
prižadėjo palaikyti rusus kiek
vienu atveju, visai neatsižiurė- 
dami kokius smarkius reikala
vimus rusai ten statytų.

Vokiečiai rengiasi 
kolonizuoti Afriką
BERLYNAS, Vokietija, lie- 

pos 12. — Darbo Fronto vado
vybė paskelbė, jog ji atidaran
ti kursus suaheli kalbai mokin
tis. Tai kalba, kuri juodukų 
kalbama tose rytų Afrikos da
lyse, kur anksčiau buvo vokie
čių kolonijos.

J. Valstijos nori su
laikyti susikirtimą
Martiniųue apy

linkėje
WASHINGTON, D. C., lie

pos 12. — Martiniųue sa^, Ka
ribų Juroje, priklauso Francu- 
zijai. čia yra keletas francu- 
zų karo laivų, jų tarpe lėktu
vų gabentojas su 100 lėktuvų 
kroviniu.

Britanijos karo laivai yra 
užblokavę Martiniųue salą. Jie 
nenori leisti franeuzų laivams 
pabėgti. Nenori, kad laivai pa
tektų į Hitlerio rankas.

Padėtis susidarė taip rimta, 
kad atrodė kurį laką, jogei 
britų ir franeuzų laivų susi
kirtimas Martiniųue vandenyse 
neišvengiamas.

Pranešama betgi, kad Jungt. 
Valstijų užsienių reikalų sek
retorius Hull įs maišė į ginčą 
ir stengiasi jį pašalinti taikio
mis priemonėmis.

Audra sujaukė ke- 
lioliką lėktuvų

OKLAHOMA CITY, Okla., 
liepos 12. — Vėjas, siekiąs 70 
mylių per* valandą greitumą, 
sujaukė kelioliką lėktuvų mu- 
mcipaliame Oklahoma aerodro
me ir sugriovė baigiamus sta
tyti barakus prie aviacijos mo
kyklos Tulsa mieste. j

Tulsa mieste medžiai išver
sti, trafikas sulaikytas ir lan
gų stiklai sudaužyti. Kai kur 
stogai apdraskyti.

.NAUJIENU-ACME Tnlenhoto

CHICAGOS STADIONAS, kur pirmadienį prasideda nacionalė demokratų nominavimui kandidatų į 
prezidentus ir vice-prezidentus. Lebrun rezignavo

600 metų laikotarpiu 
Francuzija kariavo 

371 metus
BASEL, Francuziia, liepos 

12. — Šveicarijos laikraštis in
formuoja,,. kad 600 metų laiko
tarpiu Francuzija kariavo 871 
metus.

Keturioliktame šimtmety ji 
kariavo 43 metus; penkiolikta
me šimtmety kariavo 71 me
tus; 16-me šimtmety kariavo 
85 metus; 17-me kariavo 60 
metų; 18-me kariavo 58 me
tus; 19-me kariavo 45 metus.

Laikraštis pažymi ta'p civi-
linius Francuzijos karus, taip 
karus su išorinia's priešais. -

Britai atlaiko italų 
ataką Afrikoje

NAIROBI, Kenya Kolonija, 
liepos 12. — Per paskutines 
tris dienas Italijos kariuome
nė atakuoja’ britų tvirtovę Mo- 
yale apylinkėje, Kenya - Etio
pijos pasieny. Britai atlaiko 
priešu atakas. Ir nors italų ka- 
nuolės paleidusios daugiau nei 
1,000 sviedinių į britų pozic:-» 
jas, britų nuostoliai esą nedi
deli.

Įsakė Weirtonui pa
naikinti kompanijos • •uniją

PITTSBURGH, Pa., liepos 
12. — Nacionalinė Darbo San
tykių Taryba išnešė sprendimą 
Weirton plieno kompanijos by
loje. Darbo taryba įsakė pa
naikinti kompanijos uniją ir 
priimti į darbą 17 darbininkų, 
kurie buvo pašalinti dėl veiklos 
nepriklausomoje unijoje.

Aštrėja orlaivių 
kovos

LONDONAS, Anglija, liepos 
12. — Anglų karo orlaiviai jau 
pajėgia tokiu pat smugiu atsa
kyti už kiekvieną vokiečių puo
limą. Pakraščių apsaugos prie
monės daro smarkius nuosto
lius vokiečiams puolantiems1 
britų salas. Nuo šos dienos 
vakarų Europoj orlaivių karas 
pasiekė nepaprasto smarkumo.

■ VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Anglų vyriausybė Ab sinijos imperatorium vėl pripaži

no Bailę Selassie. Neguso užsienių reikalų minisler's pa/e škė, 
kad 400,000 abis'nų stos j kovą prieš italus.

— Francuzijos diktatorius Petainas paskyiė P. Lavalį “de
šiniąją savo ranka ir įpėdm'u”.

....— Rumunų vyrįausybė ruošia įstatymus, kuriais žydai bus 
v’siškai išskirti dš visuomeninio' gyvenimo.

— Anglų vyriausybė įsigyju teisę uždrausti net darbin'n- 
ku streikus. Dauguma anglų darbininkų ramiai priėmė šią ži
nią, nes jie nei! nemano ruoštis streikams.

— Prezidentas Rooseveltas nutarė nevažiuoti į demokratų 
konvenciją Chic&gon. Ten jį atstovaus Farley.

— Vok'ečiai smarkiai bombardavo Plymouth ir Ports- 
mouth, tuo tarpu anglai Ludwigsha'ven, Strasburgą ir Boulog- 
nę. Pastaroji paskandino keletą laivų, kurie buvo ruošiami An
glijai pulti. 'k

Japonijos armija ir 
laivynas nutarė už

griebti kolonijas
SHANGHAI, Kinija, liepas 

12. Painformuotuos sluok
sniuose kalbama, kad Japoni
jos* jMrvynas , „paruošė Japonijos 
ekspansijai programą. Tą pro
gramą priėmė ir'* armija.

Armijos ir laivyno programa 
numato: užgriebti svet mšalių 
koncesijas Kinijoje; sustiprin
ti blokadą prieš Hong Kongą 
ir lakui bėgant ją paimti; už
imti Francuzijos Indo-Kiniją; 
įsitvirtinti (penetrate) Borneo 
ir Holandijos rytų Indijos sa
lose.RUMUNŲ ALIEJAUS GAMYBA PATEN

KA VOKIEČIU KONTROLĖN /
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

liepos 12. — Rumunų vyriau
sybei paskelbus dekretą už
draudžiantį perleisti aliejaus 
bendrovių akcijas į kitas ran
kas, abejaus gamybos kontro
lė faktiškai patenka į vokiečių 
rankas. Vokiečiai biioio, kad 
angliški ir franeuziški akc'jų 
savininkai neperleistų savo ak
cijų kokiai nors kitai stipriai 
valstybei. Ypatingai nenorėjo, 
kad tos akciios patektu ru
sams. Vokiečiai tikisi įsigyti 
visas šias akcijas, nes mano 
jų reikalauti taikos sutartyj, 
kurią dabar ruošia prancūzams 
Wiesbadene.

Naciai veikia Ar 
gentinoje

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 12. — Argentinos poli
cijos generalus direktorius Bra- 
z Ii jos pasieny praneša, kad ši
toje srity naciai yra veiklus.

Padarytos pas nužiūrimus 
nacius kratos. Užtikta ginklų, 
nac’ų spausdinių, inkriminuo
jančių dokumentų. %

Audroje Korėjoje 
žuvo 52 žmonės

TOKIO, Japonija, liepos 12. 
— Audra užgavo penktadienį 
Keijo apylinkę Korėjoje* 52 
žmonės užmušti, daugiau įei 
šimtas sužeista ir tūkstančiai 
netekę pastogės, nes audra su
griovė jų namus.

Britų sluoksniuose pasakoja
mą-, jog visos anglams priklau
siusios rumunų aliejaus gamy
bos akcijos jau yra parduotos 
rusams, bet rumunų valdžios 
dekretas taip suredaguotas, 
kad šis akcijų pardavimas ga
li būti nepr'pažintas. Jeigu vo
kiečiams pavyktų įsigyti anglu 
ir franeuzų akcijos, jie tada 
kontroliuotu 66 nuošimčius ru
munų aliejaus gamybos.

Amerikoniškos aliejaus ben
drovės Rumunijoj tebetęsia sa
vo gamyba ir, sulig jų atsto
vo pranešimu, toms bendrovėms 
negręs'a joks pavojus.

Pasiuntė kunigą 
į kalėjimą

LONDONAS, Anglija, liepos 
12. — Teismas paskyrė kuni
gui Trevor Brown bausmę tris 
mėnesius kalėti už tai, kad jis 
pasakė dviems kareiviams: 
“Anglija geriau padėtų gink
lus ir pasiduotų Vokiet jai.” 
j' —•

Baltijos juros rusų 
laivynas darė ma

nevrus
NEW YORK, N. Y, l epos 

12. — čia pagautas Britanijos 
radijo pranešimas, kad Balti
jos juros rusų laivynas ir lėk
tuvai ką tik baigė didelius ma
nevrus.

Penki žmones žuvo 
ligoninės gaisre

CINCINNATI, O., liepos 12. 
— Anksti penktadienio rytą 
kilo gaisras šito miesto ligoni
nėje. Penki pacientu' žuvo. Ki
ti du sunkiai apdegė. Tuo lai
ku, kai gaisras kilo, ligoninė 
je buvo 30 pacientų.

Britai areštavo vie
ną savo admirolą
LONDONAS, Anglija, liepos 

12. — Admirolas Domville, bu
vęs britų karo jėgų žvalgybos 
skyriaus direktorius ir jo žmo
na buvo areštuoti liepos 8 die
ną. šiandien buvo internuotas 
admirolo 22 metų sūnus.

151 Italijos aviato
rius žuvo

ROMA, Ital ja, liepos 12. — 
Per paskutines 20 dienų karo 
su Britanija Italija pražudė 
121 aviatorių. Tiek aviatorių 
užmušta. Dar 103 aviatoriai 
buvo suže'sti.

Suomiai išsprogdina 
Aaland salų fortus

STOCKHOLM, Švedija, lie- 
pos 12. — Pildydama Rusijos 
re kai avimus, Suomija pradėjo 
demilitarizuoti Aaland salas. 
Gaunami pranešimai, kad suo
miai išsprogdina konkrito pa
grindus kanuolčms ir fortus.

Buliit, norėdamas 
laisvai pasikalbėti, 
išvažiavo iš Fran

cuzijos
.BARCELONA, Ispanija, lie- 

pos 12. — Suvienytų Valsty
bių ambasadorius Francuzijoj 
W. C. Buliit atvažiavo į Bar- 
celoną ir mano tuojau kel'auti 

Madridą, kad iš ten galėtų 
aisvai pasikalbėti su Washing- 
tonu ir nutarti dėl savo toli
mesnės veiklos.

Jis taip pat pranešė, kad bu
vęs franeuzų kariuomenės va
das generolas Gamelin tebegy
vena Francuzijoj. Ten taip pat 
randasi ir Daladier apie kurį 
buvo pasakojama, jog jis jau 
buvo žuvęs arba suimtas pie
tų Afrikoj. Buliit pasisakė, jog 
su jais matėsi prieš porą die
nų.

GRENOBLE, Francuz’ja, lie- 
x>s 12. — Vokiečių praneši- 
nais penktadienį—Francuzijos 
prezidentas Lebrun įteikė re
zignaciją premjerui Petain. Pa
staras s gi pareiškė, kad jis 
paims abi — premjero ir pre
zidento — vietas ir asmeniš
kai "■ bus atsakiągąs už šalies 
reikalų vedimą.

Francuz jos spauda praneša, 
kad Petain į 48 valandas su
darys naują kabinetą. J kabi
netą, tarp kitų, įeis Leon Be- 
rard, artimas vice-premjero 
Lavalio draugas; Henri Haye, 
senatorius ir Marse lies miesto 
meras; Gaston Bergery, atsto
vų rūmų narys, pasižymėjęs 
praeity pikčiausiomis atakomis 
prieš parlamentinį rež mą.

Ne visi atstovų rūmų nariai 
ir senatoriai balsavo už suma
nymą palaidoti Francuzijos 
parlament nę santvarką. Prieš 
palaidojimą tarp kitų balsavo 
Marųuis de Chambrun, J irsti n 
Godard, Jean Paul Boncour, 
socialistų vadas ir buvęs prem
jeras Leon Blum ir kiti.

Kai šiandien Francuziją kon
troliuoja Hitleris ir kai jau ji 
yra diktatorių rankose, reikė
jo drąsos balsuoti prieš d kta- 
torių pasiūlymus.

Pripažįsta Haile Se- 
lassie Etiopijos 

karalium
LONDONAS, Anglija, liepos 

12'. — Britanijos užsienių rei
kalų ministeris asistentas But- 
ler penktadienį pare škč parla
mente, kad Britanija nutarė 
pripažinti imperatorių Haile 
Selass'e kaipo teisėtą Etiopi
jos valdovą.

Angį ja pakeitė nusistatymą 
Etiopijos atžvilgiu, nes 1938 
metais ji pripažino Etiopiją Ita
lijai.

LIEPOS IR RUGPIUCIO MEN
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 4 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.
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NAUJIENOS, Chicaį m. , šeštadienis, liepos 13, 1940

TRYS BIČIULIAI
(Tęsinys)

—Taip, Antanai, tu išrodinė- 
ji labai logiškai, bet tu negali 
susigyventi su tuo, kad musų 
valstybės valdžios politika ir 
ūkio struktūra, eina laisvos 
konkurencijos keliais. Tau, kaip 
ekonomistui, gerai žinoma, kad 
mes turime liberalinį ūkį, kuris 
remiasi privatiška iniciatyva fr 
laisva konkurencija. Apie tai tu 

- turi geriau žinoti, negu aš, nes 
tu* esi ekonomistas — socialo- 
gas, aš juristas-advokatas. To
kia santvarka, apie kurią tu 
kalbi ir rašai yra kas tai pana
šu į bolševizmą, tu pats gerai 
žinai, kad tokios idėjos pas mu
mis draudžiamos, tokie žmonės 
sodinami į kalėjimus ir vadina
mi priešvalstybiniais gaivalais. 
Su visais tais, kurie kelia tokias 
mintis jokių ceremonijų neda
ro. Re to, tokia ūkio struktūra, 
varžo privačią iniciatyvą ir 
laisvąją konkurenciją ir lodei 
jinai yra priešinga nuosavybės 
principams. Tokios santvarkos 
įgyvendinimas yra priešingas ir 
musų valstybės konstitucijai. Iš 
lokio tavo darbo nieko gero bu-

sėjai su tokiais nelaimingais 
žmonėmis daugiausiai ir dirba
te, jie jums tai kasdienine duo
na ir jūsų darbo pagrindas. Pa
gal mano pažiūras ir teorijas, 
visus tuos jūsų klijentus reikią 
pirmiausiai aprūpinti žmoniškų 
darbu ir uždarbiu, tuomet jie 
dirbs naudingą, darbą ir bus 
naudingi kaip valstybei, taip k 
visuomenei,' Tie patys maži 
prasižengėliai įvairus darbinin
kai vietoje to, kad jie sėdi kau
lėj imuose, gerai suorganizavus 
pastatytų daug gerų rūmų, kur 
jie patys ir kiti darbo žmonės 
turėtų pigius ir pakenčiamus 
butus iš ko ne tiktai jiems, bet 
ir valstybei butų didelė nauda 
— jie kurtų naujas medžiagi
nes gerybes. • ■■■

—Taip, Antanai, tavo teori- 
gražios, bet kolei kas jos 
liktai teorijos, o gyvenimas 
musų varomas kita kripti-

-Tu, Jonai, kaip advokatas 
kitaip galvoti ir negali, nes esi 
jau įsitraukęs į prabangingą 
gyvenimą, per kurį tu jau ne
matai: darbo žmonių vargų, 
našlių ir našlaičių ašarų, negir
di tokių nelaimingų kūdikių 
dejavimų, nematai tų tu darbo 
žmonių, kurie pūva šlapiuose 
ir ankštuose rūsiuose. Taip, tu 
jau pasidairei tikras to žiau
raus gyveninio atstovas, prie 
visko jau pripratai, o, be to, to
kia jau tavo ir procesija. Diena 
jš dienos jus, advokatai ir tei-

jos 
yra 
pas 
mi.

—Ne, Jonai, tu žinai, kad jgU 
yra valstybė, kur gyvenimas ri
kiuojamas taips, kad valstybė 
rūpinasi visais savo gyvento
jais. Jiems duoda ne tiktai dar
ną, bet jų vaikučius moko, kaip 
vaikų darželiuose, taip pra
džios, vidurinėse, aukštesniose 
ir aukštose mokyklose — uni
versitetuose. Mano teorijos yra 
visai realios ir aš turiu teisę 
reikalauti, kad jos butų ne tik
tai pripažintos, bet priverčia
mos visose valstybėse. To rei- 
Kalauja dvidešimtojo amžiaus 
.atnkaluš 'žmoniškumas,' to rei
kalauja sveika valstybine san
tvarka. ~

Sunku pasakyti, kada jie bu
tų baigę savo pasikalbėjimus, 
jc.gu jo šveicorius, nebūtų pra
tęsęs, kad laukiamajame kaBi- 

(u£lC nekąntriai^laukia advoka-

kad aš neturiu nė kiek pinigų, 
jau ketvirta diena kaip beveik 
nieko nevalgiau, su butu ir nak
vyne, kad ir savotiška padėtis, 
bet pąkenčiąma. Matai netoli 
miesto yra ūkininkas, kurio kiek
ine tebėra nemažas •šiaudų ktu 
gis, tai aš tenai ir nakvoju. Val
gyti tai nors ir blogai, bet rei
kia, nes priešingai darosi silp
na.

—Hm ... padėtis bloga, bet 
... pats sąmoningas žmogus ... 
to norėjai.

—Žinai, ką, Jonai, sušelpk 
mane, iki gausiu iš savo prie- 
telių, kad per tą laikotarpį ga
lėčiau nusipirkti šiokio tokio 
maisto, — prašė Antanas.

-—Piniginė padėtis sunki ir 
mano. Pirkau žmonai vardu
vėms pianiną, už kurį sumokė- 
jiau keturis tūkstančius litų; 
Be to, kaip tiktai dabar perku 
ių šitą namą, rytoj einame pas 
notarą sudaryti galutinus doku
mentus, reikia sumokėti aš- 
tuoniasdešimts penkis tuksian
čius litų, apie dešimt tūkstant
ėly man pač.am trųksta ir pa
žinau, ką reikės daryti, kur rei
kės gauti pasiskolinti. Blogai, 
labui blogai. Nieko negaliu pa
dėti, gaila, kad tokiame bloga
me laikotarpyje atėjai.

—Nors kelis litus, prašo 
Antaųas.

—Negaliu nė cento, matai, 
kad pats turiu skolintis ir dar 
tokią didelę sumą, — aiškino 
Jonas.

—Labai atsiprašau, kad il-

“ELTOS” PRANEŠIMAI IS LIETUVOS
KAUNAS "L- Nauj asis Lietu- nimu. Del savo pažiųrų keletą 

kartų yrą buvęs sulaikytas ir 
baustas. Po |93p m- spalių 10 
<1. Lietuvos ir SSSR tarpusavės 
pagalbos pakto pasirašymo už 
viešą savo pažiūrų pareiškimą 
buvo ištremtas kuriam laikui 
į darbo stovyklą. Vėliau ture-

vos ministras pitmininkąs ir 
einąs Respublikos Rrpzidęnto 
pareigas Justas Paleckis yra 
giluęs 1899 m. Sausio 10 d. 
rdšiuose. Kilęs iš neturtingųjų 
tarpo. Yra perėjęs paprasto 
darbininko, kelių meistro gi
zelio ir kitifs sunkios gyveni- jo gyventi užsienyje ir Lietu- 
mo mokyklos sta'žųs. Sulaukęs vos provincijoje,! Yra parašęs 
21 metų amžiaus pradėjo siek- eilę knygų, tarp jų “SSSR mu- 
ti mokslo. Mokėsi Rygos suau-1 L 15 ’ ” Tr_i._Tj_r.___ įmi
gusiųjų gimnazijoje, kurią per 
1 metus baigė. Vėliau buvo 
liaudies mokytoju ir klmisė pa
skaitų LietŪVos * universitete. 
Gyvendamas* Rygoje, gyvai vei
kė vietos lietuvių leulturiniame 
bei visuomeniniame gyvenime. 
Dar ten pat budūmas pradėjo 
leisti “Naujo1 Žodžio” žurnalą, 
kurį vėliau perkėlė į Kauną, 
šį žurnalą redagavo ir Lietu
voje. čia 1928 metais sukurė 
“Naujo žodžio’’ bendrovę, ku
rioje dirbo iki 1935 metų. 1926 
metais yra liuvįs “Eltos” di
rektorium. Paskutiniais me
tais aktyviai bendradarbiavo 
eilėje Lietuvos laikraščių, kaip 
“Lietuvos žiniose”, “Musų Jau
nime”, ’Laike” ’ ir buvo ilga
mečiu “Jauiiakas žinąs” kau
niškiu korespondentu. Visą lai
ką buvo vienas aktyvesnių Jie-

buvo sužinotas vyriausybes są
statas, po pranešimo miestas 
vėl sujudėjo. Mačiau gatvėse 
verkiančius iš džiaugsmo, plo
jant, kiti kaip maži vaikai bu
čiavosi. Tikrai buvo galima 
matyti, kaip masės pasijuto, 
kad reakcijos pančiai sutrukę.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

ąnd M1PWIFE 
6630 S. VVesternav

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

sų akimis”. Kaip Lietuvos laik
raščių atstovas prieš keletu 
metų yra lankęsis Sovietų Są
jungoje, praeitais metais Len
kijoje, ^Vokietijoje ir kitur.

. KAUNĄS. — Kaip žiema bu- 
i vo nepaprastai šalta, taip šie
met vasara Lietuvoje labai sau
sa. Nuo ankstybo pavasario iki 
Joninių kai kuriose vietose veik
visiškai dar nelijo. Rugiai žy
mioj dugninėj atrodo geri, bet 
vasarojus ir pievos ^yra smar
kiai atsilikę, o sausose, smėlė
tose vielose, ypatingai Vilniaus 
krašte ir visai menki, žmonės 
sų dideliu pasiilgimų laukia lie
taus.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

AKIŲ SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSFECT 1930 *

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

Dėti. Matai kokia kvaila mano 
profesija, kad ir su geriausiu 

kalbėti. ‘ žinai, kad gyvenimas 
lai tikras purvas.

Taip pasakęs Jonas atsistojo, 
padavė Antanui rauką, pareiš
kė užuojautą, palinkėjo geniau
sio pasisekimo ir ;praše, lųid ap
leistų jo kabinetą, nes jam rei
kia darbas dirbti. Antanas nia 
(lytlainas, skuti ?f4icžįuriiit L lai

‘ ® ‘flžtelus - ?gmč i » « * * fft, Ą ktur galite tau padėt 
nam bičiuliui ir geram pažįsta
mam, — klausia advokatas. .

—Sakiau, kad p pasisekė iš
sprukti iš saugumiečių nagų, 
nes kuomet jie darė kratą re
dakcijoje, mano kabinete—ma
nęs nebuvo. Mano bendradar
biai man pranešė, kad rado ne
legalios literatūros ir už tai grę- 
sia man labai didelė bausme. 
Esu pasiruošęs ir greitai spruk
liu į užsienį, bet iki mano prie- 
ueiiai padės man susitvarkyti, 
rukus pasislapstyti. Blogiausia,

* COPR. 19*0, NEEDUCRAFT SERVICE. INC
MARY’S LITTLE LAMB 7 PATTERN 2497

No. 2497 — Išsiuvinėjimąs lovos užklodui.,

■ I l> II I » H . 1,1 Į I I ,11 )I|. II J ,IW"' I.

CHAME CUAL tOMPANY 
aoGy Long Avenue? 

Telefonas, POrtJCJŠMOUTH M22
PCH AlH'NT/v- Mine Run jš geriausiu mainu, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ...............................* ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- S"7-00 
ant 50 tonų ar daugiau tiktai ........ ■

PETROLEUM CARBON COKE $3.00 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
PHYSICIAN and SURGEON

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas i x A
Palengvina akių įtempimą, kuris 6757 S. VVestern Avė. 

nrimniminHi nnsi-lesti Priežastimi galvos skaudėjimo VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 tuviu žurnalistu, ėile metu bu- gle,"’ ,a'* 01Kan,zu<) 1,1 svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-1
V 1 v *■ jrodytų. Pravažiuojant SSSRĮmo, skaudamą akių karštį, atitaiso

PLUNGĖ — Niėkas negalė
jo tikėli, kari Plungėje žmonės 

!po 14 metų priespaudos taip

vo Lietuvos žuinalistų Sąjun
gos valdybos nariu, taip pat
buvo Lietuvoje" esančių užsie-
nių spaudos atstovų Sąjungos (yli yukare
pirmininkų. Visą laiką gyvai rinkosi, buriavosi. Radio apa- 
domėjosi visu Lietuvos gyve- ratus apgulę klausėsi ir kai

kariuomenei, ji buvo pasitikta Itrumparegystę ir toliregystę. Pri-I DR. A. JENKINS 
f ’ •» x Irpnuin tpisinum akinius Visunsp ar-1 • ——- »r-'

taip šiltai ir
ikaip niekuomet nėra tekę ma-

i žipopės gatvėse

u
turtingas', bet gyvenimo j sar 
yra taip sugadintas, kad nežino 
kas tai yra'badas .ir vargas, 
todėl jam nesudaro skirtumo, 
kad žmogus badauja, dėl jo jis 
gali mirti badu, tokie, reiškiniai 
neveikia jo advokatiškus ner
vus.

Atsiminė Antanas,., kad jisai 
dar turi 40 centų ir nutarė, kad 
dar šį vakarą nueis į Pienocen
tro užkandinę išgerti dar puo-> 
dūką pieno, o rytoj nutarė eiti 
į vieną darbininkišką valgyk
lą, gal tenai už 30 centų, gal 
lenai už tuos,pinigus gaus sriu
bos ar kokio kito maisto.

Nuėjęs į Pienocentro užkan
dinę, paprašė dar puoduką pie
no ir vėliai taip skaniai jį išgė
ręs, padėkojo, užmokėjo 10 
jentų išėjo į savo nakvynę —-

i

.1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENlk^SlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

DIENĄ IR NAKnr —• 
Visi telefonai YARDS 1741-1742 

; JJ$p5-i)7 So. Hermitage Avė.
5'4447 South Fairfield Avenue

i ; Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

. įrengia teisingai akinius. Visuose at-
entuziaslingai, sitikimuose egzaminavimas daromas (Lietuvis)

su elektra parodančia mažinsiąs GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 2500 West 63rd Street
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at- ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
įtaisomos. 7—9 Val. vakaro ir pagal sutartį
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. Ofiso Tel. PROSPECT 6737

Nedėlioj pagal sutartį. j Namų Tel. VIRGINIA 2421
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos jiigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

Klausykite musų radio programų Antrądienio f? šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

SU POVILU 6ALTIMIERU.

Laidotuvių jDirektoriąi

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

*..n i c i ‘Kreivas«Akis^ t
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI

8

Tel. Office Wentworth 6330
. Rez. .Jlyde Park 3395

Dr. Stisanna Slakis: 
, Moterų ir vaikų ligų gydytoja’’ ’ 

6900 So. Halsted St.
Valandos 
išskyrus seredomis ir subatomis.

po pietų, 7—8 vak.

KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

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

YARds 1419 ADVOKATAI

No. 2497

Phone LAFayette 8024
T

Miestas ir valstija '.į

Miesto 
Kamb, 
Namų

YARds 1138
YARds 1139

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Dr. F. Pulsuoki Le Van 

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

linu u 1191 n m f mm mji 

<-----------------——

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ui imi mm imi imi 11 minimumu

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

240Q VYEST MĄDISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po- pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

I NAUJIENOS NEEDLECEAFT DEPT„
| 1739 80. Halsted St, Chlcago, RL

Oją įdedu JO centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No—

I■ Vardas ir pavardė

’ Adresus....-.............

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

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

šventadieniais: 11 iki 12 \

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

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

S. p, MAŽEIKĄ
3319 Lityanica Avęnue

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue

4NTANĄS M, PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue , Phone YARds 4908

ANTHONY B, PETKUS
6834 So. W(estern Ąve, Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

LACHAWICZ IR SŪNUS 
?314 West ?3rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS; 4244 Ęast 108th Street Tel. Pullman 1270

Garsinkitės “N-nose”

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. iDearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tek—Hyde Park 3395

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

.niegoti jautėsi visai gerai, nes 
keturios dienos, kaip buvo ne
valgęs, o šiandien išgėrė net d.i 
puodukus Pienocentro pieno. 
Taip prisivalgęs Antanas bijor 
jo, kad nepamigtų, nes jęig^i 
.ikininkas rastų jį miegantį 
sandų kugyjfc, paskaitytų už 
.alkatą ir .kad kaip galėtų per
duoti policijai. Antanas buvo

i negalėjo, nes gyven me buvo 
matęs daug vargo ir kitokių 
sunkumų, reikia žinoti, kad 
vargas tai žmogų išmoko visko, 
Šitaip' sakant vargas tai gyve
nimo varyklįs.

Rytojaus dieną Ąn tanas a ta
kėlė anksčiau, pasivaikščiojo po 
mišką, pakvėpavo tyrų oru, nu
ėjęs išsimaudė ir smėliu išsjva- 
ė savo kostiumą, nes nenorėjo 
išrūdyti susivėlęs. Ro visokių 
gimnastikų jr maudymosi, ape
titas pasidavė labai didelis, bęt 
... kišenėje buvo tiktai 30 cen
tų ir reikia galvoti, ką už tuos 
30 centų nusipirkti, kad butų 
galima šiek tiek stipriau užval- 
.gyti. Į tą darbininkišką valgyk* 
lą nusistatę eiti tuojau, nes kaip 
tiktai tuo įlietu darbininkai ąt» 
einu, pusryčiauti.

NARIAI
• > . , •

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių '
Asociacijos

jiųiipijiųKOiiiąiijųĮijHiųamiĮiit

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel, Virginia 0036 
Resįdencijos Telefonas 

ĘEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, JLL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH ASHIjANP AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų. 7 iki B vai. Ned. nuo 1Q iki 12

Rez. Telephone PLAZA 3200
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PAŠTO ŽENKLO ŠIMTAMETĖ KELIONĖ 
1840—1940

Prieš šimtą ir kelis metus 
Londone įsisteige draugija nau
dingoms mokslo žinioms plat n- 
ti. Toji draugija, be kita, rū
pinosi kova su neturtu ir skur
du Anglijoje, Pietų Australi
jos kolonizavimu, viešojo susi
siekimo pagerinamu bei papi- 
gmimu ir kitais anų laikų opiais 
klausimais, los draugijos rei
kalų vedėju buvo vienas buvęs 
mokyklos direktorius, vardu 
Rowland Hill (1795-1879). 
Tasai Rowland H 11 1837 m. 
išleido atsišaukimą: “Pašto re
forma, jos reikšmė ir įvykdy
mo galimumai“, šis raštas, dėl 
savo drąSų reikalavimų, sukė
lė valdžios sluoksnių nepasiten
kinimą, bendrą pašto klijentų 
pritarimą, kadangi Hill reika
lavo ne tik konkrečiai anglų 
paštą perreformuoti į viešą .vi
suomenės Įstaigą, bet pirmiau
siai reikalavo Įvesti vienodą 
siuntimo mokestį visiems laiš
kams Jungt nėję Didžiosios 
Britanijos karalystėje. Iki tol 
paprastas laiškas kaštavęs, paV. 
iš Londono į Edinburgą, 1 schi- 
lingą 4>/j penso, — apie 4,20 
Lt, — Hill pasiulymu, laiškas

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

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

Šaukite Lafayette 3138> arba 
atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

iki .*4 uncijos (=Lt 0,24), tei
gi tik 17 dalį. Šitas siunt mo 
mokesčio atpiginimas, kaip įro
dinėjo Hill, nepaprastai paska
tins laiškų siuntimą, be to, per
siuntimo mokestis galėtų būti 
apmokamas klek galint papras
tesnių budu, nes iki tol pašto 
tarnautojui tekdavo priiminėti 
kiekvieną laišką atskirai, įtrau
kti jį sąrašan ir pažymėti ant 
voko priėmimo pastabą.

Savo memorandume Hill šiuo 
re kalu šitaip pasisakė: “Atsi
žvelgiant į žymiai padidėsiantį 
’aiškų siuntimą, gal butų prii
ma pašalinti laiškų priėmimo 
.sunkumą suštampuojant popie
riaus kortelės ir, jas patepus 
klijais, klijuoti prie laiško“.

Taip gimė pašto ženklo min
tis. 1839 m. rugpiučio mėn. an
glų parlamento buvo priimtas 
vienodo persiuntimo paštų mo
kesčio įvedimo įstatymas, pa
vadintos “Penny — Porto — 
Bill”, kuri patvirtino karal enė 
Viktorija 1839 m. rugpiučio 
mėn. 17 d. Reformai įvykdyti 
Rowland Hill buvo pakviestas 
į anglų iždo vadovybę. Jau 1839 
m. gruodžio mėn. 26 d. buvo 
duotas paliepimas paruošti per
siuntimo paliepimas paruošti 
persiuntimo mokesčių ženklus, 
antspauduotus laiškams lakštus, 
antspauduotus vokus bei kli
juojamus ženklus. Buvo pa
skelbtas lyg konkursas tiems 
ženklams pagaminti. Už geriau
sią pasiūlymą buvo nustatyta 
Lt 30,000 premija. Iš gautų 
3000 projektų nė vienas nega
vo iždo vadovybės pritarimo. 
Tada buvo duotas užsakymas 
Frederic Heat, Londono vario 
graviūrų meisteriui, pagaminti 
ženklą su karalienes Viktori
jos atvaizdu, šitas ženklas su 
parašu “Postage“, porto ir 
vertės nurodymu “one penny“ 
(1 pensas^) arba “two pene©’’ 
(2 pensai) — yra seniausi žen
klai pasaulyje. Jie buvo išle - 
sti 1840 m. gegužės mėn. 6 
d., t. y. prieš šimtą metų. Be

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

MILDA AUTO SALES 
806 West 31 st Street 

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

X SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai; v 
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

lipdomų ženklų buvo pagamin
ti ir Vokai su atspausdintais 
ženklais, bet tie vokai buvo to
kie nenusisekę, kad pašto kli- 
jėntai jų ne mdavo. Priešingai, 
pašto ženk’ų tiek daug prirei
kė, kad paklausai patenkinti iš 
pradžių tekdavo dieną ir nak
tį juos spausdinti, nors tada 
žmonės ženklus pirkdavo vien 
tik laiškams siųsti, ne rink- 
niams.

1844 metais — po keturių 
metų nuo reformos pravedimo, 
— per visą rinkliavą dėkingi 
pašto naudotojai pašto refor
matoriui Hill surinko garbės 
dovaną Lt 795,000,—. 1846 me
tais j s buvo paskirtas genera
liniu pašto sekretorium, 1854 
metais jau vyriausiu pašto 'val
dybos vedėju (secretary of the 
Post Office). Išėjęs iš tarny
bos jis buvo pakeltas į ritie- 
rių luomą, gavo iki gyvos gal
vos pensiją Lt 122.400,— su
mai; be to, parlamentas jam 
suteikė tautinę Lt 1.224.000,— 
vertės dovaną. Sir Rowland 
Hill mirė 1879 metais; jis bu
vo palaidotas tarp anglų tau
tos žymiausiųjų veikėjų Lon
dono Westministerio abatijoje.

Rowland Hill mirus velionis 
buvo vadinamas ne tik pašto 
reformatorium, bet ir pašto 
ženklo išradėju. Škotas Patrik 
Chalmers užprotestavo ir tvir- 
t'no spaudoje, kad pašto ženk
lo išradėjas esąs jo tėvas, kny
gų prekybininkas James Chai- 
mers, nes jis jau 1834 metais 
Dundee prekybininkams davęs 
pašto ženklo mintį.

Ginčas ėjo iki 1891 metų ir 
baigėsi tik Patrikui Chalmers 
mirus.

Patiekti dokumentai rodė, 
kad James Chalmers iš tikrų
jų, 1834 metais savo draugų 
tarpe yra iškėlęs panašią min
tį apie užklijuojamą spaudą, o 
Rowland Hill, nieko nežinoda
mas apie Chalmers pasiūlymą, 
tokią pat mintį paskleidė savo 
atsišaukime 1837 meta’s. Paga-, 
liau, abu jie tik siūlė klijuo
jamą spaudą — vertybės spau
dą — laiškams. Mintis paga
minti pašto ženklą su atvaiz
du, skaičiumi ir galva yra gi
musi anglų iždo vadovybėje.

Ta’gi dabartinės formos pa
što ženklo išradėju negalima 
laikyti nei Hill, nei Chalmers, 
nes jie abu tik davė tam pa
skatinimą. Tačiau gal būt pa
što ženklo išradėjo pavarde pa
vyktų nustatyti iš anglų par
lamento ir iždo vadovybės ak
tų.

Nepaisant to, kad pašto žen
klas Anglijoje nuo pat pirmų
jų dienų labai pamėgtas, pir
maisiais metais neatsirado ki
tų kraštų, kurie Angliją pa
sektų. Tik 1842 metais lapkri
čio mėn. 2'9 dieną Brazilija sa
vo konsulo Prūsuose J. D. Stuz 
paskatina, įvedė pašto ženklą, 
būdama tuo atžvilgiu pirmoji 
Amerikos valstybė, o Zuricho 
kantonas 1843 m. sausio mėn. 
21 d. įsivedė jį pirmutinis iš 
visų Šveicarijos kantonų, taigi 
Šveicarija buvo pirmutinė val
stybė Europos kontinente; 1849 
m. lapkričio mėn. 21 d. Bava
rija įsivedė pašto ženklą, kaip 
pirmutinė Vokietijos valstybė.

Ženklai, kurie pradžioje bu
vo vadinami laiškų etiketėmis, 
laiškų frankavimo ženklais ir

šiuo straipsniu nenorėta nei 
patarti ženklus rinkti, nei ku
riuo nors budu prisidėti prie 
pašto ženklų rinkimo platinimo, 
tik konstatuota, jog Anglijoje 
už vieną pašto ženklą mokama 
net po 50—60 litų.

šiandien pašto ženklas yra 
toli nuėjęs nuo savo tikrojo tik
slo — j s yra daugelio milijo
nų žmomų rinkimo objek'as. 
Tik Vokietijoje pašto ženklų 
rinkėjų priskaitoma apie 2 mi
lijonus. Pašto ženklo, kaip rin
kimo objekto pamėgimas aiški
namas jau pirm ausią tuo, kad 
tat yra mažas meno kūrinė
lis, kuris įgyjamas, palyginti 
gana prieinama kaina. Todėl 
tat vienas žymus austrų kolek
cionierius kartą pasakė: “Ženk
las atlėkė pas mane mano spar
nais... Visais savo jautriais ner
vais, v su grbžio troškimu, ku
riam niekuomet nepakanka pa
saulio grožybių, myliu aš dailų 
ženklą, kaip vertingą meno ku
rinį, kaip rinktinį žmogaus sko
nio, koncentruoto gabumo pro
duktą, daug sakantį mažomis 
priemonėmis aukštame plote... 
Kad galėčiau, kaip negal ų, tai 
rinkčiau ženklus tik pagal jų 
grožį“. Iš tikrųjų gi, vertin
giausi ženklai, už kuriuos su
mokami kapitalai, nėra gražiau
sieji nė seniaus.'eji, bet tik re- 
čiausieji.

Pašto ženklas, šiemet sulau
kęs savo šimto metų sukakties 
dar ilgai tarnaus žmonijai įr 
džiugins kiekvieną laiško ga
vėją bei ženklų rinkėją savo 
grožiu ir maloniu spalvingumų.

“L. A.“ L. F. D.

“ELTOS” PRANEŠI
MAI IŠ LIETUVOS

fNELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St kamb. 1517, 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINŲ INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE .COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

pagaliau pašto (laiškų) ženk
lais, greitai įsigalėjo; jei jau 
ne taip, kaip Anglijoje, tai vis 
dėlto tuoj ’po įvedimo visur 
dieną ir naktį jie turėjo būti 
spausdinami, kad butų paten
kinta didelė paklausa.

Jau 1860 metų pradžioje pa
što ženklus pradėjo rinkti mo
netų, antspaudų, herbų, auto- 
gramų ir kitokių tam tikros 
vertės daiktų kolekcionieriai. 
1862 m. gruodžio mėn. 6 d. 
“Le’pziger Iliustrierte Zeitung“ 
(1014 Nr.) įdėjo straipsn. “Die 
Briefmarken — sammler”, ku
riam buvo nurodyta, kad pa
što ženklų rinkimas iš Angli
jos, Prancūzijos ir Belgijos da
bar esąs atėjęs ir Vokietijon.

| ' JI . . I
jams už liaudies laisvę ir jos mui musų krašte geriausias są- 
teises patenkinimas, privilegi- lygas ir teiks jai visokeriopą 
j uotų sąjungų ir partijų uždą- pagalbą.
ryjnas.

Bus atkreiptas rimtas dėme
sys į tautybių lygybės principo 
įgyvendinimą ir griežtą šovi
nizmo pašalinimą tautybių tar
pe". Plačios reformos bus pa
darytos sveikatos apsaugos sri
tyje. Tam tikslui įkurta nau
ja Sveikatos Ministerija. Rim
tas dėmesys bus kreipiamas į 
plačiųjų liaudies masių švieti
mą, kuriuo iki šiam laikui ne
buvo tinkamai rūpinamasi, ši
tame darbe vyriausybė laukia 
'plačios visuomenės paramos.

Pradėdama darbą, vyriausy
bė kviečia visus Lietuvos Res
publikas piliečius nežiūrint jų 
padėties, tautybės ir tikybos,) 
darniai jungtis bendram dar
bui musų br angos Tėvynės 
gerovei.

RASEINIAI — Žinia apie nau
josios Vyriausybės sąstatą 
miesto ir apylinkės gyventojų

SKOLINA.M ant g — 
MORGIČIU |-S
Safety Dėžutes nuo $2.00 i metus. 
Kašonv Insurance Visokios Rų- 
širs R E. P.itarnaujam prie pir
kinio ir pardavimo namu. Par« i 

duodam Money Orderius.
Notarv Public—Modernas Ofisas

SURYS—DOODY
f ANTONISEN, Irfc. .7

SO. HALSTED STREET .
Tel. CALumet 2520mĮ “« ^

daugumą džiaugsmingai sujau
dino iki tolimiausių žmogaus 
širdies kampelių: žmoneliai 
laisve atsikvėpė, pakilo nuo- 

Vyri^Jsybė pilnai pritaria taika, ūpas ir noras dirbti,
lietuvių liaudies plačiųjų ma- žmonės nuoširdžiai ir drąsiai 
šių dėmesiui ir šiltam rūpės- kalbasi, dalijasi džiaugsmo 
tingumui, kuriuo jos sutiko mintimis ir pasikalbėjimus vi- 
draugingos mums Sovietų Są- suomet užbaigia liūdnais pri
jungus Raudonąją Armiją.’siminimais apie to purvinojo 
Savo ruožtu vyriausybė imsis ir vįsus slėgusio sunkiausiu 
priepionių sudaryti Sovietų akmeniu buvusiojo trylikos 
Sąjungos kariuomenes būvi- mėtų režimo dienas.

TAUPYK - Kad Įsigyti Ko Nori
Ko labiausiai jus norėtumėt? Nuosavo namo? Mokslo 
savo vaikams? Atostogų? Taupymo sąskaita Drovers 
Pankoje pagelbės atsiekti tikslo. Mes kviečiame ati
daryti taupymų sąskaĮtą musų bankoje šihndifcfi.

BANKINES VALANDOS
Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų 
Subatomis nuo 9 ryto iki 2 po pietų

Drovers National Bank 
. Drovers Trust & Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

SUDRIK
ANNEX

3417-21 S. Halsted St.

Liepos Mėnesio

Išpardavimas

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

Duodam Paskolas ant

MOKAME <
Dividendų už

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 4

Naujieną Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

Universal Savings

Loan Association

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIU^. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET
visų 
žinti

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

Kiekvieha ašmens taupiniai yrą .apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation Washington, D. C

reikalavimo grą 
malimams kovoto

2202 West 
FEDERAL SAVINGS CermafcRd. 
AND LOAN ASSOCIATION ruTC ACA it T

Of CHICAGO LHIUAĮJU, 1LL.
Pasibaigus šiam režimui, at

sidarė laisvi keliai naujoms 
dar neišmėgintoms jėgoms, pa
šauktoms atstatyti kūrybinį 
darbą tiek ramios buities ir 
medžiaginės liaudies gerovės, 
tiek ir plačiausių sluoksnių 
kultūrinės, pažangos srityse.

Užsienio politikoje naujoji 
Vyriausybė palaikys normali- 1 
nius santykius su visomis val
stybėmis. Pirmiausias vyriau
sybės uždavinys bus nustatyti 
iš tikrųjų nuoširdžius ir drau- ’ 
giškus santykius su Sovietų ( 
Sąjunga, su kuria Lietuva .tų? ( 
ri glaudžią sąjungą tarpusavės < 
pagalbos pakto pagrindu. <

Bendram krašto klestėjimui < 
patikrinti naujoji vyriausvbe 1 
dės pastangų apsaugoti pilnas < 
liaudies teises, pakelti kulturi- ’ 
nį gyventojų lygį ir medžiagi- < 
nę gerovę. Artimiausių uždą- ’ 
vinių tarpe bus politinės san- 1 
tvarkos pertvarkymas, kuri iki 1 
šiam laikui buvo nukreipta 1 
prieš liaudies interesus. Šituo 
tikslu vyriausybė paleis dabar- J 
tinį seimą, panaikins cenziniųs 
rinkimus tiek valstybinių, tiek 
ir savivaldybinių organų, Sku
čo pravestus apgaulingu budu.

Vienu pirmųjų naujosios vy-;? 
riausybės žingsnių buvo ilgai 

laukto 
laisvę

KAUNAS — Lięluvos Respu
blikos Prezident^ pareigas ei
na ministras pirmininkas Jus
tas Paleckis birželio 18 d. per 
radio pasakė tokią kalbą:

‘Brangus Lietuvos Respubr 
likos piliečiai! Vakar susida
rė nauja Lietuvos vyriausybė. 
Ji kilo ant griuvėsių smurtu 
gimusios ir sauvale paremtos 
asmeniškos diktatūros, kuri 
per 14 metų siMitė musų tau
tą. Tos diktatūros režimas tar
navo vien tik siauros saujales 
žmonių interesams ir svar
biausias jos tikslas buvo asme
niškas pasipelnymas, o ne 
liaudies gerovė. Plutokratijos 
režimas supuvo iš šaknų. Bdvu- 
sieji musų valstybės valddvai 
subankrutavo tiek vidaus ,tiek 
užsienio politikoje. To režimo 
tragiškasis galas buvo apvaini
kuotas buv. prezidento ir jo 
pataikūnų gėdingu pabėgimu 
nuo savo tautos- /

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

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

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

pataisymui ir statymui naujų, namų k

Sumažintos Kainos ant Elektri- 
kinių I.ktdaunių, Westinghouse, 
Norge, Philco, General Electric, 

Crosley po

^99.50
lengvais išmokėjimais

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

’49.50

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

General Electric Skalbyklos

Jos.F.Budrik
Furnitūra House

* r' ,

3409-11 So. Halsted St.
Tel. Yards 3088

Krautuvė su Mėlynu Frontu

BUDRIKOŽYMUSPROGRAMAI
WCFL 970 k. nedėlios vakare 
9 valandą
WAAF 920 k. nedaliomis 5:30 p. 
m. International Potpourri
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Šukiai pasikeitė
Prieš pusantro šimto metų su viršum Francijoje bu

vo iškeltas šūkis: “Laisvė, Lygybė, Brolybė”. Tas šūkis 
nuskambėjo visame pasaulyje. Tai buvo didžiausias, aks-

I
© Plytgaliai ir bombos va

kar “aplankė” dar dvi Chica* 
gos krautuves, kurios pardavi
nėja pienų žemiau pieninių nu
statytos kainos. Jos yra, Lud- 
wikos Ronaszkiewicz’ienės krau
tuvė, ad. 4056 Belmont avenue, 
ir John R. Eiles krautuvė, ad. 
4709 Belmont avenue.

tinas viso pasaulio žmonijai kovoti prieš priespaudą.
Tas šūkis pastūmėjo franeuzus liepos 14 d. 1789 m. 

pulti nepakenčiamą Bastiliją (Bastille), kuri buvo des
potizmo ir neteisybės simbolis.

Pradžioje žodis “bastille” reiškė bile pastatą, kuria
me buvo galima įsitvirtinti ir gintis nuo priešo. Kitais 
žodžiais sakant, tai buvo savo rųšies tvirtovė. Nuo to 
laiko, kai Hugues Abriot 1369 m. Saint Antoine vartus 
Paryžiuje pavertė tvirtove, tai ir “balstille” prasmė pa
sikeitė: Bastilijos (Ba&tille) vardu pradėta vadinti išim
tinai kalbamoji tvirtovė.

Iš pradžių Bastilija buvo naudojama apsigynimo tik
slams. Vėliau joje buvo uždaromi visokie nusikaltėliai. 
Kai įsigalėjo sauvalė ir korupcija, tai be jokio teismo1 ir 
tardymo buvo siunčiami į Bastiliją visai nekalti žmonės. 
Jei kas norėdavo suvesti su savo priešu sąskaitas, tai jis 
galėdavo už tam tikrą atlyginimą iš ministro gauti “let- 
tres de cachet”. Tai suteikdavo jam progos areštuoti 
priešą ir pasiųsti į Bastiliją, iš kur jam sunku bebuvo iš
trukti. ' '

Taigi per ilgus metus Bastilija buvo priespaudos ir 
neteisybės simbolis. Ir kai pagaliau liepos 14 d. 1789 m. 
prancūzai ją puolė ir užėmė, tai visoje šalyje kilo di
džiausias džiaugsmas. Nutraukti liko vergovės ir prie
spaudos retežiai. 4(1, ,, * į; / a A

Tiesa, po BašfTIijdš puolimo Francuos' žmbnėms teko 
dar pergyventi daug sukrėtimų ir sąjūdžių. Jiems teko ir 
vėl patirti sauvalę ir despotizmą, kol pagaliau 1875 m. 
įsisteigė respublika ir buvo priimta nauja konstitucija.

Netrukus po to pradėta iškilmingai minėti liepos 14 
d. kaipo diena, kada Franci jos liaudis sudavė skaudų 
smūgį despotizmui ir sunaikino Bastiliją bei iškėlė Šukį, 
kuris nuskambėjo visame pasaulyje.

“Laisvė, Lygybė, Brolybė” per ilgus metus buvo šū
kis visų tų, kurie kovojo prieš priespaudą; visų tų, kurie 
kovojo už geresnį pasaulį.

Rytoj irgi bus liepos 14 d. Bet, beje, Paryžiuje Bas
tilijos puolimo minėjimas nebebus toks, koks jis būdavo 
praeityje. Gal iš viso to minėjimo nebus, nes dabar Pa
ryžiuje šeimininkauja naciai, kurie yra pikčiausi “lais
vės, lygybės, brolybės” Šukio priešai.

Pagaliau naujosios Franci jos šūkis bus jau kitoks. 
Maršalo Petaino vadovaujama vyriausybė pasimojo visiš
kai pakeisti konstituciją, kuri buvo priimta 1875 m. Nau
joji konstitucija numato Francijai totalinę valdžią. Va
dinasi, Franci ja bus valdoma maždaug tokiu pat budu, 
kaip Vokietija ir Italija. Prezidento jau nebebus. Jo yie- 

. tą užims savo rųšies “tautos vadas” maršalas Petain.
Pasikeitė ir Šukiai. Naujoji diktatoriška vyriausybė 

pasimojo dabar įpiršti žmonėms naują Šukį, būtent, 
“Darbas, šeima, Tėvynė”.

Ryšium su tuo mums prisimena bibliškas pasakoji
mas apie tris asmenis, kurie grūmojimais buvo verčiami 
kitus dievus garbinti. Girdi, jei jus nesiliausite klaidin
gus dievus garbinę, tai degsite ugnyje per amžius.

Į tuos grūmojimus kalbami asmenys atsakė taip: 
“Musų dievas apsaugos mus nuo amžinos ugnies. O jei
gu jis neapsaugos, tai žinok, valdove, kad mes tavo die
vo negarbinsime!”

Ar pas franeuzus bus tiek ryžtingumo, kaip pas 
anuos bibliškus asmenis, tatai parodys netolima ateitis. 
Taip, netolima ateitis parodys, ar franeuzams tebėra 
“laisvės, lygybės, brolybės” šūkis tiek brangus, kad jie 
nepanorės garbinti per prievartą antmetamo naujo ^die
vo”, atseit, naujo šūkio.

i;,,1 j .ragiB'Tht n r cir.aMjR
• Išsėdėjusi penkias valan

das ant stogo trijų aukštų na
mo ties 2123 Washington Bou- 
levard, Mrs. Anna Kroli, nu
šoko ir nusilaužė kojų. Įvykio 
pažiūrėti buvo susirinkusi di
delė minia žmonių. Ji atsisakė 
pasakyti policijai, kodėl šoko*

. k.l

Uisakyme kaina)
Chicagoje—paštu

Metams_______—$8.00
Pusei metų____________ - 4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.00
Dviem mėnesiams .........— 1.5
Vienam mėnesiui_______  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija__________ _— 3
Savaitei ---------- - ---------------- 18
Mėnesiui ......... ....... .. 75

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

Metams -------   $5.00
Pusei metų ________________ 2.75
Trims mėnesiams ____ 1.50
Dviem mėnesiams ..—.---- 1.00
Vienam mėnesiui  ------ ^.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ............  $8.00
Pusei metų ....._ _ 4.00
Trims mėnesiams  ........... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

s-APŽVALGA^
LIETUVIŲ NIEKIN

TOJAS

Karaliaučiaus Universiteto 
rektoriaus pareigas eina profe
sorius Gerulis. Jau iš pavardės 
kiekvienas pasakys, Jog tai yra 
lietuvis.

Atrodo keista, kad nacių uni
versitetui vadovauja lietuvis. 
Šalyje, kur dabar yra įsigalėjęs 
tiesiog Zoologinis nacionaliz
mas, vokiečių jaunimo auklėj i- 
m o reikalai pavedama lietuviui!

Prof. Gerulis yra laikomas į- 
žymiu kalbininku^ ir lietuvių 
kalbos mokovu. Jis keliais at
vejais Kauno universitete laikė 
paskaitas, susijusias su lietuvių 
kalba. Taigi jis yra “gryno
kraujo” lietuvis. Ir nežiūrint to, 
nacių valdomoje Vokietijoje jis 
užima labai svarbių vietų.

Kodėl? Kokiais darbais jis į- 
gijo pasitikėjimų naciuose?

Į tų klausimų “Naujoje Ga
dynėje” atsako J. Januškis. 
Tarp kita ko, apie prof. Geruiį 
jis rašo štai kų:

Lietuvių niekinimo darbo 
Vokietijoj pirmas ėmėsi lie
tuvis išgama Gerulis, Prūsų 
Lietuvos kaimiečio vaikas, 
“suvokietiėjęs” žinomas Kau
ne, kaip smetonininkas, o 
Vokietijoje aršus nacionalso
cialistas. Gerulio asmuo yra 
įdomus, kaip tipingo išga
mos ir sųmoningo parsidavė
lio. Gerulis nesislepia esąs 
lietuvis, bet sakosi ribsųmo- 
ningai' pasidaręs vokiečiu to
dėl, kad Vokietijoj jis padarė 
ąavo moksliškų karjerų, to
dėl, kad vedęs “vokiškų dva- 
rionę” ir todėl, kad esųs vo
kiškas karininkas ir didelis 
“prusij dvasios” .gerbėjas. As
meniškai kalbantis profeso- 
tiu»>i4^ruU»^nsipažįata esųs 
“dvišakas->?Man jis kartų sa
kė: “Kų jus norit, aš vedžiau 
vokietę, auginu vaikus vokie
čius, esu vokiečių karininkas, 
Vokietija yra mano tėvynė”. 
Kartu jis didžiuojasi savo 
grynai lietuviška kilme, aiš
kina lietuvių “rasės gerumų” 
(“mes neblogesni, kaip vo
kiečiai”).

Toks žmogus geriausiai ti
ko moksliškam lietuvių nie
kinimui. Mat, vokietis Vokie
tijoj gali ir nemeluodamas 
padaryti moksliškų karjerų, 
o lietuviui tatai yra sunkiau; 
jis turi savo vokiškumų ypa
tingai pabrėžti ir “užsitar
nauti” gero Vokiečio vardų. 
Profesorius Gerulis, sako, e- 
sųs gabus filologas, bet ga-> 
bumo liūtų neužtekę padary
ti didelei karjerai. Prie ga
bumo lietuviui Geruliui tfekb 
pridėti išdavystę ir tik tada 
jam pasidarė kelias atviras 
iki aukštų vietų Prūsijos 
švietimo ministerijoj ir iki 
Karaliaučiaus Univęrsitetb 
rektoriaus vietos. Kitaip na* 
cionalsocialistas, Gerulis ; 
mokslų žiuri kaip į priemonę 
“vokiečių tautos didybei” 

\ kelti, bet, kreipdamasis į lie* 
tuvius, Gerulis sakosi dirbus, 
kaip “grynas mokslininkas’, 
kuriam tiktai mokslas ir tei
sybė terūpi. Moksliškas šar
latanas ir savo tautos išdavi
kas, toks yra profesorius Ge
rulis, kurio mokslo darbai 
“sukūrė” teorijų apie tai, kac 
lietuviai Rytprūsiuose yra 
“atėjūnai”.

Prof. Gerulis savo teorijų 
apie lietuvių “atėjuniškumų” 
pats neskelbia. Jis tenkinasi 
lietuvių kalbos tarmių tyli* 
nėjimu, o lietuvių atsibasty- 
mo teorijų skelbia jo moki
niai. Pirmoji jo mokinė, 
HenrikaitČ, 1921 metais 
“moksliškai įrodė”, kad lie* 
tuviai į dabartinius Rytppu- 
sius atsikėlė penkioliktame 
amžiuje, taigi 200 metų po 
vokiečių I Henrikai te Lietuvai* 

tė, Gerulis irgi lietuvis, bet 
jų “teorija” gimė iš vokiečių 
noro lietuvius Rytprūsiuose 
visai nusmelkti ir jų pėdsa
kus išnaikinti. Vokiečių pu- 
blicistai ir žurnalistai Geru
lio ir Henrikaitės “teorijų” 
perkėlė į politikų ir kai ku
rie jų tų “teorijų” reiškia la
bai aiškiai: “Atėjot pas mus, 
kaip ubagai, gavote žemės, o 
jei esat nepatenkinti, tai raus 
iš čia...”

Dėl Lietuvos seimo 
rinkimų

Rytoj Lietuvoje įvyksta sei\ 
mo rinkiniai; Kadangi iš visų 
pranešimų atrodo, jog Lietuvos 
žmones negalės laisvai savo va
lios pareikšti’ (kiek žinoma, iki • 
šiol buvo legalizuota tik komu
nistų partija), tai tie rinkimai 
bus savo rųšies komedija. Jei 
stambiausios ir įtakingiausios 
Lietuvos politinės partijos tebė
ra uždraustos ir negalės ture J 
rinkimuose savo kandidatų sų- 
rašų, tai tuo atveju ir pačius 
rinkimus jokiu budu negalima 
laikyti laisvais ir demokratiš
kais.

Sąryšyje su tais rinkimais 
Lietuvos prezidento pareigas 
einančiam Justui Paleckiui va
kar liko pasiųsta lokio turinio 
telegrama:

rinkim.uų^e L 
neturės falini

“Naujienų, Draugo, Mar
gučio, Sandaros vardu pro
testuojame prieš nedemokra
tiškus seimo rinkimus. Ka
dangi yra uždarytos politinės 
partijos, kurios stoja už Lie
tuvos nepriklausomybę, tai 

ietuvos žmonės 
ūmo pareikšti 

savo ' va®p^. .Prašome neleisti 
svdtinuv-įtaka sudarytam šei
niui pažaisti Lietuvos nepri
klausomybę.

(Pasirišo) Augustas, ši
mutis,/Vanagaitis, Vaidyla”. 
Kita telegrama liko pasiųsta 

iš Brooklyno. Jos turinys toks:
“Justinui Paleckiui 
Kaunas (Lithuania)
Jei, esate valdžia, sustabdy

kit tragikomedijų. Lietuva 
1918 vasario 16 nutarė būti 
nepriklausoma amžiams. Ba
sanavičius, knygnešiai, sava
noriai kovojo, kad visi būtu
me laisvi. Amerikiečiai ne 
svetimiems sudėjo milijonus, 
Maskvos skirtos valdžios ne- 
pripažinsim niekados.

Lietuvos Nepriklausomybei 
Ginti Komiteto vardu o

(pasirašo) Jurgėla, Kruze, 
LaUčka, Paulauskas, Stilso- 
nas”.

“ELTOS” PRANEŠI
MAI Iš LIETUVOS

KAUNAS/--— Žemės ūkio mi
nistras agr. Matas Mickis yra 
gimęs 1896 m. rugsėjo 15 d> 
Kuosių kaime, Rokiškio apskr. 
Pradžios mokyklų lankė Kama
juose. Didžiojo karo metu gyve
no Rusijoje. Buvo Didžiojo ka
ro dalyvis jr 1917 m. rusų re
voliucijos dalyvis. Iš Rusijos 
grįžęs, savų lėšomis ėmė toliau 
mokytis. Mokėsi Rokiškio gim
nazijoje, 1924 m, baigė Dotnu
vos žemės ūkio technikumų, 
kurį lankė kaip Šiaulių miesto 
savivaldybes stipendininkas. Po 
to, ištarnavęs vienerius metus 
apskrities" savivaldybėje, persi
kėle į Kaunu, kur būdamas že
mės ūkio ministerijoje apskri
ties agronomu, lankė ir išklau* 
sė Vytauto Didž, universiteto 
teisių fakulteto ekonominį sky
rių. Vėliau buvo Kaupo apy
gardos agronomas inspektorius, 
Daug yra rašęs žemės ūkio ir 
kitais klausimais “Ūkininko 
Patarėjuje#- “Liet žiniose”,

NAUJIENŲ-ACM E Tclephoto
DANIJA. — šis pavikslas, perleisas per cenzūra, parodo vokiečius gabenan

čius galvijus iš Danijos Vokietijon. Žinios sako, kad vokiečiai taip “valo” ir 
visus kitus užimtus kraštus, ir- kad šių žiemų Europoj bus baisus badas, nes 
maisto visur jau dabar trūksta.

t v

St. Misčikas-žiemys.

Rusija BijoAnlrti Dekabristit
Jau šiandien, kaip man pra

nešė gerai informuoti žmonės iš 
Lietuvos, raudonarmiečių poli- 
trukai (politiniai kamisarai, ku
rių pareiga išaiškinti visus po
litinius klausimus kareiviams)

(Musų specialaus korespondento)

I.
Keistas supuolimas. Skaitau 

gautas “NAUJIENAS”, kuriose 
tilpo mano straipsnis “Politinė 
pamoka arba atsakymas ‘Vie
nybei’ ” ir tuo pat metu klau
sau per radijų iš Maskvos apie 
įteiktų rusų griežtų notų Lie
tuvos valdžiai už tariamus rau
donarmiečių pražuvimus Lietu
vos teritorijoje.

Ar reikia geresnio patvirtini
mo mano straipsniui, kuriame 
nurodžiau, jog užsienyje gyve
nų tautininkai neturi ko lanks
tytis ir pataikauti vietos lietu
vių komunistams, nes ne nuo 
jų prikįąuso Lietuvos-Rusijos 
santykiai, ,gi kuomet rusai pu
res savo sutartį su, Lietuva pa
keisti, norės Lietuvai sunkės- vnes sųlygas padiktuoti — atras, 
sugalvos priežastį prikibti.

Pradžia padaryta, padaryta 
labai negudriai, bet visgi aš 
jiems dėkingas už paskubėjiinų, 
nes patvirtino mano pasakymų, 
kad viskas tik laikina ir rusai 
tol laikysis sutarties, kol jiems 
bus reikalinga, gi pasikeitus 
sųlygoms, pakeis ir sutartį su
radę priežastį.

Bet dėl to nereiktų rašyti 
straipsnį. Šis rusų mėginimas 
kibti prie Lietuvos valdžios tu
ri visai kitonškų pobūdį ir už 
jo slepiasi visai kas kita, negu 
rusai nori parodyti.

Jau seniai, vos rusams įžen
gus į Lietuvų, aš pasistengiau 
gauti kaip galint tikslesnių ži
nių apie jų gyvenimų, kalbų, el
gesį ir t.t.

Nesinori šiandien apie viską 
iš karto kalbėti, bet visgi nori
si tarti keli žodžiai dviem la
bai svarbiais klausimais, kurie 
bene bus pagrindas busimiems 
Lietuvos-Rusijos santykiams.

Savo straipsnyje apie rusų 
okupacijų Lietuvoje, dėl kurio 
tiek apgailestavo “Vienybė”, 
rašiau, jog rusų-lietuvių susita
rimas, kaip lygiai visos Pabal- 
tės susitarimas su okupantais 
buvo įmanomas vien dėl esan
čios tose valstybėse tvarkos: 
nesant laisvos spaudos, nesant 
tikrai rinktų liaudies atstovų 
Seime, buvo galima tautai vis- 
kų primesti ir susitarimas buvo 
įmanomas.

Suomijoje buvo skirtingai ir 
ten Susitarimas buvo įmanomus 
tik ginklu privertus.

Ne šiandien svarbu spręsti 
kas daugiau laimėjo: suomiai 
kariavę, ar mes nekariavę, bet 
nenoromis turi dargi taikingo 
su rusais susitarimo šalininkai 
pripažinti jog suomiai geresnė
je padėtyje kol kas yra, negu

Liet. Ūkininke”, “Laisvoje Min
tyje” ir “Kultūroje”. 

mes, neskaitant, žinoma, tuos 
nuostolius, kuriuos panešė suo
miai nelygioje kovoje.

Ir štai kame šuo užkastas.
Rusai Pabaltos valstybėse, 

nors ir taikingai susitarę, jau
čiasi svetimais, kažkaip nejau
kiai ir jų kariuomenė nors skai
tosi, bent faktinai, ne okupail
tinė, negali jaustis ir per daug 
jaukiai kiekviename žingsnyje 
matydama pašaipų, priekaištus, 
vienu žodžiu jausdama, jog čia 
ji neprašoma atvyko.

Bet visgi prie esamos san
tvarkos, siaučiant cenzūrai ir 
kitiems suvaržymams, jų padė
tis gan pakenčiama ir dargi sa
vo pasikalbėjimuose - su I i a-u d U 
mi gali šį tų parodyti, kas pas 
juos geriau, nors rėžimo atžvil
giu jie ir lygus, nes kaip vie
nur taip ir kitur viešpatauja 
pusiau diktatūra, nors Lietuvo
je paskutiniu laiku gan atmiež- 
ta.

Jeigu šiandien raudonarmie
tis susiėjęs Lietuvos darbininkų 
gali ginčytis dėl esančio Lie
tuvoje prekių per tek liaus ir jį 
gali paerzinti, jog Rusija to 
pertekliaus neturi, tai raudon
armietis gali pasakyti, jog per
teklius prekių dar nieko neduo
da, jei nėra laisves.

Šiandien diktatūrų liga apsir- 
gusioni tautom pavojingesnė 
tauta vargše, nuskurus, bet lai
sva, negu turtinga, bet paverg
ta. Visos diktatūros bijo laisvo 
žodžio, bijo laisvės šešėlio, bet 
ne materialių gėrybių.

Vokiečių valdovai labai pui
kiai suviliojo jaunimų ir visų 
tautų į skerdynę rodydami 
jiems pilnus Prancūzijos ir An
glijos sandėlius. Vokietijos val
dovai šaukė ir tebešaukia Vo
kietijos gyventojui, jog viskas, 
kas yra Vakarų Europoje bus 
jūsų, jus viskuo naudositės, jei 
paimsite tai ginklu, bet nesako, 
jog šie visi turtai, visos šios gė
rybės buvo įmanomos sukran

kti vien dėka to, kad tuose kra
štuose visgi buvo daugiau lais
vės, negu pas juos, kur dargi 
didžiausi turtai nyksta diktatū
ros prieglobstyje.

Ir todėl rusai yra užintere- 
suoti, kad visuose kraštuose, 
kur tik jų kariuomenės dalys 
stovi ši laisvė nepasireikštų, jų 
kareiviai nepastebėtų, jog taip 
nekenčiamose kapitalistinėse 
valstybėse nebūtų daugiau lais
vės, negu-jos turi rusai.

Ir kol Lietuvoje tebeviešpa
tauja panašus į jų rėžinių rė
žimas, jiems nėra ko bijoti. Bet 
vos tik pasireikš didesnė lais
vė, vos krašte pasijus laisves
nis vėjelis, jis gali labai neigia
mai atsiliepti Ą visų rusų ar
mijų, kuri stovi Lietuvoje ir 
Pakaitės valstybėse.

turi daug darbo su raudonar
miečiais, kurie juos apvertė į
vairiausiais klausimais negalė
dami sugretinti tai, kų jiems 
pasakojo visų laikų apie kapi
talistinius kraštus ir kų ištiesų 
rado. Jie įsivaizdavo kapitalis
tinius kraštus priėjusius prie to 
nupuolimo laipsnio kokį jie 
matė teatre žiūrėdami Maksi
mo Gorkio veikalų “Ant Dug
no”, rado visai kų kitų. Ir ky
la klausimas raudonarmie
čiams. ar melavo jų spauda, 
jų politrukai, ar čia šiuose už
imtuose kraštuose vaidinama 
kažkokia komedija, kurios jie 
nesuprantu, bet kuri sugalvota 
kapitalistų, kad juos suklaidin
ti.
^..Ikdiirukams labai sunku at
sakyti. išaiškinti šimtus klausi- 
mų, nes nenoromis raudonar
mietis pradeda lyginti savo pa
dėtį su čia siaučiančia ir vis 
mažiau ir mažiau temato skir
tumų.

Nei Rusijoje, nei čia karei
viai automobiliais nevažinėja, 
jie palikti aukštiems karinin
kams, nei Rusijoje, nei čia ka
reiviui snukiai nebedaužomi, gi 
maistas kariškio Lietuvoje veik 
geresnis už maistų raudonar
miečio. Ir Lietuvoje ir Rusijoje 
yra vadinamas valdomasis luo
mas, kuris geriau gyvena, negu 
visi gyventojai, bet koks skirtu
mas: Rusijoje visus vadina 
draugais, o čia dar yra žodis 
ponas, bet nejaugi žodis ponas 
jiems suteikia daugiau teisių? 
Valdžia pasilieka valdžia nežiū
rint kaip tu jų vadinsi, griežtu
mo atžvilgiu Rusijos valdžia 
daug griežtesnė ir jau toje Lie
tuvoje nematyti nei šaudomų 
darbininkų, nei masinių streikų 
malšinimų, gi socialus įstaty
mai veik panašus kaip Rusijoje. 
Paimkim darbininkę moterį, 
tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje ji 
gauna tų patį apmokamų savai
čių skaičiaus atostogų.

Lietuvos darbininkai taip pat 
gauna apmokamų kasmet atos
togų, turi dargi darbininkų li
gonių kasas savo sanatorijas, 
ligonines, vietas kurorte ir t.t.

Tad kur skirtumas, Kur tas 
kapitalizmo prakeiktis? Fabri
kantuose? Buožėse, Bet šių pa
dėtis ne taip Jau pavydėtina, 
nes jie lygiai taip valstybės į- 
statymų tvarkomi, kaip Rusijo
je, kur dar yra privatūs įmo
nės.

Visa tai nelengva išaiškinti 
išsiprusinusiam, nors ir savyje 
užsidariusiam raudonarmiečiui.

O kas bus daryta, jei Lietu
voje ir kitose Pabaltos valsty
bėse prasidės didesnės laisvės? 
Tuomet pasirodys, jog buržua
zinėje valstybėje žmogus turi 
daugiau teisių, negu darbinin
kiškoje?

(Bus daugiau)
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Japono butas ir valgis

Tokijo pramonininkas Aka- auti, kojinėmis apsiavęs gali 
bosi pasikvietė mane pietums, 
kad susipažinčiau su japonų 
butų įrengimu ir valgymo 
tvarka. Netrukus mes elegan
tišku auto važiavom į Tokijo 
priemiestį, kur Akahoši turi 
savo namus, įrengtus pagal 
japonų gyvenimo paprotį. Au
to sustojo prie vartelių, pro 
kuriuos įėjome į nedidelį ak
menimis grįstą kiemą. Namų 
grindys yra truputį aukščiau 
už kiemo lygį. Bet laiptukų į 
namus nėra. Už slenksčio pa
dėti keli šilkiniai priegalvė
liai, ant kurių atsisėda svečiai 
europiečiai, kad nusiautų savo| 
batus. į japonų butą galima

žengti toliau į butą. Bute pa
tiekiamas .naujas apavas — 
trumpos baltos kojinės, nume- 
gstos iš storos medžiagos, šias 
kojines japonai vadina “tabi”. 
Japonas, išeidamas iš namų, 
kojas įsispiria į medines klum
pes ir jam nereikalinga autis 
europiškais batais.

Prieškambarys yra nedidelė 
patalpa, kurią nuo didžiosios 
patalpos skiria, 
moji, popierinė 
siena “šoji”. Tą 
pastumdyti ir iš
rio padaryti kelis. Buto lubos 
labai žemos ir europiečiui į- 
einant tenka labai susilenkti, 
iš ko japonams yra nemaža 
juoko. Svarbiausiasis buto 
kambarys yra gana platus, bet 
sudaro tik vieną patalpą. Tik 
reikalui esant dėka ‘šoji” 
patalpą galima padalyti į 
lias patalpas, ką paprastai 
ro nakties metu. Grindys
klotos nertais kilimais, o kam
baryje nėra jokių baldų, jeigu 
neskaityti baldais keleto šil-

taip 
arba 
sieną 

vieno

vadina- 
stiklinė 
galima 

kamba-

už slenksčio, šeimininką ir 
svečią prie įėjimo sutinka 
“musme-san”—vyriausioji tar
naite, kuri pasisveikina žemai 
nusilenkdama ir ragina atsi-

netoli slenksčio. Kai batai nu-

šią

da
nu-

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ek.pertinis Pataisymams Patarnavimas.

F»n Motorai —I’umpų Motorai — Aaldytnvq 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Rc«- 
taurąntuose—-Bu£ern€a»—Balsi u vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PRISTATOM
Skubus Patarnavimas—Dieną—Naktį

SUPERIOK ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. CALUMKT B403

Visas japonų namų gyvenimas 
praslenka ant grindų, todėl ne
nuostabu, kad tos grindys taip 
gausiai apklotos kilimais. Čia 
japonas sėdi, čia valgo ir pa
galiau Čia miega. Todėl japo
no bute baldai butų tik berei
kalingas apsunkinimas, Tokią 
tuščią patalpą yra lengva pa
laikyti švarią, o Švarumą sa
vo namuose, japonas labai 
mėgsta. Todėl japono visame 
bute negalima .rasti nė vienos dai fr raukos, To reikalauja 
dulkelės. Ypatingą statybos ir švaros papročiai, po valgio, ku- 
įrengimo stilių japonams pa- ris patiekiamas per dieną du 

kurtu ir savo pobūdžiui nela
bai skiriasi sudėtimi, japonas 
eina pasilsėti- Buvusioji valgių 
salė paverčiama miegamuoju 
kambariu.

Atsisveikinu su svetingu šei
mininku, kuris pasilieka kam
baryje, o į prieškambarį mane 
palydi šeimininkė ir tarnaitės. 
Palaukusios kol svetys apsiau
na batus prie slenksčio, jos pa
lydi mane iki vartų, kur jau 
laukia šeimininko moderniškas 
limuzinas. Prie vartų tarnaitės 
atsisveikina su manim žemai 
nusilenkdanios ir tyliai ištar
iamos “saionara”, kas lietu
viškai reiškia iki pasimatymo.

Ulų pakeitimu.
Valgyti nesiskubinama, ir vi

są valgymo Inetą šeimininkas 
kalbasi su svečiu, neretai į po
kalbį įtraukdamas ir greta tu
pinčias patarnautojas. Taip 
praslenka dvi valandos. Ir kai 
išneštų staliukų vietoje atneša 
pamirkytus rankšluosčius^ tai 
reiškia, kad valgis pasibaigė. 
Tokiais rankšluosčiais po kiek
vieno valgio nusišluostomi vei-

“ELTOS” PRANEŠIMAI E LIETUVOS

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

name kambario gale. Prie šių 
pagalvėlių padėta nedidelės 
atramos, į kurias galima atsi
remti alkūnėmis. Sienose jokių 
papuošimų nėra. Tik viename 
kampe statyta nedidelė niša, 
vadinama “totonli”, kurioje 
seniau pastatydavo dievulio 
stabą. Dabar “totoini” yra bu
to meno kampelis, kur stovi 
koks nors japoniškas paveiks
las ir šviežių gėlių puokštė.

i Viena kambario siena padary
ta iš stiklo, kurią taipogi gali- 
,ma pastūmėti. Pro šį stiklą ga
ilimą matyti nedidelį japono 
sodelį. Sodelyje paprastai ne- 
vaikščiojama. Jame galima tik 
savo akis paganyti, besiilsint 
kambaryje ant gausių kilimų.

M

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 Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

MNGS
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVIN GS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginia 1141

____________and _
LOAN ASSOClATlONofOiicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pren
Vai. 9 iki 4. Sėt. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

ra

KAM
50

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VlCtnry 4965 
Stogus, rinas. stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bt«, ką. Autuujįname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

■ KAUNAS, — “Maisto” (sker
dyklų) bendrovės pirmininkas 
agi’. Tallat-Kelpša pranešime 
spaudai pareiškė, kad darbas ir 
gamyba visuose ‘‘Maisto” fabri
kuose vyksta normaliai, be ^jo
kių sutrikimų. Pratęsta sutartis 
su kai kuriomis Vokietijos Į- 
staigomis dėl tolimesnio kiaw* 
lių ir paukštienos tiekimo. Nau
jos kainos gautos patenkina
mos. Sutartys sU Sovietų Sąjun
ga vykdomu normaliai ir sutar
tieji kiekiai pateikiami pilnai. 
Ūkininkai “Maisto** fabrikams 
kiaules tiekia beveik normal ai. 
Tik prasidėjus greitiesiems va
saros darbams tiekimas kaip

kasmet, taip ir šiemet yra tru
putį sumažėjęs. Numatoma ūki
ninkams greitu laiku pakelti 
kabias lašininėms kiaulėms, y- 
paČ tos rųšies, kurios užsie
niuose labiausiai pageidauja
mos.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQU0i 
CO. — VVholesale
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

KAUNAS — Birželio 22 d. 
įsakymu kariuomenei moko
mojo kuro laivo vardus “Prezi
dentus Smetona” panaikintas 
ir pakeistas vardu “Pirmūnas”.diktavo klimatinės sąlygos> ku

rios labai skiriasi nuo arti
miausių kaimynų klimato są
lygų. Drėgnų ir tvankių salų 
klimate butai reikalingi nuo
latinės oro cirkuliacijos. Ir tai 
pasiekiama dėka lengvos sta
tybos ir stumdomųjų sienų 
“šoj?*. Kai oras gražus, iš ja
pono namo galima išimti Visą 
sieną..Dėl drėgmės hamo»grin- 
dys yra pakeltos nuo žemės. 
Taipogi namukų lengvoji sta
tyba atsirado dar ir dėlto, kad 
Japonijoj nuolat dreba žeme.

Apžiurėjus gražų sodelį ir 
namo vidų, šeimininkas kvie
čia atsisėsti didžiojoje patalpo
je ant priegalvėlio kilt netru
kus svečių kambarys virsta 
valgomąja sale. Ant tų prie
galvėlių japonas sėdi sukryžia
vęs ir pasėdęs kojas, alkunėfnis 
atsirėmęs į speciajalines at
ramas. Prie tokio sėdėjimo 
budo, japonai pripratę. Net 
traukiniuose dažnai tenka ma
tyti japonus taip sėdinčius ant 
minkštų vagono suolų. Euro
piečiui šitoks sėdėjimo būdas 
$ra labai nepatogus ir neįpras
tas, nes jau po pusvalandžio 
ima tirpti kojos. O laikui bė
gant, tas nepatogumo jausmas 
dar daugiau jaučiamas. Per dvi 
valandas, kurios užtrunka be- 
pietaujant, kojos tiek nutirp
sta, kad sunku paskui ir atsi
stoti. Valgomojoje vietos užim
tos, ir šeimininkas garsiai 
pliaukšteli delnais, tuo budu 
kviesdamas vyriausią tarnai
tę, kuri nevedusio Šeimininko 
namuose eina šeimininkės 
pareigas. Tuojau į kambary 
ateina šeimininkė su dviem 
jaunom tarnaitėm, apsirehgu- 
siom margaspalviais kimono. 
Jos neša padėklus, panašius į 
mažus staliukus su keturiom 
kojom. Ant padėklų uždėti ma
žučiai puodukai su japoniška 
arbata, kuri yra tartum įva
das, į tolimesnį valgymą. Tar
naites atsiklaupia prieš šei
mininką ir svečią, padeda sta
liukus, nusilenkia iki žemei ir 
pasilieka betupiilčios. Jų užda
vinys —■ valgymo metu žiure- 

I tii ar svečiui ko nors netrūks
ta, patarnauti jam, o reikalui 
esant—ir pakalbinti. Vos iš
gerta arbata, staliukus išneša. 
Netrukus keturios tarnaitės j- 
neša naujus staliukus ir tokio
mis pat ceremonijomis padeda 
juos lies svečių ir šeimininku. 
Ant staliukų padėti keli bliu- 
deliai su įvairiais kvepiančiais 
viralais. Sriubos pagamintos 
dažniausiai iš žuvų ir paukš
čių mėsos, pridėjus į jas įvai
rių šaknelių, kurios sriubos sko
nį daro {patingai gardų. Greta 
bliudelių padėti du mažučiai 
šaukštukai ir porcelianinis ą- 
sotėlis, kuriame yra karštas 

| ryžių vynas—“sake”.
Šis vynas geriamas mažais 

gurkšneliais ir jo papildymu 
rūpinasi tarnaitės. Bet tarnaitę 
niekuomet nepildys indo, jei
gu svetys neprašys. Jeigu indas 
tuščias ir svetys jo nebeliečia, 
tai japone supranta, kad jis 
nebenori daugiau gerti. Japo
nai labai nemėgsta įkyrumo ir 
todėl niekuomet neužsipuldi- 
hėja ir nesiūlo. Tai yra japonų 
mandagumo vifehas svarbiau
siųjų pažymių. Vos tiktai sve* 
čias nebeliečia valgių, tarnai
tės prašo leidžiamos tuos val- 

įgius paimti Ir atneša kitus. Ja
ponų valgiai labai įvairus, bet 
jie visi dažniausiai pagaminti 
iš žuvų ir paukščių, o vienas 
ntio kito skiriasi tik pagamini
mo budais ir įvairių priesko-

Parduos Licitacijoj
700 Franeijos 
Arklių

Chicagos skerdyklos skelbia, 
kad liepos 23 ir 24 dd., išpar- 
duos iš licitacjos 700 pirmos 
rųšies arklių, kuriuos Franci- 
ja supirko Amerikoj karo rei
kalams. Arkliai turėjo būti 
naudojami fronte, artilerijos 
traukimui. Jie yra tarp 1;200 
r 1,600 sVi, svorio ir tinka ūkio 

darbui

Skelbtinai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
.uul pačios Naujienos 
yra naudingos.

Progress Furniture Co
Didis July Clearartce ir Inventory Ėmimo

Išpardavimas

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JLi kieriai-Gėrimai 

į visas miestą dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

SENSACINIAI SUMAŽINTOS KAINOS ANT
GERIAUSIŲ NAMAM REIKMENŲ

IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
baldus į mainus. Duodame Didelę Nuolaidą

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS 510 Efi
Išima Už .............. * I v«vU
prabų vimas ern n n 
Ligoninėje .............. *OU-UU
RAUDONGYSLIŲ $ OC HH 
Išėmimas it Ligon. ’LU.UU 
REUMATIZMAS C O Afl 
Greita Pagelba ....... *UiUU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzatninacija C 4 A A
ir vaistai .................. i -QU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

LENGVI
FOTOGRAFASImame senus

M A,j) O S

V' *69='• • ‘D-

Šis naujos mados aukštos rūšies 
Parlor setas, S125.00 vertės, už

Dykai Pridedam Puikią Lempą Su Šiuo Setu

Tai yra nepaprasta vertybe. Nepraleiskite progos šį 
setą pamatyti per šį išpardavimą

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

o

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš stoties ■—
$75.00 gražus, nauji sekly

čiom setai
$32.50

1941 Zenith Consolc 
gražus radios 

$39.75

$85.00 3-jų dalių moderniš
ki miegamų kambarių setai

$S4,S0

$30.00 Studio Coucbes
$19.95

9x12 gražios klijonkės
$2.98$35.00 vertes gražus, naujos 

mados 9x12 kaurai
$24.50 $35.00 vertės 5-kių dalių 

Breakfast Setai
$19.95$60.00 stalo viršų mados 

porečliniai gesihiai pečiai
$32.50 $25.00 gražus nauji 

Lounging Krėslai
$12 95$400 pillii 4-t’ių kambarių 

įrengimai naujosios mados, 
^viskas kas reikalinga dėl 

namų, už 
$255.00

Naujos mados Zenith 1911 
metų Midgel Radios 

$12.95

$15,00 springsiiiiai 
matracai
$7.75

$15.00 dideli ir gražus por- 
ccliuoti šildomi pečiai po

$29.50

$8.00 vertės garantuoti 
Lovom Springsai 

$3.95

$25.00 5- k i ų dali ų 
Breakfast Setai

$12.95

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-pose’

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

naujienos 
1739 So .Halsted St 
Chicago, III.

Pašiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo Nedėlioj, n 
vai; ryte iš (stoties WGES, 1360 kilocycles

3222-24-26 So. Halsted Street
Prie 32-ros Gatvės

JURGIS NAKROS1S, Vedėjas
—»■■■ I .. I. .... .................................

No. 4465—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20; 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dali-* 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašoma iškirpti paduotą blan* 
kUtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą 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: 
NbujlehOs Patterii DepU 1739 
Sb. Halsted su Chicago, I1L 
pim.th 'i to*..... Btii.nMiH.iil I

NAUJIENOS Pattern Dėpt 
17Š9 Š. Halsted Stu, Chleagd, IK 

įdedu 15 mtą lt ptafcū

atšhisti man pdVytdj

- per ktUtM
■...-iii . ..........-.I ,į- ..i-..i r, ,r.; ,,

r (Vardas it pavarde)
1,1. iį, įlįį

\ (Adresas)
to-

Įsigykite sau dlrb-* 
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

LAUKTI?

j 1Ki >34-50
■ Dirbame puikias dantines pleitas Jau 18 metų. Ateikite pamatyti 

naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša | tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DISKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Uwndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

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

■to „..tni n.. i iTVi.Y.id* i

Mi & 
. .............. .

dykai puikios dovanos visiems 
kosTUmeriams

Lengvi Išmokėjimai Prilaikomi Visiems

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



*
NAUJIENOS, Chicago, III, šeštadienis, liepos 13, 1940

CHICAGOS'LIETUVIŲ DRAUGIJOS EKSKURSIJOS LAIVAS

Diena Iš Dienos
Vyksta į 
Wisconsiną

Savininkas bučernūs, 634 W. 
35th St., Joe Daraška, turi 89 
akerių farmą Wisconsino val
stijoj. Ji yra gražioje vištoje: 
arti miestelio, ant upės kran
to. Upėje esą tinkama m;udy- 
tis ir žuvauti tap, kad tą far
mą galima vartoti resortui.

šeštadienį Liepos-July 13 d. 
Joe Daraška važiuoja ten ato
stogoms ir, jei kas norėtų ūkį 
apžiūrėti, jis nuveš.

J. Daraška farmą parduoda.
— J. A. S.

Aplankys Canada, 
Wis., Minn.

Liepos 7-tą d., išvaž'avo ato
stogoms Al. ir Helen Krone. 
Su jais sykiu išvažiavo ir Mrs. 
Helen Krone, brolis Teddy Što
kas, kuris su savo karu mano 
padaryti kel ų šimtų mylių ke
lionę. (Helen Krone ir Teddy 
Stukas yra duktė ir sūnūs nau- 
jieniečio Antano Stuko).

Al. Krone yra vi mintėlis lie 
tuvįs, Hawaiian c i tarų instruk 
torius Kimba’l Ha’l ir Bad o 
aktorius. Apart to, jis turi sa
vo studio 3050 N. Lincoln Avė. 
kur duoda privatiškag? pamo
kas.

Al. Krone, jo žmona Helen 
ir Helenos brolis Teddy Stu-

Tel. VICTORY 1272 1
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.SOPHIE
BARČUS!

RADIO 
Vakaruškininkų

Liepos 14 d., 1940

SUNSET PARK
DARŽE

135th IR ARCHER AVĖ.
Rus daug vertingų laimėjimų ir 
įvairių kontestų su dovanomis.

Pradžia 10:00 vai. ryto.
2 ORKESTRAI ŠOKIAMS

drhs

j 5J— • Ai i’

“S. s. City of Grand Rapids”, didžiulis Michigan ežero ekskursinis laivas, kuriuo rytoj važiuos Chicagos Lietuvių 
Draugijos jaunuolių skyriaus rengiama ekskursija. Smulkmenos žinioj.

=Mairio= Farma Pardavimui
179 akrai, gera ganykla su
tekančiu per ją upeliu, 50

kas mano aplankyti Wisconsi- 
ną, Minnesotą ir Canada. Su
grįš atgal apie liepos Pl-mą.

Lamingos kelionės mano 
draugams. — Steponas.

New Yorko 
Parodoj

Naujienietis Antanas Stukas 
man rašo, kad jis laim ngai ir 
linksmai leidžia atostogas. Bu
vo Washington, D. C., Bosto-| 
ne, Mas.s., o dabar vieši Bing-j 
hamtone, New York, 
aplankys 
Fair, o iš
dą, o dar vėliaus į Detroitą, 
Michigan.

Sykiu su Antanu Sinku ato
stogauja r jo žmona Agnės 
Laimingai Antanai! Lauksime 
jūsų sugrįžtant į Chicago.

— Steponas.

Pagalios
New York World’s 
ten važiuos į, Cana-

Tų Šeima 
adidė.’o 

t

Joniškiečių klubo veikėju 
Kazio ir T eonos Baltų, 6319 S 
Sangamon, namai sui’aukė 
įaujos viešnios, laukiamo šei
mynos naujo nario.

I ie~os 9 d. atbėgo jaunutė 
rražutė dukre’ė. Vardą gavo 
Beverly Anne Baltas. Tai džiau
gsmas tėvams, ypač p-iai Bal
siene , kurios noras buvo 
rėti sau pagalbininkę. Jų 
iųs, Leonardas ir Chaliukas 

i linksmi pasidarė su’auko
3utės. Sakos’, mylėsią ją kar
štai. Beverly Anne svėrė 8 sv. 
3 unc. ir anūkai. R. Š.

su- 
ir

BUDRIKO RADIO
VALANDA

Budriko Radię Programas 
sekmadienio vakare, 9 valan- 
lą, iš WCFL stoties, 970 k. 
Gražios dainos su orkestrą ir 
Makalai, širdingai kviečiame

'i. Programą visur galima gir- 
lėlil aiškiai.

American Furnilure Mari 
666 Lake- Shore Drive 2J auk
šle, kur yra leidžiami Budriko 
lietuviški programai per 11 
metų, per 2 savaites buvo Ra
kandų ir namų reikmenų pa
roda.

met bus daugiau išarta. Gė
rės tvoros. Visi budinkai ge
rame stovyje. Yru 2 barnės 
ir kiti reikalingi farmai bu
dinkai. Gerai šluba su elek
tra ir bėgančiu vandeniu.

Japat upelis, ten gyvuliai 
girdomi. Parduodam be gal
vijų. bet su šienu, bet ne su 
ienautu. Virš 20 akru yra 
iobilų, motiejukų ir alfal- 
os. Esu persona farmeriauli, 

todėl parduosiu už cash.
Rašykit

MARY JANOWSKY 
R 4, BOX 124 

Pa\v Pa\v, Michigan

Ralph Sutkus, 24, su Adele 
Melkus, 19

Edward Massey, 21, su Vic- 
toria Gibas, 21

Joscph Laudcnski, 47, su
Ida Miner, 33

John Bulalin, 44, su
red Pa kask i, 35

John Norman, 41, su
Slevcns, 33

Vieni Pasiekė 
Kiti Ne, Nes 
Buvo Pertoli

Siūlo SLA Kuopoms 
Rengti Bendrą 
Parengima

Jos. F. Budrik, Ine. Rakan
dų Krautuve, 3109 S. Halsted 
St. pirkėjai užpirko už pusę 
miliono dolerių vėliausių na
mams . rakandų, nes toliaus 
kainos kils.

Lietuviška visuomenės yra 
kviečiama aplankyti WCFL 
Studiją, kada yra leidžiamas 
Budriko lietuviškas radio pro
gramas. —Pranešėjas

Mild-

Mild-
red

Jauja

Kristyna Raz nuo James Raz

nvo
-kiras

Helen Adasiewicz nuo
?.r.der Adrsicwicz

Jadviga Jainish nuo 
Ta n u si i

Gimimai
Chicagoj

Alex-
/

Peter

(žinios paimtos iš gim’m 
sąrašo Chicagcj Miesto Svei 
kiltos Departamente.)

SCOTCHML R, Gloria, 4538 
South Richmond St., gimė lie
pos 4, tėvai: Paulina, Robert.

NORVILLE, Martin, 5013 
Frinceton Avenue, gimė birž. 
12, tėvai: Petras, Ado’f na.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Rožių Žemės Piliečiai Nemėg
sta Toli Važiuoti

ROSELAND — Rosclando 
Draugijų parengimai, piknikai, 
kurie jau įvyko, nusisekė^ne- 
blogai. Pirmas roselandiečių 
piknikas šįmet buvo 
bendrai 10 draugijų, P- 
to darže,

rengtas
Suden-

Worth, III.
Pagal tokį didelį 
•aiigiju, tas piknikas

skaičių 
buvo 

nedidelis. O kiek tam piknikui 
buvo dirbta, kiek draugijų ko
mitetas lurėjoi: 'susirinkimų! 
Naudos visai n^ažai buvo.

Piknikas nebūva skaitlingas, 
turbut dėl to, kad buvo reng
tas toliaus nuo'Roselando, kas 
roselandiečianis'l yra nepapras-

,7. Kaulinas Ir 301 Kuopa 
Cicero j Pradeda Darbą

CICERO — SLA 301 kuopą 
turėjo savo pusmetinį susirin
kimą pirmadienio vakare, p. 
Shamelo svetainėj. Narių at
silankė vidutiniai. Finansų se
kretorius pranešė, jog sirgusius 
narės, Urbienė ir šermukšnie- 
nė, gauna pašalpos $103.00. 
Naujai užsimaldavo p. Kaza
kevičius, 1314 S. 49 Ct. Lanky
tojai lanko.

Iždas Tuščias

Pasisekė Golden *Slar 
Išvažiavimas

Golden Star Kliubo pikni
kas ivvko birželio 30 d. Ros- 
sis Grove. Jis buvo tikrai pa
sekmingas. Nepaisant kad dię- 
na pasitaikė šalta, publikos at
silankė daug ir linksmai balia- 
vojo Golden Star Kliubo pa
rengimai visuomet būna dide
li ir skaitlingai biznierių į 
juos atsilanko.

Ryt o j Kli u bų-D raugi jų 
Piknikas

RYTOJ PROGRESS
RADIO VALANDA

Priminima radio klausyto
jams užsistatyli savo radio ry-

pasiklausyti gražios ir įdomios 
radio programos, kurį kas ne- 
dėldienį leidžia Progress Fur- 
niture Company, 3224 South 
Halsted Street.

Rytoj girdėsi! žavinčių dai- 
(nų, smagios muzikos ir viso- 
kių įvairenybių. Iš biznio sri
ties bus naudinga išgirsti apie 
Progress Krautuvės nepapras
tą “July Clearance” ir “Stako 

[Sumažinimo” išpardavimą, ka-Visi su atyda išklausė sei
mo raporto. Delegatams išmo
kėta $40.00. Kuopos iždas be- nes ^kainos 
veik ištuštpjp., ^yar^tomh^ aPiei ]<io;ns mamų ,,reikmenoms.

sumažintos viso-
I parengimą’ v padaryti pelno. 

Kai]) tik prie to J. Kaulinas, 
svečias, pasiūlė turėti bendrą 
parengimą kelioms kuopoms. 
Reikalas apkalbėtas ir valdy
ba įgaliota veikli, vadinasi, su
rasti vietą ir kokį parengimą, 
rengti, kad duotų pelno. Pa
rengimų yra buvę ir dar bus, 
bet su pelnu tai kitas klausi
mas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

MES
FINANSUOJAME

WPA
ŽEMIAUSI {MOKĖJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS 

10> Dienų Važinėti.

LaSalle 4 dr. tr. sd. 
Chevrolet Sedan ........
Ford Sedan .................
Chevrolet Sedan .... 
Packard 6 Sedan .... 
Chrysler Royal Sėd. 
Oldsmobile Trk. Sėd 
Chevrolet MS Sėd... 
Chrysler Sedan .....
Ford 5 pas. sedan 
Ford Sedan .............
Ford tr. Sedan .......
Plymouth Sedan .....
Ford DeLuxe Sedan $125 
Ford Sedan ............
Graham “6” Sedan
Studebaker “6” sėd. 

Plymouth DeLuxe Sd. 
Plymouth De«Luxe sėd. 

Rockne Sedan ..........
Oldsmobile Sedan ....

’38
•38
’37
’37
’37 
’37 

,’36
’35 

1’32 
’38 
|’34 
’’36 
1’35 
h35 
po 
■’34 
į’34 
1’33 
į’34 
F’33 
į’31

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES 

[ 2919 W. MADISON 
I CHICAGO ILL.

$4951 
$365 
$2351 
$295 
$365! 
$345 
$285
$195 

$55 
$325

$95 
$195 
$195

$35.50, 
$95 
$65 
$95 
$95 
$65 
$35

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind. 

Telefonas — 2863-2

'•s^e^ė Leidimus 
v( dvboms

(Chicago j)
Ralph Mattack, 43, su Lilli-

in Dixon, 35
Casimer Gorski, 21, su Ma- 

rie Petrila, 24
Fred Westcott, 38, su Mildred 
Divelis, 32

Conrad Darer, 32, su There-
sa Balog, 24

Thomas Necas, 56, su
helmina Behrens, 58

Casimer Ziarko, 24, su
pliine Tavainis, 24

Gerge Lucas,
Tendžiuliutė, 39

Joe Markšaitis,
ces GerilŽius, 48

Edward Paske,
nor Krolikovvski,

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Kliubų ir Draugijų Susivie
nijimo piknikas įvyks sekma
dienį, liepos 14 d. Bossis Grove 
130 St. ir Cottage Grave Avė.

Roselandicčiai yra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti ir links
mai paūžti maloniai pralei
džiant sekmadienį gražios ‘Ro
žių Žemės” piliečių

Nuvažiavimas
tarpe.
Veltui

su

49,

32,
27

Wil-

Jose-

Pola

su Fran-

su Elca-

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

Raštlnė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo • ryto iki 1 vaL popiet

JACK SWIFT—The Dictaphone Is Found

l£*I ROBOT 
DETECTOR 

WARNS 
^’ACK 5WIFT 
THAT HI3 VVORDS 

ARE BEING 
OVERHEARD.

’i’HE 
LABORATORY 
IS 5EARCHED 

OUICKLY 
AND 9LIETLY.

Svetainės, 
trokas

Nuo Darbininku 
10413 Micbigan Avė., 
nuveš į pikniką veltui.

Pirmas trokas išeis 1:30, an
tras 3:30 ir trečias—5:00 va
landą.

Kas tik gyvas, visi roselan- 
diečiai dalyvaukime piknike.

A. N.

A. Tumavičius pastebėjo, 
kad reikia turėti parengimą 
lauke, tai yra pikniką. Tai 
sveikas patarnavimas, bet prak
tiškai žiūrint ne kaip atrodo. 
Juk turim mintyje rimtą pa
rengimą. Lauke kaip tik netin
ka. Na, lauksime kas iš to iš
eis. —D.

Rytoj Joniškiečių
Susirinkimas

George Bučunas
Pirko Namą

Bučeris George Bučunas, per 
daug metų užlaikė bučernę, 
619 W. 37th St.

Praeitą pavasarį p.p. Buču- 
nai nusipirko didelį namą prie 
kampo Lowe Avė. ir 37th St. 
Dabar George Bučunas perkė
lė ten biznį. Naujas adresas 
yra 622 W. 37th St.

Biznio vieta didelė, naujai ir 
švariai įtaisyta.

pie-Rytoj, 1-mą valandą po 
tų, Hollyvvood salėje, įvyksta 
mėnesinis Joniškiečių K. ir L. 
Kliubo susirinkimas. Visi na
riai prašomi būtinai dalyvau
ti.

Hollywood salė randasi ad. 
.'117 West 43rd Street.

Dėdė B. Vaitekūnas.

PILĖS
Specialistas, 20 metų praktikos, 
dabar, savo ofise išgydo už $2, 
arba G už $10. Pasveiksite be ope
racijos ir laiko sugaišimo. Mažos 
ligos atsitikime DYKAI egzami- 
nacija ir namie gydymas, $1.00.v 
Veikit tuoj, venkit komplikacijų.

DR. P. B. SCHYMAN, 
SPECIALIST,

1869 N. Dameii Avė., Chicago. 
“Naujienos”, liepos 13.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE” Garsinkitės “N-nose”
By Cliff Farrell and Hai Colson

THAT VILLAIN, COUNT 
DON. HE MAY H AVĖ 
OVERHEARD OUR 

> ANTARCTIC PLANS.

7

j\ačerausko 
kurortas yra arti 
Michigan ežero 
graži-Tinkama vieta

Del aiškumo ar vietos 

rašyk arba važiuok 

Peter Kacer 
Lake 5hore 
County Road 
Beverly Jhores, 

Indiana,

KACCRAUSKAS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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\Kaip buvo “vesta” musų tauta
1 \ 

skaitė. Mat, su jais lengviau
sią kariauti! Klaipėdą teikė 
gerbūvį — vadinąs, tai Vado 
nuopelnas, o jus? gyvatės? į tyr
inus L Lietuvos geri žmonės 
turėjo gyventi užsieny kąip 
(apšaukti) priešais, o karje
ristai vaikėzai kito į yfeokuj 

 

jaunalietuvių vadų, sp#to va

 

dovybių viršūnių, redaktorių ir 
kitų “vadovybių” vietas (tik 
už tai, kad mokėjo laiku “pa
gauti natas”...). Net ‘litera
tūros mokytis” buvo tokių gy
vūnėlių pasiunčiama į Paryžių, 
(iš kur, pasak rašytojų žur
nalo “Dienovidžio”, tokius rei
kėjo paskui valdišku bilietu ir 
Vilko liudymu lupte parlupti 
namo...). Tokie Rastenai (ge
neralinis tautininkų partijos 
sekretorius) arba žvalgybos 
viršininkai buvo siunčiami į 
Dragas arba Paryžius kažin ko
kių slaptingų valstyb’nių ar 
teisinių mokslų studijuoti ne
tik su keleriom (dydžio atžvil
giu) stipendijom, bet net su 
dešimčių tuksiančių frankų su
momis “įsikur.mui”, “baldams”, 
(mat, studijuoti važiavo su 
žmonomis ir vaikučiais...), 
Neveltui seniau buvo, kad “pul
kų leidinį” apie “Gruodžio 17” 
išleido kriminaliai nusikaltęs ir 
kalėjiman patekęs valdin’nkas, 
kuris laikinai išsivadavęs iki 
teismo tuojau sumojo, kokia 
knygele ką bus gailina sužavė
ti (|r savo kajlį išgelbėti) . • •

Italija ir Japonija, kaip Klai
pėdos konvencijos pasirašyto
jai, žinoma, turėjo žavėtis mu
sų Tautos Vadu, kad jis lygiai 
tokią pat tvarką stengiasi ir 
musų krašte įgyvendinti. Už 
tai, atrodė musų vadužiams, tie 
pasirašytojai, kai 'ateis Klaipė
dos klausimas, lieps jo nelie
sti, (gal pasakys: 
musų žmogus! Tegul 
pėdą, ponai, turisi 
Bet pasaulyje niekas 
gauna tik už tai, kad 
žų Veidelį, (net damos tuo kly
sta...). Kai naciams prire kė 
Klaipėdos, lai, aišku, Vokietijos 
draugė Italija ir Japonija, kį? 
ta, visai nepanoro nors kiek 
susipykti už “mažąjį brolį”, ku
ris taip rūpestingai didžiųjų 
tvarką beždžionauja... Ir Itą- 
lija ir Japonija, kaip ir rei
kėjo laukti, tik nutylėjo per 
Klaipėdos atėmimo operaciją, 
(išeina, kad visos pastangos — 
trempti savus tautiečius ir vi
sur vilkėti “čigono rūbą”, kaip 
toj dainoj, iš Italijos ar naci
jos — nebuvo nė trupučio įver
tintos...). Lietuya pasiliko 
savųjų dešin ųių ekstremistų 
nutrempta ir didžiųjų jjžsieniš-

kių nuspausta 
tas
“Kuštamo doktrinos“ tomelį 
ėjo niekais, bet nukentėjo tįk 
ta pati Lietuva, t • Vadus pa
liko nevisai dar ųparu išsidvp- 
sęs, nes ir naujai vyriausybei 
esant jo organas “Lietuvos Ai
das”’ ir kiti rašė, kad ir ta vy
riausybė yra tik todėl, kad taip 
Vadas teikiasi leisįi... Kokia 
akiplėšyste! Vis dar, mat, jų 
malone!.. (O tikrybėj tai vy
riausybės malpnč, ir praktiškas 
apsiskaičiavimas — labai ne- 
pątogių laiku nekaitaĮ oti labai 
dalykų, —- kad Smetona palip
damas savo vietoj ,.

Dar kyla mintis apie tuos 
je reikalo ir pagrindo sušaudy
mus žmones po pefverpmo, Įr 
tas, ųįškų, buvo daroma iš di
delio pasitikėjime, kųd didieji 
“savi ^dpdps” užtaps, kai rpi- 
cės. Bet ir “dėdės” rolėmis su
simaišė ... Ir Vėl — kenčia tik 
Lietuva . ..

suvaryti Lietuvėlę ,x> į

• p. Lunkspą.

kaip sku-

Letuvos 
ki tekesnė 

tas aprimo. Net

Iki visai nesenai Amerikos 
lietuvių laikraščiai gaudavo tik 
paveikslus ir aprašymus iš Lie
tuvos — kur kada sėdėjo ar 
stovėjo Tautos Vadas, ką p jam 
surinko “tauta” dovanų dvarą, 
kaip išpuošė jo (kaip kokio apa- 
štalo) vaizdais sienas naujoje 
gimnazijoje Ukmergėje, kaip 
atrodo jo vardo mokykla, —- 
ip taip toliau, be galo.,. Bu
vęs vadinamas Talkos Spaudos 
Biuras (valdžias lėšomis valgys 
dinamas) t k tuo ir teužsiėmė. 
Išmokome labai jau pažinti 
vienintelį savo tautos vadų! Iš 
atvaizdų galėjome net sužino
ti, kokius papirosus jis ruko 
arba kokių lazdų nešiojasi, nes 
ir su tais įrankiais jis buvo 
vaizduojamas ... Betruko tik 
dar kelių intimių pozų pavaiz
duoti, — kaip guli, 
tąsi, etc.

\
Kai išspruko iš 

Klaipėda, susidarė 
Vyriausybė,
“Talkos Spaudos Biuras” buvo 
pakeistas. Jame atsidūrė Pron- 
skus, ir ėmė plaukti “rames
nės” žinios, tik retkarčiais, kur 
jau . (valstybiniai žiūrint) rei
kalinga, paminint nebe Tautos 
Vadų, bet Respublikos Prezi
dentų ...

Kaip buvo paduota Klaipėdo
je leidžiamame opozicijos laik
raštyje, ir dėl Vilniųus buvę 
progų garbingiau su lenkais su
sikalbėti. Bet tautų vedusieji 
vądai nė nesakė niekam apie 
tai, kol sulaukė bjauriojo ulti
matumo ir “seimas” turėjo jį 
verkdamas priimti... O dėl 
Klaipėdos, žinoma, tikėjosi, kad 
Tautos Vadą (ne pačių t Lietu
vą) to krašto konvencijos ^’g- 
fiatarfcf gelbės 
kad Antanas ir mu.sų mažame 
krašte buvo fašistų ir nacių 
paveikslu tvarkų užvedęs, (juk 
neveltui “Akademikų” leidžian- 
tieji smetoniniai “Neo-Lithua- 
nijps” studentai išleido ir uo
liai platino vieųintėlę lietuvių 
kalboje knygų — Mussolinio 
“Fašizmo doktrina”...). Va
das su savais žmonėmis nesį-

r tTk’iFž tai,

O, Tony — 
jis Klai- 
sau ...”). 
nieko ne
turi grą-

VĄLERIA KROMELIS
(po tėyais (Įentvąinaitė)
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 nubudime 
yyrą Petrą, 2 sūnūs, Franciš- 
kų ir Petrą, dukterį Oną, 
žentą Juozapą Czepowskį, 
anūką Ronald, puseserę Oną 
Norkienę ir jos šeimą ir daug 
kjtų 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 pąrap. bažnyčią, kurioje’ 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o is ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Valerijos Krome- 
lis giminės, draugai ir pažįs- 
tąml esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse jr 
suteikti ’ jai .pe^kutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. Nu
budę lieka: Vyras, Sunai, Du
ktė, Žentas, Pusseserė ir Gi
minės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.
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SITUATION \VANTED 
Iešką Darbo 

PAIEŠ^AŲ DAIŲ3O prie kriąu- 
čiaųs, moku taisyti vyriškas ir rąo- 
teriąfcs drapanas ir siūti naujas 
dreses arba kam reikia šeimininkės 
namuose. Moku visokį darbą ir val
gį gaminti. Geistina prie našlio. 
Rašykite arba pašaukite YARDS 
0430, klauskite Helen, JBox 2385, 
1739 So. Halsted St.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

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

Jau Sukako 
Metai

Šį sekmadienį, 8:30 yaj. 
tarp Tautiškas Kampelis, 
E. 6 J j? t St., švę^ vienų inetų 
organiząvįmo sukaktį, šia pro
ga yra ruošiamas gražus ir įs
pūdingas programas. Tarp šo
kikų bei dainininkų, dalyvaus 
ir garsus lietuviai artistai, p. 
Jonas Ęukštala ir ĘĮena Pečiu
kai te, kurie pamargins progra
mų savo švelniais balsais.

Šį kampelį per pietus ąplap- 
kę virš du tuksiančiai jų tar
pe ir gana žymių žmonių: 
turtuolių bei varguolių, darbi
ninkų bei prpfesionalų, kuni
gų ir rubinu, raštininkų, poetų 
ir dailininkų. O Amerikos

“Hitand-run” 
Vairuotojas 
Pasidavė

514

apgąše

I nvFiKię!".“s.™“LU f LI i\ IU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So, Halsted Street

Tel. YARDS 7308

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu- 
vėjus, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

ELĘNA SKŲLTON 
gyvepo atfr. 10746 South 

Edbrooke Avė.
Tel. Pullman 4988

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
liepos 11 d., 9:45 vai. vakare, 
1940 m., sulaukus gilios senat
vės amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., Klovainių pąrap., Mu- 
nįunų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Joąeph, dukterį OnąTrą- 
kįnskienę, žentą Antaną, 4 
anukus, Antaną, Anelę, Oną 
ir Juozapą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje seserį Oną Varnaukie-^ 
pę ir anukus.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
10834 Sp. Michigan Ąve. Lai
dotuvės įvyks pirmad., liepos 
15 d., 8:3.0 vai. ryto, iš kopi, 
į Visų šventų payap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Eleną Skulton gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiąmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų- Nujjudę Jieka:
Sūnūs, Duktė, žentas, Anūkai 

ir piiųinės. , ,
Ųaid, Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.• • • t *

IEŠKAU KAĘPENTERIO Uąrbo, 
tūrių patyrimą, šaukit Grovehill 
4318 arba rašykite: Rpx 2388, 1739 
So. Ralsted St.

SUSIRINKIMAI
GĄRFIEED ’ PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ ir Mbtm Pąšęlp. Klubo 
mėn. sųsirinklmąs įvyks nedelioj, 
birželio (Jųne) 14, Į940, Nąpoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė. 11 vai. iš 
rytą. Birželio, liepos, rugpiučio ir 
rugsėjo mėnesiais susirinkimai bus 
laikomi 11-tą vąl. ryto vietoj pirmą 
valąųdą popiet,, tąigį prašom visus 
narais nesivėluoti. Nepamirškit su
mokėti mėnesines duokles, kąd ne- 
iiktųmėt suspenduoti.

—M. Medalinskas.
teisybės/ Mylėtojų dr-stė 

laikys pusmėtinį susirinkimą sek^ 
matmenį, liepos 14, 1940, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. 12 vąl. dieną. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių peikąlų dr-stęs labui,

—A. Kaulakis, rąšt.

Brighton Parko policijos nuo
vadai pasidavė automobilio vai
ruotojas Ludvvig Pątrmy, 5727 
S. Savvyer avenue. Užvakar prie 
35-tos ir Ashland jisai n)irtinąi‘ 
suvažinėjo 42 metų Stanley Ste-

Vakar “N-osę” buvo pasaky
ta, kad Stefans yrą 18-ietis. To
kį adresą policija “Naujienoms” 
davė. Bet vėliau pasirodė, 
tikras Stefąns’o adresus 
2913 West lOlst street.

kad
yra

• IšvĮliojimų pinigų 
singafs pretekstais policija su
ėmė buvusį Ku Klux Klano vir- 

Clarke, 
Iš Vie- 
$6.00.

netei-

$iųinką, Edvvard Y. 
4700 Kenmore avenuę. 
nes moteriškės} išviliojo

• Nėręs į seklų 
Long ežere, III., 35 metų am
žiaus chtoagiefis James Heterą 
ųųsijaųže sprandų. Vakar jis 
mirė Ąlęxian brolių ligoninėj. 
Gyveno ad. 1514 Altgelt st.

vandenį

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teiktą Žinias Apie Paren- 

* gimus.
i . -------------------------—T

“Naujienas” įsteigė Lietuviškų 
Pprengijpų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliųbąi įr vjsę- 
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savp 
parengimų- Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetąinių, pra
šome kreiptis į “Naujieną^, 
kad nesusidurti su Įeitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. §i 
patarnavimų “Naujienos” taj* 
kia nemokamai..
- ---------------------------------- I ........ ■ ■

Garsinkitės “Nrnose”

PUSAMŽE .GERAI .atrodanti, pa
vienė moteris, ieško ąpsivedimui 
vyro: gali bųti farmeris ąrba mies
tietis. 1739 So. Halsted St., Box 
2383.

PARTNERS WANTED 
Reikia. Partaerių

IEŠKAU PARTNERIO, TURIU 
orandžių ir vynuogių farmą Flori
doj, yra 8 kambarių stuba ir gy
vuliai. Sveikas klimatas, saulė kas
dien šviečia. Yra daug žuvies eže
ruose ir juroj. Nusibodo vienam 
gyventį. Atsišaukite nuo 10 iki 12 
dieną. A. S. Mann, 1448 So. Kedzie 
Avė., Rockwell 3405, Chicago, III.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MOTERIS PAIEŠKO DRAUGO 
i — ne jaunesnio kaipąpsivedimui

40 ar 50 metų amžiaus. Nepaisau 
apie turtą—kad tik turėtų darbą 
ir butų negirtuoklis. Esu našlė, be 
šeimynos, pusamžė. Rašykite Box 
2386, 1739 So. Halsted St.

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

HELP WANTED—FEMALE
J Darbininkių Reikia
REIKIĄ PATYRUSIOS moteries 

arba merginos daboti vaikus.
Smilgis, 4248 Artesian Avė.

REIKIA MOTERS virtuvėje, pa
tyrimas nereikalingas, gyvenimas 
yietdj arba ne. 2041 West 63rd St.

UČDIRBSIT PINIGŲ dirbdamos 
hook rūgs.—Mes perkame ranko- 
mįs< dirbtus hook rūgs. Turi būt 
gerai padaryti. Box 2387, 1739 So. 
Halsted St.

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

858 West 33rd St.

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

PARENGIMAI
26-TAS METINIS PIKNIKAS
Raudonos Rožės Kliubas, Cicero, 

III., rengia 2,6 metinį .pikniką. Jis 
įvyks sekmadienį, liepos 14 dieną, 
Liberty Grove. Pradžia 11 vai. ry
to. ' Įžanga nemokama. Bus išdalinta 
dovanomis $25. Kas nori važiuoti 
busais, registruokitės adresu, 4932 
West 14th St.

REIKIA MERGINOS laikinam na
mų darbui, pagelbėti virėjai. Ne- 
reiK dirbti sekmadienį, $6. 4734 N. 
Rockwell St., Ravenswood 4587.

“ELTOS” PRANEŠI
MAI IŠ LIETUVOS

KAUNAS.Teisiųgųmp rni- 
ijislrųs Ppvilbš Bąkąrklis gimė 
J ųi. ląjįjRr. 10 d. SmilkĮų

Kupiškio valse., Panevė
žiu apskr??;;! ųkininko j?uųus. 
Pl’gdžip^ jųcpkslųs Išėjo, , q taip 
pąį bftigč’ keturiąs vidurines 
gįninąjęijus klases Kupiškyje. 
Gimnaziją kąįgė Panevėžyje. 
Ankštosios ’ mokslns ėjo Kau
ne ir MiniWbėne. Baigė du fą- 
kultetus-^yra ^iploĮnuutus tei
sininkas ir diplomuotas istori
kas. pimm^ija, kurią iŠ klases 
į klasę pereidavo pirmuoju mo
kiniu? baigė su aukso mędapų. 
visais penketukais, o abu fakul
tetu su pažymiu labai gerai. 
Studentu būdamas atstovavo 
Lietuvos studentiją Baltijos 
studentu konferencijoje Rygoje 
ir Lietuvos studentus abst įim
tus pasauliniame priešą kchuL- 
n|ame kongrese Tartuose. Ap’c 
Lietuvos studentiją yra daręs 
pranešimus Tartuose ir Helsin
kyje; Pusketvirtų metų yra 
dirbęs mokytoju Tauragės ir 
Panevėžio mokytojų seminare 
jose. Ryšium su politiniu pasi
reiškimu iš mokytojų buvo at
leistas. Po to buvo Apeliacinių

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKIA SALESMENŲ VYRŲ ir 

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Par^vimui

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.

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 WANTED—MALĖ 
Darbini^^^

PAIEŠRAŲ JANITORIAUE, kad 
bųtų geras darbininkas, ne gir
tuoklis. Guolis ir valgis ant vietos.
> 1606 So. Halsted.

ĘEIRIA PATYRUSIO darbinin
ko į farmą. Turi mokėti milžti kar
ves. Nuolat darbas. Tel. Lafayette 
2044.

FURNISBED ROOM—TO RĘNT

ĘĘNDON FURNIŠIUOTI MIEG- 
RUIMIĄI švięsųs, švarus, nebran
giai. 352 West 63rd St.

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

RENDAI MIEGRUIMIS ir kuk- 
nė, švariai užlaikomas, nėra šei
mynos. šeirpininkė pavienė, vaiki
nui ar moteriai arba vedusiai porai. 
Pigi renda. 3446 So. Emerald Avė. 
2 lubos priešaky.

RENDON KAMBARYS 1 vyrui, 
šildomas, švarus, prie blaivios, ma
žos šeimos, 1 fl. Atsįšaukit nedė
lios vakare. 6824 So. Talman Avė. 
Pros.pect 5992.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, prie mažus šeimynos. Vaiki
nui ar merginai. 7139 So. Rockwell 
Hemlpck 6188.

PARDAVIMUI 5 AKRAI žemes 
su 4 kambarių namu su eonerete 
beismentu. Elektra, karšto van
dens boileris. Juodžemis. Yra vai
singų medžių. Naujai apgyventa 
apylinkė. Kreikitės subatoj arba 
pedėlioj. Kitoms po šešių vakaro.

STANLEY GODAS, 
116 PI. ir Hamlin Avė.

80 AKRŲ FARMA INDIANA 
valstijoj, netoli Chicagos, gera že
mė, visos mašinos, daug galvijų, 
vištų. Išmokėta. Mainysiu į namą 
South Side. Atsišaukite, 5418 South 
Ashland Avė. S. Zabienski.

80 AKRŲ FARMA WIS. gera 
žemė, geras vanduo, visa žerųė ce- 
dar, geri budinkai, yra visos maši
nos, 3 jauni arkliai, 20 galvijų, 
kiaulės, daug vištų. Farma išmokė
ta. Mainysiu. Atsišaukit 5418 South 
Ashland Avė., S. Zabienski.

REIKĄLINGA MERGINA ar mo
teris patarnauti prie stalų tavernoj 
subi/tos vakarais. 2418 W. Marųuet- 
te. Grovehill 3995.

REIKALINGA MERGINA DIRB
TI KAIPO veiterka taverna.

3106 So. Halsted Street.

imi

80 AKRŲ FARMA pardavimui, 
gera barnė, sailo, stuba, išgręžta 
šulinys, kaina $2500, 1% mylios
nuo Henry miestelio. Magnuson, 
Irma, Wis.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

PARDAVIMUI 36 AKERIŲ FAR- 
MA gera žemė ij triobos, 28 mylios 
nuo Chicagos. 3214 So. Union Avė.

APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parduo
du .puikų namą, vertą $5000 už 
$4,200. 1/2 aukšto medinis namas, 
asbestos-cemento siding, celotex, 
yra stokeris, air conditioned, vana, 
lotas 50x133. 3127 North Osceola 
Avenue.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ medinis 
namas, 6 kambariai, uždaryti por- 
čiai, viskas moderniška. Arba mai
nysiu į dviflatį, po 4 kamb., nes 
man dėl 2 asmenų, perdidelis. Sa
vininkas 1 fl. 2014 So. Union Avė.

PARDUODU PIGIAI 5 kambarių 
namą, furnace šildomas, gražioj 
apielįnkėj, netoli mokyklų. 5704 S. 
Artesian Avė.

BRIGHTON BARK
• Dviejų augštų medi

nis namas, 2—6 kamba- 
rių flatai, vana, skiepas, 
37 pėdų lotas, 2 karų 
medinis garažas, speci- 
alė kaina ......  $3750.00

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

VASAROTOJŲ ATYDAI!
Labai patogi vieta vasarotojams. 

Turim gražius kambarius prįe ežero 
ir upės. Netoli miestelio. Geras pri
važiavimas su automobiliu ar trau
kiniu. 62 mylios nuo Chicagos. Ke
lias 83 ir 45. PETER BERNOTAS, 
Box 77, Silver Lake, Wis.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
PARLOR SETĄ PARDUOSIU 

pigiai. Gerame stovyje. 7136 South 
Maplewood Avenue.

..... VVHOLESALE FURN1TUBE
Rakandaiir Įtoisaj Fardayiinui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

FĮNANCE AND LOANS 
Finansai  jr Paskolcks

PRIVATIŠKAS ŽMOGUS nori 
pirkti 1-mą morgičių arba paskolys 
nuo $500.00 iki $5000.00. Atsišaukite 
į Naujienas Box 2389, 1739 South 
Halsted St.

AUTOS-IR C CHS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA TROKAS, vienas 
iš dviejų: Dodge Dumpe arba V. 8 
State. 3-114 S. Lituanica Avė.

Kauno apygardos teismo proku-? 
rojo
melų ėmė domėtis Sovietų Są
jungas gyvenimu, o praėjusiais 
metais apie pusantro mėnesio 
yra išbuvęs Sovietų Sąjungoje, 
laiikydumasįs Maskvoje, Lenin
grade, Kieve, Odesoje ir Sečy- 
je (vidur. Kaukaze). Sovietų 
Sąjungoje, tarp' kitų įstaigų, 
yra aplankęs ir teismo įstaigas. 
Nuo studentavimo laikų ėmė 
rašinėti spaudoje. Didesni raši
niai buvo išspausdinnti “Vago
je’’, “Musų žinyne”, “Trimite”, 
“Lietuvos Žiniose”, ‘'Laisvoje 
Mintyje”. Platesnei visuomenei 
ypų žinomi straipsniai, kuriais 
grježtųi pasisakomą prM kąi 
kurių lietuvių skleidžiamas 
svetimų mokslininkų išgalvotas 
teorijas, nukreiptas prieš lietu
viu tautą.

Nuo 1932/33
KAMBARYS RENDON, apšildo

mas, karštas vanduo visada, 3 auk
štas. 3246 So. Halsted St.

RĘNDON KAMBARYS vyrui ar 
nierginąį, su valgių ar be valgio, 
prie mažos šeimynos, gera trans- 
portacija. 836 W. Cullerton St.

RĘNDON FURNIŠIUOTAS KAM
BARYS. karštu vandeniu šildomas. 
Apt. 10, 3 aukštas. 731 West 18th 
Street.

FQR RENI—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RRNDON 4 KAMBARIŲ flątas, 
pečium šildomas, renda $17. Nuvy
kit 4459 So. Wood St.

RENDON KRAUTUVĖ, tinkama 
Beauty Sho.p arba saldainių parda
vinėjimui. Sykiu flatąs, renda $20. 
Bpiclgeporte. šąukit YARDS 5426 
iki 7 vai. vakaro, o po 7, Yards 
7063.

Keturių. k a m b a r ių 
medinė cottage, vana, 
37'Zi pėdų lotas, barge- 
nas ................. $2900.00

Dviejų augštų medi
nis namas, cementiniu 
pamatu, 2—4 kambarių 
flatai, vanos, geroj apy
linkėj. Speci

aliai .......... $3800.00
Musų ofisas uždarytas 

nedėlioję
B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47th Street
PASIRINKIT RIVERVIEW rezi

denciją, prie Mississippi upės. Ge
roj vietoj. 6 kamb. mūrinė, geram 
stovy j, Arcola šildoma, išvadžiotos 
elektros vielos, kaina $2000. W. C. 
Van Pappelendam, Warsaw, III.

Skelbimą! Naujienoje 
luoda naudą dėlto,

><1 padps’ Naų.jiėw
a naudingos

RENDON SVETAINĖ, 24x45, $5 
už vakarą. Bridgeporte. šaukite 
YĄRDS 2414.

SAVININKAS PARDUODA PRIE 
5016 yfolfram 5 kambarių bunga- 
low, Fųrnasu šildomas, pilnai mo
dernizuotas ir nyjjas — $4700, ter
minais, arti mokyklų ir bažnyčių. 
Pažiūrėti sekmadienį 12 iki 4 vai. 
Tel. Rogers Park 10032.

/ •

RŲNDON 7 KĄMBARIŲ flatas, 
švaru§ šviesus, ant 2 aukšto, yra 
maudynė. 3213 So. Parnell St.

PARSIDUODA 7 KAMBARIŲ 
cottage 50 pėdų lotas. Visai pi
giai.. Savininkas 2638 W. 69th St.

GAVOM 7- PUIKIUS 
KARUS 

BARGENAI EINA GREIT
Mes gavome 7 puikius karus į 

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

1039 uldsmobile 8, 4 durų trųnk 
seaan, grąžus juodas baigimas, ra- 
dio ir šildytuvas ...................... $695

’38, Uldsmobile tudor eedan, šil
dytuvas ir radio, tik 11,700 mylių 
važiuotas. Pilna kaina ........... $525

’37 Pontiac 8, 4 durų sedan, šil
dytuvas ir radi.o. žibą, kąip naujas. 
Nėra nė žymelės ant jo ....... $425

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

'36 Packard, 120 modelio, 4 aurų 
trunk sedan. Radip ir šildytuvas. 
Tąip geras kaip ši kaina .... $345

’38 Ford Coupe, deluxe. Mėlynas 
baigimas, radio ir šildytuvas, jums 
patiks ......    $385

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

CONVERTIBLES:
’35, Olds Conyertible coupe, ca- 

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

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

*38 Mažasis FIAT coupe, micįget 
karas. Pamatykit, nąujanybė. Ita
lijoj padirbtas. 50 mylių su galįopu. 
Tik už .........................................$225

Pasirink iš didžiausios Ciceras 
kiekybės.

' PARKWAY OLDS 
5207-11 W. Cermak Rd.

Tel. CICERO 1037.
Ciceres Seniausias Dyleris.

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE



ROOSEVELTAS, DEMOKRATAI PRIEŠ 
SIUNTIMĄ ARMIJOS EUROPON

Vis Daugiau Balsų Už Rooseveltą; Kon 
vencija Prasideda Pirmadienį

Ne vien vietiniai, bet visos
Amerikos žymiausi demokra- seveltas pats atvažiuos kenven 
tai šiandien turi užvaldę Chi-.cijon. Jis sako, kad ne, ir at

J siuntė Harry Hopkinsą savo as 
menišku atstovu, bet kol kon
vencija pasibaigs Rooseveltas 
gali čia netikėtai atsidurti.

cagos miestą.
Ju pilni visi vidurmiesčio 

. viešbučiai, Chicagos stadionas, 
gelžkelio statys ir vidurmiesčio 
gatvės.

šimtais jie vakar važiavo 
Chicagon iš visų Amerikos ir 
užjūrio kampų, kur plevėsuo
ja Amerikos vėliava. Jie čia 
renkasi, kaip jau buvo rašyta, 
nacionalei demokratų partijos 
konvęnpijai, kuri prasideda 
pirmadienį, Chicagos Stadio
ne.

Konvencijos svarbiausia už
duotis bus nominuoti kandi
datą į prezidentus, taipgi iš
rinkti ir kandidatą į vice-pre
zidentus.

•• i *>Už Naują Dalybą.
Konvencija taipgi paprastai 

nustato liniją, kurios partija 
laikysis, per ateinančius ketu
ris imįus, jei ji laimės rinki
mus ir turės administraciją 
savo rankose ar ne. Tas par
tijos nusistatymas yra surašo
mas į taip vadinamą “platfor
mą.”

Ji jau yra ruošiama. Kaip 
girdėti, vienas svarbiausių 
punktų toje platformoje bus 
partijos ir Roosevelto pareiški
mas, kad jje yra priešingi siun
timui armijos Europon.

Amerika, jie sakys platfor
moj, yra pasiruošusi visais ga
limais budais saugoti savo 
krantus. Tais sumetimais ji 
duos kuodaugiausiai moralės ir 
medžiaginės paramos Europos 
demokratijoms, bet Amerika♦ bent per ateinančią demokratų 
administraciją nesiųs armijos 
Europon, kaip didžiojo karo 
metu padarė Wilscno valdžia.

Platformos sudarymu rūpi
nasi pažangus New Yorko vahr 
tijos senatorius Robert F. Wag-
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nėr, tad galima tikėti, kad visa 
partijos linija bus pažangi ir 
toliau laikysis Roosevelto nusi
statymo, kad Amerika be per
traukos turi siekti kiekvieno 
darbininko, neturtingo gyven
tojo būvio pagerinimo, žodžiu, 
ir toliau palaikys Roosevelto 
“naują dalybą”.

Hull į Vice-Prez. »
Iš delegatų nusistatymo at

rodo, kad Rooseveltas tikrai 
bus nominuotas, nebent j s pats 
griežtai atsisakys kandidatuoti. 
Bet neatrodo, kad taip gali at
sitikti. Tokiu budu Rooseveltas 
vėl greičiausiai bus kandidatu į 
Amerikos prezidentus, o jo 
kompanionu, kandidatu . vice
prezidentus, busiąs Cordell 
Hull, dabartinis Valstybės sek
retorius. Taip bent sako vėliau
si “patikimi” gandai.

g8
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HAUJIENŲ-ACME Telenhoto
NVASHINGTONAS. — Republikonas Frank Knox, 

buvęs kandidatas j vice-prezidentus, priima priesaikų 
prieš užimdamas Laivyno sekretoriaus vietą. Priesaiką 
duoda aukščiausio teismo teisėjas F. Frankfurter, pre
zidento Roosevelto akyvaizdoje.

nelaimėse

Jacobs, 701

Šiandien randasivaikams iki 12 
tik $1.00. Prie

maš neles, ir pa
važiuosim “dei-

ežero dalį nusausinus 
paaugs 140 akrų že-

: Ji C;

Nežinia ar prezidentas Roo- 

Pirmadienį Pieno 
Algų Ginčas 
Eina Arbitracijai

Išvežiotojai Atmetė Naują 
Pieninių Pasiūlymą

Pirmadienį formaliai' prasi
dės arbitracija Chicagos pieno 
išvež.Otojų ir pieninių ginčo dėl 
algų.

Pieninės ir išvežiotojų unija 
bandė be to apsieiti, bet pasi
rodė, kad nebuvo galima. Už
vakar 1,500 išvežiotojų atmetė 
naują pieninių pasiūlymą ir nu
tarė pr imti toki nuosprendį, 
kokį išneš arbitracijos taryba.

Naujausiam pasiūlyme pie
ninės sutiko mokėti išvežioto- 
jams $32 ir komisus, ir garan
tavo 54 valandų savaitę. Da
bar išvežiotojai gauna $48 ir 
kom’sus, bet dabartinė algų 
tvarka yra laikina.

Arbitracijos tarybą sudaro 
Tom Haggerty, išvežiotojų uni
jos iždininkas-sekretorius, Paul. 
Potter, pieninių atstovas ir 
ktin. Dennis J. Dunne iš Holy 
Cross katedros. 4$

Drąugai Ne Draugai 
Prie Kortų ir 
Kauliukų

24, metų Russell Roske, 5830 
Sangamon street, ir 58 metų 
John Geide, 6826 Aberdeen, 
per ilgą laiką buvo geri drau- 
gai—iki užvakar vakaro.

Lietuvio Juozo Matkaus ali
nėj, 6000 Carpenter street, jie 
lošė kauliukais—ir čia drau
giškumas pasibaigė.

Roske pralošė nemažai pi
nigų. Jis supyko ir apkaltino 
Geide neteisingumu. Geide ir
gi turėjo namažą temperamen
tą, sudaužė alaus stiklą, ir su 
skeveldra stiklo Roskę puolė 
mušti. Prakirto jam kaklą.

Geide ir aludininkas Mal
kus buvo areštuoti, o Roske 
randasi po areštu EngĮewood 
ligoninėje. Reikėjo kraujo 
transfuzijos, kad jį išgelbėti 
nuo mirties.

Rs.
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Žygio Išvakarėse

Paskutinis kap. Stepono Dariaus paveikslas^ nu
trauktas kelioliką dienų prieš išskridimą 
iš New Yorko. Fotografija buvo padaryta' Half Moon 
viešbutyj, New York, kur kap. Darius ir, lėit. Girė
nas gyveno, laukdami patogaus oro skridimui.

“Naujienų” Photo

Rytoj Minės Dariaus-Girėno Žygio 
Sukaktuves

Suėmė Lietuvį Aludininką, 
Du Kitus.

Kap. Steponas Darius ir Įeit. Stasys Girėnas prie;, “Lituariicos” 
Viduryj Dariaus motina, mirusi,

.Rytoj po pietų, prie Dariaus-: 
Girėno paminklo Marąuette 
Parke, (Marąuette bulvaras ir 
California avenue) įvyks iškil
mės tų lakūnų istoriškam žy
giui paminėti.

Jie žuvo liepos 17, 1933 me
tais Soldine miške, Vokietijoj, 
tik už 300 mylių nuo Lietuvos, 
į kurią skrido iš Nevv Yorko. 
Laimingai perskridę Atlanto 
vandenyną ir didesnę dalį Eu
ropos kontinento, jie netikėtai 
rado mirtį pakliuvę į nelaimin
gos audros nagus.

Neturėdami radio jie gal 
nežinojo kad audrą artinasi. 
Bet tuo pačiu laiku skridęs ap
link pasaulį.Wiley Post turėjo 
tokį aparatą. Pasiekęs, rodos, 
Karaliaučių jis ten nusileido ir 
palaukė kol audra praėjo. Bet 
gal musų Darius ir Girėnas 
nenorėjo Posto pavyzdžiu pa
sekti, nes tas buvo priešinga 
jų pasiryžimui nuskristi iš nau
josios Amerikos lietuvių tėvy
nės į jų gimtinę be sustojimo.

Taigi, minėdami jį tikrai 
didvyrišką žygį, chicagieČiai 
kartu mini ir tų drąsių lakūnų 
tragingą mirtį.

Prie paminklo kalbės Lietu
vos konsulas Chicšgbj, p. P. 
Daužvardis, miesto valdybos 
atstovai ir Dariaus-Girėno pa
minklo fondo nariai. Paminė
jimas bus paįvairintas muzi
kaliu programų. Iškilmėse 
taipgi dalyvaus Dariaus-Girėno 
legiono posto nariai ir Posto 
Būgnų ir Trimitų Kuopo.

Pradžia.2 valandą po pietą*
Rs

NAUJIENOS, Chicago, DL

VAKAR CHICAGOJE
• Savo rezidencijos skiepe 

pasikorė turtingas Chicagos 
brokeris, Herbert Collyer. Jis 
buvo 46 metų amžiaus ir gy
veno ad. 626 Lake Street, Wil- 
mette priemiestyje.
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• Iš Michigah ežero, prie 
North avenue,, buvo ištrauktas 
skenduolis Paul Mueller, nuo 
3846 Diversey bulvaras. Buvo 
50 metų amžiaus.

• Prie Lapotte, Ind., buvo 
suimtas Ted Ploehn, 
amžiaus, dezertyras 
Sherid'an armijos 
Jis važiavo vogtam 
lyj.

19 metų 
iš Fort 

stovyklos, 
automobi-

• Po ginčo su savo vyru 
Milo Wolff, 20 metų Caroline 
Wolff išgėrė mažą dožą nuodų. 
Guli Swedi.sh American ligoni
nėj. Daktarai sako, kad pa
sveiks. Wolff’ai gyvena adresu 
53261 N. Nashville avenue.

e Vakarykščios ir užvaka- 
rykščios audros metu perkūni
ja trenkė į kelis namus North 
sidėj ir Westsidėj, ad. 726 N. 
Hamlin, 1057 N, Mon’tor, 240 
North Hamlin, 2850 N. Camp
bell ir 6050 North Rockwell.

O Miesto taryba paskyrė 
$25,000 nusausinimui Calumet. 
ežero į šiaurę nuo 110-tos gat-‘ 
vėsimą 
miestas 
mes.

Western Electric
Užsidaro 2 savaičių 
Atostogoms

Darbas Sustos Šiandien, 
Liepos 13

\ t
CICERO — Atostogų laikas. 

Visi jų laukia. Vietos spaus
tuvininkas, A. L. Matulis su 
sunum, atostogavo po Micbigan 
valstiją. Sako, turėjo gerus lai
kus. Vietos anglių pardavėjas, 
Adomas Bernadišius, su šeima 
atostogauja rytinėse valstijo
se. Pirmą sustojimą turėjo 
Pitlburghe, pas brolį. Iš ten 
sieks Massachusetts ir kitas 
valstijas.

Frank Danauskis atostogas 
pasiėmė aiiksti, o dabar pa
leido savo manadžerį F. Bar-

menesio 
atosto- 

Kompa-

kaltininkas
— “rush”,

Su 13ta diena šio 
generalės 2 savaičių 
gos Western Electric 
nijoj. Visa apylinkė bus kaip 
ir apmirus. Valgyklos, krautu
vės užsidaro, visas judėjimas 
sustoja. Suprantama, ne visai, 
nes dalis darbininkų dirba, bet 
tik maža dalis. Čia seni dar
bininkai gauna 3 savaites atos
togų su pilnu apmokėjimu. Kai 
kurie ima visas ant syk, kiti 
su pertraukoms, mat, duoda 
pasirinkti.
Pataria Kaip Išvengti Nelaimių 

i

Na, per tas dvi savaites žmo
nes pasipila po visą plačią 
Ameriką ir Kanadą. Kompani
ja duoda nurodymus, patari
mus kaip išvengti nelaimių ir 
visiems sveikiems grįžti dar
ban, bet ne visiems taip pa
vyksta.

Nelaimės diena' iš dienos 
kartojasi ir atima, daug gy
vasčių. To viso 
yra neatsargumas 
nori vienas < kitą pralenkti, 
greičiaus pasiekti ką? Ogi mir
ti! Ir taip eina diena iš dienos.p / ♦ h. r.

• "'Cicero Valdininkai Be 
Atostogų

Cicėros miesto tarnautojams 
atostogų nėra, nes nėra pini
gų. Ką čia kalbėti Apie atosto
gas, kad jau paprastų algų ne
gali išmokėti, o gyventojai 
taksus moka ir visai nemažus, 
ypatingai už vandenį.

Policistai, kaipo svarbiausi 
miesto tarnautojai, užvedė by
lą prieš miestą dėl algų. Ne
manykite, kad tik vieni polic- 
monai negauna algų, tas pats 
yra su kitais miesto tarnauto
jais. Dirba, o mokėti negauna.

Turės Traukti Skolą
Kitos išeities nebus kaip už

traukti paskolą kokį milioną 
dolerių. Jau miestas turi skolos 
su virš septynius milionus. Tas 
buvo skelibama prieš rinki
mus.. Tiesa, išėjo naujas ase
sorius, p. Christensonas bet ką- 
gi reiškia vienas? Politiški 
kliubai, ypatingai namų savi
ninkai, turėtų nemiegoti, o bu
dėti, nes visas miesto skolos 
gula ant namų savininkų.

—D.

Užmušė Keturis
Žmones

Automobilių Nelaimės
• Hit-and-run” automobilis 

vakar mirtinai suvažinėjo 43 
metų gatvekario konduktorių 
James J. Nyhan, 4317 Mihvau
kee avenue. Nelaimė įvyko ties 
1901 Roosevelt Rd. Nyhan bu
vo išlipęs iš gatvekario pakei
sti išdiegusį fiusą.

• Prie Jackson ir Damen 
kitas automobilis užmušė 52 
metų Martha Findlay, chica- 
gietę gyvenusią ad. 2335 War- 
ren bulvaras^

O Automobilių 
taipgi žuvo: 

. 40 metų Harry 
Rush street, ir

, 50 metų Sarah Lypscomb 
4948 Indiana avenue.

RYTOJ “NAUJIENŲ”

Radio Programas

HOTEL ANTLERS LAUKIA CHICAGOS SVE 
CIŲ - DIDELIO BŪRIO LIETUVIU

Rytoj Chicagos Lietuvių Draugijos 
Ekskursija

DAINUOS VYRŲ KVARTETAS

Bruno Namavičius, Leo Namavičius, Juozas Žukas ir Jonas Avelis 

Pranešimai iš Chicagos Lietuvių Gyvenimo ir Savaitės Žinių 
Sutrauka. Taipgi Dalyvauja-.

“NAUJIENŲ” RAŠTINĖ
Iš stoties

W. G. E. S.
1630 kilocvcles. 11 valandą ryto.

Maloniai kviečiam visus šio gražaus programa pasiklausyti!

Vakar gautas laiškas iš Motei 
Antlers, Milwaukeeje, kuriame 
rašoma, kad viskas jau prireng
ta gražiai priimti ebieagiečius, 
kurie ryloj atvažiuos su Chic.i- 
gos Lietuvių Draugijos ekskur
sija į Mihvaukee miestą, Ame
rikos alučio sostinę.

Keletas > šimtų clvcag.’ečių, 
harviečių, ir ciceriečių jau nu
sipirko bilietus — dar toks 
skaičius šiandien bilietus nusi
pirks.

Pavaišinimas Dykai.
Ekskursinis laivas, “S.S. City 

of Grand Rapids”, išplauks iš 
Navy Pier prieplaukos 9:30 vai. 
ryte, ir pasieks Mihvaukee 
prieš 2 vai. po pietų, čia visi 
ekskursijos dalyviai “išties ko
jas 
kų į gražųjį Antlers 
kur komitetas viską 
pavaišinti atvykusius 
šaltu, atgaivinančiu Mihvaukee 
alučiu ir gardžiais užkandžiais, 
visai nemokamai.

Antlers viešbutyj pabūsim 
pusantros valandos, paskui 
trauksim atgal į laivą. Laivas 

ir nueis pėkščia porą blo- 
viešbulį, 
prirengė 

svečius

kare.
Kelionės laiku pasišoks im 

prie gero orkestro muzikos, 
trauksim sutartines lietuviškas 
ir angliškas daineles akompa
nuojant akordeonistui.

Šioje draugiškoje kompanijo
je, savųjų tarpe, praleisime vi
są dieną tyrame Michigan eže
ro ore. Parvažiavę namo, jau
simės penkiais metais jaunesni, 
keletą kartų sveikesni n?gu ne
važiavę.
“Bus Karšta”, Sako Oro Biuras.

Oro biuras pranašauja, kad 
sekmadienį Chicagoje bus gied
ra ir “karšta”. Tai ko dang au 
norėti kaip praleisti dieną vė
siam ežere? Ant ežero visados 
vėsu, malonus vėjelis nuolatos 
pučia.

Kaip Pasiekti Navy Pier.
Navy Pier prieplauka randa

si gale Grand avė. Jeigu važiuo
site gatvekariais, jie jus nuveš 
prie pat prieplaukos. Jei va
žiuosite automobil a s, čia ra.i- 
te daug vietos kur saugiai ga
lėsite pėparkinti savo mašinas 
per dieną. Grand avenue randa
si 600 (North) į šiaurę.

Kur Pirkti Tikietus?

Ekskursijos kaina suaugu
siems, $2.00, o 
metų amžiaus,

šeštadienis, liepos 13, 1940

to, Mihvaukecjc busite pavai
šinti valgiu ir gėrimu nemoka
mai.

Tikietai parsiduoda sekančio
se vietose:

Chicagos Lietuvių Draugijos 
ir “Naujienų” raštinėse, 1739 
So. Halsted st.

Bridgeporte, pas laidotuvių 
direktorių, Povilą Ridiką, 33’1 
So. Halsted st.; pas Algirdą 
Mickevičįų, 3148 So. Lowe avė.; 
pp. Gramontų taverne, 3201 Lir 
tuanica.

Brigliton Parke, pas laidotu
vių direktorių, Albertą Petkų, 
4701 S. Western avė.

Marąuette Parke, pas Algir
dą Rulį, 510J S. Sacramento 
avė.

Northsidėj, pas Petrą Kitchą,

Vakarinėj miesto dalyj, pas 
Beatriče Mockus, 3537 5ih avė.; 
pas Charles Matekuną, 3437 W. 
Jackson blvd.; pas Valeriją La- 
digaitę, 342 S. Pulaski avė.

Už Chicagos.
Ciceroj, bučernėje, adr. 1501 

S. 49 avė.
Harvey, III. mieste, pas A. L. 

Skirmont, 15723 Lathrop avė.
Evanstone, pas Josephine 

Milleriutę, 1030 Central st.
BRM.

Stenografę Atlankė 
Netikėtas Svečias

“Deito” Nenorėjo
Mes tikrai nežinom, bet pa

sakoja, kad chicagietis Charles 
Hightovver, nuo 4815 Washing- 
ton bulvaro, pažino šią gražią 
stenografę ir kvietė ją “dei- 
tams”, bet jo intencijos jai ne
labai tiko.

Hightovver užpyko, ir, sako, 
sumanė jai atkeršyti.

Gražioji stenografė yra 23 
metų Lillian Bremmer, ir ji 
tarnauja krautuvėj ad. 4704 S. 
Halsted street.

Vakar Hightovver “atkerši
jo”. Privažiavo su automobiliu 
prie krautuvės, bet nestojo. 
Užvažiavo ant šaligatvio, per 
krautuvės langą į raštinę, kur 
stenografė dirbo, sustojo prie 
jos rašomos 
klausė, “Ar 
tui?”

Hightovver 
kalėjime.




