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LIETUVOJ RINKIMAI VYKSTA-
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RINKIMU METU NEBUVO SPAUDOS, 
ŽODŽIO, SUSIRINKIMŲ IR ORGA

NIZAVIMOSI LAISVĖS
Liaudis neturėjo progos laisvai pareikšti 
savo nusistatymo, neturėjo teisės statyti 

savo kandidatus, lygiai kaip ir Sme
tonos laikais

KAUNAS, liepos 15 d. (EI- 
ta) — Liaudies Seimo rinki
mai visoj Lietuvoj vyksta ne
paprastai gyvai, tvarkingai. 
Sekmadienį vietoms balsavo 
visas 100%. Dėl lietaus rinki
mai pratęsti pirmadieniui. Tvir

tėja Lietuvos-SSSR bičiuliški 
santykiai. Maskvos sutartie? 
dvidešimties metų sukaktuvių 
proga Paleckis pasiuntė tele
gramą Kalininui. Natkevičius 
vizitavo Narkomindelą. Lietu
vos santykiai su Raudonąja 
Armija nuoširdžiausi.
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. 1 NAUJIENŲ-ACME Telrphntn
DEMOKRATŲ KONVENCIJA CHICAGOJ. — Partijos platformos komisija, iš kairės, šen. Robert Wagner, 

J. H. Bankhead, Čiaudo Pepper, David Walsh, agrikultūros sekretorius Henry A. Wallace.

Rinkimai sulig bol
ševikų užsakymu

RYGA, Latvija, liepos 15 d.
— Visose rinkimų vietose gre
ta raudonos Sovietų Rusijos 
vėliavos buvo iškeltos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavos. 
Vėliavos tebestovi iškeltos jau 
antra d:ena. Gyventojai turėjo 
teise balsuoti tiktai už viena 
kandidatų sąrašą, kurį paruošė 
kiekvieno krašto vyriausybė su
daryta sulig Sovietų komisarų 
nurodymais. Tuo pačiu metu 
buvo isakoma balsuoti už glau
desnį bendradarbiavimą su So
vietų Rusija ir už Pabalčio kra
štų sovietizaciją.

Rinkimų daviniai bus paskelb
ti rytoj.

Anglai pripažįsta 
Pabalčio aneksiją
RYGA, Latvija, liepos 15 d.

— Anglų vyriausybė pirmuti
nė praktiškai pripažino Pabal
čio valstybių aneksavimą. Mas
kvoj gyvenąs britų karo atta- 
chė gavo pranešimą iš savo vy
riausybės, kuriame nurodoma, 
jog jis dabar turįs rūpintis in
formacijomis apie reorganizuo
jamas Pabalčio valstybių ka
riuomenes. Pabalčio valstybėse 
buvusieji karo attachė atšau
kiami Anglijon. š uo reikalu 
padaryti anglų radi j aus komen
tarai yra labai draugiški So
vietų Rusijai.

Balsavo 90% bal
suotojų

BERLYNAS, Vokiet'ja, lie
pos 15 d. — Vokiečių bevielis 
telegrafas praneša, jog vakar 
dienos rinkimai Lietuvoj vyko 
be incidentų ir, nežiūrint į blo
gą orą — visą laiką lyjo, — 
rnkimuose dalyvavo 90% tu
rinčių teisę balsuoti piliečių. 
Taip pat praneša, kad Vyriau
sias Rinkimų Komitetas vakar 
vakare perspėjo per radiją apie 
“kai kurių elementų” norą su-

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

Debesuota; lengvas šiaurės 
rytų vejas. Saulė teka: 5:28 
v. r.; leidžiasi 8:24 v. v.

trukdyti laisvus rinkimus ir 
prideda, jog Kaune ir Vilniuje 
rinkimų vietos buvo tiek žmo
nių perpildytos, jog kartas nuo 
karto jas reikėjo uždaryti.

Pabalčio valstybių 
rinkimų daviniai 

teigiami so
vietams

RYGA, Latvija, liepos 15 d.
— Latvija, Lietuva ir Estija 
beveik 100% pasisakė už vy
riausybių pasiūlytus seimams 
kandidatus, o tuo pačiu metu 
ir už sovietizaciją visų trijų 
Pabalčio valstybių. Tikslus bal
savimo daviniai dar nėra žino
mi, bet aiškiai matyti, jog bal
suotojų pasisakyta teigiamai. 
Balsuotojai tiktai ir tegalėjo 
balsuoti teigiamai, nes kitos iš
eities nebuvo. Bygos darbinin
kai ėjo balsuoti organizuotai ir 
gatvėmis nešė Sovietų Rusijos 
pagarsėjusių vyrų paveikslus. 
Latvių vėliava buvo nešama 
kartu su sovietiškąja. Prane
šama iš Estonijos, kad pasku
tiniu metu buvo išbraukti iš 
rinkimų sąrašų buvusio Esti
jos prezidento Tonnisono ir už
sienių reikalų ministero Piip 
vardai. Vyriausybė juos apkal
tino karo kurstytojais ir liau
dies priešais.

■ ■ ■ t

Žada anglams siųsti 
paskutinį ultima

tumą
RYMAS, Italija, liepos 15 d.

— Itališkų fašistų laikraštinin
kas Virginijus Gaida šiandien 
paskelbė, jog šiomis dienomis 
Vokietija ir Italija pasiusian
čios ultimatumą, kuriame bri
tams bus leidžiama pas'rinkti 
vienas iš dviejų: arba pasiduo
ti, arba žūti nuo fašistiškų gin
klų. Jis .sako, jog paruošimai 
jau yra baigiami ir netrukus 
britai pajaus visą karo jėgos 
svorį ant savo pečių.
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Japonai ieško prie
kabių prie amerikos 

piliečių
NANKINAS, Kinija, liepos 

15 d. — Japonų palaikoma oku
puotos Kin’jos vyriausybės įsa
kė išvažiuoti iš Šanchajaus še
šiems amerikos piliečiams. 
Wang, japoniškos Kinijos mi- 
nisteris pirmininkas, tai pada
rė japonų vyriausybės įsako
mas.

Sovietu kariuomenė
<- I

Tolimuose Rytuose
ŠANHAJUS, Kinija, liepos 

15 d. — Pro Vladivostoką at
važiuojantieji europiečiai tvir
tina, jog jie yra matę daugiau 
negu trisdešimt traukinių slen
kančių į Rytus. Traukiniai bu
vo pilnutėliai .kareivių, kari
ninkų ir matėsi didelis kiekis 
tankų ir artilerijos. Manoma, 
jog šis kariuomenės kėlimas 
yra surištas su liepos 9-tą die
ną Mandžiuko vyriausybės pa
darytu prętestų sovietams. 
Mandžiuko vyriausybė protes
tavo ' dėl naujų incidentų įvy
kusių pasienyj ir dėl tariamų 
Mandžiuko kariuomenes kari
ninkų dingimo. Kaltina sovie
tus organizuojant karininkų 
grobimą. Iš kitos pusės šis kaf-’ 
riuomenės judėjimas yra riša
mas su japonų spaudoj pasi
rodžiusiomis žiniomis apie an
glų, rusų ir Suvienytų valsty
bių sutarimą ardyti Rytuose 
esančią tvarką.

Hitlerio propagan
distai grąsina su
griauti Londoną

RERLYNAS, Vokietija, lie
pos 15.—Po ministerio p'rmi- 
ninko Winston Churchill kalbos, 
kur jis pasakė, jog anglai gin
sią kiekvieną Londono gatvę, 
vokiečių vyriausybės sluoksniai 
pranešė, jog Londoną jie lai
kysią karišku .siekiniu. Savo 
tokį nutarimą vokiečiai grin
džia Churchill sakiniu, kuria
me jis pasakė, jog jis bevelyja 
geriau matyti Londoną pele
nuose, negu nacių valdžioj. Vo
kiečių karo sluoksniai Londo
no nelaiko atviru miestu ir 
grąsina jį sugriauti.

Anglai stengiasi su
taikinti kinus su 

japonais
LONDONAS, Anglija, liepos 

15 d. — Anglų gubernatorius 
Singapūre pranešė", jog jo pa
siūlymas japonams sutvarkyti 
rytuose iškilusias problemas 
yra pri m tas dėmesin. Pasisa
kė, jog jis netrukus galėsiąs 
paskelbti kokiomis sąlygomis 
siūlo kinams susitaikyti su ja
ponais. Jeigu anglų pasiūlymas 
bus priimtas, anglai trims mė
nesiams uždarysią Burmos vieš
kelį, kaip dabar to reikalauja 
japonai.

Bullit skuba į Wa- 
shingtoną

.......... „
LISABONAsJPortugalija, lie- 

pos 15 d. —- Williąm C. Bullit, 
Suvienytų Valstybių ambasado
rius Francuzijąi, užsakė bilie
tą transatlantiniam lėktuve ir 
mano išskristi į Washingtoną 
antradienį. Nežiūrint į pakar
totus Bullit tvirtinimus, jog jis 
visą laiką turėjęs reikalingą 
laisvę ir galėjęs susis ekti su 
savo vyriausybe, Važiuoja as
meniškai ją informuoti.

Rumunų ir vengrų 
spaudos puolimų 

paliaubos
, BUKAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 15 d. — Rumunija ir 
Vengrija sutarė trijų dienų 
spaudos puolimų paliaubas. Tri
jų, dienų laikotarpyj nei ven
grų nei rumunų spauda nepuls 
viena kitos ir nekiršins gy
ventojų vienų prieš kitus. Ti
kimasi, jog tai bus pirmas 
ž'ngsnis dabar labai jau įtemp
tiems santykiams sunormuoti. 
Iš kitos pusės, Rumunijoj vei
kiąs madijarų mažumų atsto
vas pranešė, jog jis jau suta
ręs su karalium Karoliniu ma
žumų reikalu ir netrukus įei
siąs į sufašistintą rumunų ka
binėtą.

Italija nutraukė pa
sikalbėjimus te

lefonu
LONDONAS, Anglija, liepos 

15 d. — Londono laikraščiai 
praneša, jog nuo šeštadienio 
vakaro 'visi asmeniški pasikal
bėjimai telefonu tarp Italijos 
ir užsieno valstybių valdžios 
įsakymu buvo nutraukti. . Tie 
patys laikraščiai praneša, jog 
politiška nuotaika šiomis die
nomis Italijoj labai įtempta, 
tarytum butų laukiama nepa
prastų įvykių.

Iškilo nauja sala
TOKIO, Japonija, T epas 15 

d. — Šiomis dienomis vyko Ma- 
jake saloj esančio ugniakalnio 
įsiveržimas.* Išvirtusi lava pa
darė daug nuostolių ir kelios 
dešimtys žmonių neteko gyvy
bės. Nut.lus ugniakalniui neto
li Majake salos iškilo nauja 
sala. Naujos salos paviršius 
yra apie 150 pSdų virš vandeps 
lygmės.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Po penkių dienų apgulos Mojale tvirtovėj britų karo jė

goms pasisekė pralaužti italų liniją ir pasitraukti.
— Ginkluota irlandiečių gauja užpuo’ė valdžios sandelį 

Belfaste, nutraukė telefoną, aplaistė žibalu ir padegė.
— Fašistiški italų lėktuvai pirmą kartą bombardavo šven

tąją Žemę — Jeruzalę.
— Čilė valstybėj gyvenantieji vokiški naciai spaudoj smar

kiai puola demokratišką valstybės prezidentą Aguirrę.
— Berlynas praneša, jog šį vakarą sus rinks posėdžiui per

organizuotas Francuzijos ministerių kabinetas.
— žydų persekiojimas smarkiai atsiliepė į rumunų pre

kybos gyvenimą. Praeitą .savaitę prekyba sumažėjusi 60'/.
— Vokietijoj, Francuzijoj, Ispanijoj ir Italijoj kasdien vis 

labiau jaučiama stiprėjanti bado banga.
— Vokiečių ir italų grąsin mai Anglijai greitu puolimu 

yra ne kas kitas, kaip noras britus versti taikytis. Churchill 
atsisakė vesti bet kokias taikos derybas.

— Vakar vakaro ir šios dienos britų karo orlaivių puoli
mai parodė, jog anglų aviacija yra tokia stipri, kaip ir vokie
čių. Anglai laimėjo daug mušiu.

— Iš Kinijos išs’unčiami šeši amerikoniški laikraštininkai 
rašę palankius straipsnius apie čankaišeką.

— Paskutiniu momentu britų orlaiviai be perstojimo bom
barduoja visus vokieč ų uostus, sukę1darni didžiausius gaisrus.

Anglijoj apsistoję I Lakūnei medalis po 
franeuzai šventė 
Bastilijos dieną

LONDONAS, Anglija, liepos 
15 d. — Anglijoj stovinčios ir 
prieš Hitlerį kariauti pasiryžu- 
sios franeuzų kariuomenes da
lys šventė tautinę franeuzų 
šventę. Juros, sausumos ir oro 
kariuomenės dalys, pilnoj ka
riškoj uniformoj, paradavo. Pa
radą vedė generolas de Gaulle. 
Churchill juos sveikino.

Čekai turės anglų 
pripažintą vy

riausybę
LONDONAS, Anglija, liepos 

15 d. — Diplomatiniuose sluok
sniuose kalbama, jog Londone 
veikiąs čekų Tautos Komite
tas anglų vyriausybės bus .pr- 
pažintas legalia Čekoslovakijos 
vyriausybe. Manoma, jog ppie 
šį nutarimą savaitės gale bus 
pranešta Anglijos parlamen
tui.

VICHY, Francuzija, liepos 
15 d. — Vidaus reikalų mini
sterija įsakė kai kuriems laik- 
rašt.ninkams ir visuomenės vei
kėjams apleisti laikinąją fran
euzų sostinę. Vokiečių radijas 
prideda, jog franeuzų ministe- 
ris tik “išvalė” dalinai savo 
sostinę. Areštuota arba išsių
sta 20 asmenų. Dauguma jų 
esą žydai ir kairiai nusiteikę 
laikraštininkai.

pralaimėto karo

Jaučiamas didelis 
Francuzijos darbi
ninkų nepasiten

kinimas
PARYŽIUS, Francuzija (vo

kiečių okupuota), liepos 15 d. 
— Vokiečių cenzūra leido per 
Berlyną pasiųsti štai kokį pra
nešimą: “Politinė padėtis Pa
ryžiuje dar toli gražu nėra pa
aiškėjusi. Stebėtojai tvirtina, 
kad Paryžiuj neįvyko didesnių 
neramumų vien dėl didelės oku- 
pac'nės kariuomenės stovinčios 
Francuzijos sostinėj. Paryžiaus 
priemiesčiai visą laiką buvo 
geras, dirva nepatenkintiems vi
suomenės gaivalams. Tų prie
miesčių gyventojai vis dar ne
pamiršo Leono Bliumo skelbia
mų pažadų. Vien tiktai besl- 
vaikščiojant Paryžiaus prie
miesčiais jaučiama, jog ten su
kilimo pavojus, jaučiama 1871 
Paryžiaus Komunos dvasia. 
Jacųues Doriot laikraštis rašo, 
iog profesionalus kurstytojai 
:au deda pastangas panaudoti 
liaudies skurdą ir kelia neri
mą. Vokietija jokiu budu ne
toleruosianti antros Paryžiaus 
Komunos. Paryžiuj jaučiamas 
didelis maisto nepriteklius. 
Trūksta duonos ir cukraus.”

Franeuzų vyriausy
bę grąžina Hitleriui 

internuotus vo
kiečius

VICHY, Francuzija (neoku
puotoji), liepos 15 d. — Karo 
lakūnė Klara Roman gavo kry
žių ir pagyrimą už drąsą karo 
veiksmuose. Nuo 1932 metų ši 
lakūnė skraidė franeuzų orlai
viais. Ji padarė keletą drąsių 
skridimų i Rytų Indiją ir per 
franeuzų Maroką. Prasidėjus 
karui ji buvo pri m ta į karo 
aviaciją ir atliko keletą labai 
pavojingų skridimų.. Birželio 
mėnesį vokiečiai ją buvo pa
ėmę nelaisvėn. Vok ečiai lakū
nai stebėjosi jos drąsumu. Kla 
ra buvo laikoma ne’ais'vcj- Pon- 
tivy miestelyj, bet iš čia jai 
pasisekė pasprukti iš vokiečių 
ir pasiekti pietų Francuzija 
prieš paliaubų pasirašymą.

Japonai sustabdo 
laivu plaukiojimą Ki

nijos pakraščiais
ŠANCHAJUS, Kinija, liepos 

15 d. —* Japonų karo laivyno 
viršininkai nutarė užblokuoti 
ir tuos mažus uostus pro ku
riuos įvažiuodavo laivai ir at
veždavo karo medžiagos ka
riaujantiems kiniečiams. Ad
mirolas šimada uždraudė bet 
kokiems laivams priartėti prie 
Kinijos krantų, šis nutarimas 
daugiausia palies britų laivus, 
nes jie daugiausia tais vande
nimis plaukioja ir prekybą ve
da. Britai tuojau pareikalavo, 
kad jų laivams butų leidžiama 
įvažiuoti ir išvažiuoti į drau
džiamas vietas.

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 15 d. — Oficiali vokiečių 
informacijos agentūra praneša, 
jog franeuzų vyriausybė sugrą
žina Vokietijai apie 3,400 vo
kiečių, kurie karo metu buvo 
internuoti franeuzų koncentra
cijos stovyklose. Netrukus bus 
sugrąžinta dar 1200 vok ečių, 
kurie buvo išvežti į koncentra
cijos stovyklas esančias fran
euzų kolonijose.

Diktatorius Batistą 
išrinktas prezi

dentu
HAVANA, Kuba, liepos 15 

d. — Paskutiniai rinkimų da
viniai rodo, jog Fulgencijo Ba 
tįsta tapo išrinktas Kubos pre
zidentu. Jis surinko tris penk
tadalius balsų.

Rinkimai vyko labai Įtemp
toj nuotaikoj. Buvo daug už
muštų ir sužeistų. Buvo sudau
žytos kelios balsavimo urnos ir 
padaryti užpuolimai ant vald
žios įstaigų. Vyriausias kariuo
menės štabo viršin'nkas buvo 
priverstas paskelbti karo sto
vį kai kuriuose valsčiuose ir 
davė įsakymą kareiviams šau
ti tiesiai į kiekvieną, kuris t k- 
tai kęsinsis ardyti susisiekimo 
priemones. Po rinkimų Grau 
San Mart n pareiškė, jog jis, 
o ne Batistą laimėjo rinkimus 
ir mielu noru priimsiąs svei
kinimus naujo Kubos preziden
to vardu. Jis nepripažįsta Ba
tistą laimėjimų.

■ ............ .
LIEPOS IR RUGPIUČIO MŽN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 4. vai. po pietų.
Naujienų Administracija.

I| ........—™



J. KERNIUS

Kaip žmonės bandė pagaminti auksą
Alchemikų Auksas buvo taip pat kiekvieno alche-

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, liepos 16, 1940

Arabų nuo VIII a. vartotas 
žodis “al-chcmija” reiškė “ta 
chemija”, kur graikų žodis 
“ehemia” reiškė “mišiniai, jun
giniai”, taigi, alchemija vertė
si elementų jungimais, kur žo
dis “elementai” reiškė ne mu-

miko svajonė.
Alchemija — senas mokslas, 

jo išradėjais laikomi egiptie
čiai, Egipto magai, jo pirmū
nas laikomas pasakiškasis 
egiptietis Hermes Trismeges- 
tes, žmogus, kuris viską žino
jęs, todėl ir pati alchemija Bu

šų chemijos, bet ano meto žmo-- vo vadinama dar ir hermeuti-
nių supratimu dalykus, o anuo ka, Hermes Trismegestes var- 
metu elementas buvo net ir du.
ugnis. Alchemikai tikėjo į ste
buklingus elementus, j slaptas 
jėgas, kuriuos naudodamas al
chemikas gali iš bet kurių pa
prastų elementų gaminti sida
brą, auksą, atseit, alchemikai 
manė, kad elementus, sakysim 
paprastus metalus, galima kei
sti, kad jie nėra nekintami ir 
nekeičiami.

Visų elementų ir metalų ka
ralius, alchemikų manymu, 
buvęs kažkoks “lapis philoso- 
phorum”, “išminties akmuo” 
ir žmogus, tokį išminties ak
menį turėdamas, gali kiek tik 
nori, prisigaminti aukso, saky
sim iš švino, geležies net pa
prasto auglio. Visų alchemikų 
svajone ir buvo:

Jau senovės romėnai vartojo 
alchemiją, o jų cezariai Kali
gula ir Diokletijanas buvo į- 
steigę prie savo rūmų alche
mijos laboratorijas. Tačiau 
ypatingai alchemiją išpopulia
rino Europoje arabai, 'kurie 
paliko ir gana didelius tyrinė
jimus, aprašymus apie alche
mijos bandymus. Europos 
mokslo vyrai tokių didelių var
dų, kaip Rožeris Bekonas, Al
bertus Magnus, Raimondas Lu
tus, Bazilius Valentinas Para- 
ceisus ir kiti tikėjo alchemijos 
paslaptims, išminties akmeniui 
ir gyvenimo eleksyrui. Bet ypa
tingai alchemikai suko savo 
galvas, kaip iš švino, geležies, 
auglio pagaminti auksą.

surasti tą išminties akmenį 
ir tapti jo savininku,

o paskui — turtingiausiu ir įta
kingiausiu žmogumi pasauly.

Alchemikai turėjo ir kitą 
nepaprastą tikslą, prailginti 
žmogaus amžių. Jie mane, kad 
esąs toks ypatingas skystis, 
“gyvenimo vanduo”, vadina
mas tai “gyvenimo eleksyru”, 
tai “gyvybės vandeniu”, tai 
panacėja, visų ligų vaistu. Pa
gaminti tokį gyveninio eleksyrą

Kvivč.a jumis prisirinkti gerus 
ik linus. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSE 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3109 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

Aukso gaminimo paslaptis bu
vo visų alchemikų pasisekimo 

ir nepasisekimo priežastis.

Aukso gaminimo mintim gyve
no ir jo paslaptim tikėjo ma
sonų atžala, slaptoji rozen
kreicerių brolija.

Kas buvo tie rozenkreiceriai? 
Jų kūrėjas buvo Kristijonas 
Rozenkreuzer, gyv. 1378-1484 
m., neturtingų tėvų vaikas, 
vienuolyno mokyklos auklėti
nis, gerai mokykloje pramo
kęs lotynų ir graikų kalbų, pa
skui susižavėjęs magija, as
trologija, alchemija, kabalisti
ka ir kitais slaptais mokslais. 
Sulaukęs 20 metų Rosenkreu- 
cas vyksta į slaptųjįj mokslų 

| kraštus, į rytus, į Turkiją, Pa
lestiną, Damaske Rosenkreu- 
cas suserga, ir, girdėdamas a- 
pic stebuklingus arabij burti- 
ninkus-magus, vyksta pas juos 
į miestelį Dainkarą, kurio ne
rasime jokiame Palestinos že
mėlapy, pas magų-teosofų 
draugijų atstovus, pasitarti dėl 
savo ligos.

Damkaro arabai — magai 
vos tik pamatę, iš tolo pasvei- 

|kino Rosenkreucą vardu saky

dami : “senai mes tavęs laukia
me, o pašauktasis, nes tau 
lemta apšviesti pasaulis.”

Damkaroj Rosenkreucąs ara
bų supažindinamas su slaptai
siais mokslais ir kabbala, o 
paskui jis vyksta dar į Fecą, 
kur tuomet gyveno geriausi 
kabalistai. Visokių gudrybių 
išmokęs ir pats tapęs ^magu, 
Rosenkreucąs vyksta Ispanijon, 
kur bando praktikoj pritaikint 
savo išmintį. Bet iš Ispanijos 
jis išvejamas. Vyksta Vokieti
jon. Senatvėje jis atsiskyrė nuo 
žmonių ir
niekam nepasaka savo mokslo 

paslapties,

tik trys jo sūnūs, prigrasinti 
laikyti paslaptyje, žinojo, ko 
jų tėvas Palestinoje buvo išmo
kęs.

Rosenkreuco pasekėjai įkūrė 
slaptą broliją, kuri buvo vadi
nama Fraternitas Rusne Cru- 
cis — Rožių Kryžiaus Brolija. 
Ir tos draugijos nariai 1604 m. 
surado pamirštą savo pranašo 
kapą, kurį atkasė ir, o stebuk
las, rado kapą apšviestą “Kos
minės saulės” ir prie sveiko 
išlikusio Rosenkreuco lavono 
rado Teofrasto Paracelsaus 
veikalą Mikrokosmos (Mažasis 
pasaulis). Reikia pastebėti, kad 
Rosenkreucąs mirė 1484 m., o 
Paracelsus gimė 1493, taigi, 
Rosenkreucąs ir miręs studija
vo dar magiją. Oloje, be to, bu
vo įrašas: “Po 120 metų suras 
mane.” Na, o 1604-1484=420. 
Taigi, Rosenkreuco pasekėjai 
turėjo pranašingus ženklus: 
mirtinos saulės šviesą, Para
celsaus veikalą ir pranašingą 
įrašą.

Netrukus po tokio “stebuk
lingo” Rosenkreuco lavono at
radimo, jo pasekėjai išleido 
“Rožių Kryžiaus Brolijos Ma
nifestą” (Fama Fraternitatis 
Rosae Crucis) 1613 m. Tas jų 
manifestas buvo štai koks:

“Mums skirta šviesti ir to
bulinti pasaulį iki pat jo pa
baigos, mes vaklime aukščiau
sios rūšies .meilęį ir .išmintį, 
mes valdome visas gamtos gė
rybes, kurias galime skirstyti 
pagal savo norą, mes žinome 
ir matome, kurioje žemės vie
toje bebūtume, viską, kas vyk
sta visame pasaulyje, net ge
riau už tuos, kurie patys te>{ 
dalyvauja. Mes nekęsime nei 
alkio, nei troškulio, nesirgsime 
jokiomis ligimis ir nesensime, 
nes esame nuo viso to apdrau
sti. Mes turime knygą, iš kurios 
žinome viską, kas buvo ar kas

šviną, gyvąjį sidabrą 
kartais palikdavo truputį ste
buklingųjų miltelių, paaiškin
dami, kas reikia daryti, kad 
norima .metalą paversti auksu, 
bet jokiu budu nesakydavo nie
kam aukso gaminimo paslap
ties.

Vienas toks magas—alche
mikas Aleksandras Seton, pra
mintas Kosmopolitu, buvo Sak
sonijos kurfiursto dvare. Kur
fiurstas, norėdamas iš jo iš
gauti aukso gaminimo paslap
tį, visaip jį kankino: svilino, 
bade, plakė, dvasino badu; gra
sino laužu, Aleksandras užsi
spyrė ir nieko neprasitarė apie 
paslaptį tų stebuklingų milte
lių su kuriais auksas gamina
mas. “Geriau tūkstantį sykių 
mirsiu, bet paslapties nepasa
kysiu.”

Lenkų bajorėlis Mykolas 
Sendivogius, kurio tikroji pa
vardė nežinoma,
Aleksandrą Šėtoną iš kalėjimo 
išvogė ir atsivežė Krokuvon,

kur Aleksandras netrukus ir 
mirė. Ir savo geradariui Myko
lui Aleksandras aukso gamini
mo paslapties nepasakė, ma
tyt nelaikė jį vertu tos paslap
ties, tik atsidėkodamas paliko 
jam visą atsargą savo “eleksy
ro”, kurio, kaip Aleksandras 
sakė, turėjo pakakti Mykolui 
ir jo vaikams.

—Matai, — sakė Aleksand
ras Mykolui, — matai mano su
laužytas kojas, išsuktas ran
kas, suspaustus pirštus, suba
dytą ir nuplaktą kūną, matai,

auksu,|tėjau ir jos nepasakiau, nepa
sakysiu jos ir tau. Nori, pra-
šyk paties Dievo, tegul Jis tau 
tą paslaptį atidengia!

Bajorėliui Mykolui Šėtonas 
paliko savo eleksyrą, savo ran
kraščius, savo žmoną, bet elek
syro paslaptį nusinešė į kapus. 
Dabar Mykolas Sendivogius 
pasivadinęs Kosmopolitu, pseu
donimu Šėtono, darė stebuklus 
Europoje su paveldėtu iš Šėto
no eleksyru — Europos impe
ratoriai ir karaliai varžyda
mies kviečia Mykolą pas save; 
priima jį kaip princą, stato 
jam paminklus, o imperatorius 
Rudolfas net išrėžia įrašą: 
“Tegul pamėgina kuris kitas 
padaryti tą, ką padaro lenkas 
Sendivogius”. Tačiau tą “ste
bukladarį Mykolą ištinką ne
laime; Viurtemberge jį apva
gia ir pavagia iš jo likučius 
eleksyro, kurio jis gaminti ne
moka ir Mykolo stebuklingoji 
karjera pasibaigia.

Tačiau Aleksandras Šėtonas 
nebuvo vienintelis, kuris mo
kėjo gaminti eleksyrą. Graikiš
ka pavarde Laskaris pasivadi
nęs alchemikas moka gaminti 
eleksyrą, bet tos paslapties 
taip pat nepasako savo moki
niams, tik savo mokiniui Bct- 
ticheriui jis palieka savo elek
syro atsargą, kurį greit jo ran
kose išsibaigė. Pats Laskaris 
vienai grafienei fon Erbach

visus sidabrinius indus pa
vertė auksiniais,

todėl paskui buvo kilusi net 
byla. Kitas buvo anglas, pasi-

Filaletas, ku-kiek aš dėl los paslapties ken- vadinęs Irinėjus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
t DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

t—x • koplyčios visose
J—x JLSL cdL 1 Chicagos dalyse

Klausykite - Inusų radi® programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais! 11:01 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties <1480 K.) 

su POVILU MALTIMIERU.

UKaNE wal cumpainy
' 5332 8o. Loug Aveniu

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTaS Mine Kuo iš geriausių mamų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau .....  ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- 
.ant 50 tonų ar daugiau tiktai ......... "
PETROLEUM CARBON COKE $0.00 

Sales Tay*. eusira. Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

POINSETTIA PATTERN 2597
No. 2587—Išsiuvi liejimas lovos užklodui.

bus parašyta visose kitose kny
gose. Mums suteikta galia val
dyti dvasiąs ir velnius ir savo 
magiška jėga mes galim prie 
savęs pritraukti brangiuosius 
akmenis ir metalus. Mes gali
me tapti nematomi ir gydyti 
visas ligas, mes mokame to
kios kalbos, kuri bus visiems 
suprantama. Mes galime ga
minti auksą magiška galia, ga
lime jo tiek prigaminti, kiek 
dar niekas neturėjo pasauly.”

Europos feodalai ir karaliai

irimus gaminti auksą, todėl ir 
rozenkreicerių manifestas da
rė jiems įspūdį, nes jie manė, 
gal rozenkreiceriai tikrai žino 
aukso gaminimo paslaptį. To
dėl rozenkreicerių ordino na
riai, žinodami tą žmonių il
sios žemes galingųjų silpnybę, 
visur, kur tik jie ' sutikdavo 
abejojančius jų galingumu,

iu {Direktoriai

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„ Ko. 2587
| 1739 So. Halsted SU, Chicago, IU |

| jdedu 10 centų h* prašau atmušti man Pavyzdi No------------  |

I Vardas ir pavardė---- ----------------------- ---------- --------------- ------------|
Adresais■ -*• m ■ |

^Miestas ir valstija---------------- —--------- --------------------- --- ----------

minius bandymus: paimdavo 
šviną, cinką, gyvąjį sidabrą, 
sierą ir čia pat, primaišę kiek 
skaisčiai geltonų miltelių, va
dinamų tai eleksyru, tai išmin
ties akmenimi, gaudavo tikrą 
auksą, šis argumentas įtikinda
vo ir didžiausius svyruotojus.

Šie paslaptingi naujo ordino 
agentai nekviečiami pasirody
davo, nevejami išvykdavo ir 
visus gundydavo savo magiška

vai ir noriai paversdavo cinką,

ris, būdamas Amerikoj e ( tiek 
prigamindavęs aukso, jog jį 
rieškutėmis švaistęs.

Kartais alchemikai sugeba 
įtikinti net rimtus žmones sa
vo stebuklų tikrumu. Štai 1618 
m. pas žymų gydytoją Van 
Helmontą atvyksta kažkoks 
žmogelis, kuris palieka jam 
truputį savo eleksyro, kurio 
aguonos grūdo pakanka pa
versti auksu visą kilogramą 
gyvojo sidabro. Bandymai 
Belmontui pavyko ir jis tapo 
prisiekęs alchemikas.

(Bus daugiau)

“ELTOS” PRANEŠI
MAI IŠ LIETUVOS

KAUNAS. — Vidaus reikalų 
ministerio įsakymu nuo birželio 
26 d. visoje. Lietuvoje įsteigta 
darbininkų milicija. Milicijos 
uždavinys yra, bendradarbiau
jant su valdžios įstaigomis, pa
laikyti viešąją tvarką. Milicinin
kų tarnyba yra garbes tarnyba, 
be atlyginimo. Milicija turės 
ginklus, kaip ir viešoji policija.

Šiuo ministerio įsakymu dar
bininkai pasidaro vyriausybės 
talkininkai ir naujos tėvynės 
santvarkos kūrėjai.

Mrs. A

Dr. V. E. SOLINSH
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedalioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERApY 

and MIDVHFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

'Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai_
Ofiso Tel. YARDS 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.

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

8

KITI LIETUyiAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
PHYSICIAN and SURGEON

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 .
DR. T. DUNDULIS
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2400 WEST MAD1S0N STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
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. 18 th St., netoli Morgan S t.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 09M
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn SL 
Room 1230

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

Garsinkites “N-nose”
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Piliakalnis, apie ku 
ri darėsi nuostabus v v

dalykai
Jau nuo pat žilos senovės 

prie vieškelio, einančio iš Sta-'ję sau garbę, 
kliškių miestelio į Butrimo
nių miestelį, labai gražioje vie
toje yra didelis ir vietos apy
linkėje plačiai žinomas pilia
kalnis “Zamkeliu” vadinamas. 
Iš rytų pusės prie piliakalnio 
prieina 
“Kremcza

nekaltus žmones žudydavo ir 
tai dar labai keistais, savo iš
sigalvotais budais. Jis liepda
vo niekuo nekaltam žmogui 
įlipti į medį ir kukuoti, o tiio 
tarpu ponas bekukuojantį žmo
gų nušaudavo. O tą ceremoni
ją jis laikydavo už labai dide- 

, neatsižvelgda
mas į tai, kad nušautojo žmo
gaus žmona ir maži vaikučiai 
likdavo našlaičiai.

Vėliau nežinia dėl kokios 
priežasties vieną rudens naktį 
suūžė baisiausia audra lies mi
nėtais rūmais ir viskas 
go žemėn, rodės, kad

prasme- 
ten n.'e-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

KAS IR KUOMI PASIŽYMĖJO 41-MAM 
S.L.A. SEIME ' 
/ • ,

Tiktai viršuje 
dutinio didumo 

P,r" lė. Kai žmonės

liko vi-

ielis, vadinamas 
paskiau tas upelis 
ir eina pro abu 

kalno šonus ir toliau teka va
karų link. Apie visą piliakalnį 
yra labai, gražus slėniai,
miau jis buvo apaugęs storais 
šimtamečiais ąžuolais ir kito
kiais medžiais, bet dabar jie 
yra jau iškirsti. Minėtas pilia
kalnis yra Butrimonių valse. 
Alytaus apskr. Apie jo kilimą 
senelė Černiene, gyv. Stakliš
kių iniest., štai ką pasakoja.

Senų senovėje ant minėto pi
liakalnio labai turtingas ponas 
buvo pasistatęs be galo gra
žius 
labai gražią ir brangią bažny- prie to kalno neturtingas bau- 
lėlę. Tie rūmai buvo vadina-' džiauninkas Karsokas buvo 
mi ‘Zamkava”, o nuo to ir ini- pasistatęs bakūžę ir joje gy
nėtas piliakalnis gavo “Zam- veno. Vieną kartą Karsokiutei 
kelio” vardą. Bet tas ponas Kristinai 
buvo labai žiaurus, jis niekuo man šiuos dalykus pasakojo

kalno 
labai gili sky- 
mesdavo į ją 

akmenį, tai apačioje atsiliepda
vo skambantis metalo balsas. 
Minėta skylė buvo užsilikusi 
net iki pat didžiojo karo. Bet 
kada vokiečiai okupavo Lietu
vą, tai jie tuo kalnu susido
mėjo ir jau buvo pradėję da
ryti kasinėjimus, tai ir tą sky
lę užvertė. Vokiečių kasinėjimo graži panelė ir vis liepdavo 
žymės yra užsilikusius ir iki 
šiai dienai.

rūmus ir nedidelę, bet! Maždaug prieš 150 metų,

NA1JJIENŲ-ACME TMonhotn
DEMOKRATŲ KO'NVEN-, 

C.IJA CHICAGOJ. — Agri- 
kultūros sekretorius Wal- 
lace ir konvencijos pirmi
ninkas Alben Barkley taria
si pirmai sesijai dar nepra-

O Narkevičiūtei prisisapnavo 
net tris kartus kažkokia labai

pastatyti tame kalne švenčiau
sios panelės paveikslų, kad jį 
žmones garbinių. Paskui, esu, 
ateik naktį į kalną, tai gausi 
dovanų.

Narkevičiūte šv. paneles pa-

(šios seneles, kuri

Winkler Stokeris duoda pačią 
geriausįą, švarią^ lygią, automa
tinę šilurrtą. Ne durnų, 'nė* suo
džių, nei pelenų. Pašalina furna- 
so darbą. Sudega mažiau anglių. 
Dega pigesnė anglys. Pats save 

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

vanų atsiimti nėjo, nes bijojo. 
O tas paveikslas buvo užsilikęs 
iki šių dienų, bet vokiečių o- 
kupacijos metu prie to kalno 
buvo pjaunami medžiai, tai ir

Šaukite Lafayette 3138, 
atvažiuokite

arba

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU” f

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. Č ion a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

'Tek VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

1927 m. po vadinamojo Taura
gės pučo buvo ištremtas į Var
mų koncentracijos stovyklą. 
191'3 m. pradėjo e.ti “žemai
čio” redaktoriaus pareigas Tel
šiuose. Laikotarpyje nuo 1928- 
1931 m. dešimti kartų buvo 
suimtas už politinį veikimą ir 
redaktoriaus pareigas. Nuo 1931 
m. gruodžio 1 d. pagal sena j i 
'statymą išrinktas Te’š ų apy
gardos ligonių kasos direkto
rium ir tas pareigas ėjo ik’ 
šiam laikui. Gyvai da'yvavo vi, 
suomeniniame gyven me, būda
mas Jaunimo Sąjungos centro 
valdybos nariu, Laisvamaniu 
Draugijos centro valdybos na
riu. Buvo išrinktas ir dirbi 
Telšių miesto savi valdybes n - 
riu.

RADIO
PATARNAVIMAS

Taisome Radi^s. Dėl greito patar- 
nav’mo šaukit

Tel. YARDS 2793.
Už^^nėdinlmas garantuotas.
3562 SO. HALSTED ST.

Graičunas pasižymėjo 
seimą, 

prašydamas iš seimo pinigų 
(žinoma ne sau, o laisvama- 

tniams).
Miliauskas, kuris runijo į S. 

L. A. .prezidentus pasižymėjo 
reikalavimu atmesti Rusiją 
pasmerkiančią rezoliuciją už 
okupavimą Lietuvos. Jis bene 
tik vienas ir balsavo prieš tą 

e t I

rezoliuciją. •'
Buvo ir daugiau pasižymė

jimų, bet"sunku juos visus at
siminti. O visi kiti delegatai,

eseniai įvykęs Cbicagoj S. iki pailso.
A. 41-mas Seimas pasižy-' Klinga pasižymėjo tuomi, 

mojo tuo, kad delegatai sei- kad kalbėjo, kada norėjo ir 
mavojo šešias dienas ir nieko apie ką norėjo, 
svarbaus nenuveikė, išėmus | Dr-
tai, kad priėmė kelias konsti- tuo, kad pasveikino 
tucijos pataisas.

Jeigu butų dar nors vieną 
sesiją pašventę konstitucijos 
reikalams, tai butų užbaigę 
konstitucijos klausimą ir butų 
priėmę naudingų patvarkymų, 
dabargi dar daug konstitucijos 
pataisymų liko nesvarstyta. O 
juk konstitucija ir yra SLA 
pagrindas. Tačiau dėliai pre
zidiumo neatidumo tam svar
biausiam reikalui nebeliko

seime prezidentais išėmus apie tuziną nuolatinių 
pasižymėjo nerūpės- kalbėtojų, pasižymėjo tuomi, 
ir nenuosakumu sei- j<a(t tylėjo ir rankas kėlė aug- 

prezidcnlas pasa-

šiame
Bagočius 
tingumu 
mo vedime: prezidentas labai šlyn, kada 

1 ; pataikavo tiems, kurie1 kydavo, kad reikia kelti,
daug ir karšiai kalbėti, 
seimas ir pasidarė iš

p'^ž'idcnt'as^Icido^kalVG- PRANEŠI"
klausime kiek IMAI IŠ LIETUVOS 

s nedarė 
nors jie 

klausime ]ų
kalbėdavo. Ir tie apie tuzinas gimė 1901 m. lapkr. 19 d. Bu- 
kalbėtojų ir pasiliko nuolati- biuose, Šiaulių apskr. 1905 m. 
niais kalbėtojais per visą sei- drauge su tėvu, kuris už po
nio laiką. Kiti delegatai netu- litinį Veikimą buvo ištremtas 
rėjo progos gauti balsą. Todėl iš Lietuvos, išvyko į Rusija, 
apie trejetas dienų buvo pra- 1918 m. Deckoje Selo baigė 
leista tų kalbėtojų demonstra- gimnaziją. Vėliau trejus metus 
vimiii-

Vice-prezi (lentas Mažukna 
pasižymėjo nesugebėjimu su- 1922 m. 
sirinkimus vesti.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

daug 
mėgo 
Todėl 
keliu 
ricms 
Ii kiekviename 
lik j tems patiko. J 
jiems jokių pastabų 
ir ne svarstomame

—-Delegatas* K. C.

KAUNAS. — Vidaus reika- 
m’nistra.s Mečys Gedvilas

Teikia Žinias Apie I'aren
simus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviški
Parengimų Informacijų Biurą 

Draugijos. Kliubai ir viso

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

PERKA—PARDUODA—-MAINO

Elektrinius Motorus
FkuDnrtinfs P»tRl«vmnrn« Pn*nrnn rimu*.

F-»n Motorai —Pnmpu Motorai — AaMrtnvq 
Motorai—Flcktrlnlal Motorai. Vartojami Re«- 
t n ••rantuoto'—’Inž'ornŽKe——Batai m-vIcIoM*.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PRISTATOM
Sknhus Pnfnrnavlmaa— -Diena—Nnkt|

SUPERTOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASU AVĖ.
Tel. CALUMET 0492

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pprkmuctom fomičiiis. nianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam j 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

INSURANCElankė Petrapilio technologijos 
instituto mechaniko skvriii.

grįžo į L’etuvą. Ket
verius metus mokytojavo Pa
langos vidurinėje mokykloje.

motinai) prie kalno pasirodė 
labai graži, baltai apsirengu
si panelė dienos metu ir, sa
ko. melskis už šiuos žmones, tas ąžuolas su šv. panelės pa- 
kurie gyvena šitame kalne, o veikslu buvo nupjautas.

■ užtai te tau dovanų. Ir pada
vusi penkis aukso rublius din-j mirusiam pil. Ašmen’skiui Jo
go iš

• liko paslaptv. Viena tik aišku, čioją trys labai gražus, kaip' ” " .. irreikalu, nes Pildomoji Taryba J 
1 atsisakiusi šią bilą Cibulskiui 
mokėti kaipo nepamatuotą.

Iždo globėja ft. x Mikužiurė 
pasižymėjo savo tylėjimu ir. 
sudaryme bankiete gražios 
nuotaikos ir mokėjimu tvar-l 
kingai pirmininkauti bankiete.

Pasižymėjo Kalbomis, 
r i

Centro sekretorius Dr. Vi- 
nikas pasižymėjo savo raporto 
skaitymu, o ypač atsakinėjimu 
į klausimus ilgomis kalbomis. 
Buvo jaučiama, kad tai neat- 
sakymai, o mokinimai — pre- 
lekcijos. Bet iš tų pamokų de
legatuose nieko nepasiliko ir 
jie po pamokų tiek težinojo, 
kiek ir prieš jas.

Iždininkas 
žymėjo tuo, 
bėjo.

Tėvynės 
Jurgelionis 
kad lošė rolę Indijos vado, to 
“šventojo” žmogaus Mahatma 
Gandhi.

Iš komisijų ir delegatų Dr. 
A. Montvidas pasižymėjo su
darymu viso seimo, /konstitu
cijos skaitymu ir jos taisymu-

Dr. P. GrigaiĮis — sa'vo tak
tiškomis kalbomis ir nuoširdu
mu Susivienijimui ir visiems 
lietuviams. *

Kiti Seimo Dalyviai.
Kontrolės komisijas pirmi

ninkas J. Grinius pasižymėjo 
tuomi, kad jis ir jo komisija 
dirbo tokį darbą, kurio ta ko
misija neprivalėjo dirbti ir 
paskui skaitė raportą apie tą 
ne savo darbą, taipgi ilgomis 
kalbomis. Adv. A. Olis pasižy
mėjo netaktu.

Chase-čekanauskas ir Čele- 
dinas — riksmu ir mosikavi- 
mu rankomis.

Inž. Norkus pasižymėjo aš
trumu. Brazauskas iš Cleve- 
lando, kuris runijo į iždo glo
bėjus, savo kalbose pasižymė
jo skambiu, nesakysiu ‘‘per
kūnišku” balsu. Delegatuose 
vyravo nuomonė, kad jei jis 
butų patekęs į Pildomąją Ta
rybą, tai butų galėjęs ir Jur- 
gelionį suvaldyti.

Martin iš Dctręito kalbėjo

Kiek vėliau, dar neseniai ž-vm£j° tuoini’ ka<l reikalavo, 
- - - - kad seimas nutartu išmokėti 

c*1 UUlimn ČlUltdU lllDUUd Ulll- | JUJX UOIUIU pil. rkolll VllOlVl UI JU“ . • vi i •

iš akių. Kas buvo ta panelėjnui pasirodė ant kalno bevaikš- -Z <O <iaSl
. v • ... • V 1 I.... — - lai sugaištis namo

kelbnnai Nau <<
(APDRAUDA)

.kad susivaideno.
Kitą kartą 

nii, prie kalno,

vienas berniukai. Ašmenskiui 
vaikai bežaizda-, panorėjus prie jų prieiti ar- 

pajnatė labai čiau, jie kažkur iš akių dingo, 
širangantį re- Paskiau iš'kalno išsikeldavo 

težį, bet tuo tarpu suaugusių kažkokia didelė raudona ran- 
žmonių ten nebuvo. Vaikams kovė ir eidavo į Gončiunų 
nubėgus apie įvykį pranešti vy- kaime gyvenančių Vislavičiaus 
resniesiems, retežis kažkur din-.ir Jcnčiausko trobesius, žmo- 
g°-

Kadangi tuomet tas piliakal
nis priklausė Masaltavičių dva
rui, tai vieną kartą, beganyda
mas dvaro jaučius, baudžiau
ninkas Jesinskas juos pametė 
ir jų beieškodamas susitiko 
pakalnėje kažkokį juodai ap
sirengusį ponaitį, kuris jam 
sakė, esą nebėdavok, savo jau
čius rasi gulinčius, o dabar eik 
su manim. Ponaitis jį užsivedė 
ant piliakalnio viršūnės. Ogi 
žiuri Jesinskas, kad iš žemės 
verčiasi ir nepaprastai žėri di
džiausia krūva auksinių pini
gų. Ponaitis prisivedęs jį prie 
tų pinigų, paėmęs padavė jam 
nemažai aukso ir sako, esą da
bar gali eiti. Jesinskas, padė
kojęs už dovanas, nuėjo, o po
naitis pasiliko kalno viršūnėje. 
Jaučius rado begulint ten, kur 
ponaitis buvo nurodęs. Ir nuo 
to laiko jis daugiau jaučių jau 
nebeganė, bet nusipirko žemės 
net trijose vietose ir labai ge
rai prasigyveno.

NAUJOENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAMŲ NUO

Duodam Paskolas ant

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

® FeDERALSaVINGS CermakRd 
t^AND LOAN ASSOCIATION PTnrArn tttP of rmrAr.n CHICAGO, ILL.Of CHICAGO

*•v

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

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

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

yrq n»n4»np’n<>

Spausdinam

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

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

į • APDRAUDĄ
TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
Hties.

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

pataisymui ir statymui naujų namų

MOKAME įįji%
Dividendų už padėtus pinigus

NAUJIENŲ
Raštinėj© per 

A RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St.

nes sakydavo, kad jiems ne
matoma jėga nešanti pinigus-

Vieną kartą Mastaltavičių 
dv. akanomas pamatęs tą ran
kovę, sėdo ant arklio ir raitas 
atjojo į minėtų gyventojų tro
besius, norėdamas ir jis gauti 
pinigų, bet ta rankovė daėjil
si ligi jų dingo ore. Kiti žmonės 
pamatę tą rankovę, sakydavo, 
duok ir mums ir mes norime 
pinigų, bet daugiau niekam 
neduodavo, kaip tik Vislavi- 
čiains ir Jenčiauskams.

O kaip jie tuos pinigus pa
imdavo, lai viską laikydavo 
didžiausioj paslapty, bet kad 
juos gaudavo, tai tikrai, nes 
tada buvo baudžiava, kiti bau
džiauninkai neturėdavo nieko, 
o jie statėsi gražius trobesius, 
gyvulius gerus laikydavo, ir 
gražiau už kitus apsirengdavo.

Ir dar vienas nuotykis prie 
to piliakalnio štai koks buvo.

Prieš pat didįjį karą Baudė
jų dvare buvo panaktinis Ka
valiauskas, kuris naktimis ga- 
nvdavo dvaro arklius. Viena 
naktį jam beganant prie Zam- 
kelio piliakalnio, tik štai staiga 
išbėgo iš kalno žilas, labai gra
žus arklys ir, įsimaišęs į jo 
ganomus arklius, juos išvaikė 
į visas puses. Tada panaktinis 
norėdamas juos • susivarinėti, 
užsilipo ant kalno, manydamas, 
kad geriau pamatys išsibėgio
jusius arklius, nes tuomet bu
vo labai šviesi vasaros naktis. 
Tik žiuri, kad kalno viršūnės 
vakarinėj pusėj stovi vidutinio 
dydžio, labai žėrintis raudonas 
kryžius. Bet jis norėjo pirma 
susitvarkyti arklius, kad ne
padarytų ponui žalos, nes ta
da tektų skaudžiai nukentėti, 
tai ir neturėjo kaip nueiti prie 
to kryžiaus pasižiūrėti. O kai 
atėjo, susiieškojęs arklius, tai 
minėto kryžiaus jau neberado.

L. V S

K. P. Gugis pasu 
kad mažai tekqj

Redaktorius Kl. 
pasižymėjo tuo,

SIMANO> DAUKANTO/7 2202

___________________% . _____

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
• NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

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

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

CHICAGO, ILLINOIS

IM 
IW

NAUJIENOS paduoda poMtnlines iiniM.
NAUJIENOSE ra*fte žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja >5.00, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskite žino antrašu: ’

NAUJIENOS”
GERB, Naujienų skaityto- 
jot ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tat krautuvei, kuriat 
skelbiasi Naujienose.

; ......................-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily New»

Published Daily Jbccept Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879. -

18.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

4

Nauj ienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halstetj St., 
Chicago, Iii. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu

Metams------------ 1----------
Pusei metų ------------------
Trims mėnesiams -----------
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija__________
Savaitei .—__ __________
Mėnesiui _____ X_______

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

Metams ________ _______ $5.00
Pusei metų  -—.........— 2.75
Trims mėnesiams _______ 1.5,0
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 Mone# 

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos gyventojų judėjimas
Prieš kiek laiko buvo pravestas Amerikos gyventojų1 

surašymas. Tokie surašinėjimai yra daromi kas dešimt 
metų.

Paskutinio gyventojų surašymo daviniai dar nėra 
suklasifikuoti. Tačiau ir iš to, kas jau paskelbta, galima 
daug įdomių dalykų patirti.

Pirmiausia Amerikos gyventojų prieauglis per pas
kutinius dešimt metų padidėjo tik aštuoniais\uošimčiais 
su viršum. Iš viso Amerikoje dabar gyvena maždaug 
132,000,000 žmonių.

Nuo 1920 iki 1930 metų gyventojų prieauglis lygi
nosi 16 nuošimčių.

Tačiau įdomiausias dalykas yra tas, kad per paskutini 
dešimtmeti didieji miestai gyventojų atžvilgiu beveik pa
siliko tokie pat. Vadinasi, jų gyventojų skaičius visai 
mažai tepadidėjo. Faktiškai kai kuriuose miestuose (pa
vyzdžiui, Philadelphijoje) gyventojų skaičius sumažėjo.

Iš to matyti, kad Amerikoje jau pradeda pasireikšti 
pramonės decentralizacija. Tai reiškia, jog stambioji pra
monė jau nebebando įsitvirtinti vien tik didžiuosiuose 
miestuose. Faktiškai pradedama pastebėti kaip tik prie
šingas reiškinys: iš didmiesčių pramonė pradeda išsikel
ti į mažesnius miestus.

Jei taip bus ir toliau, tai Amerikos gyvenime įvyks 
stambių permainų. Ypač tai palies didesniuosius miestus, 
kur planavimas ir^miestų tvarkymas turės vykti visai 
kitoniška linkme, negu iki šiol.

Per ilgus metus Ludwig gy
veno ir dirbo Šveicarijoje. Vie
nok pastaruoju laiku nacių ir 
fašistų agentai pradėjo kiekvie
ną jo žingsnį sekti. Užtikrinti 
apsaugą politiniams pabėgė
liams Šveicarija šiandien nega
li. Jei naciai ar fašistai parei
kalautų išduoti vieną ar kitą 
asmenį, tai visai galimas daik
tas, jog Šveicarija tokį parei
kalavimą priversta butų paten
kinti. Nelaukdamas, kol toks 
reikalavimas bus įteiktas ry
šium su juo, jCųdwig su .savo 
šeiinh persikėlė gyventi į Ame
riką.

Ludwigo manymu, Hitlerio 
nužudymas yra nepageidauja
mas. Tuo atveju vokiečių aky
se jis pasidarytų savo rųšies 
kankiniu ir didvyriu. Ilgainiui 
Hitleris pats sau išsikasiąs duo
bę, o revoliucija jį toje duobė
je palaidosianti.

Netrukus Ludwig baigs rašy
ti knygą apie vokiečių, tautą. 
Dėl tbš knygos tikslo jis pada
rė tokią pastabą:

“Aš noriu išaiškinti, kaip vie
noje rasėje gali pasireikšti di
džiausi paradoksai — gimti to
kie jautrus žmonės, kaip Beeth- 
oven ir Goęthe, bei tokie bar
barai, kaip0 Hitleris.”

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
RINKIMAI

Hatch’o bilius
I

Šiais metais nacionaliuose prezidento rinkimuose 
pirmą kartą bus pritaikytas vadinamas Hatch’o aktas, 
kuris žymiai suvaržo politinių partijų veiklą.

Hatch’o įneštas originalus bilius buvo , atstovų buto 
ir senato priimtas dar pernai. Tačiau per paskutinius 
kelis mėnesius prie jo dar liko pridėta naujų pataisų ir 
naujų patvarkymų.

Svarbiausias to biliaUs tikslas buvo uždrausti fede- 
ralės valdžios darbininkams vesti agitaciją už vienos ar 
kitos partijos kandidatus. Tie darbininkai, žinoma, turi 
teisę balsuoti už tokius kandidatus, kurie jierirs patinka. 
Tačiau jiems draudžiama vesti politinį vajų.

Vėliau tas patvarkymas liko praplėstas: dabar jis 
yra būtinas ne tik federalės valdžios darBinink^iųs, bet 
ir valstijų administracinio aparato pareigūnams.

Kokią prasmė to patvarkymo?
Patvarkymas siekiasi sunaikinti vadinamąsias po-i 

litines mašinas. “Iš viršaus” jau nebebus galima padik
tuoti įvairiems valdžios darbininkams, kad jiė Vėstų agi
taciją už vieną ar kitą kandidatą.

Kitas to biliaus nuostatas draudžia bet kuriai poli
tinei partijai per vienus metus agitacijai išleisti 
nei tris milijonus dolerių. Oficialiai apskačuojama, kad 
1936 m. politinės partijos, kurios dalyvavo prezidento 
rinkimuose, agitacijai išleido apie $24,000,000. Tačiau ma
noma Jog agitacijos reikalams tais metais iš tiesų buvo 
išleista dvigubai daugiau. Vadinasi, beveik $50,000,000.

Šiais metais agitacija turės susitraukti, nes nebus 
galima be apribojimo pinigus vajaus tikslams leisti. . i

Bilius nusako ne tik tai, kiek politinė partija gali pi
nigų išleisti, bet ir kiek gali priimti. Bilius patvarko, kad 
nė viena korporacija ar šiaip paskiras asmuo negali par
tijai aukoti daugiau nei $5,000.

Tai tokie svarbesnieji to biliaus nuostatai. Kiek jie 
naudingi ir praktiški, — tatai bus galima patirti netoli
moje ateityje.

REVOLIUCIJA PAŠALIN
SIANTI HITLERĮ

Šiomis dienomis atvyko į A- 
in’criką išgarsėjęs vokiečių ra
šytojas ir biografas Emil Lud- 
wic. Jis Darėiškė. iog po karowig. Jis pareiškė, jog po 
fcusikursianti Jungtinių Valsty-

St. Miščikas-žiemys.

Rusija Bijo Antro Dekabristo
(Musų specialaus korespondento)

Užvakar ir vakar trijose Pa
baltijo valstybėse įvyko Mask
vos komisarų prižiūrimi ir glo
bojami seimo atstovų rinkimai. 
Faktiškai tai buvo, kaip sako 
Otto D. Tolischus New Yorko 
laikraštyje, referendumas už 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
prisidėjimą prie1 Sovietų ^Sąjun
gos.

Net to referendumo formalu
mas, sako Tolischus, buvo vi
sai nereikalingas, kadangi tų 
valstybių prijungimas prie Mas
kvos yra kaip ir įvykdytas.

Visosč trijose valstybėse tė
ra tik vienas kandidatų sąrašas. 
Tai “darbo liąudicš. blbko” są- 
ThŠa^ J tą btdlfą |eiffa įai^jinin- 
Lai, ValštiėčiaV ir darbo inteli
gentai. “Pirmasis smuikas” ta
me bloke, žinoma, priklauso 
komunistėms, kuriems įsaky
mus duoda iš Maskvos prisiųs
ti koniisarai. Tie komisarai, sa
ko Tolischus, sudarė ir “keren- 
skines” vyriausybes.

Dėl visokių techniškumų ki
tos politinės partijos rinkimuos 
se negalėjo) dalyvauti. Vadinasi, 
teisė statyti savo kandidatus 
toms partijoms buvo atimta.

Tolischus taip pat praneša 
apie masinius areštus. Ypačiai 
dalig sūčthiirių buvę Lietuvoje. 
Areštuoti esą tie tik buvusios 
vyriausybės pareigūnai, bet 
taip pa t. partijų vūdai, karinin
kai, rašytojai ir, dvasininkai.

Šiaip “darbo, liaudies blokas” 
esąs, visiškoje komunistų parti
jos kontrolėje.

“DEMOKRATIŠKOS 
NOMINACIJOS”

“Laisvė” su didžiausiu entu
ziazmu rašo apie gausingus, su
sirinkimus, kurie buvo šaukia
mi Lietuvos miestuose ryšiuiii 
su seimo rinkimais. Tuose sd- 
sirinkiniuose arba mitinguose 
buvę nominuoti kandidatai į 
seimą;

Apie mitingų pasisekimus gu
lite' spręsti iš šii/^Laisvės” pa
duodamų skaičių: Kaune daly
vavusi 25,000 žmonių minia; 
Villniųje — 100,000; Ukmergė
je — 15,000 “darbo žmonių” ir

(Tęsinys) i

III.
i

'Yra ir daugiau priežasčių 
šiam rusų kibimui prie Lietu
vos valdžios, tai tolimesnių ar- 
timęsnių santykių nustatynio 
tikslu.

Padaryta savotiška karo su
tartis su Rusija, bet tos sutar
ties pasirašymas dar nieko ne
pasako, reikia nustatyti busi
mus santykius tarp šių abiejų 
kariuomeųių tam tariamam ka
ro pavojui atsiradus. Reikia ap
tarti, kaip šios kariuoipenės 
bendradarbiaus busimame kare, 
kas joms vadovaus, nuo ko jos 
priklausys ir t.t.

Tai labai opus klausiniai ir 
jų išsprendimas dar aiškiau pa
rodys kokių gi teisių dar mes 
savo krašte turime.

Kaip ne kaip, bet Pabaltės 
valstybių kariuomenių struktū
ra skirtinga nuo Rusijos, rei
kia tas dvi kariuomenes suben
drinti,- reikia išdirbti • bendrą 
veikimo planą ir, aišku, jog 
rusai čia jau mums norės duoti 
mažiausia teisių.

Kiltis riisų lietuvių konfliktui 
dėl pražustancių raudonarmie
čių, buvo pakviestas Latvijos 
kariuomenės vadas Maskvon.

Kam? ’
Ar nepradės rusai judinti 

šiuos grynai karinius klausi
mus ir pagąsdinimui, kad ir ne 
tiesioginiam, pradėjo spausti į 
lietuvius, tuo pat duodami su
prasti, jog tas pats gali būti su 
latviais. Latviai, aišku, turės su 
šiuo gasdhiimu skaitytis ir nu
sileisti, gi vienam nusileidus, ki
tus jau lengviau priversti eiti 
tuo pat keliu, ries panašiai pa

sielgė rusai pradžioje, kuomet 
pirma kvietė Maskvon vienus, 
vėliau antrus ir t.t.

Rusai vengia derėtis su viso
mis Pabaltės valstybėmis kar
tu, bet višą laiką stengiasi de
rėtis su kiekviena atskirai ir iš 
vienos išsiderėjus ką nors, tuo 
pat priverčia nusileisti ir antrą.

Ar šį kartą rusai nedaro tą 
patį pradėję nuo latvių?

Esu datigiau negu tikras, kad 
po šio tariamo konflikto sd lie
tuviais, paaiškės kaip gi vėikš 
tos kariuomenės karo metu, 
vienti žodžiu, turės gimti nau
ja, dapildoma sutartis, .ktiri pa
ves Pabaltės valstybių kariuo
menes rusų karo vadovybei.

Visi faktai rodo, kad rusai 
ką nors panašaus ruošia, nes 
dėl trijų atsitikimų su raudon
armiečiais nebūtų pakėlę tokio 
skandalo, jei neturėtų ką nors 
paslėpę kitoniško.

Kaip ten bebūtų, galima tikė
tis, kad, po šio konflikto kokia 
nors nauja svarbi sutartis iš
augs ir greičiausia dėl kariuo
menės, nes šis klausimas iki 
šiol buvo hejUdintas, gi rusams 
darosi vis aktualesnis, ypač ma
tant vokiečių pašisėkiriius Va
karuose, kas žada greitą karą

su tais pačiais vokiečiais.
Šį mano spėliojimą patvirtina 

dar paskalai iš Rusijoj pasiekę 
gegužės mėnesio pabaigoje.

Jau visi žino, kad staiga po 
Suomijos karo buvo pašalintas 
iš savo vietos matšąlas Voroši- 
lovas ir kaip kalbaihh, vis dau
giai! ir daUgiriu įtakos įgyją bu
vęs Litvihpvo ihokiiiys, kuni
gaikščių kilmės Užsienių, reika
lų vicekatnisatas Potiomkinas.

Vokietijai simpatiškai husi- 
stačiuš trejukė: Mblotovas, Vo- 
rošilovas ir Andrejevas vis- ma
žiau ir mažiau teturi įtakos 
Stalinui jr anas pradeda, dairy* 
tis dargi buvusių Litvinęvo ben
dradarbių pusėn. Jei tikėti pa- 
skalams, tai labai greitai Po
tiomkinas gali pakeisti Moloto
vą ir rusai gali pradėti naują 
dainą dainuoti.

Priežastys ?
Karo eiga.
Vokietija vis daugiau ir dau 

giau linkus nutraukti savo ar
timus santykius su rusais, pa
matę, jog jie iš Rusijos, dėl 
ten viešpątaująnčio transporto 
ir pramonės eliaoso negauna 
tai, ko tikėjosi. Maža to, italai 
neina karan negaudami gaba
liuko Balkarių, gi karas Vaka
ruose nors vokiečiams sekasi, 
nerodo greito užsibaigimo.

Visiems aišku, jog vokiečiai 
pastatę viską ant kortos gali 
dargi visą Prancūziją užimti,’ 
gali dargi anglus iš salos iš
kraustyti, bet tuomi karas ne
būtų pasibaigęs ir todėl, tiki
masi, kad pirmiausia vokiečiai 
puls prancūzus ir eis pirma į 
Paryžių, o lik vėliau į Londo
ną, kad palerigvinti italų įstoji
mą karau.

liet italai neis karan dėl Nit- 
zos, Korsikos ar kitos salos. 
Italijai reikalinga sustiprėti ko
lonijose, gi karan įlindus prieš 
santarvininkus, tos kolonijos 
kaip kartas atsiduria pavojuje. 
Gi Prancūziją suinušus pačioj 
Prancūzijoje, dar nereiškia jos 
imperijos pasidavimą, kaip ly
giai Anglijos salų užėminias ne
reiškia Indijos ir Kanados Užė- 
liiimą. Reiškia, viską paaukojus 
Anglijos ir PūncuZijos užėmi
mui, lėks dai4 katialiti Užjūryje.

0 tam karui jati jpajėgų ne
bus. Maža to, italų įsivėlimas 
karai! gali tik pastūmėti š. A- 
mėrikoš įsivėlimą karan, kas 
jau visai jokių laimėjimų fa- 
šistams nežada.

Italai tai puikiai žino ir rei
kalauja, kad vokiečiai leistų 
jiems daugiau švaistytis Balka
nuose ir Artimuose Rytuose, o 
ne pulti vien Prahfcūžiją per

klu, kiekvienas supras, kad ru
sų galingumas tik pasaka ir 
tuojąu neteks visos įtakos, ku
rią dabar įgijo Balkanuose ir 
dargi Pabaltės valstybėse. Bet 
pradėti karą su vokiečiais dėl 
Balkanų ir nebūti susitarus su 
santarvininkais gali būti taip, 
kad kuopiet vokiečiai su italais 
puls Balkanus ir rusai eis juos 
ginti, santarvininkai vokiečių 
laikinai nepuolami fronte, galės 
sau ramiai silsėtis ir vokiečių 
nepuls, kas leis fašistams mes
ti visas jėgas prieš rusus.

Ir todėl Stalinas nori paša
linti iš savo valdžios žmones, 
kurie buvo santarvininkų dide
li priešai. Tas pats verčia labiau 
susirūpinti su Pabaltės kariuo
menėmis, kurias Vorošilovas

“ELTOS” PRANEŠI
MAI Iš LIETUVOS

ninkija, Vilniaus miesto savi-

yra įjabęnkanh kandidatai, a Š- 
kiai parodo, kokios “deinokra- 
tijosY prisilaikoma. Kandidatų 
sąrašai lokiais atvejais yra pa
siūlomi “iš viršaus”, o miniai

bių Europa, kuri nebus valdo
ma Hitlerio ir svastikos.

Pritarimas tokiai Europai 
esąs gana didelis. Tačiau pir
miausia turėsiąs būti pašalintas 
Hitleris, o tik jau ūda bus ga
lima galvoti apie valstybių fe- 
dėraciją.

Tuose mitinguose buvę kal
bama apie tinkamumą kandida
tų į seimą. Paskui praėjusios ir 
nominacijos. Gi už tuos kandi
datus visi galėsią balsuoti slap
tai.

Ir “Laisvė” džiaugiasi, kari 
tai busią visai demokratiški rin
kimai 1

Taip, tokiais demokratiškais 
rinkimais ir balsavimais nUolat 
naiidojasi Stalinas ir jo partne
ris Hitleris. /***“

Tas faktas^ kad. niitiugUosė.

gali daryti, kada žvalgybininkų 
akys yra nukreiptos į opoziciją. 
Čia laisvo pasirinkimo nėra, 
kadangi susirinkusieji slaptu 
balsavimu negali kandidatų no- 
hiinuoti.

O kada kandidatai iš vieno 
sąrašo, yra parinkti, tai tąsyk 
šlapti balsavimai virsta tik pa
prastu farsu.

Jati vien tas faktas, kad Lie
tuvos politinėms partijoms te
bėra uždrausta laisvai veikli ir 
laisvai rinkimuose dalyvauti, 
parodo, kokios rųšies dėmokra-. 
ti ja . pradeda įsigyventi Lietu
voje. -..Z'. -..•••

Vieha Vokietija ilgai liek jė
gų negalės statyti ir noredaiha 
gauti italų pagalbą, turės šu ja 
kartu pulti Balkanus, kas pri
ves prie rusų konflikto, jei iš 
karto ne kūrinio, taį bent ėko- 
liominib.

Ruski vis arčiau ir arčiau hia
to katą prie savo rubežlų ir tai 
verčia juos ne tik paskubinti 
kuriniu klausimų išsprendimą 
Pataitėje, bet ik bendrai pradė
ti keisti užsienio politiką, laiku 
atsidalihūs nuo vokiečių ir nu
tiesus, dėl viso ko, geresnį ke
lių prie santarvininkų. '

Vorošilovas, ždariovaS ir kiti 
tikėjosi, jog karo pavojus ru- 
sarhs tolimas, nės vokiečiai ne
norėdami susipykti su rusais, 
neleis i talaitis kibti į Ėhlkahųs. 
Bet vokiečiai norėdami įtrauk
ti italus turės kibti su jais kar
tu į BalkūnUs ir tuomet rusai 
vėl atsiduria tokioje padėtyje, 
kokioje bUvo po Miuncheno su
tarties.

Rusai, norėdami išlaikyti sa
vo preštyžą, kaip didelė Valsty
bė, turės eiti ginti Balkanus 
ginklu, ne vien boikotu prieš 
vokiečius. Jėi įleis ginti jų gin-

liūgas, bet kurios gali būti la
bai reikalingos dabar, t ' 1

Ir tas verčia rusus paspausti 
lietuvius ir kitus, kad priversti 
Pabaltės kariuomenės vadovy
bę sueiti į artimesnius ryšius ir 
priversti juos pasiduoti rusų 
vadovybei.

Gal skaitant šį straipsnį ši su
tartys bus iškepta ir Pabaltės 
valstybių kariuomenės jau bus 
pasižadėjusios klausyti raudo
nos armijos vadovybės.

IV.
Kad vokiečių rusų santykiai 

ne iš puikiausių parodo ne tik 
nota įteikta Lietuvai dėl pražu- 
vančių raudonarmiečių, bet ir 
iš rusų spaudos bei radijo ko
mentarų, kur atvirai sakoma, 
kad raudonarmiečių pagrobi- 
mė ne liek lietuvių kaltė, kiek 
vokiečių Gestapo, kuris savo a- 
gentus pasiuntęs Lietuvon sten
giasi iš sekvestruotų raudonar
miečių išgauti karo paslaptis. 
Lietuvos valdžia, anot rusų, 
kalta tik tiek, kad tuos vokie
čių agentus nesuvaldo savo te' 
riteri j oje.

žinoma, šis kaltinimas be pa
mato, nes Lietuvos valdžiai tie
siog sunku susigaudyti kiek ru
sų vokiečių meilė teisinga ir, ar 
vokiečius paspaudus nesupyks 
tie patys rusai, o tuo labiau lie
tuviai turi būti labai atsargus 
su vokiečiais, nes vokiečiams 
užsirustinus ant lietuvių, rusai 
gali apkaltinti lietuvius karo 
provokavime ir tuomet žinok 
ką rusai padarys. Maža to, ir 
tai taip pat nepaslaptis, jog ru
sai ateityje galvoja visai Lietu
vos neginti ir pravesti savo gy
nimo liniją Dauguvos pakran
tėmis ir rusų-lietuvių rubežiu- 
mi. Tokiu budu Lietuvos terito
rija ne, tik virs karo lauku 
eityje, bet ir pirmu grobiu 
kiečiams. Maža to, Lietuvos 
riuomenei teks ginti pirmas 
zicijas, kad vokiečiai iš karto 
negalėtų pulti Vorošilovo lini
jos, kurią statys rusai prade
dant Gardinu, vėliau Nemunu 
ir toliau jau Dauguva.

Kaip bebūtų ihusų tėvynės 
ateitis labai ir labai liūdna ir 
musų tautiečiai stovi prieš toki 
pat karo pavojų, kokį pergyve
na šiandien Vakarų Europa.

liet vieiia aišku, jog rusų 
draugystė mums daugiau nie
ko neduoda ir neduos, kaip di
delių galvos sopulių.

O dar vis yra žmonių, kurie 
galvoja, kad nieko baisaus ne
atsitiko, khd viskas bus gerai...

Netikint dievą, norisi su jais 
sušukti i

“Dieve duok, kad taip butų!” 
hib—vi—2 a.

(GALAS)
- - ------*

birželio 25 d. sušauktame mi
tinge išreiškė savo pasitikėjimą 
ir pasižadėjo padėti naujajai 
Lietuvos liaudies vyriausybei 
vesti musų tėvynę į naują, gra
žesnę, šviesesnę, laisvąją ateitį. 
Dviejų tūkstančių žmonių mi
tingas buvo užbaigtas priėmus 
tuojau išsiųstą Liaudies Respu
blikos Prezidentui Justui Palec
kiui tokią telegramą: “Mes, Vil
niaus miesto savivaldybes tar
nautojai ir darbininkai, 1910 
m. birželio 25 d. miesto teatre 
susirinkę į mitingą, sveikiname 
liaudies vyriausybę su liaudie; 
prezidentu Justu Paleckio prie
šakyje. Jums vadovaujant, mes 
giliai tikime į šviesią ateitį. Jū
sų širdis plaka mums, o mus 
visokeriopais darbais ir kiekvie
name žingsnyje stovėsime už 
jus. Pasitikime jūsų paskirtais 
naujais pareigūnais ir tikime, 
kad vilniečių reikalai bus tei
singai suprasti ir atitinkamai 
išspręsti. Pasižadame kovoti su 
šovinizmu, išlaikyti gyvenimo 
rimtį ir darbo drausmę.”

Mitingas praėjo labai pakelta 
noUtaika. Atstovai 1 
kiekvienas savo gimtąja 
Susirinkusi minia gyvai 
vo įvairiomis kalbomis. 
Šukiuose susirinkusieji 
įlinkai pareiškė, kad dabar yra 
viena bendra visų tautybių tė
vynė — liaudies respublika Lie
tuva.

kalba, 
reaga-

darbi -

KAUNAS. — Energijos Ko
miteto prezidiumas birž 25 d. 
posėdyje priėmė rezoliuciją, ku
ria griežtai pasmerkė tuos vie
šuosius ir gudriai užsimaskavu
sius kenkėjus, kurie, priešingi 
Lietuvos valstybės interesams, 
visokiomis priemonėmis trukdė 
komiteto darbą ir stabdė Lietu
vos elektrifikaciją. Energijos 
komitetas konstatavo, kad vie-

apysto- 
miesto

at-
vo-

po-

trifikacijos ir hidroelektrinių 
stočių statybos priešų yra Kau
no miestui apšviesti 
bendrovė, neaiškiomis 
vomis gavusi Kauno
koncesiją ir įžūliausiomis prie
monėmis laužiusi net savo pri
mestą sutartį, per keliolika me
tų skriausdama viso miesto gy
ventojus. Nepasitenkindama 
koncesijos sutartimi ligi 1959 
metų, ši bendrovė įsteigė savo 
satelitinę Lietuvos rajoninių 
elektros stočių akcinę bendro
vę, kurios tikslas yra slėpti 
dvejopą pelną ir užkirsti kelią 
Kauno miestui net ateityje pa
čiam tiekti elektros energiją. E- 
nergijos komitetas pasiūlė vy
riausybei tuojau likviduoti abi 
minėtas bendroves, suvalstvbi- 
nant jų įmones ir atskaitant iš

jas atlyginimo visus miestu

energiją mokesčius. Komitetas 
iš savo puses, sveikindamas 
Lietuvos liaudies vyriausybę, 
pasižadėjo visą savo energiją 
nukreipti į krašto elektrifikaci
jos įvykdymą, kuo skubiausiai 
statant numatytąsias hidroelek
trines stotis, pirmiausioj eilėj 
Turniškiuose.

įteikė Medalių 
Pol. Pilipavičiui

Ughiagesių ir policislų. iškil
mėse, kurios sekniadiėnį įvyko 
Šoldier’s lauke, buvo įteiktas 
Lambert Trėe medalius lietu
viui William Phillip-Pilipavi- 
čiui. Tas medalius ir piniginė 
premija jaiii buvo paskirti 
kiek laiko atgal už pasižymė
jimą ir drąsą tarnyboj.

KAUNAS. — Birželio 26 d. 
vidaus reikalų ministeris davė 
leidimą Lietuvos komunistų 
partijos centrui leisti d.ęnraš- 
tį, pavadintą “Tiesa”. “Tiesa” 
bus oficialiuoju Lietuvos ko
munistų partijos organu, ku
riuo jis ypą buvęs visą laiką, 
partijai veikiant nelegaliai. 
Laikraščio Redaktoriumi 
tvirtintas buv. “Liaudies 
so” leidėjas ir redaktorius 
das Niunka,
munistų partija perima buvu
sią tautininkų buveinę — “Pa
žangos” runius. .

Lietuvos

pa- 
Bal-

Garšiiikitės “N-nosfe”
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Ką Žmones Mano

KAS TAS LIETUVIS, KURIS KANDIDA 
TUOS J KONGRESĄ

Musų laikraščio pereitame suteikia daugiau kredito ir pa- 
numeryje talpinome straipsnį sitikėjimo asmenims, kurie 
keldami lietuvio kongresmano vo jėgomis prasimuša į gyveni- 
reikaLngumų, kartu ir nurodė
me, kad D. New Yorko 9-tame 
distrikte lietuvis turėtų kandi
datuoti į kongresų. Taip pat kė
lėme populiarių mintį, kad to
kiu kandidatu turėtų būti W. 
J. Drake-Dragunas. (363 Madi- 
son avė., New York City). Jau 
anuo atveju nurodėme visas 
bendras advokato Drake-Dra- 
guno gėrusias ypatybes, kurios

narių rinkimuose, kartu teikia 
labai daug vilčių, kad turėdami 
tokį kandidatų, galime susi
laukti lietuvio kongrese. Dabar 
noriu plačiau pakalbėti apie 
advokatų W. J. Drake-Dragunų.

Kalbėdami apie kurį nors žy
mesnį asmenį, visada žmonės

SKOLINAM ant
MORGIČIŲ
Safety Dėžutės nuo S2.00 i metus. 
Rašome Insurance Visokios Rū
šies—R. E. Patarnaujam prie pir
kimo irš pardavimo namu. Par/

•• duodam Money Orderius. ' 
Notarv Public—Modernas Ofisas

SURYS— DOODY
ANTONISEN. Ine.

3252 SO. HALSTED STREET • 
Tel. CALumet 2520.1

-mu

MADOS

No. 4478 — Busiančiai motinai suk
nelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20; taipgi 30, 32. 34, 36, 38 ir 40

kato karjerų, nes jau devyne- 
ri metai sėkmingai advokatau
ja New Yorke. Jo, kaip advoka
to pozicijos, labai tvirtos, šian
dien jis yra vienos laivų staty
mo asociacijos advokatas ir 
gauna aukštų atlyginimų. Maža 
to, praktikuodamas advokatūra 
New Yorke jis veda labai svar
bias bylas, žymius keistis įvai
riose teismo instancijose, čia 
priminiau advokato W. J. 
Drake-Dragūno einamas parei
gas laivų statybos bendrovių 
asociacijoje, o tai labai svar
bus faktas, nes tokios bendro
vės nuolatiniu savo advokatu 
pasirenka lik gerai pasižymoju
sius asmenis. Reikia pažymėvi, 
kad busimas kongresmanas W. 
J. Drake-Dragunas, buvo vie
nintelis lietuvis, kuris baigė Co- 
lumbijos universitete law school 
ir tai su geriausiais pažymėji
mais, o. kaip vienas geriausių 
los mokyklos studentų gavo net 
piniginę 760 dolerių dovanų. 
Loji dovana buvo duota, kaip 
jauno advokato karjeros pra
džiai. Visose mokyklose W. J. 
Drake-Dragunas mokėsi geriau
siai.

Gimęs lietuvių Andriaus ir 
Petronėlės Dragūnų šeimoje 
Williamas iš pat mažens pasi
ryžo siekti mokslo, pažangos. 
High school baigė gaudamas 
100 dolerių scholarship, kurie 
skaitėsi mokslapinigiais lankant

mo viršūnes. Manau įdomu bus 
ir skaitytojams susipažinti su 
gyvenimu adv. W. .1. Drake

numatomas kandidatu busi
muose kongreso rinkimuose. 
Jis yra 35 metų/amžiaus, gimęi 
Brooklyne. Kaip ir visi žymieji 
žmonės, jis pats prasimušė į

sa-

NA IT.TTENTI-ĄCME Tflpnhnt-

DEMOKRATŲ KONVENCIJA CHICAGOJ. — Parti- 
nacionalis pirmininkas James A. Farley, atidaro 

konvencijos pirmų sesijų Chicagos stadione.

Ketveri melai school

tojo mokslo, pasirinko viena 
geriausių Jungtinėse Valstybėse

19'8 metais, šių mokyklų taip

mojimais ir laimėjo 800 dolerių 
piniginę premijų.

Jau mokydamasis high 
school pradėjo reikštis jaunų 
lietuvių tarpe, college pasireiš-

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

ateities. Juos laukia tik geres
nis ir teįsingęsnis gyvenimas 
negu ligi šiol. Kvailus gandus ir 
šJauKlliglis Hubfeąstavimuš rei
kli palikti tiems, kubie engė 
liaudį, jų išnaudojo, kurie siur
bė jos kraujų iir gere jos aša
ras. Visi gi, kas triūsė laukuose, 
laistydami, prakaitai žemę, arba 
klitie. sunkiai dirba tabakuose 
.r (L r b t dvėsė, arba sėdi įstaigo
se prie rašomojo stalo ir sųži- 
limghi atlieka jiėhis pavestas 
vaistyoiiies pareigas, žodžiu, vi
si dori ir getoš valios pi.iec.ai 
gali būti ratilus ir drųšlai t.kė- 
Cis geresnio rytdjaiis.”

=Matiio
j r m » > t- c i

Dinuos A. Ančiute, 
“Gimnazisčių” Vaizdfc- 
liš, Smagi Muzika

Priliilhlma radio klausyto
jams, kad šiendie, antradienį, 
7-tų vąlahdą vakarė, įvyksta

bkibGEPORi RoofiNg and 
c-> StlEET .METaL fcO. ..
8216 3. Haisted NL Vlętory 4965
Stogus, rinas. stoį;lang1US ir 

siemį apmušimus.
Taisome bei ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

lai law school, pareikalavo iš 
Williamo daug darbo, pasiryži
mo ir pasišventimo. Juk jis vi
sas kis mokyklas, kaip aukščiau 
minėjau, baigė su geriausiais 
pažymėjimais ir aukštomis pi
niginėmis premijomis. Kas įdo
miausia, kad nors jis puikiau
siai mokėsi, bet jau nuo high 
school pradėjo pats uždarbiauti 
sau pragyvenimų. Štai budaiiias 
high school mokiniu, jis eina 
kas naktį keletu valandų su ki
tu vyruku užgesinti gatvėse dar 
tada buvusias gaso šviesas. Už 
tai jis gaudavo po 7 dolerius 
savaitėje. Studijuodamas (žl
iumbia college, jis toliau rūpi
nusi savo gyvenimo savarankiš
kumu ir dienų sunkiai moky
damasis, naktimis dirbo Ediso
no kompanijoje, kaip repairma- 
nas. Su šiuo naktiniu darbu 
\Villiamas nesiskyrė iki baigė 
law school, kada pradėjo sėk
mingų advokato darbų.

Ir štai iiiušų lietuvį matome 
kandidatuojantį į kongresų. 
Malonu kalbėli apie žmogų, ku
rio praeitis ir visas gyvenimas 
lodo didžiausį žmogaus progre
sų ir' pasiryžimų pasiekti kas 
gražesnio, šviesesnio. Jis mokė
si geriausiai, norėdamas būti 
savarankus, jis dirbo nuo pat

vardų. Būdamas studentu kartu 
dirbo su lietuviais studentais. 
Pradėjus gyvenimų, vedė lietu
vaitę Genovaitę Vcnckuna.tę. 
Dabar angina sūnų, kuriam dar 
tik keli mėnesiai. Jo tėvai, dau
geliui lietuvių pažįstami biznie
riai, jo tėvas siuvėjas, buvo 
kon traktorius.

“ELTOS” PRANEŠI
MAI Iš LIETUVOS

KAUNAS. — Eltos direkto
rius, Radiofono ir Spaudos 
Priežiūros vyr. vadovas K. Kor
sakas birž. 26 d. per radio pa
sakyto} kalboje be kt. pareiškė:

“Per visų Lietuvų eina, lyg 
milžiniška banga, didžiulis džiū
gavimas, nusikračius smetoni
nės diktatūros ir pasukus kraš
tui į naujų gyveninių. Šmitai 
sveikinimų plaukia iš visų ša
lies kampų naujajai liaud.es 
vyriausybei, didžiajam musų 
valstybes draugui — Sovietų 
Sųjtingai, Raudonajai Armijai 
ir jos vadams. Visa lai rodo, 
<ad platieji liaudies sluoksniai 
yra patenkinti .naujuoju musų 
gyvenimo pos.ųkiu ir visomis 
savo jėgomis ryžtasi paremti 
liek vyriausybę, tiek jos dar- 
jus, vedant Lięluvų į naujų at
eitį. Tačiau nėra ko slėpti, kad 
šalia tos visų .kraštų užliejan
čios džiūgavimo Jiangos vogčio
mis, požemiais, slapstydamiesi 
šliaužia ir kitų banga — įvai
rių gandų, keisčiausių prasima
nymų, juokingiausių ir naiviau
sių samprotavipių, kvailiausių 
spėliojimų , ir nuogųstaViihO 
iianjga; Ji siekia suteršti, Užtem
dyti, prislopinti išsilaisvinusios 
liaudies džiaugsmų ir entuziaz
mų”^Kaip pavyzdį tokio proto 
aptemimo ar pikčiausios valios, 
Kalbėtojai paminėjo eilę sklėi- 
d.žiamų gandų, kad, esu, dabai' 
visi turėsiu valgyti iš vieno ka
tilo, kad bet kokia privatinė 
nuosavybė busianti panaikinta, 
kad vaikai busiu atskirti nuo tė-

KAUNAS. — Su džiaugsmo 
sveikinimais, atbudęs Lietlivoš 
R‘iiinaš siiihčia savo vyiiadsy- 
uėi ir datigybės štlnVaiiylniį, bei 
patarimų dėl bendros liabdies 
gerovės. Visi pageidauja, kad 
pilna žodžio prasme butų pra
vesta žemės rėfbrina’. Suvalsty
binti spirito. valyklas. ‘Tautos 
vado” dvariuke apgyvendinti 
netekusius jėgų ir reikalingus 
poilsio politinius kaLnlūs.. At
statyti iš užimamų vietų aukš
tesniuosius pareigohis,, kad j.e 
ateityje lįėbėdrumšty ramybės. 
Visose įstaigose pdilaryli mio- 
dugiiių revizijų. Pas valdinin
kus turinčius dvarus ir nuės
tuose hahius,. patikrinti, ar jie 
teisėtai juos įgijo, o kilus abe 
johems dėl teisėtumo, konfi 
(uoli, nežiūrint keno vardu bu
tų užrašyti. Atstatyti iš savival
dybių bei valdinių įstaigų tuos 
žarnai! toj lis, kurie turi ukiūs 
bei hamiis, jei jie iš jų gali pra
gyventi. Sutvarkyti kultui'.ims 
darbininkų kiblius, praplės J 
naudingomis knygomis jų bib- 
iiotekas, suruošti darbininkams 
naudingų paskaitų tinklų ir, 
kur tik galima, suaugusiems 
cuitsus.

Furniture Kompanijos progra
mas. Tarp visbkih įvairenybių, 
klausytojai galės pasigrožėti 
A. AHčiutės dainomis.

‘‘Gimnazisčių” vaizdelis bus 
žingeidus kiekvienam pasiklau
syti. Pi'iė to, smagi muzika, 
geti patarimai ir svarbus pra 
nešihiai duos daug smagumo 
ir .naUilos klausytojams.'Reikia 
hrhiiiiiti, ;k'Ad šiomis dienomis

July Clearance ir šlako suma
žinimo išpardavimų, kame yra 
geros progos visiems pirktis 
namų reikmenis sumažintomis 
kainomis. Re p. xxx

MONEY-BACK 
KIDNEY DIURĖTIC

z - Evory penny will be pnid back to you if 
results • frortt KIDANS are riot plensinir. 
Tliat’s •how .positive we are that KIDANS 
Ir one of the best remerties known for the 
re’.ief of non-organic kidncy troubles. You, 
too, nifty prove this to your entire eatis- 
faetion without risking one cent.

KIDANS, in eonvenient pcllet form, is 
thj produet of a fainous laboratory. It 
roitthins a diurėtic stimulant and othcr 
in-redients which act direetly upon the 
Iddneys and urinnry systcni, docs not in- 
clude hannfu) or habit-forming drugs and 
i s not a laxative.

Such diseoinforts and distresses as Get- 
t'ng-Up-Nights, Back-.che, Lct Pains, 
Nervous Headachrs, Dizzinėss nnd Losh of 
Energy are frcquently dispelkd in less 
<han one week if the nymptoms are attrib- 
uted to functional kidncy troublcs.
• You owe it to yourself and family to 
tty KIDANS—the famous kidncy diurėtic. 
KIDANS 4s Snfe and Reliable. Thousands 
report ėntife satirfsction. Tnken accord- 
Ing to directions, KIDANS will give splcn- 
did teBUlts. Try KIDANS, Buy it at our 
Spectal Price Offer on two boxcs. Ūse one 
box. If not 8ati8fi’>d, return unopcned box 
and GET YOUR MONF.Y BACK.

Rakštį Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

*•

pavasarinis Išpardavimas
$695 
565 
445 
345 
335 
345 
555 
365 
285 
365 
345 
165

PAGKARD SENDAN su viskuo

OLDSMOBILE sedan su viskuo

Mažas CHRYSLER SEDAN ..............................
PONTIAC COACH, getam stovyje ..................
FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ...............
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje ....

v

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanier 
MUTUAL tlQUOfc 
CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 0014

Tel. cicERO 5306

C. & M. PAUGA
DTSTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir

Vynai -JLi kieriai-Gčrimai 
į visas miešta dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

..  ' ' . ................ ...... >' f '
SVEIKATOS KLINIKAS , 

tonsilus <10 t n 
Išima Už ................
PRABUVIMAS Hrt
Ligoninė j e  ,..... ^OU.UU
ftAUDONGYSLIŲ < 6E Kfi 
Išėmimas ir Ligon. ’fcviUU 
reumatizmas c n n n
Greita 'Pagelba ....... *fciUU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4
Ir vaistai ................... * I ■ vU
DOUGtAS PARK ttOSk*ITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

RYTINE RADIO 
VALANDA

l— iš stoties

ir organizatorius, su kitais jis 
tada suorganizavo to eollcge 
lietuvių studentų draugijų, ku
rioje buvo net 10 lietuvių slu- 
(lentų narių. Apie tos draugijos 
veikimų rašė ne tik Amerikos, 
bet ir Lietuvos laikraščiai. Tos 
lietuvių studentų draugijos pa
rengimus lankydavo Lietuvos 
konsulai ir kiti žymesnieji lie
tuviai. Būdamas college pradė
jo reikšti savo literatūrinę vei
klų. Tuolaikinis Lietuvos gen. 
konsulas, New Yorke, Žadeikių 
spaudai ruošė įdomų ve kalų 
apie Lietuvų vardu ‘Tntroduc- 
ing Lithuania”. Ruošiant t į 
knygų, dar studentas W. J.

| Drake-Dragunas artimai žade- 
kiui bendradarbiavo.

Tiesa, buvau pamiršęs pami
nėti, kad W. .1. Drakc-Dragu- 
nas, nors studijuodamas ir mo
kydamasis naktimis dirbo, bet 
neatsiliko nuo studentų sporto. 
Jis buvo vienas geriausių Co- 
lumbia universiteto studentu 
plaukikų. Advokataudamas, tu
rėdamas daug darbo, bet su
prasdamas musų krašto gyni
mo reikalų, jis buvo eoast 
guard artillery narys ir pasiekė 
leitenanto laipsnį.

Manau sutiksite, kad lietuvis 
advokatas W. J. Drake-Draga- 
nas, kaip pavyzdingas darbo, 
organizacijos ir mokslo žmogus

mų
kad kunigai busiu iškarti, o 
bažnyčios paverstos ai'klidėmis 
ir, pagaliau, net tokia beprotiš
ka nesųmonė, kad žmones, ku
rie turi 60 melų ir nebegali 
dirbti, busiu išnuodyti.

Kviesdamas visus sųmonin- 
gus ir geros valios piliečius, ku
riems
josios vyriausybės darbas L e- 
tuvos 
sesnei
su panašiais nedorais ganda'S
ir melagystėmis, direktorius 
Korsakas pareiškė: “Doriems, 
nieko neišnaudojantiems, iš sa- " y i 1yra vienas tinkamiausių lietu- vo darbo gyvenantiems žino

vių į kongresų. nėms nėra ko nuogąstauti dėl

rupi juo spartesnis nau

liaudies gerovei ir švie.* 
ateičiai sukurti, kovoti i

’JACK SWIFT—Hoio Do You Likę This Navigating Outfit, Junior?
WE MUŠT BE. ON OUh 
GUARD, FOLKS, WE 
KN0W N0W THAT50ME 
ONE, PROBABLY COuNT 
DON,’ 13 TRYING TO 
3TEAL OUR 5ECRETS.

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater
1938 Mažas. BUICK 4 durų sedan, radio, heater ..
1937 Mažas BUICK 4 durų šedari su viskuo .....
1936
1937 POftTIAC SEDAN su radio su heater
1936
1938 Mažas BUĮCK opera coupe su viskuo
1937
193.6
1937
1936
1934
Visi automojbilijįj pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES
806 Węst ;3ist Street,

: , VARTOTU AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st SL skersai 31 gatves north

. šnbto ROOM
hominikaš kukaitis, Savininkas

- , -. z, Atstovai: .
Kaštas sAboniš, john rodin, tony kapiskei \shorty”

............................................................................ ■ ------------ -—................................ . —-------------

.. ........................ ...........................  . ......................................................i.................................. ......................................................................................... ........................

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

Tttrtas virš - - -
Atsargos fondas vitš
Dabar Mokame Už 
dėtus Pinigus. Duodami, Pasko

las Ant Namų i iki 20 mt.

$5,450,000.00
$360,000.00

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

Išgirsit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

ura nešimus.

Garsinkites “N-nose”

MADŲ

FEDH

KAINA 15 CENTŲ
Ilk ką gavome naują Diadų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

tOAN ASSOCIATlONoFCtoįro 
JUSTIN MACkIEWI<Ti FtA 

Vai. 9 iki 4. Šef. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

ŠAVINGS FEDERALLY 
INSUREDe

4192 ARCHER AVENUE
Tęl. VIRginįa 1141

t fig Cliff lWeU Mid tial

Vardas

(Vardas ir pavardė) Adresas

Miestas(Adresas)
Valstija(Miaataa ir valstija)

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted SL, Chicago, m.

Čia įdeda 15 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzd; Nn

Mieros ___________  per krutinę

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, Ui.

liaud.es


6 NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, liepos 16, 1940

“NENORIME KAD MUSU VAIKAI NUMOTU 
RANKA ANT MUSU PEŠTYNIŲ”

SLA Seimo Delegatės Balsas
Aš, Matilda Čepulienė, Rock- 

fordo 77 kuopos delegatė, ne-

mc, tad aš, kaipo eilinė dele
gatė, prašau spaudos patalpin
ti mano išsireiškimus.

Su didžiausiu pasitenkinimu 
parvažiavau iš seimo ir parei
škiau savo 77 kuopos narėms, 
kad liko nuimta ta juoda dė
mė, tas kriminališkas užmeti
mas ant musų prezidento Ba- 
gočiaus, ant visos Pildomosios 
Tarybos, ir musų gerbiamas 
prezidentas vėl liko išrinktas 
garbingai vietai SLA prieša
kyj.

Advokatas Laukaitis bandė 
įsiveržti per užpakalines du
ris, bet nepasisekė.

O kas link “Tėvynės” redak
toriaus, aš, kaip organizatorė 
77 kuopos, ir delegatė, dar tu
riu balsų. Tad. aš prašau ger
biamo prezidento ir visos Pil
domosios Tarybos, kad organo 
redaktoriui, K. Jurgelioniui, 
neleistų suirutės kelti Susivie
nijime, Susivienijimas yra mu
sų visų, ne tik jo vieno. .Aš ra-

Man teko daug kalbėtis su 
skirtingų nuomonių žmonėmis, 
su daugeliu delegatų, ir prie 
to dar gavau patyrimo laike 
vajaus kai organizavau kuopų. 
Ir štai kas pasirodo.

Apie Redaktorių
Aš pamačiau, kad tie

sus” redaktoriaus atidengimai, 
nona veikė tu žmonių. kurie 
šaltai protauja ir permato mu
su organizacijos 
aplinkybes: mes 
kartu sę 
tingumas,

“bai

šių 
veik 

im, didelis 
automobilių

lu ikų

Keistučio Klubas
Modėrniziiojasi 
Keičia Tvarka

9

BilietuvPanaikina Priverstinų 
Pirkimą; Daro Kitas Reformas

Liepos 7 d. Hollywcod Svet., 
įvyko L.K.P. Kliubo pusmeli- 
nis susirinkimas. Nors vasaros 
metu ir ne visi keis tu teičiai yra 
linkę lankyti susirinkimus, bet 
šiuom kartu daugelis 
vo.

dalyva-

atidarė 
po pie- 

perskaitė

Pirm. F. Jakavičia 
susirinkimą apie 1 vai. 
tų. Helen Chapas 
praeito susirinkimo tarimus ir
laiškus, o Dr. Strikolis patik
rino 3 naujų narių sveikatą. 
Buvo priimti.

Fm. rast. Dr. Zubas prane
šė, kad per šį pusmetį mirusių 
keistutiečių buvo 15. Visiems 
buvo suteiktas reikalingas pa
tarnavimas ir pomirtinės buvo 
atmokėtos. Vajaus komisija 
pranešė, kad pusmetį įrašė 31 
naują narį.

Keistučio Kliubo Revizijos 
Komiteto Raportas

Jį paskaitė J. Shaltman. Pa
sirodė, kad kapitalas siekia 
$32,758.39. Kliubas užlaiko kny
gyną ir knygos yra nariams 
išduodamos kiekvienam susi
rinkime. Narų turi 1,578. Keis
tučio kliu! as pa’aiko chorą ir 
remia visą progresyvį lietuvių

Į Keistučio kliubą

s Kontrolės Komisijos 
Rekomendacijos

Keistučio kliubo kontroles 
komisija yra aukščiausia įstai
ga, kuri saugo visą kliubo ei
gą. Ji pateikė šias rekomen
dacijas:

1) . Panaik nti priverstina 
pirkimą tikietų į kliubo paren
gimus ir platinimų serijų. Vie
toj to patvarkyti, kad visi ly
giai sumokėtų po $1.00 ,r vi
siems parengimams keistutie
čiai aplaikys tikietus nuo kliu- 
,bo veltui. Taip bus praktikuo
jama nuo 1941.

2) . Kad Keistučio kl ubo fi
nansus tvarkys Kliubo revizijos 
komisija.

3) . Kad karstų nešėjai laido
tuvių laiku dėvėtų tam tikrus 
ženklus.

Susirinkimas rekomendacijas 
užgyrė.

Keistučio Kliubo Naktinis 
Piknikas

Nauja Keistučio biznio komi
sija tapo išrinkta ir smarkiai 
pradėjo rengtis prie naktin o 
pikniko, kuris įvyks 27 d. lie
pos, Liberty Darže, Wil’ow 
Springs, III. Komisija susideda 
iš šių keistutieč ų: P. J. Ridi
kas, J. Kundroška, F. Turner, 
W. Venckus, J. Bendokaitis. 
Tam darbui Kliubas išrinko 
20 darbininkų, šokiams gros 
Tuzių Orkestrą. Todėl, kas my
li smagiai su ke stutiečiais lai
ką praleisti, visi bukite 27 die
ną Liberty Darže. Pradžia 4 
vai. po pietų. Įžanga visiems 
veltui.

J. D. Eendokaitis.

f

ria Masilunas, 27
John Laukis, 29, su Patricia 

Venckus, 27
John Druska, 31, su Helen 

Kus, 24
Erwin Serb, 31, su Frances 

Savage, 25
Anthony Bonicki,

Lottie Stalmack, 23
Raymond Helvey, 25

len Puzan, 19

33, su

su lie

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

307 VVest 30th Street, New York, N. Y.

leikalauja 
l’crskirų

Mi.dicd Subakus nuo 
Jaballus

Elšie Slransky nuo

Walter

Joscph

Gimtadienio Proga 
Gerai Slaugei —

fa fa fajfaifajfofojh fajMhfajfa fa fafafafaffi

Naujienų Spulka

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima^išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

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

Buenos Aires, Argentina.
------------------------------------------------------------------

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

šį vakarą ridinėjant po mu- < 
sų “slauniąją” Canalport Avė., ' 
sustojau ir klausausi dainos. ' 
Dainuoja mišrus balsai — mo- ' 
teriški ir vyriški. Sustojau ir 
galvoju. Nejaug naujas choras 
18-oj susitvėrė??? Bet dar ge
riau prisiklausius, pažiurėjus į 
namo numerį . . . nagi 2031 
Canalport Avė. Namas, tai yra 
stuba ir žmoiiės, ir nieko ne
galvojęs traukiu vidun .... Ogi 
p-lė Stasė Rimkiute pas stačius 
prie piano savo broliukų Alfon
sų, motinėlę ir “seną” tėvelį 
Nikodemą, ir jiems liepia dai
nuoti ... ir dainuoti ne bet | 
ka p, bet tikrai išsižioti.

Kur čia tau tėvai vaikų klau
sys. Vienas aiškinąs vienaip, 
antras kitaip .. ir, matomai,' 
taikos nėra. O Stasė sako, kad 
jie turi bent vieną dainą iš
mokti. Su broliuku Alfonsu ir 
su mama dar pusė bėdos, bet 
levas užsispyręs ir nori pats 
dainuoti. Manęs-prašo pagelbės, 
žinoma, negalimu atsisakyti— 
svetimoj pastogėj, bet klaus u 
kame

Čia 
kovės 
sako: 
duktė, 
laiku
sesuo—nursė-slaugė 
Cook, ligoninėje? Jos šiandien, 
antradienį, 16 liepos, gimtadie
nis, tai matai-,ii mes, šeimyna, 
norime sudaryki :;daina jos 
gerbimui.. .sy ?

Aha, dabar aš supratau, 
p. Rjmkau, sakau, palauk,
kantrus; jūsų Stasė žino . ką 
daro. Aš jums padėliu. Stase 
bus sopranas, mama—altas, 
broliukas—tenoras, o tėvas— 
bass-bassas, ir visi pradėjome 
keturiais balsais (aš buvau tik 
pusė balso) “Happy birthday 
to you! happy birthday to you! 
Happy birthday. dear Helen, 
happy birthday to you!”

žinoma, iš karto mes to ne
padarėme, ėmė kiek la ko.

Sudėjome didžiausį p1 uostą 
linkėjimų mintimis. Nes tuo 
momentu, kada mes dainavo
me tą dainelę, panelė Elena 
Rimkaitė stovėjo prie baltos 
lovos, laikydama rankoje pu
siau mėlyną — pusiau baltą 
rankų ligon o, ir laukė kada 
pulsas sustos visai, arba pa
greitės, o mirties angelas kito
je pusėje lauke, kada tą ligo
nį jis galės su savim pasiimti. 
Tarp Elenos ir > mirties 
ėjo kova ... ir Elenutė 
jo-

Happy Birthday tau, 
slaugė Helen!

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS:—

Universal, Savings
and

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

MOKA 3>/2% Už VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELESVSSP”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j skaityti ?

Net kunigai '|pa>islėpę jj 
itudijuoja, nors savo parapi- 
jonirrs draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmones mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau- 
įa ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga-
• vikus jisai lupa be jokio pasi

gailėjimo.
i

Be to, jame rasi visokių pa 
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metam*.
Adresas toks:

“KELEIVIS”

uropojearasvisi judėjimą.
m ir- Vra Paimami ka p vyr^i, 

nelai- *r 
visko amžiaus.
“ati- ateityje

moterys, nuo 15 iki 45 me- 
Todėl, kas nori 

apsidrausti pomirtine 
ir pašalpa ligoje, dabar yra ge- 

I riaus a proga prie Keistučio 
lik kliubo prisirašyti.

džiaugiasi, kad jų redaktorius
jiems

pirmiau nebuvo. Bet tie 
dengimai” paveikė tuos žmones 
kurie nebando protauti ir ne-! 
perma’o to visko. Jie L„

neper- 
daugu-

tiek daug ‘slaptybių” 
pasakė.

Ir aš matau, kad tų 
matančių žmonių yra
ma. Tad, broli Jurgclioni, kai 
pats išsireiškei, kad per du 
metu atpratinai narius nuo 
šmeižimo viens kito, tai mes 
per šiluos du metu tamstų at- 
pratinsim nuo šmeižimo Pildo
mosios Tarybos.

Ir. mes eiliniai nariai griež
tai reikalaujame iš prezidento 
ir Pildomosios Tarybos, kad 
musų organas “Tėvynė” butų 
švarus, kad butų per organų 
skleidžiama meilė ir sutiki
mas narių tarpe. Kur ramybė 
ir santaika, ten ir darbo našu
mas.

Biznio komisija, kuri darba
vosi per metus laiko, baigė sa
vo darbų. Paskutinį pikniką 
surengė biržei o 9 d. Liberty 
Darže. Daugelis keistutiečių ir 
pašalinės publikos dalyvavo. 
Dovanos buvo išda’intos, bet 
serijos nėra galutinai surink
tos, tad pelno tikrai negalima 
pasakyt . Pelno nuo pikniko be 
serijų buvo

Keistučio
$300.00.
Choro Darbuotė
Stulgaitė pranešė,

Ligoninės
Mr. ir Mrs. Anthony Ycd- 

vers, link’, geros sveikatos Ka- 
rolinai Kisiel enei, žmonai b.i- 
dgeportiečio biznieriaus, Juozo 
Kisieliaus, 3156 So. Wallace.

Praeitą pirmadienį Mrs. K. 
Kisielienė grįžo iš ligoninės po 
sunkies operac jos.

Naujienas

dalykas?
mane p. Rimkus už ran- 
nusit\ ėręs salimais ir 
žinai, Mc. Byns, mano 
Elenulė, t;kurj dabartinių 
tarnauja mielaširdingoji 

apskr čio,

Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
j vykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

pa-

Na, 
buk

gerų literatų ir poetų, bet laik
raščio redagavime tamsta nu
ėjai per toli. Mes su skaudan
čia širdimi tamstų turėsime su
stabdyti, nes musų vaikai jau 
užaugo, o mes turėsim jiems 
perduoti musų brangios orga
nizacijos vairų į rankas. O mes 
nenorim, kad musų vaikai nu
motų rankų ant musų organi 
zacijos.

—Matilda Čepulienė

Pirm. J.
<ad po pertraukos choras pra
dėjo pamokos 11 d. liepos. 
Choras pi'dė programų Keistu
čio kliubo piknike ir Budriko 
ladio valandoj suvaid no vienų 

komišką veikalą ir tt. Ižd. N. 
Klimas ir kvietė, kas myli dai
nuoti, būti choro nariais ir dai- 
nin nkais.

Išvažiuoja 
atostogoms 
Tim Lastromas

Jim , Lastromas, gyvenantis, 
2932 W. Pershing Road, yra 
geras naujienietis.
skaito nuo pirmo numerio ir 
visados iš anksto užsimoka.

Dabar jis išvažiuoja atosto
goms, gal 
laiko.

Linkime
praleisti ir

Prašome
stosite, kad galėtumėm “Nau
jienas” prisiųsti. T. R.

kokiam mėnesiui

jam smagiai laika 
sveikam sugrįžti.
pranešti kur aps -

A

LUSTEK-FOAM GlVf S 
TEETH THE MOST 

MARVELOUS LUSTE R 
AND SPARKLE.

v

Reaches decay-rldden “Bllnd Spots” 
that ordinary pastas, powders . . .

even water ... may not enter
It’s hero! The most dellghtfully dlfferent 
tooth pašte you ever heard of. When saliva 
and brush touch the NE W formulaListerine 
Tooth Pašte, supercharged with Luster- 
Foam detergent, it instantly springs Into 
an amazJng bubblo bath” that makos your 
mouth tingio wlth life. So fine it surges Into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrlces may never even have reached. Cleans 
and polishes areas where somo experts say 
up to 98% of decay starta.

Oet the big 25^ tube, or better štili, the 
double-slze 40^ tube containlng more than 
U pound of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambert l’harmacal Co., 8t. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

[ISTERINE TOOTH PAŠTE

Keistutiečiai palaiko Ligonių 
lankymo komisiją, kuri pri
duoda raportus kas susirinki
mas. K. Klimavič a pranešė, 
kad viską veda tvarkoj ir vi
si ligonys buvo aplankyti, ku
rie randasi Chicagoj. M. Mikš- 
rienė taigi patikrino raportą .r 
pranešė, kad lankytojams duo
dama permaža mokestis. Ji iš 
komisijos rezignavo. Jos vieton 
tapo išrinkta Mrs. Norkienė.

ršsięme Leidimus
''dvboms
(Chicago j)
John Gasparas, 26, su Vir- 

ginia Pucilovvski, 21
Edmund žebrauskis, 22, su 

Pauline Pelreikis, 26
Henry Nohave, 21, su Elvi- 

ra Slankė, 21
Stephen Valskis, 23, su Ca-

NAUJIENOS'
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime vėlini.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
- f ----------- .

SOOTHE VVORKED EYES!
MAKE THJS SIMPLE TĘST TODAY

EYES OVERWORKED? Do they smart 
and burn? Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

DON’T FORGET
TO SEND THE

MIRACLE

Charles King, 22, su Victo-

JACK SyVIFT—Things Begin to Disappear

A FLAVOR ALI 
ITS 0WN THAT 

MIHIONS PREFER

angelo 
laimė-

IT VVON’T BE LONG UNTIL WE ARE 
OFF TO THE SOUTH POLE. WE ’ 

W0RK DAY AND NIGHT.

geroji 
Bynsas.

ę?ir

UnDER JACK1S 

.SUPERVIS t ON, 
M/ORKMEN LAY 
THE KEEL 0F 

THE AURORA 
IN THE 

PROFESSOR15 
REMOTE ESTATE 

FROM WHICH 
NONE ARE TO 
LEAVE UNTIL 
THE JOB 1S 

i COMPLETED

By Cliff Farrell and Hal Colson
HA Į THEY WILL NEVER RECOG- 
N IŽE THESE SHAVEN FEATURES 

AND BLOND HAIR AS BELONGING 
TO COUNT DON DEAUVILLE

253 Broadway,
SU. BOSTON, MASS.

EFFICIENT

cpoonful to a eup of sifted 
flour for most rccipcs.

ĮyrįRBAKlNG

Šame price today 
as48 years ago 
25our>ces for 254
ManMfacturtd by bakin* pow<hr f 

į ipacialitti wh« makt nvthing būt 
baking powd«r— under tuparvitian 
of taperi chamiitr of national 
________ raputation.

MiČUONS OF FOUHDS HAVE BEEN 
■. USED BY OUR GOVERNMENT



Antradienis, liepos 16, 1940 NAUJIENOS, Chicago, m

SKAITLINGOS IŠKILMĖS SEKMADIENĮ 
PRIE DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO

Protesto Rezoliuci jos

Pasmerkė Rusiją, Pasiuntė Protestą 
Hull’ui

kvies prie darbo už laisvą, 
mokrališką neprikl a aso

de-
m ą

A pvaikščiojimo Programa 
Dalyviai.

kuomet 
jaunuo- 
trimiti-

liūdnas mi- 
kur senas 

braukė aša- 
kaupė savo

Sekmadienį, liepos 14 d., 
įvyko reikšminga lietuvių su
eiga prie Dariaus-Girėno pa
minklo. Reikšminga ne todėl, 
kad ten įvyko iškilmingas pa
gerbimas septyni metai atgal 
žuvusių Lietuvos garbei 
musų lakūnų. Čia susirin
kusi skaitlinga minia lietu
vių jautė liūdesį jau ne vien 
žuvusių savo tautos didvyrių, 
žuvusių Lietuvos laisvei ir gar
bei, bet ryškiai jautė pačios 
Lietuvos nepriklausomybės 
žuvimą. Tai buvo 
nių susirinkimas, 
žilagalvis lietuvis 
ras nuo veido, ir
seną energiją kovai už Lietu
vos atsteigimą. Jaunimas, čia- 
gimęs, savo jautriomis kalbo
mis ir dainomis irgi reiškė pa
siryžimą apginti savo tėvų že
mę Lietuvą, nuo to paties 
skriaudėjo ruso, kuris jų tėvus 
engė ir išnaudojo per šimtme
čius. Tas rusas, dabar užsime
tęs raudoną užvalkalą ir ją 
mesdamas ant kitų tautų, vi- 
liugingai žada joms ‘laisvę”. 
“Laisvę” kalėjimų, trėmimų ir 
budelizmo, kankinimo, bet ne 
žmonių laisvę, ne nepriklau
somybę ir ne demokratiją.

Tai ve, kokia dvasia ir ūpas

Pirmoj eilėj atmaršavo su
sirikiavęs Dariaus-Girėno pos
mas, su savo jaunučiais nariais. 
Džiugu buvo žiūrėti, 
gražiose uniformose 
liai Dariaus-Girėno 
ninkai ir būgnininkai
vai ir energingai grojo maršą 
ir vedė savo uniformuotus tė
vus, kurie 20 metų atgal ko
vojo už paliuosavimą tautų iš 
po svetimo jungo. Kurių tai 
dėka ir Lietuva gavo nepri
klausomybę.

Adv. Vasalle atidarė iškil
mių apvaikščiojimą perskaity- 
damas anglų kalba dienos de
klaraciją ir po to pakvietė L. 
Šimutį eiti tvarkos vedėjo pa
reigas.

Perskaitoma susirinkimui 
rezoliucija, kuri pasmerkia 
rusų įsibriovimą Lietuvon- 
Prašo ir reikalauja dabartinės 
Lietuvos valdžios būti sargy
boj Lietuvos nepriklausomy
bės ir viliugingai neparduoti 
Lietuvą rusams, nes už tai 
dori Lietuvos sūnus ją pas
merks amžinai kaipo savo tau
tos išdavikus. Už rezoliuciją 
pasisakė didelė didžiuma mi
nios. Prieš buvo apie penkio
lika nedorų rankų, rankų, ku
rios dabar drumsčia demago
giškai lietuvių tautos likimą.

Antrą rezoliuciją Lietuvos 
klausiniu pateikė anglų kalba. 
Ji liko priimta tokiu pat bal
savimu ir bus pasiųsta Jungti
nių Valstijų valstybės sekr. 
Hull’ui.

Dariaus Girėno Postas už
baigė dienos įvykių programą, 
uždedamas gyvų gėlių vaini
ką ant žuvusių lakūnų pamin
klo, kuri supynė' ir paaukavo 
Dariaus sesulės. —K. L.

KAI BR1DGEPORTAS ATSISVEIKINO SU 
VIENU, IR PRIĖMĖ DU NAUJUS

Iš šv. Jurgio Parapijos Padangės
BRIDGEPORTAS. — f

Jurgio parapijoje įvyko kuni-1 rėmėjų 
gų permainos. Vienas apleido, skyrių ‘ išauginęs į vieną 
šią parapiją, tai į jo vietą net didžiausių 
du kitus prisiuntė.

Liepos 7, įvyko šv. Jurgio 
parap. saleje išleistuvės kun.
S. Petrauskui, o tuom pat sy
kiu priimtuvęs kuai. P. Kątaus- 
kui, ir kun. S. Joneliui. Vaka
rienė prasidėjo punktuališkai,

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

tuva laikinai savo nepriklau
somybės neteko, bet užmario 
lietuviai kovos, dirbs ir kitus

Perstatomas dainuoti “Dai
nos” Vyčių choras, po vadovy
be p. J. Saurio. Choras sudai
navo apie porą dainų, tarp tų 
ir “Lietuviais Esame Mes Gi
mę”, kas publikai labai pati
ko. Pristatomas kalbėti Dr. S. 
Biežis, P. Šaltiinieras. Jiems 
baigus, dainininkas A. Brazis 
sudainavo labai vykusiai Lie
tuva Brangi Mano Tėvynė,” 
“Šalia Didvyrių, kad Grabe

Moe Amienberg 
Užsimokėjo 
$800,000.00

“Pirmas Installmentas”

Šv.ivęs dvasios vadas vienuolyno 
2-ro skyriaus, ir tą 

iš 
” visoje Chicago j e. 

Pralotas Krušas primine, gir
di, tik kąžin kas atsitiko, kad 
vienuolyno rėmėjų centras ne
norėjo pripažinti šio skyriaus 
veikimo už gerą ir naudingą 
vienuolynui. O vieton to, šį 
skyrių žemina ir niekina. Pra- 

kaįp buvo skelbta, -6 valandą lotas priminė, kad kun., Pet
rauskas, kaipo dvasios vadas 
šio skyriaus, rūpinosi jį užtar
ti centre, bet tas nieko negel
bėjo. Toliau, sakė, pralotas 
Krušas, kun. Petrauskas išėmė 
iš 2-ro skyriaus knygų pilną 
ir teisingą finansinį raportą ir 
pasiuntė ’f' dienraštį ‘Draugą”, 
kad tas įdėttj visos Chicagos 
lietuvių katalikų visuomenės 
žiniai. Tačiau iki šiol “Drau
gas” to raporto nenori patal
pinti. Pralotas Krušas išreiškė

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

SUSIRINKIMAI

OPERATORS EXPERI E N C E D 
only on Wilcox nd Gibbf single 
needle machine on Rayon under- 
wear. Pastovus darbus, gera mo- 
mestis 
AMERICAN MAID COMPANY 

847 W. Jackson Blvd.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

D. L. K. VYTAUTO DR-JOS 
.pusmetinis susirinkimas įvyks lie
pos 16 d. (antradienį), 7:30 vai. 
vak. Chicagos Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus.

ŽEMAIČIŲ 
susirinkimas 
d. 7:30 vai.
salėje, 2317 West 43rd St., Chicago.

Vytautas Uznys, sekr.

REIKIA PATYRUSIO darbininko 
farmą. Turi mokėti milžti karves. 

Nuolat darbas. Tel. Lafayette 2044.

—P. K., sekr.
KULTŪROS KLUBO 
įvyks liepos-July 17 
vak. Hollywood Inn

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

RENDON 4 KAMBARIŲ flatas, 
švarus šviesus, ant 2 aukšto, yra 
maudynė. 3213 So. Parnell St.

vakaro.
Kaip paprastą^ tikietai buvo 

pardavinėjami po 50 centų as
meniui, bet atsilankius į tą iš
garsintą vakarienę, pasirodė, 
kad ji nebuvo daugiau verta 
kaip 25 centų. Aš ir prisimi
niau vienai patarnautojai, (ko
dėl, sakau, tiek mažai valgyti 
teduodate? Ogi; sako, jei mes 
už visus 50 centų jums duosi
me, tai kas kunigėliui Petraus
kui liks. Mes norime jam pa
daryti bent $100! Kadangi sve
tainėje buvo prisigrūdę da
vatkėlių apie keturi šimtai, 
lai ištįkro šimtinė buvo leng
va padaryti.

Bevakarieniaujant, viena 
šalia manęs sėdėjusi davatkėlė 
užsiminė sakydama: “Kažin, 
sako, ar kunigėlis Petrauskas 
čionai prisimins apie tą mo
teriškę, kaip jis padarė vie
nuolyno rėmėjų 2-tro skyriaus 
susirinkime?”

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

dienraščio “Draugo” vienpu
sišku darbu. Jis pridūrė, kad 
į “Naujienas” pasiuntus tą ra-

(Bus daugiau)

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

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

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

kuR
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui
6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 

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

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

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

“Jonistų Ordeno” 
Piknikas Sekmad.,
Liepos 21-mą

Įvyks Sudento Darže
Jonis tų Ordeno nepaprastas 

vasarinis piknikas įvyks Eepos- 
July 21 d., Sudento darže, 6600 
West lllth St., Worth, III.

Annenbergas yra sko- 
U.S. iždui apie $10,- 
Vakar užmokėti pini-- 

tik “pirmas installmen7

Buvo Taip—
Guli”.

Kalbėjo A. 
jas J. Zuris 
jaunos merg<

Kita šalia sėdėjusi atsiliepė: 
“Na, ir kągi tokio kunigėlis 
Petrauskas pasakė?” Atsiliepė 
pirmutinė: “Kunigėlis Petraus
kas pasakė, kad jam, esą išbu
vus 8 metus šv. Jurgio para
pijoje, labai sunku skirtis, bet 
vieno asmens/ tai jam, girdi, 
nesą gaila palikti, r Priežastis 
-esanti . štai kokia.,i Kaip lik , jį 
atkėlė į šiąt ’ plarapiją, tai prieš 
Velykas, -‘kai Viešpats Kristus 
grabe gulėjo, tai ta moteriške 
ir kitos dvi 'moterėlės, sėdė
jusios bažnyčioje ir sau pus
balsiai kalbėjusios. Jis, klau
sydamas išpažinčių nebegalė
jęs iškentėti, tad priėjęs prie 
tų moterų ir1 joms pasakę^ 
klausykite, ponios, čia esanti

Kilęs Iš Prūsų
Laukia Svečiu Iš Visur v

Antaną,

Dobilienės

SV.

Programas
i

Bridgeporte Jos Nebėra
Kanadiečių Atydai

sielą, o iš 
šv. Kazi-

Prūsų

Šiame išvažiav.me daly- 
svečiai iš DeKa’bo, Au
st. Charles, Rockfordo, 
ir tt. Musų pikniko ruo-

Dr. T.
Dr.-kvotėjas, 4157

» *’%<**- i Siunčiam Gėles i ny£|^|\ Telegramų į LIJ W LIMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

M

JOSEPH

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

8:00 vai. ryto iš 
bažnyčią, kurioje 
o iš ten bus nu-

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Persiskyrė su šiuo 
ryto, 1940 m., sulaukęs 

Paliko dideliame

Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
Čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

LABAI PIGIAI. GASOLINO Sta- 
tionas, visi įtaisymai, ant Archer, 
netoli Cicero Avė. Mainys ant na
mo arba ką jus turite. Kas norite 
pirkti, parduoti arba mainyti na
mus, farmas, lotus, biznius, kreip
kitės pas—

C. P. SUROMSKIS, 
6921 S. Western Avė. Republic3713

80 AKRŲ FARMA pardavimui, 
gera barnė, sailo, stuba, išgręžta 
šulinys, kaina $2500, IV2 mylios 
nuo Henry miestelio. Magnuson, 
Irma, Wis.

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

6 KAMBARIŲ MEDINIS NA- 
MAS. Karšto vandens apšildymas, 
1 karui garažas, 10 metų senumo, 
geras stovis, 60 .pėdų frontas, 
$1,000 įmokėti, $3,000 morgičius. 
Parsiduoda dėl savininko ligos.

11024 So. Spaulding.

ONA DOBILIENĖ (DOBLE) 
po tėvais Ivanaite 

gyv. 6542 S. Artesian Avė., 
Tet Republic 7037.

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
liepos 14 d., 7:30 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukus -puses arĄž., 
gimus Suvalkų red?,' Vėžaffiio 
parap., Mikalaukių kaime.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Motiejų, sūnų Motiejų, 
marčią Antaniną, 2 dukteris, 
Rozaliją ir Kotriną McGarry, 
3 anukus: Bernard, Audrey ir 
Arle.te, 2 bfslius
brolienę Malviną ir .Stanislo
vą, brolienę Elenorą, seserį 
Viktoriją Stankienę, švogerį 
Stanislovą ir jų šeimyną, Lie
tuvoje brolį Kazimierą ir jo 
šeimyną, Anglijoje seserį Ro
zaliją ir jos šeimyną.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 6812 S. West- 

’ern Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad 7nį, liepos 18 d., 8 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. šv. .parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės 
ten bus nulydėta į 
miero kapines.

Visi a. a. Onos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Vyras, S anas,. Dukterys, Mar
ti, Anūkai, Broliai ir Giminės

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, TeL ’Grovehill 0142.

Kumskis, teisč- 
ir jiems baigus 
lės pasipuošę 
ais, pašoko ke

letą lietuviškų šokių.
Pirmininkas perskaitė laiš

ką nuo Lietuvos konsulo p. 
Daužvardžio ir po to pristato 
kalbėli adv. Kai ir kun. Vai
čiūną. Mažučių vaikelių ir

lietuviškus šokius. Kalbėjo 
adv. A. Olis ir po jo kalbos 
dainavo jaunų mergaičių cho
ras, vedamas p-ios Čericnes. 
Kalbėjo toliau kun. Baltulis, 
M. Vaidyla, A. Mikalauskaite 
(iš pietų Amerikos) ir /paga
liau senelis Dimša.

Moe Annenberg vakar užsi
mokėjo fcderalei valdžiai Chi- 
cagoj $800,000, atsiteisiamas 
už income taksus, kuriuos jis 
nemokėjo per kelis metus lai
ko. Pridėjus pabaudą už ban
dymą nuo taksų ištrukti ir nuo
šimčius, 
lingas 
000,000. 
gai yra 
tas”.

Už taksų nemokėjimą jis 
yra nuteistas kalėti tris metus 
federaliam kalėjime, bet vakar 
prašė teismo bausmę dovanoti 
arba pakeisti ja probacija. Jis 
sutinka atsiteisti j-kj cento, bet 
jo sveikata esanti per silptfe 
kalėjime sėdėti. Dabar nežinia 
ką teismas darys.

Pikniko programa bus graži 
ir įspūdinga. Bus moterų link- 
tinčs; vyrų ir moterų “kiau- 
lutės į dvarą” varymo kontes- 
tas; pypkių ir šachmatų kon- 
testai; vaikų muilo burbulų į 
or4 reidinio kontestas. Apart 
'šių Įifašmdtnybių,' bus liaudies 
šokiai, klasiški šokiai, pasiimk- 
sm nimas, skanus maistas ir 
šaltas alutis.

Gėles Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS raams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

GAIDAUSKAS, JR.
pasauliu liepos 15 dieną, 8:50 valandą 
25 metų amžiaus, gimęs Chicago, III.
nuliudime motiną Marijoną, po tėvais

Kuchinskaitę, 2 seseris Marthą ir Phyllis, tetą Julijoną Pocienę, 
dėdę Stanislovą ir jų šeimyną, tetą Stellą Juškevičienę, dėdę 
Brune ir ju šeimyną, dėdę Juozapą Kučinskį, dėdiną Helen, 
tetą Petronėlę Bartush, dėdę Bartush ir jų šeimyną, 2 dėdes: 
Franeiškų ir Petrą Tveri jonus ir jų šeimynas, dėdę Petrą Gai- 
dauską ir dėdiną Gaidauskienę ir jų šeimyną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 4403 So. Mozart St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 20 d., 

namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. Sv. parap. 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. JOSEPH GAIDAUSKO giminės,Visi a. a. JOSEPH GAIDAUSKO giminės, draugai 
tanai esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
kti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
MOTINA. SESERYS, TETOS, DĖDES, DĖDINOS IR

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

ir pažjs- 
ir sutei-

Giminės.

Moe Amienberg, iš 
Lietuvos kilęs amerikietis, su
krovė mil onus dolerių turto 
parūpindamas nelegalias žinias 
apie lenktynes arklių .lenktynių 
biržoms, taipgi leisdamas eibę, 
visokių pigios rus es žurnalų. 
Dabar jis leidžia ir didžiulį 
laikraštį Philadelphij'oje, “The 
Inųuirer”.

Laiškas Nepaspėjo 
Nueiti

Į Evanstono pašto skyrių va
kar grįžo daug keliavęs, bet 
tikslo nepasiekęs laiškas Euro
pon.

Iš ženklu ir užrašu ant vo- c c
ko pasirodo, kad laiškas perė
jo per Anglijos cenzūrą, perė
jo ir per vokiečių, nuėjo karo' 
frontan, bet iš ten grįžo su už
rašu “Miręs”.

Raiškas buvo kalėdinis svei
kinimas nuo amerikiečio savo 
draugui, tarnavusiam Vokieti
jos kariuomenėj. Kareivis žu
vo sveikinimo negavęs.

mus čia ne viela laikyti. O ta
da buk ta moteriškė jam at
kirtusi: “Mat, iš kur atsibeldęs 
vaikiozas užsimanė senas mo
tinas mokyti”. Tai girdi, to jis 
(kun.'Petrauskas) per 8 metus 
negalėjęs dovanoti. Todėl, gir
di, jam jos ir nesą gaila pa
likti.” Tokį tai davė paaiškini
mą viena davatkėlė kitai, kuri 
nebuvo buvusi vienuolyno rė
mėjų 2-ro skyriaus susirinki
me, įvykusiam liepos 5,

Pajieškau savo tėvo sesers 
Adelės Barauskas, kuri 10 me
tų atgal atvažiavo į Canadą. 
Ji yra dabar Vedusi, bet neži
nau vyro pavardės ir kokiame 
mieste ji gyvena. Turiu svar
bų re.kalą. Kreipkitės: Ameli
ja Barauskaitė, 7028 South 
Maplewood Avė., Chicago, III.

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

Užkandus šiek tiek, progra
mą pradėjo pats J. M. pralo
tas M. L. Krušas. Pirmiausiai 
pralotas pakvietė vietinį var
gonininką p. A. Pocių, kuris 
išpildė visą programą su savo 
parapijiniu choru. Choras su
dainavo keletą gražių dainų, o 
po to pakvietė pakalbėti kun. 
S. Petrauską. Bet kažin kodėl 
kun. Petrauskas jau per vaka
rienę nebeprisiminė apie tą 
moteriškę. Apie jo kalbos tu
rinį nei nerašysiu, nes papras
tai musų kunigai tokiose va
karienėse nieko gero, nieko 
pamokinančio ,savo avelėms 
nepasako. Vięn tik mažmožių, 
pasakaičių kaip kada pasako, 
tai ir viskas. /fiesa, kun,. Pet
rauskas buvo labai susijaudi
nęs ir dėkojo’ yisiėms parapi- 
jonams už visokias malones 
jam suteiktas, y

čia reikia paminėti, kad 
pralotas Krušas perstatyda- 
nias kun. Pėt.raųską,z pasakė 
labai įdomių dalykų. Jis jpri 
folinė, kad kun. Petrauskas fiu

Į šį (pikniką ruošiasi vykt 
jonistai, jų draugai ir visa pu
blika, 
vauja 
roros, 
Cicero
Šimo komisijos nariai yra: Ona 
Dovgin, Sophle Punishka, 
Francas Budreck, Lena Adams, 
Emilija Kibildis, Catherine Po
cius, Albert Ruzgus,*Ray Vis- 
tartas, Jonas Punishka, William 
Adams, Jonas Sutkus, Benny 
Pocius, Vincenta Šliužas, Kerei 
Keresukas, .1. Degutis. Musų 
organizacijos programo palvar- 
kytojais bus Ark. S. A. Genic- 
ti,s ir A. Andrejevas. Aš, kai
po pirmininkas minėtos orga
nizacijos, kviečiu visus atsilan
kyti ir širdingai paremti šį 
musu kultūrini darbą.

- Vincas Adams, pirm.

Iš “Tautiškų 
Parapijų” 
Gyvenimo

Tautiška bažnyčia Bridge
porte, kuri buvo vadinama Šv. 
Marijos Tautiška parapija, pra
dėta dar velionio vyskupo Mic
kevičiaus laikais, tapo panai
kinta. Viskas atiduota morgi- 
čių savininkui p. Chapp. Kun. 
Stasys Linkus, kuris klebonavo 
per eilę metų, perėjo į ad. 2235 
So. Damen Avė., kur iš naujo 
kuria savo tautišką parapiją.

Kun. Geniot’s, buvęs 2285 So. 
Damen Avė., perėjo ad. 814 W. 
33rd, St., ten kur buvo laikraš
tis “Sandara”.

Kun. Liūtas persiskyrė su 
kun; Geniočiu ir,, rodos, dabar
tiniu laiku parapijos neturi.

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

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

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

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rast. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 .Gunderson Avė., 
Berwyn, Iii.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis hę J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

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

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

_________________________ i_________________________________________ ,

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

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des-
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt.,1 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211 
F.' Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas—

GAVOM 7 PUIKIUS 
KARUS

BARGENAI EINA GREIT
Mes gavome 7 puikius karus į 

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

1939 Oldsmobile 8, 4 durųtrunk 
sedan, gražus juodas baigimas, ra- 
dio ir šildytuvas .......... ............. $695

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

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

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

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

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

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

CONVERTIBLES:
’35, Olds Convertiblė coupe, ca- 

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

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

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

Pasirink iš didžiausios Ciceros 
kiekybės.

PARKWAY OLDS 
5207-11 W. Cermak Rd.

Tel. CICERO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleris. 

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.
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Iš Demokratų Konvencijos
buvo partijos pirmininko kal
ba ir laikino konvencijos pir
mininko, atstovo William 
Rankhead (iš Alabama) “key- 
note”—vedamoji konvencijos 
kalba, kurioj paprastai išreiš
kiamas partijos nusistatymas.

Varžytinės Dėl
V ice-Prezidenturos

Delegatai laukia karštų var
žytinių dėl vice-prezidento 
vietos. Visi pripažįsta, kad 
Rooseveltui teks prezidentūra, 
bet aspirantų į jo pagelbinin- 
kus yra labai daug. Pats Roo- 
seveltas, sako, norėtų vice
prezidentu turėti Valstybės 
sekretorių Cordell liuli, bet 
kiti partijos lyderiai jam prie
šingi. Sako, Hull yra perdaug 
“pilkas,” neimponuojantis kal
bėtojas, perdaug tylus žmogus.

Vice-prc^idcnturos (stipriai 
ieškos John Nance Garner, 
dabartinis vice-prezidentas, 
kurio santykiai su Roseveltu 
vra korektingi, bet labai šalti 
ir nedraugiški. Tarp kitų kan
didatu yra Jesse Jonės, Recon- 
struction Korporacijos virši
ninkas, Missouri gubernato
rius Stark, aukščiausio teismo 
teisėjas Douglas, generalis 
prokuroras Jackson ir keletas 
eitų. Minimas yra ir La Guar- 
dia, pažangus New Yorko ma- 
oras.

Burton K. Wheeler, partijos 
žymiausias izoliacinės politi
kos šalininkas, kurį dalis de-. 
egatų norėjo statyti kandida

tu atsisakė kandidatūrą priim
ti. Sako, jis daugiau nuveiks 
judamas senatorium, negu 
miegodamas vice-prezidento 
vietoj.

Lietuvių 
Nėra?

Vakar peržiūrėjome visą 
<onvencijos delegatų sąrašą, 
oet lietuvio neradom nei vie
no. Atsiminus, kad lietuviai, 
išėję į platesnį visuomeninį ir 
politinį veikimą, mėgsta pa
vardes keisti, tai galimas daik
tas, kad vienas-kitas tautietis 
konvencijoj yra, pasislėpęs po 
“Smitho” ar ‘‘Murphio” pa
varde. Rs.

C. I. O. Lyderiai už 
Rooseveltą

Vakar du stambus C. I. O. 
lyderiai pareiškė, kad remia 
Roosevelto kandidatūrą tre
čiam terminui prezidento vie
toj. Vienas jų, Phillip Murray, 
yra plieno unijos viršininkas 
ir C. I. O. vice-prezidentas. 
Antrasis yra Thomas Kennedy, 
United Mine Workers sekreto- 
rius-iždininkas ir buvęs Penn- 
sylvanijos leitenant-gubernato
rius.

C. I. O. prezidentas J. L. 
Lewis trečiam terminui ko 
kas priešinasi.

AFL ir Green Už , 
Rooseveltą

Su pareiškimu, pritariančiu 
Roosevellui, vakar išėjo ir 
\Villiam A. Green, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas. Jis labai išgyrė prezidento 
pastangas šelpti ir darbais ap
rūpinti bedarbius ir pareiškė, 
kad visos federacijos unijos ir 
visi ju nariai už Rooseveltą 
stovi ir pageidauja jo kandi
datūras j prezidentus dar vie
nam ketvirtmečiui.

Pirmds Dvi Sesijos 
Praėjo Tvarkiai

Demokratai vakar atidarė 
partijos konvenciją Chicagos 
stadione 12-tą valandą dieną. 
Žmonių didelėse stadiono pa* 
talpose buvo kaip musių. De
legatų ir alternatų yra apie 
3.000, bet svečių, smalsuoliu ir 
laikraštininkų buvo dešimtys 
tūkstančių.

Konvencija atidarė partijos 
nacionalis pirmininkas, James 
A. Farley. kabinete užimantis 
pašto viršininko vieta. Chica- 
gos arkivyskupas Stritch per
skaitė maldą, delegatai ir sve
čiai sudainavo himną, ir tada 
konvencija buvo formaliai ati
daryta darbui. Ji turės nomi
nuoti kandidatus j preziden
tus ir vice-prezidentus.

Nuo Chicagos miesto dele
gatus sveikino majoras Kelly, 
po to kalbėjo senatorius Scott 
Lucas, sergančio gubernato
riaus Hornerio atstovas, ir Ro- 
bert J. Dunbam, pirmininkas 
delegatų sutikimo komisijos.

Delegatai sudėjo savo man
datus, ir tuo pirmoji sesija 
pasibaigė.

Vakarinė Sesija.
Antroji, vakarinė sesija, pra

sidėjo apie 9:00 valandą.
Jos du svarbiausi įvykiai

• 25 metų Hune Massberg 
sunkiai susižeidė iššokęs iš de
gančio namo, adresu 4808 W7i- 
shington bulvaras. Negalėda
mas kitaip iš namo ištrukti jis 
turėjo šokti per langą šaligat- 
vin. Apsipiaustė stiklo skevel
dromis.
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CHICAGO. — Indiana valstijos demokratų delega
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cijos “generalis štabas” Chicagoj. čia dainininkas ir 
stygų kvartetas linksmina atvykusius svečius.

. i'.uujieuu-Acme 'l'eiepnulo
DEMOKRATŲ KONVENCIJA CHICAGOJ. — Vy

riausias konvencijos kalbėtojas, William B. Bankheąd, 
kongreso atstovų buto pirmininkas.

Lietuvių Sūnūs 
Žuvo Iškritęs Iš 
Automobilio
Nelaimės Chicagoj Apylinkėj

2% metų amžiaus lietuvių 
tėvų sūnūs žuvo keistoj .auto
mobilio nelaimėj, sekmadienio 
vakare. Tai buvo Frank Roč- 
kaitis Jr., sūnūs pp. Frank 
Ročkaičių, gyvenančių adresu 
5537 South Bishop Street.

Visa šeimyna važiavo auto
mobiliu netoli Park Ridge, III.
Važiuojant LaGrangc vieškeliu;kusių 
automobilio durys netikėtai 5%.
atsidarė. Kūdikis iškrito ir už- 
sirhušė į vieškelio cementą. 
Automobilis važiavo vidutiniu 
greitumu. Prie vairo buvo kū
dikio tėvas.

Kitose automobilių nelaimėse 
vakar ir užvakar žuvo sekami 
žmones: ’

Henry Blair, 12 metų am
žiaus, 525 West 38th street;

Martin H. Smilių adresas ne
žinomas. (žuvo prie Mihvaukce 
ir Mariem);

Žuvo Bridgeportietis •

Bruno W. Alezander, 32, 
nuo 3327 South Union avenue. 
(Jis žuvo prie Long Lake sto
ties, Lake apskrityj, kur Mil- 
waukee traukinys sudaužė jo 
automobilį).

• Prie 18-tos ir Loomis ne
žinomas jaunas vagis pasivo
gė automobilį, kad pabėgti nuo 
policijos, kuri jį vijosi. Neto
li to kampo piktadaris įvažia
vo į kitą automobilį ir sunko
kai sužeidė du žmones. Bet jis 
nestojo, o nuvažiavo iki 26-tos 
ir Washtenaw, ir ten įvažiavo 
į antrą automobilį.

Pirmoj nelaimėj buvo sužeis
ti Thomas Beavers, 3231 G¥en- 
shaw avenue, ir jo žmona Ju- 
lia. •

• Prie 51-mos ir Halsted du 
žmones lipo iš gatvekario ir 
pakliuvo po automobiliu, kurį 
vairavo Arthūr Heinemann, 
nuo 4748 S. Union avenue. Abu 
buvo sužeisti: 47 metų Byron- 
ui Kennedy, 5106 Emerald ave
nue, buvo perskelta galva, o 
20 metų Katherine Reidy, 749 
W. 54th street, nuląužė koją.

— ————-----T ■ ■

Nusišovė Policijos 
Seržantas •

Namie, adresu 3928 West 
56th street, buvo atrastas nuo 
revolverio šūvio miręs polici
jos seržantas Edward Piotrow- 
ski. Jis tarnavo Chicago Ląwn 
policijos nuovadoje.

Koroneris spėja, kad veįio-
užpuolė ir suriiušė raštinės tar- 
uaįtoją Floirence ZabąiiskĖ Jis 

nis nusišovė. Priežastis nežino-įjftyp patrauktas teisman. By
la turėjo įvykti liepos 29.; įma.

Prie Kurių Jus 
Priklausot: Prie 
80% Ar 15%?

Apie Illinois Valstijos 
“Draiverius”

Nežiūrint, kad automobiliai 
Chicagoj ir už Chicagos Illi
nois valstijoj kasdien užmuša 
po kelis žmones, automobilių 
“dfaiveriai” — vairuotojai nė
ra' tokie baisus ka’p jie uma- 
liavojami”.

Valstijos skaitlinėmis, neti- 
vairuotojij yra tik apie 

Tie vairuotojai kalti už
pragaištingas nelaimes, kuriose 
kraujas buvo išlietas. Jie ne
pasitenkina, viena nelaime, bet 
pakliūna į keliai; įr< jie papras
tai pasižymi cjięjeliu neatsargu
mu. Tam 5% ry^iruotojų rėkia 
primesti apie .7.5% visų nelai
mių. j. , >

80 %• Be Nelaimės
• ‘ • !*.-{ ■ i ’

80% visų ,,valstijoj laisniuo
tų vairuotojų./ neturėjo jokio 
nesmagaus įvykio -su automo- 
bilia's. Jie niekad į kitą aute- 
mbbilį neįvažiavo, niekad žmo
gaus nesužeidė.

Nelaimėse figūravo viso apie 
20%. vairuotojų. Jie įvažiavo 
į kitų automobilius, per savo 
kaltę ar per kito pata kc į me
dį ar stulpą, kartais .sužeidė 
žmogų, ir t.p. Bet iš tos skait
linės 15%, sako valstija, yra 
geri vairuotojai;. Nelaimę gali 
kartais ištikti kad ir geriaus1’ 
žmogų. - z ! ;

Bet vairuotųjų, priklausan
čių. prie “5% kliasos” tai rei
kia saugotis. Jie chroniški ne- 
laim’ų kaltininkai.

Kai kitą kartą sėsite auto
mobilį vairuoti, paklauskit sa
vęs, prie kurios kliasos norit 
priklausyti, prią<80%, prie 20% 
ar prie tų ba’siį 5%?

Bedarbis
Nusinuodijo

■ J --
’:j A

Buvo Traukiamas Teisman

Apskričio ligoninėj nuo nuo
dų mirė 47 metų bedarbis, Mi- 
chael Brcek, gyvenęs hd. 1445 
West 17th street.

Velionis pereitą šeštadienį 
aplankė savo divprsuotą žmo
ną, gyvenančių irgi tuo pačiu 
adresu, po to nuėjo sklepan 
ir ten išgėrė dožą nuodų.

Neseniai Brcek įsivėlė į ne
smagumus, kai pašalpos sto- 
tyj, ad. 1312; Newberry avenue,

Rytoj Laidoja 
Po Traukiniu 
Žuvusį Lietuvį

Ketvirtadienį Laidos 
F. Ročkaitį Jr.

BRIDGEPORT. — Rytoj, 8 
vąl. ryto, iš A. M. Phillips kop- 
yčios, 3307 Lituanika avenue, 

šv. Kazimiero kapinėse bus pa- 
aidotas bridgeportietis Bruno 
W. Alexander. Užvakar vakare 
traukinys jį užmušė prie Long 
f ake stoties, Lake apskrityj, 
m.

Velionis buvo 32 metų am
žiaus, nevedęs, ir gyveno ad 
resu 3327 South Union avė.

Laidotuves ‘tvarko direkto
rius A. M. Phillips.

» »
Dir. Phillips taipgi tvarko 

’aidotuves automobilio nelai
mėj žuvusio kud kio, Frank 
Ročkaičio Jr. Berniukas bus 
palaidotas ketvirtadienio rytą. 
Jo kūnas yra pašarvotas tėvų 
namuose, ad. 5537 South Bishop 
Street.

Berniukas žuvo iškritęs iš 
automobilio, kai staig ai atsi
darė jo durys. Jis bus pa’aido- 
tas šv. Kazimiero kapinėse po 
pama’dų šv. Kryžiaus bažny
čioje. * Rs.

Aiškins Maisto 
Krautuvininkams 
“Ženklų Planą”

Rengia Penkias Paskaitas

♦ Chicagoj netrukus bus įves
tas taip vadinamas “maisto 
ženklų” (Food Stamp) planas, 
kuriuo pasinaudodami bedar
biai galės gauti daugiau mais
to negu gauna dabar. Planas 
taikomas tiktai bedarbiams. 
Vietoj pinigų jie gaus iš pašal
pos administracijos mėlynos ir 
oranžinės spalvų ženklus ir 
pirkdami maistą mokės tais 
ženklais, lygiai taip, kaip jie 
butų pinigai.

Supažindinimui krautuvinin
kų su to plano operavimu Chi
cagos pašalpos administracija 
rengia penkias paskaitas. Vie
na jau įvyko vakar, o kitos 
įvyks sekamomis dienomis:

Šįvakar, Calumet H i g h 
School rūmuose, 8131 S. May 
street;

Rytoj—Harrison Migli School 
2850 West 24th Street;

Ketvirtadienį — Crane Tech- 
nical High School, 2254 West 
Jackson Bulvaras, ir

Penktadienį — Du Sable 
High School, 4936 Wabash avė.

Išrinko Majorą 
Kelly Illinois 
Dem. Lyderiu

Už Rooseveltą
Illnois valstijos delegacija 

demokratų nacionalčj konven
cijoj vakar išrinko Chicagos 
majorą, Edward J. Kelly, val
stijos demokratų pirmininku, ir 
atstovu į partijos nacionalį ko
mitetą.

Buvęs pirmininkas, Pat Nash, 
pasitraukė.

Illinois valstijos delegacija 
konvencijoj yra nusistačiusi 
balsuoti už Rooseveltą.

Sunkiai Sužeidė 
Moterį Karnivale

BRIDGEPORTAS — Italų 
distrikte, prie 25-tos ir Lowe, 
vyko Ali Saints bažnyčios kar- 
nivalas. Buvo ten visokie pasi
važinėjimai, tarp jų ir pavo
jingas “Rocket Tide”.

Sekmadienį iš tos rakietos 
iškrito ir buvo labai pavojin
gai sužeista 26 metų moteriš
kė, Blanche Wess, gyvenanti, 
ad. 315 West 26th street. Jai 
buVo sulaužyta kairioji ranka 
ir visas kūnas buvo skaudžiai 
apkapotas.

PAKELE ALGAS 12,000-ių DARBININKŲ 
RŪBŲ SIUVYKLOSE

Gaus po 3214,35,37 lz2 ir 40 centų Į valandą

VAKAR CHICAGOJE
• Walter Bandusky, 2313 

West 47th street, ir jo giminai
tis aludininkas William Was- 
song, 8553 Justine street, pir
mojo namuose šaudė žiurkes. 
Rezultate }Vassong'ui Bandus
ky Skaudžiai pašovė dešinių 
koją. Sužeistasis dabar guli li
goninėj. *

• 40 metų Ilarold Dunnc, 
WPA darbininkas, buvo skau
džiai apdegintas įkali sprogo 
dujos jo buto virtuvėj, ad. 5006 
Drexcl Bulvaras.

• Muštynėse su nežinomu 
žmogum buvo mirtinai sužeis
tas chicagietis David Kreszka. 
Jin buvo 44 melų amžiaus ir 
gyveno ad. 323 N ori h Keeler 
avenue.

• Prie Elizabclh ir Madi- 
son gatvių gatvekaris mirtinai 
suvažinėjo 53 metų Joseph 
Myers, nuo 5747 North Moody 
avenue.

• Jackson Parko lagūnoj 
prigėrė 65 melų Jack Calla- 
han, gyv. 6020 11ar per avenue. 
Jis buvo Amerikos-Jspanijos 
karo veteranas.

e Išplovęs skylę geležinėmis 
štangomis apsaugotam lange, 
nežinomas piktadaris įsigavo 
į degtinės krautuvę ad. 2312 
Madison street, ir pasivogė gė
rimų už $150.

e Jaunuolis Waller Wegner, 
8100 Manistee avenue, įsigavo 
į garažą ad. 7938 Burnham 
avenue. Norėjo pasivogti auto
mobilio padangą. Bet imant 
ratą nuo automobilio, kokiu 
tai būda Wegnerio ranka taip 
pakliuvo tarp padangos ir au
tomobilio fenderio, kad nega
lėjo jos ištraukti. Pasikamavęs 
kurį laiką turėjo šauktis pagal
bos. Wegnerį iš “nelaisvės” iš
vadavo automobilio savinin
kas, Charles Buchhollz, bet 
tuojau atidavė jį į kitą, polici
jos nelaisvę.

• Iš Leah Angevine namų, 
ad. 7656 South Saginaiv ave
nue, nežinomi vagys pasigrobė 
150 senumo žiedą, kuris buvo 
perduodamas toj šeimynoj iš 
vienos genlkartės kitai.

Garsinkitės “N-nose’;

• Alinėj ad. 1614 Howard 
street, sudegė 50 dėžių bran
gios degtinės. Viduj gaisrui ki
lus buvo apie 70 žmonių, bet 
visiems pasisekė išsigelbėti.

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
SOUTHAMPTON, N. Y. — Henry Fordo anūkas,

Henry Ford II ir jo žmona, buvusi Anne McDonnell po 
šliubo šeštadienį.

Federalės valdžios algų ir 
valandų administracijos pa
tvarkymu, vakar buvo pakeltos 
algos 12-kai tūkstančių darbi
ninkų Illinois, Wisconsino ir 
Indiana valstijų rūbų siuvyk
lose.

Tie darbininkai ikišiol dau- %
gumoj gaudavo algas žemiau 
minimumo ir neturėdavo už
tikrinimo, kad rytoj gaus tokią 
algą, kokią gauna šiandien.

Einant naujai išleistu pa- 
tvarkvmu, visos siuvvklos tu- 
rėš mokėti ikišiol mažiau ap
mokamiems darbiniu k a m s 
naujas, valdžios nustatytas al
gas. Siuvyklos neturės teisūs tų 
algų kapbli žemiau nustatytos 
normos, bet. jeigu norūs, tai 
galės jas pakelti.

Mažiau apmokami siuvyklų 
darbininkams, pradedant šian
dieną, gaus po 32% centų, po 
35, 37% ir po 40 centų valan
dai. Algų nevienodumas paei
na nuo to, kad skirtingų rū
šių siuvėjai gaus mažesnį ar 
didesnį atlyginimą.

Suvarž y s K o n k u re n riją
Valdžia skaito ši siuvvklu 

algų sureguliavimą labai svar
biu. Daugiausia dėl to, kad 
praeityj siuvvklos labai kon- 
kuruodamos.pirmiausiai imda
vo darbininkams algas kapo
ti, kad galėtų rublis nupiginti. 
Dabar tas bus draudžiama- Tas 
taipgi teigiamai atsilieps į pa
čių siuvyklų biznį, nes jos ži
nos, kad viena firma negalės 
netikėtai savo dąrbininkų al
gas apkarpyti ir numušti savo 
siuvamų rūbų kainą.

Illinois valstijoj siuvkylų yra 
rodos, 675, kurios samdo 44,000 
darbininkų. Šis patvarkymąs 
Illinoijuj palies tik apie 6,0Q|| 
darbininkų, nes visi kiti siu
vėjai dabar jau gauna daugiau 
negu norma nustato. Indianos 
valstjoj patvarkymas paliečia 
apie 4.000 darbininkų, o \Vis- 
consine — apie 2,000.

Chicagos distrikte, kuris ap
ima tas tris valstijas, siuvyk
lų algų patvarkymą vykins 
Thomas O’Malley, distrikto al
gų ir valandų administracijos 
viršininkas. —S i u v ė jas




