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SOVIETU KARIUOMENES UŽIMTA LIETU
VA IŠSKIRIAMA IŠ NEPRIKLAUSOMU 

VALSTYBIŲ SARAŠO
Pabalčio valstybių aukso atsarga 

užblokuota >
VVASHINGTON, liepos 16 <1.

— Lietuva, Latvija ir Estija,
— trys mažos Pabalčio val
stybes, priskirtos prie sąrašo 
tų Europos valstybių, kurių pi
niginės atsargas esančios Su
vienytose Valstybėse yra už
blokuotos. Taip pasielgta todėl, 
kad bųtų. išvengta jų piniginių 
atsargų konfiskacija. Preziden
tas Ruzveltas praeitą naktį pa-

Svietui skelbia, jog 
90% balsavo už Lie
tuvos sovietizaciją
KAUNAS, Lietuva, liepos 16 

d. — šiandien pranešama, jog 
daugiau negu 90*% sekmadie
nį ir pirmadieni balsavusių 
žmonių pasisakė už vienintelį 
prosovietinį sąrašą. Tvirtina
ma, jog vietomis visas 100% 
balsų buvo paduota už tą vie
nintelį sąrašą. ~

Pabalčiui ruošiamos 
naujos konstitucijos

RYGA, Latvija, liepos 16 d. 
—■ Oficijalus sluoksniai šian
dien paskelbė, kad naujai iš
rinkti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos parlamentai netrukus su
sirinks. Pirmuoju jų busiąs 
darbu konstitucijos patvirtini
mas, kuri bus paruošta sulig 
sovietų nurodymais. Tie patys 
informatoriai tvirtina, jog rin
kimuose dalyvavo apie 90% 
turinčių teisę balsuoti piliečių. 
Tatai mato iš balsų, kurie jau 
yra pradedami skaičiuoti.

Dalinamos vienuoly
nų žemės

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 16 d. .— Rusų radijas 
šiandien praneša, jog Besara
bijoj, praeito mėnesio gale pa
imtoj iš Rumun jos, vienuoly
nams priklausiusių dvarų že
mės yra dalinamos bežemiams 
kaimiečiams.

Perleido Francuziją 
reakciniams genero
lams ir pats bėga
NEW YORK, liepos 16 d. — 

Amerikoj girdėtas italų radi
jas pranešė, jog buvęs francu- 
zų respublikos prezidentas Le- 
brunas ap’e do laikinąją sosti
nę ir su savo žmona išvažia
vo į Genevą, Šveicariją.

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

Debesuota, truputį., šilčiau. 
Saule teka: 5:28 v. r., leidžia
si: 8:2’3 v. v.

s'ra.šė dekretą “įšaldydamas” 
piniginę atsargą visų tų val
stybių, kurios pateko sovietų 
globon. Prekybos Departamen
tas skaito, jog Latvijos atsar
ga yra lygi 400,000 dolerių, 
Estijos — 320,000 dol. ir Lie
tuvos — 270,000 dol. Suvieny
tų Amerikos Valstybių kap fa
las investuotas šiose Pakaičio 
valstybėse siekia 3,400,000 dol.

Vokiečiai prisipažį
sta, jog Anglija bus 

sunku iveikti
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 16 d. — Informuoti,vokie
čių politikos sluoksn'ai pripa
žįsta, jog Anglijos negalės pa
laužti gazdinimais, bet tiktai 
smarkiai stipresne karo jėga. 
Anglų nusistatymas laikytis 
ligi paskutiniųjų ir ypatingai 
Churchill kalba pasakyta pra
eitą sekmadienį įtikino vokie
čius, jog šį reikalą galės iš
spręsti tiktai karo jėgų per
svara.

Hitleris siūlys 
taikytis

RYMAS, Italija, liepos 16 d. 
— Diplomatiniuose sluoksniuo
se kalbama, jog Hitleris ruo
šia Anglijai siūlymą taikytis, 
norėdamas tuo išvengti Angli
jos sunaikinimo. Greič ausiai 
jis tą siūlymą padarys kalbė
damas j Reichstagą? kuris ne
trukus žada susirinkti. Musso- 
lini užsienių reikalų min’steris 
nori pasikalbėti su Htileriu- 
pirma negu bus paskelbtas .tai
kos pasiūlymas, todėl jis ir 
skuba į Vokietiją. Spėjama, 
kad Hitleris pasiulyą šiuos tris 
punktus: Europos kontinento 
reikalų sutvarkymą; sugrąžini
mą Vokietijai po Didžiojo ka
ro atimtų ko’onijų ir ekonomi
nį Europos atstatymą. Angli
jai nori pasiūlyti tarpininko 
vaidmenį tarp kraštų turinčiu 
aukso standartą ir kraštų gy
venančių autarchiniais meto- 
das. Ang’ra nega’čs kišt’s į 
Europos vidaus reikalus.

Anglija padėjo mi
ntis Italijos van

denyse
LONDONAS, Anglija, liepos 

16 d. — Anglų vyriausybe 
šiandien perspėjo visus užsie
nio valstybių laivus, plaukio
jančius Viduržemio juroj, jog 
yra padėjusi minas 30 mylių 
atstume nuo Italijos pakraščių 
ir nuo Ital jos kolonijų šiau
rinėj Afrikoj. Juras laivyno 
viršininkas paskelbė kodėl an
glai buvo priversti tokių prie
monių imtis. Italų vyriausybė 
žadėjo minuoti Anglijos uos
tus, na tai anglai, ilgai nelauk
dami, tai padarė Italijos pa
kraščiuose.

p—A IJJ IE N U-ACM E Telepbotn

CHICAGO. — James A. Farley atidaro demokratų konvenciją. Daugelis delegatų neatsilankė į pirmą 
sesiją ir galerijos buvo beveik tuščios.

Reikalauja šalinti iš Gal vėl atsinaujins 
tarnybos francuzus britų ir franeuzų di- 

vedusius žydes plomatiniai santykiai

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

PARYŽIUS, Francuzija, (oku
puotoji), liepos 16 d. — Pary
žiaus laikraščiai kasdien vis 
smarkiau puola žydus. Reika
lauja, kad butų tuojau atšauk
tas franeuzų ministeris Rumu
nijai, nes j s yra vedęs žydę, 
Rotschildų giminietę. Negalima, 
— rašo laikraščiai, —- leisti žy- 
dėms atstovauti francuzus to
kiame krašte, kuris yra nusi
statęs panaik’nti žydų rasę. 
Kiti franeuzų laikraščiai spaus
dina sąrašus kinų ir teatrų pri
klausančių žydams arba jų ad
ministruojamus. Reikalauja, 
kad šie teatrai butų konfiskuo
jami ir atiduodami arijams..

Kopenhaga bombar
duota visą valandą
ŠTOCKHOLMAS, Švediją lie- 

pos 16 d. — Skandinavų radi
jas praneša, kad pereitą naktį 
beve k ištisą valandą anglų ka
ro lėktuvai bombardavo Kopen
hagos apylinkę ir patį miestą. 
Bombų sprogimas ir priešlėk
tuvinių kanuolių balsas buvo 
girdimas net Švedijoj, Malmo 
mieste. Visą tą laiką Kopen
hagos ir Malmo telefono 1 nija 
buvo nutraukta.

KAIP LIETUVA SAVO NEPRIKLAU
SOMYBE PRARADO

Tekia antrašte rytoj pradėsime spausdinti nepapra
stai įdomų pasikalbėjimą su prieš kelias dienas iš Lie
tuvos atvykusiu svečiu. Iš to pasikalbėjimo patirsite, 
kaip raudonoji armija okupavo Lietuvą ir kaip Lietuvos 
gyventojai tą armiią pasitiko. Patirsite smulkmenas 
apie Smetonos pabėgimą į Vokietiją. Patirsite, kad da
bartiniu laiku Lietuvos prezidento pareigas einąs Justas 
Paleckis jau nuo kurie la*ko priklausė komunistų par* 
tijai. Patirsite apie tai, kaip kai kurie rašytojai pradė
jo eiti žvalgybos pareigas. J

Svečias taip pat papasakojo daug jdomių dalyki! 
ame tautininkų vyriausybės aukštuosius pareigūnus. 
Kai kurie tų pareigūnų pasižymėję kyšininkavimu ir vo
gimais.

Būtinai perskaitykite “KAIP LIETUVA SAVO NEr 
PRIKLAUSOMYBĘ PRARADO”.

VICHY, Francuzija (neoku
puotoji), liepos 16 d. — Fran- 
ęuzu užsienių, reikalų meiste
ris Baut’oin praeitą naktį pra
nešė, jog kalba apie atnaujini
mą diplomatinių santykių tarp 
anglų ir franeuzų gali būti tik
tai po to, kah/britai sumokės 
visus nuostolius padarytus frari- 
euzų karo, laivynui. Ministeris 
nepatenkintas Churchill kalba, 
todėl, kad ji buvusi perdaug 
draugiška franeuzams.

Siūlo nardiioti Vaka
ru Indijos salas 

Suvienytoms 
Valstybėms

LONDONAS, Anglija, liepos 
16 d. — Konservatorių partijos 
narys britų parlamente Osval
das Lewis šiandien pasiūlė an
glų 'vyriausybei parduoti Su
vienytoms Amerikos .Valsty
bėms Didžiajai Britanijai pri
klausiančias Vakarų Indijos 
salas. Tuo galima butų atsily
ginti Amerikai už nesumokė
tas praeito karo skolas ir /Ame
rika galėtų tose salose įsteig
ti juros ir oro laivynų bazes.

— Naujai rinktas Latvijos parlamentas žada nuspręsti Lat
vijos prezidento Ulmanio likimą. Spauda .smarkiai jį puola.

— 600,000 vokiečių yra pasiruošę pradėti pulti Angliją iš 
Francuzijos, Holandijos, Vokiet jos ir Norvegijos uostų.

— 2 milijonai anglų kareivių pasiruošę laukia vokiečių 
puolimų.

—- Prancūzai nutarė priimti Htlerio sistemą jjmąimui auk
lėti.

— Francuzijoj gauta tikrų žinių, jog garsi Reimso kated
ra buvo paliesta vokiečių kanuo’ės šūviu.

— Francuzijoj yra daugiau pusė milijono pasimetusių šei
mynų, kurios nieko nežino apie savuosius.

— Italai pasistūmė pirmyn britų Kenia kolonijoj.
— Berlyne paskelbė, kad jie nieko nežino apie anglams 

ruošiamus taikos siūlymus, kurie buvo paskelbti Ryme.
—- Konoje pakviestas pirmininkauti vieninteliai legaliai po

litinei partijai Japonijoj.
— Užs'enių reikalų sekretorius liuli pareiškė, kad jis ne 

pripažįstąs anglų valdžios nutarimo uždaryti Burmos kelią ir 
apgailestaująs, kad angiai tokį nutarimą yra priėmę.

— Praeitą naktį naciai bombardavo tris Škotijos kaimus.
— Britų lakūnai numetė bombas į kelis vokiečių uostus. 

Uostų sandeliai padegti ir liepsnos matosi iš kelių dešimčių 
mylių.

Meksika bendradar- Kariuomenė priver-
biaus Amerikos, pa

kraščiams ginti
MEKSIKO, liepos 16 d. ~ 

Meksika yra pasiryžusi ben
dradarbiauti Amerikos žemyno 
pakraščiams ginti. Finansų mi
nisteris Eduardo' Suarez, kuris 
žada dalyvauti Havanoj rengia
moj visų Amerikos kraštų kon
ferencijoj, tikisi, jog ten bus 
kalbama ne tiktai apie kariš
ką Amerikos pakraščių gyn- 
mą, bet taip pat bus keliamos 
ir ekonominės problemos. Su
arez tikisi, jog bus surasti bu
dai Amerikos prekybai padidin
ti, ypatingai prekybai einan
čiai vandens keliais.

Argentinoj jau areš
tuojami naciai

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 16 d. --r- Iš Apostoles, 
šiaurės Argentinos, pranešama, 
jog policija areštavusi 25 ten 
gyvenusius vokiečius. Policija 
rado kel s ginklų sandėlius ir 
didelę daugybę propagandos la
pelių bei brošiūrų. Kai kuriose 
brošiūrose aprašinėjimam i na- 
cicų laimėjimai Europoj ir gąz- 
dinami te kraštai, kurie drį
stų priešintis naciams.

čia pasitraukti japo
nų kabinetą

TOKIO, Japonija, liepos 16 
d. — Dėl nuolatinio kariuome
nes spaudinio Mitsumasa Yo- 
nai kabinetas buvo priverstas 
atsistatydinti. Kariuomenė vi 
są laiką reikalavo stipresnės 
ekspansinės pol tikos ir vert: 
sudaryti vieną fašistinio sti
liaus partiją. Manoma, jog nau
jas kabinetas bus pavesta su
daryti princui Fumimara Ko
noje. Jis yra japoniškos Mon- 
roe doktrinos šalininkes, tai 
yra nori, kad japonų kontro
lei] butų pavesta ne tiktai ry
tų Azija, bet ir pietų juros 
Konoje siūlo glaudžiai bendra
darbiauti su Vokietija ir Ita 
Ii ja ir yra Angį jos bei Ame
rikos priešininkas.

Išsiunčia popiežiaus 
diplomatus

VATIKANAS, Italija, lepos 
16 d. — Vatikano sluoksniai 
apgailestauja gavę iš Hitlerį) 
valdžios pranešimą, kuris šven
to sosto atstovams liepia išva
žiuoti iš Holandijos ir Belgi
jos.

Darbo atstovai rei
kalauja lygybės vai

kų evakuacijoj
LONDONAS, Anglija, liepos 

16 d. — Darbo Partijos atsto
vas Majoras Atllee pranešė 
parlamentui, jog vaikų siunti
mas iš Anglijos j Ameriką lai
kinai sustabdytas. Pranešama, 
kad vyriausybė, pastebėjusi, 
jog ne visi vaikai buvo lygiai 
traktuojami, laikinai sulaikiusi 
Vaikų siuntimą. Į pirmas eks
pedicijas daugumoj pateko tur
tingųjų vaikai. Darbiečių atsto
vai parlamente prieš tai pro
testuoja ir reikalauja, kad ir 
neturtingieji vaikai butų siun
čiami į užsienį taip kaip ir vi
si kiti. 

> ---- --
Anglų oro puolimai 

kasdien stiprėja
LONDONAS, Anglija, liepos 

16 d. — Oro laivyno ministe
rija pranešė, jog per paskuti
nes 48 valandas smarkiai pa
didėjo Vokiet i jes bombardavi
mas. Buvo bombarduota 22 
aierodromai, keli lėktuvams ga
minti fabrikai, aliejaus valy
mo punktai ir karo medžiagos 
sandėlia:. Paskutinėmis dieno
mis žymiai sumažėjo vokiečių 
puolimai, nes anglų bombarda
vimo metu jiems padaryta la
bai žymių nuostolių. Dėl anglų 
orlaivių bombardavimo smar
kiai nukentėjo Berlynas, Bre
menas, Kelnas, Frankfurtas, 
Leipcigas, Miunchenas, Bresla- 
vas ir kiti Vokietijos miestą.. 
Taip buvo bombarduota Viena, 
Austrijoj; Hilversum, Holandi- 
ioj; Briuselis, Belgijoj ir Štras- 
burgas okupuoto j Francuzijoj.

Ruošia puotą lokio 
nenušovę

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 16 d. — Vokiečių Infor
macinė Agentūra šiandien pra
neša, kad Berlynas jau pra
dėjo puoštis. Vokiečių Įsitiki
nimas Pftįgale yra toks gilus, 
kad jie rado reikalingu jau 
pradėti parengimus sutikti na
cių kariuomenei, grįžtančiai 
iš laimėtos kovos. Unter don 
Linden ir kitose vietose taiso
mi garsiakalbiai ir ruošiami 
pakilimai, kad minios galėtų 
matyti iš Anglijos grįžusius ir 
pro Brandenburgo vartus mar- 
šuojančius vokiečių " kareivius. 
Kituose didesniuose miestuose 
taip pat įsakyta padaryti pa
našus paruošimai.

MEKSIKO, liepos 16 d. — 
Užsienių reikalų ministerijos 
valdininkas šiandien pranešė, 
iog ministerija perspėjo visus 
Meks kos dip’omatus apie ge
nerolo Manuel Avila Camacho 
išrinkimą į Meksikos preziden
tus. šis pranešimas buvo pir
mas valdžios pasisakymas pre
zidento rinkimų reikalu.

................ ........................ ......................LIEPOS IR RUGPIUČIO MEN. 
Naujienų Raštine Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 4 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.

■■ i ............... ■
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Z KERNlVS

Kaip žmonės bandė pagaminti auksą
(Tęsinys)Kitas toks atsitikimas buvo kitam žymiam gydytojui Hel- vecijui 1666 m. Vieną dieną tais metais užėjo pas jį nepažįstamas alchemikas, kuris parodė jam “išminties akmenį’’, bet atsisakė pabandyti, bet žadėjo vėl užeiti po trijų savaičių. Ir tikrai, po trijų savaičių alchemikas grįžo ir davė Hel- vecijui mažą trupinėlį “išminties akmens’’. Helvecijus abejojo, ar su tokiu trupinėliu'bus galima kas padaryti. Alchemikas atšovė: “Ne tik mažai, betversti pusei kilogramu gyvojo sidabro auksu’’ ir jis atėmė atgal pusę duotdsios kruopelės eleksyro. Išeidamas alchemikas paaiškino, kaip reikia bandymą atlikti. Ir iš tikrųjų, po 15 minučių gyvasis sidabras, primaišius prie jo eleksyro, virto auksu. Helvecijus tikrino ir jo lyginamąjį svorį, ir sudėtį ir jo spalvą—tikras auksas. llelvecijaus alcheminis bandymas pilnas paslapties, šio bandymo paveiktas Helvecijus parašė veikalą: “Aukso veršis’’, kur apgynė nuo prie-

Kitas toks atsitikimas buvo 
1611 m. filosofui Berigarui iš 
Pizos. Kažkoks keleivis alche
mikas paliko jam trupinėlį 
eleksyro, paaiškinęs, kaip rei
kia atlikti bandymą. Jis, norė
damas apsidraust nuo apgavi
mo, pirko gyvąjį sidabrą, retor-

DR. K. NURKAT
Cviečia jumis prisirinkti gerus 
ikinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSE 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3109 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

’tą ite anglis įvairiose vietose, kad nebūtų falšyvi. Irį tiidžiau- su atsargumu darydamas bandymą gavo: 100 gramų gyvojo sidabro, vienas gramas eleksyro, išėjo grynas auksas.lleimšlate filošbtas NJartini pnr savd paskhitAs ehie pbikti alchemiją. Vitenaš jd kldlisyto- jas pasišovė pėddryti bandymą alchęiliijni dpginti, ir, čia pat auditorijoj, buvo padarytas bandynmš ir MchtemikAs pavertė gterą gabalą ciho į tikrą auksą. Vokietis hichthaiišas turėjo paveldėto eleksyro, būdamas Vienoje jiš 1648 m. pasiūlė imperatoriai iPerdiiiah’cIui pabandyti. ImpėratoHiis pėtš gerai alchemijos mokėjo ir Bichthaušenūi netikėjo. Šaudymą darė jis pats sa dviem j savo ašištentaiš it— ,
keliais (jrdmais dleksyro pa
vertė auksu kilogramą 

gy vąją tidabroVėliau Mainc'e jis pa Vertė auksu genis į^abalūš ŠviUO it gy-' vojo sidabro.Ir daug kitą žmoUilj, alchemijos priešiūihką, panašiais; •stebuklingais bandymais pa-; versdavo alchemikais ne vieną blaivai galvojantį žmogiį.i Jų tarpe minėtini, be Uelvėci- jaus, Helmont'o, šerigatd iši Pizos, dar ŠoKert Šoyie, GroJ Morgenbešser ir kiti. Paslaptingasis bevardis, kuris bei vardo, nei kilmės nesisakydavo, lygu žaltvykšlė pasirodydavo tai čia, tai kitur, stebindamas visus savo drąsiais bandymais. Buvo susidariusi nuomonė, kad tas stebuklingasis nežinomasis esąs vienas žmogus ir jis esąs Iienėjus Filaletas, kuris buvo •dingęs be žinios. Kadangi anuo indu visi žmones norėjo auk- Mo; o jo buvo nępakankąiųai, tai visi imperatoriai, karaliai ir hercogai visomis keturiomis remdavo alchemikus ir jų ban-aukštus ir garbingus svečius.
Auksui Gaminti MasinaAlchemikai su savo dirbtinio aukso paslaptim didžiausį pa-

Sales Ta

COPR. W, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

FILET CROCHET PATTEF^N 2357
No. 2357—Mezginiai—tinkėmi staltiesei arba lovos kap'ai

. •• • i.

vKANE CUAL COMPANY 
53ė2 So. L6ng Avenue 

Tek itonas PORtSmOUTH 9022
ti<.'A i A> Mint tvun is į>er!c.us 

daug dulkių išimta Perkant 
5 tonus ar daugiau ..........................
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- 
.ant 50 teinu ar daugiau tiktai .......
PETROLEUM CARBON COKE 

Perkant 5 torius ar daugiau Tonas ____________ • V* ■" • 4 .v t

ų •ii’ai’iių, 

$7.35 
$7.00 
$8-oo

'■■ ■ i. • L. 1 Isisekimą gyvtenO XVI ir XvIL a., jau XVIII a. Alchemiką ei-: eksyras, šli kurilio jie Šviną, ciną, Anglį, gyVąjj sidabrą versdavo Ahksu, vis labinti ir labiau mažėdavo^ o ją bandymai vis dažniau imdavo nebesisekti. Taigi XVIII a. buvo alchemiką merdėjimo amžius: eleksyro pasigaminti nebemokėdami, o su turimu vis dažninti ir dažniai! virsti prign- Vikniš, .šttrlataiinisj jktirie, rio- tė'dAih’ VntdO ir pehtO, pA’si- šimllrit žiAą paslAptį auksui gAminti, pasivadina alchemiku, kA'd didikai atvertų jam savo duris ir sodintų greta už savo šlATO.Di'dikni lengvai patikėdavo tokiem aiehemikam, juos priimdavo, išlaikydavo, kad jie galėtą tinkamai atlikti sAvo bAndynnts. 0 Alch'ėmikai iš didiką vis reikalaii'davo tai savo bandymA'ms>, tai savo laboratorijoms pinigų, ktirią didikai, tikėdami, bandymams pavyktis1, atsigriebsią keleriopai, dliodavo, bet, bandymams h'evykštani, tokinš alėheini’kllš didikai apkaitindavo stikčiavima, padėdavo kalėjiman, į- mešdavo poženifn ir ten žiauriai kankindavo, versdami pn- ŠipAžinti, Ar jie tikrai žino aukso gaminimo paslaptį, o jei1 įsitikindavo, kad jie tos pa- 'šiapties nežino ir tik apgaudinėja, tai juos didikas prie SAVO pilies vartą pakardavo. Tokią ŠarlAtaną niekas hėbegel- bėdavo, nfekaš nesigAilėdavO, ją biografijų niekas neberašydavo, lik didikų rūmų kronikose paminėdavo, kad tokią ar tokią dieną buvo pakartas žmogus, pasivadinęs alchemiku ir apgavęs lokį ar tokį didiką. Šitokių šarlatanų alchemikų, apgaudinėjusių žmones alchemijos vardu, sąrašas butų gAila ilgas, bet likimas jų bii- vO nepavydėtinas, jie žūdavo arba kalėjimuose, Arba' būdavo nužudomi, o dažniausiai, nusipelnę šarlofauo, vardą, baigdavo savo amžių elgetaudami.Kyla klausimas, kode! alchemikai, kurie taip dažnai apgaudinėdavo žniones, vis dėlto turėjo žmonėse pasisekimą. Juk XVI a., kada alchemikai gamina savO ailksą, Eliropojė buvo tikras aukso antphidis. Auksas ir Sidabras plaukė Europon iš Amerikos, Indijos ir Afrikos. Per XVI a. aukso ir sidabro kiekis Europoje padidėjo beveik 4 sykius (3.78 Sykių), jų vėrte gale XV a. buvo 1 milijardas, o gale XVI a. 3.75

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUyiĖNŲ-AOJŽifc Telephdto
ClIICAGO. Seniausias

-

Venteijoj'e yrA Jteftefeon Cnn- AinghAm, 88 melą amžiaus, iš pAll RiVėr, Wiš.galbn šaVo artimui, 0 iš to, iŠ artimo nelaimės negalima daryti šalį bižūiO. TiėsA, popiežius Mikalojus IV leido imti palūkanas, tiksliau dėlšpini- jgilis, tlioinet, j’ei skolininkas laiku skolos negrąžina.Tačiau hiimattistas Cino da Pistola jau skundėsi, kad “žmones nėra tokie geraširdžiai, kokie turėtą būti, nes jie Įlipa didelius nuošimčius '(20%) Ūž paskolas, džiaugiasi
savo artimo nelaimėmis, juos feodalų,

škriAudžia savo palūkanomis ir ,krauha sėli flirtus iš kitų ašarų.’’ Pasikeitė laikai ir net pati bažnyčia leido imti nuošimčius už paskolas. Dar daugiau, patsai Vatikanas kaip* ir valdovai bei feodalai, už avansu sumokėtus pinigus perleisdavo teisę sumokėjusiam išsirinkti bažnyčiai priklausomą dešimtinę.Atėjo goti spekuliantams laikai : tliri pinigų—gali juos skolinti ak* padėti bankan -galisi nuošimčius, 'gali su jais Spekuliuoti. Sakysim Florencijus pinigus florinus Vienur pigiau stipirkai, kitur brangiau pardavei ir t. t. Žodžiu atėjo gadynė; kada pecunia pecuniam pat'et, pinigai gamina pinigus. Kas turi pinigą, ’taš jau gali nieko nebepirkti ir nebepar- dlioli, jis gali spekuliuoti vienais pinigais, neš jis jau žino, kad pinigai gamina pinigus.Atsirado naujas lllomas: pi- iiigo aristokratai, kurių gyslomis tekėjo jaU hebė mėlynas kraujas, o auksas. Ir apie tuos pinigo aristokratlis prancūzų rašytojas Rable (XVI a.) rašė: “Jie gali linksmintis, mylėti, ir šokti, jie gali gert baltą ir iraUdoną vyną, jie gali per dienų dienas nieko neveikti, tik skaityti pinigus ir gyventi.’’O kas gi nenorėtų nieko per dienų dienas ncVeikli ir gražiai gyventi, kas gi nenorėtų pakliūti pinigd aristokratų tarpai!, bet čia reikia aukso ir gana daug aukso. Buvo Euro po jie daug hercogą, kunigaikščių,

kliūdavo ar bent mažai kliūdavo Amerikos aukso, Afrikos ir Indijos sidabro. O norai jų buvo kilnus ir dideli, jie norėjo tapti turtingais, ir tokie nusigyvenę didikai daUg dėdavo vilties, daug laukdavo iš ai-Iš, legendų ir paskalų apie Albertą Didįjį, Rodžerą Bekoną, Kosmopolitą, Paracelsų,

C

Trečiadienis, liepos 17, 1940

<ad alchemikai mokų gamin- i auksų sakysim, iš gyvojo sidabro, švino ar geležies. Tiesa, jų bandymai painus sunkus, >et jei jie pavyksta, tai žmo-turtingųjų. Tačiau, nepaisant tos didelės nusigyvenusių kraujo aristokratų vilties, alchemikams vis, labiau ir labiau ima

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE .3650

kurią nusinešė į kapus Rosen- 
kreuceris, Kosmopolitas, Fila- 
letas, eleksyro paslaptis dingo, 
o jai dingus ėmė nykti ir pati 
alchemija, kuri ir rėmės to
mis paslaptimi^, paslaptimi iš
minties akmens, paslaptimi gy
vybės vandens paslaptimi visų 
ligų vaisto—panacėjos.

Garsinkitės “N-nose”

Klausykite tnusų tadio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K) 

su POVILU MALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSJohn F. Eudeikis
f. J .'

SENlAUSąA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
P DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 Šoiith I?airfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1 i _* koplyčios visose
J—cE3l 1 Chicagos dalyse

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECt 1930 T

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Mrs. A. K. JARUSZ
PKYSICAL 
THERAPY 

and M1DVVIFE 
6630 S. IVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK . 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

1

KITI LIETUVIAI D AKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

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. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tol. Yards 1829
Pritaiką Akinius 

Kreivas Akis 
« Ištaiso

Ofišas it Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI

8

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

kad taip staiga augo atsarga aukso ir sidabro, XVI a. kilo 'didelė kainą krizė: žmones nespėjo tiek auginti gyvulių, paukščių, javų, gaminti tiek tekš'tilih'ės medžiagos, kiek žmones galėjo pirkti, todėl prekių kainos kilo staiga, kaip ant mielių. Žmonės turėjo pinigų, bet truko prekių, neklausė, kiek nori, bet kur galima gauti. Taigi, žmonės daug turėjo aukso ir sidabro, bet daug jo ir išeidavo. O be to, tas auksas ir sidabras dažniausiai pakliūdavo į rankas imperatorių, valdovų, jurų avantiūristų, piratu, miestelėnų pirklių ir žydų rankosna. Juk vieni žydeliai broliai Fugeriai Augsburge bu-' vo turtingesni už bet kurį Eu-į ropos imperatorių. įBuvo ir kitas dalykas: XVI'prekyba, bet pinigų skolinimas,;Visam tam buvo rėikalingi pinigai. Kas turi pinigų, tas gali' jau gyventi iš pinigų, nieko nedirbdamas. Mat anksčiau, viduriniais amžiais buvo draii-i džiama imti nuošimčius už paskolintus pinigus. “Pecunia pecuniam parere non po‘test’\—* “pinigai pinigų negamina”1,j toks buvo šūkis ir tokiam šu- . * * kini pritarė net ir bažnyčia. Dar daugiau, bažnyčia net drausdavo imti nuošimčius ūži paskolas, nes paskola buvo pa-

Laidotuvių ĮDirektoriai

it

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

f

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 
1410 S'OUth 49th Court, Cicero

Phone GROvehill 0142
, Phone Cicero 2109

A-

J. LI ULEVIČIŲ S
4348 S. Cali'fomia Avenue Phone LAFayette 357

H

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 141!)

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sercdomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califorųia Avcnue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERJLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kašdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

ADVOKATAI

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

Ž400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELĘY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namų

No. 2357

Adresas .

Garsinkitės “N-noseMiestas ir valstija.
* *<

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Ayenųe Phone LAFayette 8024

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

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT LEPT 

| 1739 So. Halsted St, Chieago, tll.

Čia įdedu 10 centų ir prašali atsiųsti man Favyždj No

Vardas ir pavardė
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TRIUKŠMAS, TINNITAS IR KURTUMAS
Musų civilizacija tai triukš- mas turi kilti dėl to, ar musų 

mas. Ir juo labiau ji progre-,prisiderinimas prie triukšmų 
galės žengti lygiu žingsniu su 
jų intensyvėjimu ar su laiku 
didėjąs triukšmas išsems musų

suoja, juo ji darosi triukšmin
gesne. Su tokia priedine civi
lizacijos definicija, manau visi 
sutiks. Bet vis dėlto daugis iš 
musų griežtai skiria reikalin 
gą ar neišvertgtiną triukšmą 
nuo*, dirbtinių ir nereikalingų 
triukšmavimų. Kažkas yra pa
sakęs, kad žmogaus intelektas 
gali būti matuojamas jo nega
lėjimu pakęsti nereikalingų 
garsų. Reikalingas triukšmas, 
nors ir labai nepakenčiamas, 
kai tik žmogaus pripažįstamas 
reikalingu, tučtuojaus susigy
vena su nervu sistema ir jos 
jau nebeerzina. Šitai aiškina
ma tuo, kad žmogaus gauna
mieji nervai išskleidžia jį že 
miau sąmonės Ivgio, bet ši
taip, kad atminčiai dar palie
ka galimybę jį atsiminti. Su 
nereikalingais triukšmais ner
vai elgiasi kitaip. Gaunamasis 
mechanizmas atsisako juos 
priimti, tad jie tartum nesi
liauja daužęsi į duris vis įky
riau,—kas jautrią išlavintą
nervų sistemą kankinte kanki
na. Reikia ryšium su tuo ži
noti, kad civilizacija, didinda
ma pasaulio triukšmą, kartu, 
ners kitais keliais, kelia ir 
žmonių jautrumą fonetiniems 
žadintojams; tad susirūpini-

liau ir grubesnių garsų.
Toji būklė busimosioms kar

toms kelia didelį pavojų. Da
bartinės miestų valdybos sten
giasi gyventojus apsaugoti nuo 
negražių vaizdu ar blogų kva
pu. bet triukšmo
rūpesčiai kažkodėl velkasi toli 
iš paskos. Kodėl, 
nei vienas miest;
vienų kauktičių automobi
liams? Dabartinis autovežimių 
laisvumas skatinto skatina ne 
tik kaukučių įvairumą, kuris 
ničnieko nepadeda, bet ir be
saiki] naudojimąsi jais. Maža 
kas taip, kaip jie, gadina da
bartinės kartos nervus. Musų 
miestų valdytojai kažkodėl ne
nori suprasti, kad klausos ner
vai yra labai glaudžiai susiję 
su smegenimis ir kad todėl tų 
labai jautrių ir griežtai specia
lizuotų nervų aikvojimasis 
turi atsiliepti ir visoje nervų 
sistemoje. Pavyzdžiui, trauki
nio kelionės nuovargis ateina 
beveik išimtinai dėl klausos 
nervų eikvojimosi per nuola
tinį ratų triukšmą. Dar la
biau nervų sistemą išvargina 
kelione lėktuvu .nes propele
riai kelia tiesiog nepakeliamą

i

srityje jų

pavyzdžiui,

K
 *

.

NAUJIENŲ-AOME Toleohoto
CHICAGO. — William B. Bankhead, 'cna'orius. ir laikinas demokratų kon

vencijos pirmininkas, pasakė vedamąją kalbą atvykusioms delegatams.

kad sušildytas oras gelėtų iš- .“ELTOS” PRANEŠI-
Kas yra išbandęs važiuoti ■M AI Iš LIETUVOS 

užkimštomis ausimis, tas jau -----------------
žino, kad pašalinius garsus jie! KAUNAS (Elta).—Respubli- 
padaro pakenčiamais, o žmo-jkos Prezidento aklais Krašto 
nių balsų tonų ryškumai labai Apsaugos vice-ministru pas- 
mažai tepakenkia. Bet trauki- kirtas gen. št. pulk. Albinas 

ne visada Čepas ir Užsienių Reikalų Mi- 
ypač- nisterijos generaliniu sekreto-

niuose toji nauda 
būna naudinga. Vagone 
čiai ilgesnėje kelionėje, geriau 
dėtis kurčiu.

Žmonės mano, kad kurtieji 
gyvena bežadžiame pasaulyje, 
bet toji nuomonė yra neteisin
ga. Daugumas tų nelaimingų
jų, nors negirdi laukujo pa
saulio garsų, kenčia dėl vadi
namųjų spengimų ausyse. Tie

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

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

šaukite Lafayette 3138, 
atvažiuokite

arba

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Kad kelionė traukiniu var
gina žmogaus nervų sistemą 1 spengimai kartais kurčią žmo- 
įrodo ir tai, kad traukinių *gų kankinte kankina. Jie kyla 
mašinistų amatas yra vienas dėl kurtumą keliančios ligos 
iš tų, kurie labai dažnai su- tinnitus aurium. Tas specifinis 
kelia kurtumą. Kurtumas dėl spengimas yra nuolatinis, 
triukšmų kyla dėl per didelio, skambąs dieną ir nattįfjo in- 
žadinimo klausos nervų per (tensyvumas ir pobūdis yra in- 
garsiais triukšmais. Kiekvie-j dividilalus. Kai kam jis yra 
nas nemalonus garsas yra ken- silpnas trimitavimas, kai kam 
ksmingas. Jei toks garsas yraI garsus ir skambantis, o dar 
su pertrūkiais, tai vieni nervai. kitiems jis būna sudėtinis 
kenčia dėl jo, bet jei garsas. švilpimas, bugnijirųas, kar- 
yra nuolatinis, tai jau klausos(tais»net pakyląs iki dužimo ar 
organai irgi nukenčia, ir tokie 
sužalojimai nedingsta, tartum 
pati gamta susirūpinusi sme
genų sveikata, perkirstų jų 
saitus su klausos nervais. Kur
tumą, žinoma, gali sukelti ir 
vienas trumpas garsas, jei tik 
jis bus pakankamai stiprus, 
klausos nervams sugadinti ar 
ausies membranai perskelti. 
Pagaliau, kelionės traukiniu 
varginimą dar patvirtina ir 
tai, kad važiuojant traukiniu 
užkimštomis ausimis nuovar
gis būna mažesnis. Užsikimšti 
galima paprasčiausia vata- Dar 
geriau patarnaus vata sumir
kyta su truputėliu vazelino. 
Žmonės, ypač jauni, nemėgsta 
vatos kamščių dėl to, kad jie 
veržia ausį. Tas jausmas atei
na dėl to, kad ausies kanale 
esąs oras sušyla, išsiplečia ir 
ima veržti iš tiesų; tad dėl pa
togumo po kelių minučių rei
kia kamščius valandėlei išimti,

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.NAUJIENOS 

NAUJI 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chieagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.
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staugimo garsų, garsesniu už 
didmiesčio gatvių triukšmą. 
Dažnai tie spengimai kurčiųjų 
gyvenimą paverčia tikru pra
garu; o trečiuoju atveju, jei 
toks kurčiasis dar yra pamal
di* ir tiki velniais-ir jų valsty
be, patikėti tuo, kad yra vel
nių apsėstas, nereikia net di
delės vaizduotės. Kartais neu
rasteniški kurtieji tokio įtem
pimo neišjaiko ir išeina iš pro
to. Medicina žino atvejų, kada 
tinnitas privedė prie savižu
dybės.

Toks aukščiausiojo laipsnio 
tinnitas yra gana retas. To
kiais atvejais jau bandyta da
ryti operacijas su tikslu visai 
sunaikinti klausos pajautą, 
bet dabar tokia griežta inter
vencija jau nebepatariama, 
nes įsitikinta, kad ji kartais 
nepadeda. Sudėtinių spengimų 
atvejais bene geriausia yra 
kelti kokį nors vieną dirbtinį 
monotonišką garsą, kuris nak
čia žmogų užliūliuoja. Daugu
mas žmonių, pavyzdžiui, labai 
gerai miega traukinyje ar 
girdėdami monotonišką gatvės 
judėjimą. Aš esu skaitęs apie 
vieną ponią, kuri negalėdama 
užmigti dėl spengimų ausyse, 
pati sugalvojo įsitaisyti prie 
lovos elektrinį propelerį, įk'štą 
į indą vandens. Atsigulusi į 
lovą jinai propelerį paleisda
vo, jis imdavo taškytis vande
nyje, ir ji klausydamasi to 
garso greitai užmigdavo

Ir vis dėl to — nors tai at
rodo tiesiog nepatikima—yra 
žmonių, kuriems triukšmingi 
garsai patinka. Kiek tokių, pa
vyzdžiui, renkasi gatvėje grin
dimo darbų stebėti, ar sueigo
se smaginasi patys juos kel
dami, ar laksto paskui dūdų 
orkestrus! Bet garsių triukš

brandos atestatą, įstojo į Kic- Tel. VICTORY 1272 
vo universiteto filblogijos-filo- 
sofijos skyrių. 1905 m. Rusi
joje kilus revoliucijai, išvyko 
į Austriją, kur studijavo filo
logiją ir literatūrą Lvovo ir 
Vienos universitetuose. 1908 
m. baigė Lvovo universitetą, 
gaudamas filosofijos daktaro 
laipsnį. Parašė disertaciją apie 
indoeuropiečių protėvynę ir 
kilmę ir išlaikė valstybinius 
egzaminus, gaudamas aukso

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

1920 m. buvo literatūros mo
kytoju Baku realinėje gimna
zijoje. Lietuvai lapus nepri- 

| klausomai, 1919 m. buvo pas
kirtas Lietuvos konsulu Azcr- 
bcidžano respublikai. 1940 m. 
grįžęs į Lietuvą dirbo knygų 
leidimo komisijoje prie švieti
mo ministerijos. 1922 m. įsi
kūrus Lietuvos unfivertsiteluji

sto Pr. Šulaičio- paskirtas M. 
Šumauskas, o D. R. direkto
rium — VI. Lukoševičius.

KAUNAS. — Ministro pirmi
ninko pavaduotojas ir užsienių 
reikalų ministras prof. Krėvė- 
Mickevičius yra gimęs 1882 m. 
spalių 17 d. Subartonių kaime, 
Merkinės parap., Alytaus aps-

rium bei Politinio Dep-to di- .krity, ūkininko šeimoje. Pasi- 
rektorium Pijus Glovackas, mokęs Merkinės pradžios mo- 
Pakeisti Kauno, Alytaus, Ra- kykloje ir privačiai pasinio-' 
seinių, Kėdainių ir Mažeikių šęs Vilniuje, išlaikė 4 gimnazi- 

■ burmistrai. Kauno burmistru Jos klasių egzaminus Petrapi- 
vietoj A. Merkiu paskirtas Dr. 
A. Garmus, viceburmistru vic-

slavų literatūros katedrai. Pro
fesoriaudamas buvo 11 metų 
universiteto humanitariniu 
mokslų fakulteto dekanu. —- 
Vincas Krėve-Mickevičius yra 
vienas didžiausių musų rašy
tojų. Literatūrinį darbą yra 
pradėjęs dirbti dar studentau
damas. Pirmieji jo lietuviški 
kuriniai buvo išspausdinti 1906 
metatis “Gilšė” ir “Bobulės 
vargai”. 1920-24 m. redagavo 
mėnesinį žurnalą “Skaitymus” 
nuo 1923 metų ‘Tauta ir žo
dis”. Bendradarbiavo visoje 
eilėje kitų mokslo ir literatū
ros žurnalų. Jo raštų išleista 
per 10 tomų.

lyje ir, 1904 m. prie Kazaniąus 
gimnazijos išlaikęs egzaminus 
iš gimnazijos kurso ir gavęs

Vabalevičius. —- ^įleisti Kau
no, Šiaulių, Maijijafnpolės, Pa
nevėžio, Telšių ir Ukmergės 
sunk, darbų kalėjimų, Vil
niaus moterų ir Vilniaus sunk, 
darbų kalėjimų, Jurdaičių ir 
Kalnaberžės' auklėjimo įstaigų 
kapelionai..— Pakeisti Uk
mergės, Zarasų, Biržų, Aly
taus,- Utenos, šiąulių, Vilkaviš
kio, Kauno, Telšių, Trakų ir 
Kretingos apskričių viršinin
kai. — Nauju Policijos depar- •' 
tamento direktorium paskirtas i 
Viktoras Bručkus. |<

Nauju Žemes Ūkio vicemi-^ 
nistru vieton atleisto Skaisgi
rio paskirtas inž. P. Šklėrius.

Resp. Prezidento aklais pas
kirti: generolas Vladas Kar
velis—!!■ pėstininkų divizijos 
vadu, gen. št- pulk. Stasys Zas- 
kevičius—III pėst. div. vadu;

skas—kariuomenės štabo vir
šininko padėjėju. Atleisti iš 
užimamų vietų ir, jiems pra
šant, paleisti iš tikrosios karo 
tarnybos į atsargą: II pešt, 
div. vadas div. gen. Mikas Rė
klaitis, kavalerijos viršininkas- 
brig. gen. Kazys Tallat-KelpšaJ 
karo technikos viršininkas 
brig. gen. Klemensas Popeliuč- 
ka, karo sanitarijos virš. brig. 
gen. Vladas Nagius-Nagevi- 
čius, kariuomenės teismo pir
mininkas brig. Vladas Mieže
lis, kar. teismo prokuroras 
brig. gen. Emilis Vimeris ir 
eilė kitų aukštesnių karininkų.

Respublikos Prezidento aktu 
Kauno komendantas pulk. Jur
gis Bobelis atleistas iš užima
mos vietos. — Nauju Darbo 
Rūmų pirmininku vieton atlei-

mų malonumai yra rezervuoti 
žemiausių instinktų luomams 
ir vaikams, o iš gyvulių šu
nims. Tiesa, kartais pakeltų 
valandų metu visi žmonės ima 
garsiai šaukti. Bet tai jau dėl 
kilos priežasties; Tokiu metu 
žmogaus organizmas iš liaukų 
gauna padidintą porciją adre
nalino, kuris stumia jį į žygį. 
Susilaikydamas nuo jo, jis 
šauksmais tartum išleidžia su
sikrovusius vidury garsus. To
kiu metu žmogaus organizmas 
iš tikrųjų prašosi bėgti ar, dar 
geriau, kautis. Biogenas

Skelbimai Naujienose 
luoda naudų dėlto,

■ I načios Naujienos
npudinp’os

RADIO
PATARNAVIMAS

Taisome Radiis. Dėl greito patar- 
nav’mo šaukit

Tel. YARDS 2793.
T n ėdi n imas garantuotas.
3562 SO. HALSTED ST.

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Plr ■nertini a Pnlnlavtpnma Pat n rn n vi m a a 

V.>n Mnfnr->t  ••■impu — Sulrtvf <»vq
Motorui—Eli'ktrfn’al Motorai. Variniam! Rra- 
t»”mntHo*e—Rnl'Atnfae—Btitalu v vieloto*.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARITINA PASKOLAS — PYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PRISTATOM
Skiibtta Pafarnavlma-t-r -Dlenn— Nokti

SUPERTOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASII AVĖ.
Tel. CAI.ITMKT Mf»2

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkravistom forniČius. pianus ir 
visokius rakandus hni 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
Šaukit Tel. VICTORY 0066

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

Duodam Paskolas ant

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

| FeDERALŠAVINGS CermakRd
AND LOAN ASSOCIATION tttaf rmrAfin GillGAuU, 1LL.Of CHICAGO

f

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

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

Raštinfi atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

Raštinėje per 
A RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted Si

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

pataisymui ir statymui naujų namų

MOKAME įtz%
Dividendų už padėtus pinigus X**

Spausdinam

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

TAVERNŲ ir namų savi
ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

SAPNAVAI?

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

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

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai praiond 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILU
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Užsakyme kaina:
Chicagoj e—paštu

Metams _____ __________
Pusei metų 
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija
Savaitei -------- -- ------------
Mėnesiui ......  —

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

Metams ................
Pusei metų — 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..E..............................$8.00
Pusei metų ____________ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
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3
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75

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

$5.00
2.75 
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Naujienos eina kasdien, išskr- 
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

,Ir reikia manyti, jog Washingtono vyriausybė yra 
tinkamai painformuota apie tai, kas dedasi Pabaltijo 
valstybėse. Ji ten turi savo atstovus, kurie su atsidėjimu 
seka visus įvykius. Taigi Washingtonas tikrai žino, kas 
įvyko ir vyksta Lietuvoje ir kitose Pabaltijo valstybėse.

. Lietuvos valdžia Amerikoje turėjo aukso rezervą ir 
kitokiu turto už $270,000. Visa tai dabar liko “užšaldyta”, 
atseit, naujoji vyriausybė negalės to turto okupantams 
pervesti.

Lyginai taip pat Jungtinės Valstijos pasielgė su Če
koslovakijoj, Lenkijos, Norvegijos, Danijos, Olandijos ir 
Belgijos aukso rezervais bei kitokiu turtu, kai tuos kraš
tus Hitleris okupavo. Dabar, kaip matote, prie okupuotų 
valstybių liko priskaitytos Latvija, Estija ir Lietuva.

Taip, tos valstybės ne tik faktiškai, bet ir oficialiai 
neteko nepriklausomybės.

SKIRTINGI KELIAI

Paleckis esąs komunistų partijos narys
Rytoj mes pradėsime spausdinti labai įdomų pasi

kalbėjimą apie tai, “Kaip Lietuva savo nepriklausomybę 
prarado”. > ,1 i

Dalykas tokis, kad vos tik šiomis dienomis iš Lietu
vos atvyko vienas įžymus asmuo, kuris sutiko musų ko
respondentui papasakoti apie tai, kas įvyko Lietuvoje. 
Tas asmuo buvo Lietuvoje dar tuo laiku, kai liko įvykdy
ta raudonosios armijos okupacija.

Kai Kauno gatvėmis praėjo keletas šimtų įvairaus 
didumo tankų, tai gatvių grindinys buvo; panašus į ari
mą, sako atvykęs iš Lietuvos svečias. Net stulpai vieto
mis buvo išvartyti.

Iš to nepaprastai įdomaus pasikalbėjimo jus patir
site, kaip Smetona pabėgo į Vokietiją. Patirsite, kad dar 
prieš raudonosios armijos okupaciją buvo rengiamas są; 
mokslą^ Smetonos režimui nuversti.

Tačiau vienas įdomiausių. dalykų, kurį pranešė at
vykęs svečias, gal yra tas, kad dabartiniu laiku Lietuvos 
prezidento pareigas einąs Justas Paleckis jau nuo kurio 
laiko priklausąs komunistų partijai. Štai ką apie tai sako 
svečias:

“Tik dabar paaiškėjo, kad, pavyzdžiui, Justas 
Paleckis jau kuris laikas buvo komunistų partijos 
narys. Toks Liudas Gira, kadaise buvęs Lietuvos 
žvalgybos viršininkas, peovekų, komunistų ir, kitų 
Lietuvos nepriklausomybės priešų kovotojas, sako
ma, taip pat buvęs komunistų partijos narys. Jo sū
nūs, Vytautas Sirijus Gira, taip pat jau kuris laikas, 
kaip komunistų partijoje*, Dabar Liudas Gira — Lie
tuvos švietimcTviceministeris. Matote, laikai keičia
si, o su jais keičiasi ir žmonės. Nesistebėkite, jeigu' 
pusė tautininkų sąjungos narių, didesne pusė jau
nalietuvių vieną gražią dieną įstos i Lietuvos komu
nistų partiją ir, vietoje žalios spalvos, pasipuoš rau
donomis kepuraitėmis... Žmogus yra silpnas padaras. 
Ypač tuo atveju, kai jo pilvas jaučia alkį... Budinga 
dar ir tai, kad prieš mano išvykimą ties Vokietijos 
konsulatu Kaune pakaitomis dežuravo jaunasis Gira 
ir Petras Cvirka. Visiems saugumo departamento 
valdininkams išbėgus į Vokietiją, OGPU pareigas 
tenka eiti rašytojams...”
Kaip kai kurie moka greit prisitaikyti naujoms ap

linkybėms, liudija svečio pasakojimas apie p. Gricių, štai 
ką apie jį sako svečias:

“Pavyzdžiui, tą dieną prieš rusų kariuomenės 
atvykimą, žmonės matė Laisvės Alėja einančius ir 
draugiškai kalbančius Justą Paleckį ir Lietuvos Ai
do viceredaktorių Augustą Gricių, prieš keletą me
tų važinėjusį po Amerikos lietuvių kolonijas. Galite 
lengvai įsivaizduoti, kad Griciaus padėtis nepasi
keis...”

FRANCUOS LIKIMAS paskutinių įvykių padaras. Kai 
Franci ja liko paklupdyta, tai iš

Į Jungtines Valstijas atvyko desperacijos buvo sudaryta su- 
H. Bernstein, išgarsėjęs francu- 
zų dramaturgas, kuris privers
tas buvo bėgti iš savo tėvynės. 
Pasikalbėjime su laikraštinin
kais jis' pareiškė:

“Visos viltys, kad francu- 
zai susilauks iš vokiečių mie- 
laširdingos taikos, yra bergž
džios. Nugalėtojas pasirūpins 
visiškai Franci jų pavergti. 
Jai dabar liko įteikta sųskai- 
ta, kurių ji turės padengti. 
Prie to privedė kelių metų 
išdavystė ir demoralizacija’.
Bernstein mano, jog ne ge

resnio likimo susilauks Sovietų 
Sųjunga bei Italija. Pastaroji 
pasiliksianti Hitlerio sųjungE 
ninkė, bet vokiečiai jų išnaudos 
lyginai tokiu pat budu, kaip ir 
rusus. Hitleris neatsisakė nuo 
savo plano pasigrobti Ukrainą. 
Ji jam yra reikalinga, ir jis jų 
pasiims, jei tik galės Angliju

senėj usio maršalo vyriausybė, 
kuri turėjo suvaidinti tokį 
vaidmenį, kokį Vokietijoje 
vaidino Hindcnburgas.

Tačiau faktai rodo, jog
pereitų metų gale buvo iškelta 

kad tam tikri elemen- 
sųmokslų nuversti Da
liau jos vyriausybės su- 
pavesti maršalui Pe-

su-

jau

Tai tokie dalykai dedasi Lietuvoje.
Rytoj jus turėsite progos patirti daug įdomių daly

kų apie paskutinius įvykius Lietuvoje. Tai bus žinios iš 
pirmų rankų, nes tas žinias suteikęs asmuo, kaip jau mi
nėjome, tik šiomis dienomis iš Lietuvos į Ameriką atvyko.

Dėl Pabaltijo valstybių okupavimo
Komunaciai visa gerkle rėkė, kad raudonoji armija 

įžygiavo i Pabaltijo valstybes labai “draugiškais” tiks
lais: apsaugoti tų valstybių nepriklausomybę. Girdi, kal
bėti apie tų valstybių okupavimą galį tik smetonininkai 
ir demokratijos priešai.

Tačiau, kaip sakoma, melas turi trumpas kojas: 
anksčiau ar vėliau jis suklumpa ir tiesa prasimuša į vir- 
Šų. •: ! >|i TiiiiiliSMilt!

Taip atsitiko ir su komunacių melais, kurių pagalba 
jie stengėsi paslėpti tikruosius Maskvos tikslus Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu.

Štai iš Washingtono ateina žinia, kad Jungtinių Val
stijų vyriausybė “užšaldė” Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aukso rezervus bei kitokį turtą, kad visa tai nepatektų 
į Maskvos rankas.

Tai reiškia, jog Jungtinės Valstijos nebelaiko Pabal
tijo valstybes nepriklausomomis. Jos žiuri į tas valstybės 
kaipo į Maskvos okupuotas teritorijas.

“Draugę su žiauria laika”, 
,sakQ(,Bęri^ęįp> “Frakcijai li
ko antmestas , totalinis reži
mas. Ji dabar priversta bus 
be jokio pasipriešinimo pil
dyti Hitlerio valių. Vokiečių 
kumšties sunkuma labiausiai

(Iš Lietuvos) i
Vienas Lietuvos kariuome

nės pulkininkas mali pasakojo: 
—žinai, šiomis dienomis su

siėjau Vilniuje savo senų pažįs
tamų. Universitete kartu viena
me suole sėdėjome. O karo me
tu taip pasitaikė, kad viename 
ir tame pačiame raitelių pulke 
tarnavova ir kariavova. Buvo- 
va policijoje, o vėliau vakarų 
fronte, tai yra kaip tik Vilniaus 
rajone. Kartu svajojova, kada 
vokiečius išmušim ir į Vilnių 
iškilmingai įeisiva. Deja, virto 
viskas kitaip. Karas užsibaigė, 
nors ir kelis kartus aš ir jis 
buvova sužeisti, bet pasveikom 
ir sveiki grįžome namo: aš į 
Lietuvų, jis į Lenkiją. Nors ir 
tasai mano pažįstamasis buvo 
kilęs iš Vilniaus krašto, bet
pamilo lenkams tarnauti. Ir vėl' 
taip susidėjo aplinkybės, kad 
ir vėliau abudu mudu raitelių 
pulke tarnavom, tik jis. Lenki
joje, o aš Lietuvoje. Ir dar kas 
įdomiau, kad priešingose ka
riuomenėse lies širvintais mū
šiuose dalyvavom, vadinasi, kai 
tikri priešai! Lietuvių kariuo
menė tuomet lenkus ties šir
vintais gerokai supliekė ir ma
no pažįstamasis, kurį laikų dar 
lenkų kariuomenėje tarnavęs

ir 400,000 Francijos žydų.
“Franci j a dabar yra nelai

minga, sutriuškinta šalis. Jų 
sutriuškino išoriniai ir viduji
niai priešai, penktoji kolona, 
kuriai priklatišė tam tikra 
buržuazijos dalis. Tas ele
mentas veikė grynai asmeni
niais sumetimais: jis tikėjo
si, kad, Hitleriui laimėjus, ka
pitalistams bus geriau. Penk- 

/fai kolonai priklausė ir ko
munistai, kurie aklai pildė 
Maskvos įsakymus. Tas gru
pes suvienijo demokratijos 
neapykanta. Ir jos kartu dir
bo, kad galėtų demokratijų 
sunaikinti.”
Bernstein tiki,, kad Anglija 

atsilaikys. Jis sako, jog kalti
nimai, kad Anglija savo paža
dų neišpildė, yra be pagrindo. 
Iš pat pradžių anglai stoję už 
karo suintensyvinimų, bet tam 
pasipriešinę Daladier ir karo 
vadas Gamelin.

Francijos susmukimas jau 
prasidėjęs prieš kelis metus. Ji 
dvasiniai buvusi palaužta. Pas 
jų nebuvo pasiryžimo ir reikia
mos valios kovoti. Daladier 
buvęs teisingas žmogus, bet la
bai menkas politikas. O karo 
vadas Gamelin buvęs daugiau 
politikierius, negu generolas.

Penktosios kolonos veikla, 
kurį privedė Franci jų prie pa
sidavimo Hitleriui, kada nors 
bus tinkamai aprašyta ir įver
tinta. Apie tų veiklų Bernstein 
sako

“Aš niekuomet negalėjau į- 
sivaizduoti, kad taip atvirai, 
taip šlykščiai ir taip ciniškai 
galima savo kraštų išduoti.”

tai daro 
ladier, o 
darymą 
tain.

Kalbamą sąmokslą išaiškino 
parlamento atstovas de Keril- 
lis, kuris prieš kiek laiko atvy
ko į Kanadą. Savo redaguoja
mame laikraštyje gruodžio 22 
d. 1939 m. jis rašė:

“Sąmokslininkai yra pasi
ryžę prikalbinti maršalą Pe- 
tain, kad jis sudarytų, tauti
nio vieningumo vyriausybę, į 
kurią įeitų labiausiai žinomi 
def i tįstai. Sąmokslininkų ma
nymu, senas maršalas nesu- 
žiniai ' šūvaidins vaidmenį 
Hindenburgo, kuris atidarė 
kelią Hitleriui, kai susidarė 
despera/tiška būklė. Įeidamas 
į vyridusybę; jis galėtų leng
vai palaužti kariškių pasi-’ 
priešinimą”.
Vadinasi, jau pernai sąmoks

lininkai planavo suduoti mirti
ną smūgį Francijos demokra
tijai. Jie bandė padaryti savo 
rųšies pučą ir įsteigti diktato
rišką valdžią, kuri, žinoma, su 
Hitleriu butų padariusi “gar
bingą taiką”.

ALGOS IR GYVENIMO 
LYGIS

SĄMOKSLAS V

Paprastai manoma, jog mar
šalo Petaino vyriausybe —' tai

jus, jos likimų, bet ne... jiems 
rupi svetima! Juk ir mano gi
minės, mano šeima, vaikai ta 
pikta dvasia pagauti. Namuose 
aš nesusikalbu. Jie mano abe
jonių nesupranta. Vaikai nesu
kalbami, jie nenori suprasti lie
tuvių tautos troškimų. Istorija 
jau pasukusi kitais keliais, o 
mes štai trypiame i venoj e vie
toje. Lietuvių tauta kuria, dir
ba, o įneš ginčijamės!. Pone 
pulkininke, mano jaunystės 
drauge, sakau nuoširdžiai ir 
atvirai — vienišas likau ir ma
no įkyri palydovė mintis — kas 
aš? Taip , štai senatvės sulau
kęs supratau, kad mano gyve
nimas kitais keliais pasuktas 
neturėjo būti. Betį jau vėlu.

Vistaspats.

nes 
su-

du

Žinomas ekonomistas Leo- 
nard P. Ayres apskaičiuoja, jog, 
bendrai imant, 1914 m. Ameri
kos pramonės darbininkas už
dirbo maždaug du kartus ma
žiau, negu dabar. F aktiškai 
šiandien per valandų darbinin
kas uždirba tris kartus tiek, 
kaip 1914 m. Tačiau uždarbis 
tėra tik du kartus didesnis, 
darbo valandos, liko žymiai 
trumpitos.

Jeigu uždarbis padidėjo
kartus, tai toks pat santykis tu
rėtų būti ir tarp gyvenimo ly
gių. Vadinasi, šių dienų darbi
ninkas turėtų du kartus geriau 
gyventi. Bet iš tiesų taip nėra. 
Dalykas tokis, kad šių dienų 
darbininko uždirbamas doleris 
nėra tiek pajėgus, kaip buvo 
1914 m. Kitais žodžiais sakant, 
šiandien už dolerį negalima nu
pirkti tokį kiekį įvairių gyveni
mo reikmenų, kaip prieš 26 me
tus. Vienok, nežiūrint to, darbi
ninko gyvenimo lygis Šiandien 
pakilo maždaug apie 
karto.

Kalbėdamas apie 
ateitį, Ayres nurodė,
kas priklausys nuo dabartinio 
karo. Ta ateitis yra labai susi
jusi su tuo, kas karų laimės. 
Viena tik aišku, jog Hitlerio 
laimėjimas butų visais atžvil
giais žalingas Amerikos ekono
miniam gyvenimui.

ninkas jau Vilniuje apsigyveno 
ir štai veik po 20 metų vėl 
mudu mokslo draugai Vilniuje 
susilikova. Tai buvo įdomus 
susitikimas! Pamatęs mane, 
nuoširdžiai nudžiugo ir... svei
kino Lietuvą Vilnių atgavus!

Aš nustebau ir paabejojau 
jo nuoširdumu.

—Juk tik pažiūrėk tu į mane, 
į mano veidų, į mano veido 
bruožus; sakyk koksai aš len
kas? Po velnių! Tai buvo skau
di gyvenime klaida, klaida, ku
rios jau neatitaisysi! Sakyk, ar 
aš kaltas, jei mano tėvai, tėvų 
tėvai pamiršo savo kalbų, savo 
krašto žmones, pasidavė lenkų 
kultūros įtakai ir štai aš len
kiškai kalbu, o lietuviškai vos 
keletas žodžių moku. Tai buvo 
klaida, tai buvo skaudi klaida, 
ir štai • mudviem, jaunystės 
draugam, net teko vienas prieš 
kitų kariauti, muštis ir štai da
bar čia Vilniuje susieinami 
Pikta ir skaudu man visa tai 
prisiminti. Kiek pergyventa! 
Kiek kartų aš savęs esu klau
sęs, ar aš lenkas? Suprasiu juk 
Lietuvos istorinėje žemėje esu 
gimęs, tarp Lietuvos žmonių 
gyvenęs, jų troškimų nesupra
tęs, paneigęs, jų reikalus lyg 
koks išdavikas prieš savo kraš
to žmones kariavau! Et, nesu
prasi manęs! Nepatikėsi, bet 
kaip stojau į pirmų mūšį su 
lietuviais, graudžiai apsiver
kiau! Kai pamačiau, pirmus lie
tuvių karius sužeistus, šėlusiai 
nusiminiau ir savęs klausiau, 
kų aš darau? Kuriais keliais 
pasukau? Bet pareiga. Kariška 
pareiga! Vėliau neiškenčiau, 
mečiau kariuomenės tarnybų. 
Studijavau istorijų, Lietuvos 
įstorijų. Kokia didžiule, garbin
ga praeitis! Kiek ištvermingai 
kentėth^ir vistik kietu užsispy
rimu lietuvių tauta savo atsie
kė! Suprantu jūsų visų džiaug
smų! O kas aš? Lenkijos vals- 

žuvo, tegu laikinai, bet 
Lietuva gyvuoja! O aš 

ją, prieš savo žmonių

pusantro

Amerikos 
jog daug

Garsinkitės “N-nose”

štai 
prieš 
kraštų buvau kardų pakėlęs!

• Ar suprasi mane, pone pul
kininke, kokiomis akimis aš 
Į Tamstų turiu dabar žiūrėti? 
O juk abudu ne tik mokslo, bet 
buvę net kui*į laikų kardo drau
gai! Kam aš dabar, kas aš? Ar 
gali manim Lietuva pasitikėti? 
Štai dar ir dabar mano kultū
ros žmonės,' lenkai, Lietuvai 
kliudo. Ir dabar dar jie Vil
niaus klausimų bendrai Lietu
vos laiko neišrištu. Svajoja 
apie unijų, federacijų! Lovys 
sudužo, jovalo nėra, o svajoja 
ką ėsių, mišių! Skaudu! Gal
votų tik apie savo tautos reika*

ĮVAIRENYBES
Kai žmones velnią 

pamatė
Daug dar musų kaimuose 

yra žmonių, kurie vakarais su
sirinkę vienon krūvon, į trio- 
bas, kalbasi apie velnius, vai
duoklius, raganas ir visokias 
kitokias šmėklas. Bet jau ne su 
baime, o su pajuoka ir pasity
čiojimu. šiandienų velnių nie
kas jau nebijo ir jų buvimu 
niekas neliki. Bet visai kitaip 
butą senesniais laikais. Pav., 
vienų vasarų Vaitkus Jonas, 
dabar jau 85 m. senelis, Radvi- 

I liškio km., Čekiškės valse., 
prie pat vieškelio statė gyv. 
namų. Su Vaitkum dirbo dar 
ir kitas darbininkas. Vienų la
bai šiltų dienų,, abu darbinin
kai daugiau dairėsi į šalis, ne
gu dirbo. Taip besidairydami, 
pamatė vieškeliu atvažiuojant 
gražiai pasipuošusį ponaitį, ap
sižergusį labai keistų, dviem 
ratais padarų. Kada šis ponai
tis privažiavo arčiau ir kada 
ponaičio apsižergtasis padaras 
nuo šviečiančios saulės spin
dulių pradėjo labai žibėti, abu 
darbininkai skubiai nutarę, 
kad čia atvažiuoja ne kas ki
tas, kaip tik velnias pasivertęs 
žmogumi, labai išsigando, nu
krito nuo statomo namo že-_ 
mėn, prisiglaudė prie žemės 
ir gulėdami laukė, kada tas 
“velnias” privažiavęs arčfiau, 
parodys savo galybę. Jiems ro
dėsi, kad tuč tuojau apie juos 
pradės dvokti pragaro smala, 
pradės žybčioti žaibai, sugriaus 
perkūnas, pradės degti žemė ir 
t. t. Bet pagulėję kelioliką mi
nučių ir nieko baisaus nesulau
kę, atsikėlė ir pradėjo dairytis, 
bet “velnias” jau buvo nuvažia
vęs vieškeliu gana toli. Vaitkus 
daugiau prie namo statymo ne
dirbo, nes nuo išgųsčio susirgo. 
Sutino viena koja ir nuo išgųs
čio prisimetė rožės liga nuo ko 
ilgai gydėsi.

Vienų kartų Čekiškės valse. 
Šlapučių km. atėjo kažkoks 
žmogus ir atsinešė gražių, su 
viršuje pritaisyta didele dūda 
dėžę. Šis žmogus įeidavo į

puolė žmogų, sudaužė dėžę ir 
“velnią” patys ‘‘paleido”. Bet 
vėliau, šitoks “velnių” pasitar- 
navimas šlaputiškiams į gerą 
neišėjo. O šiandieną juk gra- 
mafono muzikos kiekvienas be 
jokios baimės maloniai klauso
mės.

Vieną vasaros šventadienį, 
pasklido po Čekiškę kalbos, 
kad tą dieną, pavakare, va
žiuos per miestelį kažkokios 
mašinos be arklių, šioms kal
boms žmonės patikėjo ir nors 
jau buvo po pamaldų, bet nie
kas namon neėjo, o laukė pa
sirodant šių nepatikėtinų ste
buklų. Ir tikrai. Visi pama
tė, kai lygiu vieškeliu dvi juo
dos mašinos artinosi miestelio 
link. Kada atvažiavo į mies
telį, visi skubinosi bėgli į vi
durį gatvės, kad geriau į ma
šinas įsižiūrėtų, bet atsirado 
ir tokių, kurie nubėgo gerokai 
į šalį, suklaupė ant žemės ir 
balsu meldėsi, dėkavodami 
Dievui, kad Dievas pasigailė
jęs žmonių ir vieton gąsdinęs 
žmones perkūnais, metęs į 
žmonių triobas žaibus ir viso
kias žmonėms nelaimes daręs, 
įsakęs velniams dirbti naudin
gą darbą, pavaduojant arklius. 
Ir kartu labai stbėjusi mašino
se važiuojančių žmonių drą-

prie dėžės pritaisytų rankenė
lę ir iš dėžės per dūdų pradė
davo veržtis graži muzika ar
ba lietuviškos dainos garsai. 
Už šitokį darbų Šis žmogus 
prašydavo iš žmonių mažo at
lyginimo. Bet neilgai šiam 
žmogui teko šlaputiškius link
sminti savo gražia muzika. Su
bėgo kaimo moterys ir kai ku
rie vyrai ir įsakė žmogui tuč 
tuoj aus iš dėžės paleisti “vel
nių”, kuris galįs už jo kankini
mų užtraukti visam kaimui ko
kių nors skaudžių nelaimę. Ka
da žmogus geruoju šio įsaky
mo nepaklausė ir mėgino aiš
kintis, kad čia jokio “velnio” 
uždaryto dėžėj nėra, los pa
čios moterys ir vyrai paėmę 
kas kačergų, kas kočėlų, api

kiamose mašinose važiuoti, nes 
esą, jeigu šie velniai dabar ko 
nors užpyktų, tai visai lengvai 
galėtų sudaužyti mašinas ir už
mušti ten sėdinčius žmones.

Šiandieną juk kiekvienas ne 
su baime, bet su didžiausiu 
malonumu automobiliais va
žiuoja.

J. A udrovaikis-Kashjtis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sovietai nesitenkina 

Besarabija ir Bu- 
v kovina

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 15 d. — Iš patikimų šal
tinių teko patirti, jog sovie
tiškos diktatūros atstovai tę
sia derybas su rumunų vyriau
sybės atstovais ir jokiu budu 
negali sutarti dėl keletos punk
tų. Toks sovietų atstovų elge
sys leidžia, manyti, jog sovie
tai nesitenkins vien Besarab - 
ja ir šiaurės Bukovina. Rumu
nų generolas Aldea, kuris bu
vo nuvykęs į Odesą tartis su 
sovietų karininkais dėl tekniš- 
ko Besarabijos perleidimo, ne
galėjo galut nai visko sutarti 
ir buvo priverstas važiuoti į 
Maskvą. Kremliuje jam buvo 
pastatyti nauji reikalavimai. 
Kaip ten bebūtų rumunai vis 
dėlto tikisi, kad sovietų reika
lavimai nebus toki dideli, jog 
su jais tektų nutraukti visus 
santykius.

Išmestos vokiečių 
misijos

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 15 d. — Prieš ilgus me
lus Argentinos kariuomenėj bu
vo keletas aukštesnių vokiečių 
kariuomenės karininkų, kurių 
tikslas buvo instruktuoti Ar
gentinos kariuomenę. Argenti
nos vyriausybe pranešė, jeg ji 
skaitanti vokiškų karininkų 
mis jas baigias ir nemananti 
atnaujinti sutarčių kitiems me
tams. Vyriausybė padarė šį nu
tarimą dėl kasdien augančio 
nepasitenkinimo vokiečiais.

Pasimatykit Su 
Olandijos Konsulu

Jei žadate rašyti laišką i 
Olandiją, tai pirmiausiai suri- 
žinokite su Olandijos konsulu 
Chicagoj. Jo raštinė randasi 
adresu 318 North Michigan 
avenuc.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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V iengungių Kaimas “ELTOS” PRANEŠIMAI IŠ LIETUVOS
Moterų pagrobimas ir moterų pirkimas dabartinėje Eu

ropoje.—Gera moteris Makedonijoje kainuoja 15,090 
dinarų.-^-Moterų pagrobimas “taupumo sumetimais”.

Taip kaip New Yorkas pasi
žymi savo laisvės statula, Pary
žius savo Eifelio bokštu, taip 
mažasis pietų Serbijos kaimas 
Letnica pasižymi savo nepapra
stai dideliu viengungių skaičiu
mi. Jis yra \oje Jugoslavijos 
dalyje, kuri kadaise buvo vadi
nama Makedonija ir kur serbai 
jau dvidešimts metų deda pa
stangų įskiepyti laukiniams Ma
kedonijos kalnų sūnums bent 
kiek civilizacijos. Dar iki musų 
šimtmečio pradžios čia viešpa
tavo turkai, jų pėdsakai randa
mi dar gyventojų rūbuose ir 
papročiuose. Čia teberandamas 
tas ųrientas, kurį Kcmalis Ata- 
turkas panaikino jjpčioje Turki- 

ne tik liekni 
minaretų

ro kastos, klubo ar draugijos 
tokių vyrų, kurie atsižadėję ve
sti. Priešingai, juos labai sle
gia tai, kad jie neturi žmonų, 
nes tame krašte laikoma tiesiog 
gėda būti nevedusiu. Pažiurėjus 
į šiuos gražiai išaugusius, daž
nai tiesiog kilnių veido bruožų 
vyrus, nenoromis kyla klausi
mas: dėl ko beveik pusė jų ne
susiranda žmonų?

Vienas jų, vardu Suljo, susi
mąstęs kramto savo darbo “si- 
garetę”, paskui paima ją savo 
rudai nudegusiais pirštais, nu- 
sispiauna ir paklausia:

—Kaip gi aš gausiu žmoną, 
jei aš neturiu pinigų?

Moters kaina.joje, čia užs 
į dangų besistiep.ą 
bokštai, bet taip pat ir feradši- 
ja — moterų veido šydai. Ke
lias į Letnicos kaimą yra Šim
kus. Jis eina per laukus, ku
rduose prieš 503 metų turkai 
nugalėjo seibų kariuomenę ir 
kur buvo sutriuškinta serbu 
karališkoji valstybė, toliau į 
kalnus. Iš čia netoli Albanija, ir 
dėl to vis dažniau sutinkami 
arnautai, tos savotiškos žmonių 
rasės atstovai, kurie sudaro al
banų gyventojus. Juos galima 
pažinti iš baitų vclt.nių fcskų, 
kurios dengia jų tamsius pa
kaušius.

kybo skudurais 
Tačiau jo eisena 
valdoviški ir ele- 

tetruksta gero

Viengungiai per prievartą.

Letnicos viengungiai nesuda-

MADOS

Jo išvaizda aiškiai parodo, 
kad jis labai neturtingas. Jo 
siauros baltos veltinės piemenų 
kelnės, išpuoštos, o jo švarkas 
pilna prasme 
nuo jo pečių, 
ir judčsiai — 
gaidiški. Jam
kostiumo, ir jis atrodytų kaip 
lordas.

—Net paprasta moteris,—tę
sia jis toliau, — kainuoja 3,000 
dinarų. O jei norėčiau geresnės, 
tai kaina gali siekti 15,000 di
narų. Tačiau, žinoma, biznieriš
kai priduria jis, jei turėsiu žmo
ną, kuri pagimdys man daug 
dukterų, tai aš tuojau pat ga
liu jas gerai parduoti ir pasida
ryti turtingu žmogumi...

Sūnus nepageidaujami.

Tdl skamba absurdiškai 
čiau daugelyje vietų duktė
tinama daugiau nei sūnūs. Duk-

ta-
ver-

kai ji vos lopšį perauga, arba 
galima išsiderėti už ją jnažą į- 
mokėjimą avansu, išsiunčiami 
tarpininkai, kurie labai giria 
jauną mergaitę ir vėliau prade
da derėtis. Tuo tarpu sūnūs su
daro tik išlaidas. Tačiau butų 
kiaid.nga manyti, kad tame 
krašte moters padėtis pavydėti
na. Moteris ten yra tik pirkinio 
arba pardavimo objektas ir vi
suomet turi nusilenkti vyrų va
liai, — pradžioje tėvo, vėliau 
vyro.

—O ką tu veiksi, — klausia
me mes toliau Suljo, — žmo
nos neturėdamas?
i —Aš gal būt eisiu į miestą, į 

Skoplje arba Bitlj, ir ten valy
siu balus arba nešiosiu, malkas

nigų. Gal būt, senasis Hizfi leis 
man tol dirbti jo namuose, kol 
užsitarnausiu vieną jo dukte
rų...

Meilės galia.
Tokion nelaimėn yra patekę 

beveik visi Letnicos vyrai, ir 
dėl to jie neturi žmonų.

No. 4476 — Bliuzą ir sijonas. Su- 
kirotos mieros 14, 16, 18, 
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
krutinę.

20; taip- 
colių per

Norint gauti vienąNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus, reikia adresuoti: 
Nauiįenos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, (11.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted SU Chicago, AL

Čfai įdedu 15 eentų ir praAau 

atsiųsti man pavyzd} No . 

Klaros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Mtastas ir valstija}

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
CHICAGO. — Illinois val

stijos senatorius, Scott Lu- 
cas, kalba į demokratų de
legatus laike pirmos kon
vencijos sesijos.

donijojc, tokiuose mažuose kai
muose kaip Letnica, valdinės į- 
staigos per pastaruosius dvide
šimts metų, nuo kada jie vėl

nieko padaryti.
Ypač didelio susiruipnimo ke

lia tai, kad moterų pirkimo pa
protys dažnai sukelia kraujais 
paplūdusių nusikaltimų. Žino
ma, meilė dažnai pasirodydavo 
daug stipresnė už pasipelnijimo 
norą, ir jei kuris jaunas vyras, 
kaip Suljo, įsimylėdavo kurią 
jauną mergaitę, parduosiamą 
kitam vyrui, kurio ji nemyli, — 
tada moteris būdavo pagrobia
ma. Dažniausiai, gyvybe rizi
kuodamas, jaunas vynas įsi
brauna į mylimos mergaitės na 
mus, kuriuose ji saugojama 
kaip didžiausias turtas.

Jei pagrobimas pavyksta, tai 
rezultate kyla dešimtmečiais 
trunkančios muštynės, taip pat 
ir žudynėš, nes makedoniečiuo- 
sc dar tebeviešpatauju kraujo 
kerštas. Po tokio mergaitės pa
grobimo įvyksta tikri karai tarp 
šeimų, kartais net ir tarp ištisų 
kaimų.

Moterų pagrobimas “taupumo 
t sumetimais”.

Ne visuomet ir ne visur mer
gaitės pagrobimas turi tokių 
rimtų ir žiaurių pasekmių. Kai 
kuriose krašto vietose pagrobi
mas pasidarė paprasta tuščia 
ceremonija. Mat, tikros vestu
ves pietų slavams yra labai

iai ir sunkiai kovoja prieš mo
terų pirkimą. Jau serbų laisvės 
kovotojas Karadžiordže, vėles
nės karališkos Karadžiordževi- 
čiaus dinastijos įkūrėjas, praė
jusio šimtmečio pradžioje išlei
do įstatyminius nuostatus prieš 
moterų ir jaunų mergaičių pre
kybą. Dabar jau beveik visoje 
Serbijoje šis viduramžiškas pa
protys išnaikintas, tačiau Makc-

mes dažnai trunka kelias die
nas. Visi giminės, artimieji, o 
taip pat ir tolimieji turi būti 
pakviesti; dieną ir naktį ant 
iešmų kepami riebus paršeliai 
ir avys, vynas ir degtinė teka 
iš storų statinių, o taip pat ir 
muzikantai, kurie nepaliauja
mai griežia, turi būti vaišinami 
ir gerai apmokami. Orkestras 
būna sudarytas iš 15—20 asme
nų, o kiek kiekvienas makedo- 
nietis muzikantas gali suvalgy
ti, patikės tik tas, kuris yra 
juos matęs. Tokios vestuves 
dažnai kainuoja visą vienos 
mos turtą, joms išleidžiami 
pinigai ir sunaudojami visi 
vuliai, be to, tokia šeima
prisidaro skolų, kurias vėliau 
turi daug metų mokėti. Tačiau 
jei mergaitė ‘ pagrobta”, ir t> 
vai duoda savo tylų sutikima, 
tada vestuvės švenčiamos labai

sei- 
visi
gy
dai’

KAUNAS- — Finansų minis- ninku rėžimo prislėgtos ir pa
iras ir ’laik. einąs susisiekimo niekintos tautos kultūrai pa- 
ministro pareigas inž. Ernestas kelti, moksk) ir tikrojo, o ne 
Galvanauskas gimė 1882 m. tautininkiško, meno 
Vabalninko valsč., Biržų aps- šviesti nuskurdusius 
krity, 11)02 m. baigė Mintau- miestų dirbtuves, 
jos realinę mokyklą ir, išlai
kęs konkursinius egzaminus, 
stojo į kalnų inžinierijos insti
tutą Petrapilyje. Carų vald
žios persekiojamas, turėjo iš
vykti į Suomiją, kurioje gy
vendamas, be savo specialy
bės darbų, daug rašė lietuvių 
laikraščiams ir įvairiomis sla- 
pyvardėmis rašė populiarias 
brošiūras, dažniausiai- pasira
šydamas Juodkalniečiu. Suo
mijoje prasidėjus suėmimams, 
išvyko į Belgiją, ten stojo į 
Lježo universiteto kalnų inži
nierijos ir inžinierių elektrų-
technikų skyrių, kurį baigė Kultūros Fondas nori ateiti 
1914 ui. Mokslus baigęs, kaip į pagalbą kiekvienam naudin- 
inžinierius kurį laiką dirbo gam pačios musų liaudieskul- 
Belgijoje. 1913 metų gale Ser- turos darbui. Pono Respubli

kos Prezidento pavestas, aš 
atidariau prie Lietuvos Banko 
Kaune, Valstybės Taupomųjų 
Kasų skyriuje, paprastą eina
mąją sąskaitą, vardu: Liau-' 
dies K uit liros Fondo Paprasto
ji Einamoji Sąskaita Nr. 3366.” 
Visi geros valios piliečiai, ku
rie nori paremti Liaudies Vy
riausybei ir draugo visai liau
džiai taip rupimą tautos są- 
monihimo darbą, prašomi sa
vo aukas Liaudies Kultūras 
Fondui įnešti į bet kurį Lietu
vos Banko skyrių arba bet 
kurį Valstybės Taupomųjų 
Kasų skyrių, į “Liaudies Kai- • • . 
turos Fondo paprastąją eina- Garsinkitės N-nose

šviesa nu- 
kaimus ir

švietimo,šalia suaugusių 
kuris švietimo Ministerijos jau 
pradedamas organizuoti, P. 
Respublikos Prezidentas vienu 
pirmųjų savo aktų įsteigė 
Liaudies Kultūros Fondą. Tą 
Fondą įsteigus, pildosi ilga
metė tiek musų liaudies, tiek 
iš jos išėjusios musų inteli
gentijos geriausios dalies sva
jonė. Liaudies Kultūros Fondo 
įsteigimas—tai didžiulės reik
šmės faktas, rodąs, kad Liau
dies Vyriausybė nuo žodžių 
tuoj eina prie konkrečių dar-

mąją sąskaitą Nr. 3366.” (Val
stybės Taupomųjų Kasų sky
dai yra kiekviename Lietu
vos pašte). Vyriausybė Liau
dies Kultūros Fondo organi
zavimą tuojau pradeda ir pra
neša, kad kiekvienas visuome
nės Sudėtas centas bus sunau
dotas musų tautos kultūrinės 
srities pastangoms paremti.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8216 S. Halsted S t VICtory 4965
Stogus, tinas. stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Išrišo Svarbų 
Klausimą, 
Ji P-lė Mei Mei

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

/—................................................... .
Tel. CICERO 5306C. & M. PAUGA

D1STRIBUTORS
(Y /į Parduodam geriausi ir 

stipriausi
FOX HEAD ALŲ 

VynaiJJkierial-Gėrimal 
į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd<
CICERO, ILL.

Pernai Chicagos žvėrynas 
Biookfielde iš Kinijos kalnų 
gavo pandą — mažos veislės 
mešką. Per ilgą laiką žvėryno 
viršininkai kraipė galvas ir gal
vojo, bandydam. nustatyti meš- 
kaitės lytį, šaukė konferenci- 
jon veterinarus, šaukė eksper
tus.

Vakar galiau žvėrynas pa 
slaptį išrišo. Paskelbė, kad pan
da, kuriai vardr.š buvo duotas 
!‘Mei-Mei”, yra ne ponas, bet 
panelė Mei Mei.bijos vyriausybes buvo pakvie-

sąjungą, kuri Serbijoje turėjo 
didelių koncesijų geležinke
liams statyti ir miškams eks
ploatuoti. 1914 metų karas

dc, kur jis buvo paliktas at
stovauti prancūzų bankų są
jungai. Austrams ir bulgarams 
užėmus Serbiją, su serbų ka
riuomene traukėsi per Alba
niją ir Juodkalniją, turėjo iš-

lių gyvenimą. Vėl patekęs į 
Prancūziją dirbo vienoje dide
lėje Paryžiaus bendrovėje. 
Čia būdamas, Lietuvos vyriau
sybės buvo paskirtas taikos 
konferencijoje Paryžiuje Lie
tuvos delegacijos nariu. Grį
žęs į Lietuvą,. 1919 m. sudarė 
penktąjį Lietuvos ministrų ka
binetą: buvo jo pirmininku ir 
finansų, prekjybos ir pramo
nės ministrasobei susisiekimo 
ministerijos valdytojas. E. Gal
vanauskas buvo sudaręs ir 
septintąjį, aštuntąjį bei devin
tąjį Lietuvos ministrų kabine
tus. Vėliau ilga laiką gyveno 
Klaipėdoje, kur buvo eilės 
pramonės ir prekybos, įmonių 
valdybos ar priežiūros tary
bos pirmininku, Prekybos in
stituto rektorium ir kt. Abie
jose A. Merkio vadovaujamo
se ministru tarybose buvo fi
nansų ministeriu.

KAUNAS, —v Naujajai Lie
tuvos Liaudies Vyriausybei įs
teigus seniai visuomenes lau
kiamą Liaudies Kultūros Fon
dą, Švietimo ministeris A. 
Venclova išleido į visuomenę 
atsišaukimą, kuriame, išdėstęs, 
kaip buvo suvaržytas darbo 
žmogui kultūros siekimas prie 
senojo režimo, pareiškė:

“Naujoji liaudies vyriausy
bė yra pasiryžusi įtempti vi
sas savo jėgas musų be galo 
gabios, bet ilgus metus tauti-

kukliai, slepiamos nuo viešu
mos, o pinigai pasilieka cė utė- 
se, galvijai tvartuose, vynas rū
syje ir ūkis nepraskolinamas. 
Deja, policijos raportai ir teis
mo salės kronika įrodo, kad 
mergaitės pagrobimas ne visur 
yra tokio nekalto pobūdžio.

(L.A.) Leonas Andoras

JACK S\VIFT—Don Taunts Jack

UI ITH THE
AURORA 

WRECKED BY 
TREACHERY. 
JACK MOVĖS 

TO FIND THE 
CULPRIT.
AT THE 

5AME TIME
HE LAY5 

PLANS FOR 
DUPLICATING

THE 
RUINED SHIP

•BB-

ONE VVORKMAN DISAPPEARED
DŪRINO THE CONFUSION
OF THE CRACK-UP, JACPU^^^fi^g

SE ARCH
HIS OUARTER5

Safety Dėžutės nuo S2.00 i melus.. 
Rašome Insurance Visokios Rų- 
.šies-—R. E. Patarnaujani prie pir
kinio ir pardavimo namu. Par

duodam Money Orderius.
Notarv Public—Modernas Ofisas 

SUKYS—DOODY 
ANTONISEN,’lnc.

3252 SO. HALSTED STREET 
’ Tel. CALumet 2520-1 ,

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $1?£n
Išima Už ............... * I O.OU
PRABUVIMAS CCn Hft
Ligoninėje ...............  *bū.UU
RAUDONGYSLIŲ C nr* Afi
Išėmimas ir Ligon. ’fc.O«UU
REUMATIZMAS C A f|A
Greita Pageiba ...... *L.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekz&minacija C 4 A A
ir vaistai .... .............. * I .UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1960 S. Kedrie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš - - $360,000.00
Dabar Mokame Už Pa-
dėtus Pinigus. Duodam Pasko-

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

TEDERU'.SAVINGS $
— and —.—-

LOAN ASSOCIATIONofChicago

J11STIN MACKIEVVU’H ***«*'

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

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 1141

Naujieną Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN 

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR 

VADINSIS: —

Universal Savings 
and 

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

MOKA 3 ¥2% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

By Cliff Farrell and Hal Colson
f DfeND AN EAR TO THIS, JIMMY.
>*TO JACK SWIFT: YOU WERE_ LUCKY f TODAY BŪT YOUR LUCK WONT HOLD„ 
\IN THE ANTARCTIC —50 5TAY CLEAR*

.. ............ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus

Garsinkitės “N-nose

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

■ NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,
Chicago, III.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija



6 NAUJIENOS, Chicago, III, Trečiadienis, liepos 17, 1940

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS■?

i
M
fĮ

LIETUVIAI TABAKO LAUKUOSE, JĖZAUS 
BROLIU “KRIKŠTAS”, ETC.

Žinutės iš Canados Lietuvių Gyvenimo
TILLSONBURG, Ont. — Lie

tuvių šiame krašte auginančių 
tabaką randasi jau nevisai ma
žai. Vieni augina ant Šerų (iš 
pusės), o kiti, šiaip bei taip 
prasisiekę, įsigijo savo (nuosa
vas) farmas. Lietuviai stengia
si savo darbams gauti ir darbi
ninkus lietuvius. Kuomet atei
na tabako lapų raškymas, tai 
lietuviai samdo jau nemažą

Po tų prakalbų ar pamokslo 
tariamas kunigas nusivilko sa
vo juodą žiponaitį, bruslotą, 
nusiavė batus ir kojines. Tuom 
tarpu sujudėjo ant kranto sto-j 
vintis jaunas apie 22 metų vai
kinas ir žiūrim, kad jau bren
da į vandenį tas vaikinas, o pa
skui jį ir vadinamas Jėzaus Bro
lių kunigas su neraito tom kel
nėmis. Taip ir subrido į duobę 
(ties ta vieta yra išnešta duo
bė apie 3 metrų pločio ir kokių

WINNIPEGO LIETUVIU KLUBĄ 
APLANKIUS

Viskas Lietuviška

mokama apie $3.00 už dieną, 
kaip kur ir kaip kas gauna net 
ir po $4.00 už dieną. Turi pats 
gamintis sau valgyti ir t.t., be 
to, mažai tokių vietų * išviso 
randasi. Kiek numatoma, šįmet 
bus maždaug tokios pat kainos 
kaip ir kitais metais, t. y. apie 
$3.00 į dieną kambarys ir val
gis.

Dabar pradedu reikštis kom
promisas: farmeriai, jausdami 
apkalbas, pradeda samdyti sve
timtaučius vietoj savo tautie
čio vien tik todėl, kad jau ne
įmanoma susikalbėti.

Paėmus groverių pusę, yra 
gana sunku, ypač pereitais me
tais. Kas turėjo savo farmą, 
tam buvo pusė bėdos arba išė
jo viskas į gerąją pusę. Bet kas 
augino iš pusės, tie visi be
veik sulindo į skylę iki ausų...

Pirmiaus, neturėjai darbo 
dasigavai kaip nors ant tabako 
fanuos, vienam nereikia veža 
pas kitą, kitam nereikia, tas ve
ža pas kitą, taip ir susiranda 
sau vietą ir gauna to laiko at
lyginimą. Dabar ta meilė pra
deda atšalti ir turbut bus tru
putį sunkiau susirasti sau tarp 
tabakinių darbas. Aš nuo savęs 
to nepagirčiau, t. y., tos neapy
kantos tarp groverių ir darbi- 

gėsi apšmeižti šeimininką bei ninku, neš žmogus dirbdamas 
šeimininkę už mažiausius meny sunkų darbą jaučiasi negeriau- 
kniekius. Pas viepą valgis ne-’šiai ir nešąs sunkią, darbininko- 

 

geras, kitas netesingas, trečias naštą. Aišku, išsisemia kantry- 
r bė ir vieną kitą “komplimentą” 

padovanoja.

Gal ir yra tas viskas tiesa, Gerbiamieji skaitytojai, atlei- 
bet dirbti reikia visur, ir dar skite man už šitą straipsne į, 
kaip! Jeigu katras papuola pas nes aš nerašiau kieno nors įžei- 
belgus, tas, jau žino kaip dirba dimui, nei kokiai kritikai, o tik 
kiti... Tie jau taip “j^itriksinę” t dėl gražesnio lietuvių sugyve- 
į darbą, kad jeigu kur žmogų nimo.
pastatė, tai tiek ir tiek to darbo( Jėzaus Brolių Krikštas, 
turi padaryti, o jei ne, tai tau 
maišas. Taigi, toks belgas gal Aš savo .gyvenime nesu ma- 
moka truputį daugiau, bet už tęs tokių ceremonijų, kokias 
tai jam turi ir atidirbti. Lietuj man teko matuti birželio 16 d.

viai. kiek man žinoma, to ne-'Taip pripuolamai, taip netikė-, s;.„„ .t
daro, nors ir gerai žino ir su- taL atvažiavo keletas senų ka- 
pranta. Greičiau pasakys na, tai 
kas, dėl to nenubiednėsiu.

Pirmiaus dėdavo nemaža pa
stangų, važiuodavo į miestus 
darydami po 100 m. ir daugiau, 
kad susiradus “gengę” raškyto
jų rišikų ir lapų dalytojų vien 
tik lietuvių, nes lietuviai pa
pratę dirbti sunkiai ir, reikalui 
esant, nebijo ilgesnių darbo va
landų. Tabako augintojams 
taip ir atrodydavo, ne lietuvis 
tai ir ne darbininkas. Tai pui-

Bet po kelių metų, kuomet 
tie patys žmones grįždavo pas 
tą patį augintoją vėl tam se
zoniniam ir kiek pelningesniam 
darbui, po truputėlį pradėjo iš- 
dykti. Žinoma, dauguma su
pranta ir šeimininkų padėtį ir 
užsilaiko gana rimtai, bet atsi
randa tokių, kurie tik stengiasi 
sukelti tarpe darbininkų ir 
“groverių” nesusipratimų. Sten-

spaudžia perda/ig prie darbo i

Vaikinas apsiavęs averauzė- 
mįš, apsivilkęs paprastais dar
biniais marškiniais. Kaip over- 
auzės, taip ir marškiniai, matyt, 
pirmą kartą dėvimi.

Vaikinas* sustojo viduryj tos 
duobės, veidu pasuko į sektan
tų būrį. Vanduo toje vietoje 
siekė abiem dugnines... Kunigas 
paklupdė įkišęs ranką iki pe
ties apgraibė kažką apie kojas, 
turbut patikrino, kad butų ant 
abiejų kelių atsiklaupęs, pašla
pino krutinę ir pečius, uždėjo 
ranką ant sprando ir tarė: 
“Name of father”, panardyda- 
mas į vandenį taip kad visas 
butų pasinėręs. Paskui po trum-J 
po atsikvėpimo ir vėl tokiu pat go 
pasiruošimu nardino antrą kar 
tą, sakydamas: “Name of son” 
ir po trumpos pauzosi kartojo

kad dabar 
visi turime būti lygus”. Su 

apra-l kokiu tik iš buvusių “kairių
jų”, dabar pakalbėsi, tai kiek
vienas sako: girdi “broliuk, 
užmirškime kokiais buvę — 
gvvenkime broliškai.” Tai la
bai malonus ženklas.

Tik tiek apgailestaujama, 
kad tas malonumas ne savai- 
mi išsivystė, bet tik šio nelem-

Vos 
pir- 
pri- 
‘‘ta-

sugyvenimą” 
“maloniuosius 
pagimdė.

to blogo, kad

d rinks” per-

labai įkyrėjo 
to į klubą ne-

ti, kad kolektoriai nepamatytų 
“čendžių žvanginant”. Vadina
si, reikėdavo nikelį p .ne ran
kos turėti ‘‘soft 
kant.

Tas žmonėms 
ir, daug kas dėl
beateidavo. Todėl, buk. klubo 
valdyba esanti užgynus bet 
kokiems kolektoriams klube 
kolektas rinkli. Tai labai svei
kas nutarimas!

Jau ir Alksnis Nebekošer

Aš net nustebau, kai įėjęs 
svetainę nebemačiau ant sie

nos kabančio kovoje už kairu
mą Ispanijoje žuvusio Alksnio 
paveikslo. Kalbama, buk kai
rieji jį iš svetainės prašalinę

i

vęs linkiu visiems kuolaimin- 
giatisius šeimini ninius gyve
ninius sukurti.

—Klabi ei i s.

“ELTOS” PRANEŠI
MAI IŠ LIETUVOS

KAUNAS. — JCrašto apsau
gos ministras ir kariuomenes 
vadas div. gcn. Vincas Vit
kauskas yra gimęs 189 ) m. 
spalių 4 d. Užbalių km., Paje
vonio vaisę., Vilkaviškio aps-

damas: “Name of Holy Ghost”.
Po šito paskutinio nard’n’mo 

paėmė ranka už pažasties ir Pa-j pUįRka 
gelbėjo atsistoti. Pasakė trum-' - 
pą laiminančią šiame pasaulyje 
jo gyvenimą kalbą, padėkojo 
dievui už atidavimą 
širdies ir pavedėjęs 
kui paleido.

Lipantį į krantą 
sutiko kitas žmogus (ne kuni
gas) , pasveikino paduodamas 
ranką ir pabučiavo į veidą l^až 
ką labai pamažu kalbėjo, ką ne
buvo galima toliau stovintiems 
suprasti.

Prasidėjo ir antra pirmąjai Aviškame 
visiškai panaši ceremonija su 1 
apie 14 metų vaiku. Pasibaigus vi 
tam veiksmui, prasidėjo ir tre
čia ceremonija — tai

gir f izija Orio ir dvejus me
tus slludijavęs Maskvos uni
versitete matematikos fakul
tete. Lietuves universitete 
studijavo teisę ir yra išklausęs 
teisių skyrių. Iš karo mokslo 
yra baigęs Maskvoje karo mo
kyklą, vėliau karininkų šaudy- 
bos kursus Oraniebaume ir 
Lietuvoje aukštesniųjų virši
ninku kursus. 1919 m. vasario c

1 d. įstojo savanoriu į besior- 
| ganizuojančią Lietuvos ka
riuomenę. Tuojau buvo pa- 

. «k*rlas Raseinių komendantu. 
Nuo 1919 m. spalių 25 d. da
lyvavo kautynėse su bermonti- 

, įlinkais, vėliau su lenkais, bu- 
j vo sužeistas. 1923 m. baland
žio 9 d. paskirtas 
karo komendantu, 
mėn. perkeltas į III 

i štabą ir paskiitas 
| skyriaus viršininku.

klausinėjant, kairieji ginosi 
“nežiną.” Dabar galima pasi- 
iuokti. Kol dar Juozas su A- 
dolfu nebuvo susibičiuoliavę, 
kol dar, musų “kairiųjų bibli
jos” skelbia, kad ir Juozas su 
demokratais, tai musų kairieji

bę”, “brolišką 
ir tuos visus 
pasikalbėjimus”

Sakoma, nėra
neišeitų ant gero. Taigi, dieve 
duok kad šis žmonijos skerdy
nių karas viso pasaulio tautas tada gerbė Alksnį ir jo pavei-' J? 
prie tokios lygybės ir broliško, kslą pakabino svetainėje. Bot 
sugyvenimo privestų, kaip kaip tik Juozas su Adolfu su- 
musų klubiečius kad privedė, sibičiuliavo. tai jau tokie vyrai 
Už tai Winnipego lietuviai į kaip Alksnis, kurie kariavo y 

prieš Juozo draugą ir jo kom-Į 
Daniją, pasidarė ir Juozo ‘prie
šai”. Taigi ir Alsknio paveik- 

---- tik kartų šią ant sienos laikyti Juozo 
užėjęs' į klubo “evangelijos” pasekėjams pali- 

i “nekošer”. Kaip atrodo, tai 
lai vis po kelis kolektorius bei (gal ir palys kairieji iš klubo 
kolektorkas prieidavo ir vis išbėgios?” 
maldaudavo^ almužnos viso- .... . . e ...., / . . . . . , .v ! Nauji Lietuviai Savininkai.kiems, buk tai darbininkiš
kiems reikalams, tai agitaci- Man teko susitikti su kc-

Štai neseniai buvau užėjęs 
į klubo surengtą vakarienę. 

Heilo, gerbiami naujienie- Kalbėjo keli kalbėtojai. Tarp 
čiai! Štai aš ir vėl iš Winnipe- ju kalbėjo ir buvę “'kairieji”. 
r»o lietuvių klubo pastoges šį- Aš net nustebau besiklausant 
tą tamstoms papasakosiu. Kai kaip jie aiškino, 
pernai metais atvažiavęs į 
Winipegą ilsėjaits, tai
šiau kaip Winnipėgb lietuviai 
kliubiečiai su svetimtaučiais 
“draugavo”, šiemet apie tai 
nebetenka rašvti. Nors tie me
tai prabėgo lyg viena diena, 
bet tarpe Winnipėgo lietuvių 
daug kas pasikeitė. Kaip per
nai metais nuvykdavau į Lie- 
’uvių Kliubo susirinkimus, tai 
iausdavais lyg kokiame tarp
tautiniame suvažiavime, 
mitingus atidarius, tuoj 
miausiai būdavo delegatų 
ėmimas, kurių iš įvairių
vorščiškų” grupių ir rajonų 
prisistatydavo, kaip tai iš ru
sinu, ukrainų, galicijonų, len
kų ir kitokių tautų.

Tie delegatai nieko naudin- 
lietuviams 

tik prašydavo 
kad parenduotumėm 
klubo (svetainę parengimams 
daryti. O kaip jie musų klube 
parengimus sudarydavo, tai jų 
tesimatydavo tik komiteto są- 

į stalas iš penketo asabų. O 
l vis ta pati, tik lietu

viai į parengimus susirinkda
vo. Tokiu budu, tie “tavorš
čiai” tik išnaudodavo lietu
vius. po porą'dčšėtkų dolerių 
iš kiekvieno p'arengimo išsi
nešdami. » 

Šiemet to nebėra. Svetim
taučiams svetainės neberen- 
duoja. Mat, gerki persitikrino, 
kad svetimtaučiai ateidavo tik 
lietuvius išnaudoti. Taigi, da
bar į Winnipego lietuvių klu
bą nuvykus, jdvitiesi tikrai lie- 
............. .. j susirinkime, net 
malonu ir pasjklausyti, kad 

į vien lietuvių reikalais rupi- 
iiiamąsi. O labiausiai malonu 

jaunas ^a(| nedera barnių. 
Dabar visi gražiuoju 

■asu kitu kalbasi Pernai, 
vo, lietuviški tvorščiai, 
darni svetimtaučius palaikyti, 
vis užkviėsdavo tuos 

1 taučius tavorščius ir 
iant lietuvių 
dėl to ir 

(kaip jau

nepasakydavo, 
musų klubo, 

jiems

Už tai Winnipego 
veiti pagyrimo.

Nebėra Kolektorių.

Prisimenu, kiek 
pernai buvau i 
susirinkimus bei parengimus, i ko

Klaipedos 
gruodžio

Jėzui savo 
kranto lin-

visą šlapią

pirmojo 
1930 m- 

buvo kariuomenes inspekcijos 
pėstininkų skyriaus viršininku, 
o 1935 m. rugpiučio 1 d. pas
kirtas pėstininkų inspekto- 

■"/'------- -------------------------- j . . ^ ” iriuni. Tų pat metų lapkr. 23
niams fondams ir kitiems ga- liais draugais, kartu su mani- (j pakeltas į brigados genero
lams. O labiausiai savosios nrnvinpiini rlirbiisinic lin- 
spaudos” palaikymui. Šįmet 
tokio ubagavimo klube nėra.! 
Dabar einant į klubą neberei
kalinga “čiken fyd” kišeniuje 
nusinešti. Dabar jau ir ‘soft 
drink” pirkdamas gali drąsiai 
dolerinę išsimainyti, ir tai 
niekas uėbeprašo, kad “čend
žių” ant “darbininkiškos” al
mužnos atiduotum. Todėl ir 
reikėdavo į klubą einant “či
ken fyd” kišeniuje atsinešti, 
kad nereikėtu dolerinę mainy- viai namų savininkai. Nuo sa-

mi provincijoj dirbusiais lie- lo laipsnį, 1939 m. birželio 13 
.tuviais, kurie čia į Winnipegą d. į divizijos generolo laipsnį, 
atvažiavę jau ir nuosavus na- Atgavus V ilnių, buvo paskirtas

• • i ~ ‘ Vilniaus rinktinės vadu ir varnus vra nusipirkę. Būtent: ■ T. ,. . ' dovavo Lietuves kariuomenes 
A. Matulevičius, .1. Radzevičius.^ . vi||ljų Xuo sausi() 22 
ir A. Pauplys jau turi po dve
jus namus. Gi J. Marcinkus, 
V. Musteikis. V. Dabašinskas, 
P. Masiokas, Žąsinas, Bartni- 
kas ir Balbinas pastaromis 
dienomis po vienus namus nu
sipirko. Tai visi nauji lietu-

d. ėjo kariuomenės vado pa
reigas. Balandžio 22 d. pas
kirtas kariuomenės vadu. Už 
nuopelnus apdovanotas visa

DOCTOR'S AMAZING LIQU1D
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(extematly caused)

viens 
buda- 
norė-

šitas turbūt buvo velnio ap 
sėstas, kad niekaip negalėjo pa 
nardyti. Kaip tik kunigas užsi
guls, užvers savo svorį apie 200 
svarų ant to mažo vaiko, tai tas 
kaip paršiukas, kad šoks, tai už 
kelių metrų atsistoja. Kunigas < 
vėl vejasi po dumbliną vandenį, I , 
kad greičiau nutvėrus. Vaikas į 
pradėjo balsu verkti ir trečią 
kartą tik nosį kyštelėjo, ir šo
ko iš vandens be jokių palaimiu 
nimų laukan. Bet kunigas viu& 
tiek eidamas paskui kalbėjo ir 
prašė dievo padėti vaikui šiame 
pasaulyje. Matyt, kunigas labai 
nepatenkintas 'buvo, nes vaikas 
ištruko sausa kupra ir pakau
šiu ir išpiškėjo laukan iš van
dens.

Po to pagiedojo, pasimeldė ir 
užbaigė savo darbus svieto iš
ganymui. Kaip sau norit, bet 
žiūrint astranomiškomis akimis, 
prisiminus žemę, saulę, Herku
lio žvaigždyną, Paukščių kelią, 
jų svorį ir keliavimo greitį bei 
tas berybes erdves,; žiūrint į to
kį tikėjimą didesnio mulkinimo 
ir tamsumo jau ir būti negali!

Kazys Grigas Hamiltone.
K. Grigas paskutiniu laiku 

augino tabaką. Tabakui susmu
kus, kreipėsi pas draugus gau
ti darbą mieste. Sako, B. Guda
vičius suradęs jam darbą ir ry
tojaus dieną jau butų pradėjęs 
dirbti. Vakare gerai įsilinksmi
no ir kur nors su karu važia
vo. Per savo neatsargumą už-' tuokliavimą ir visus aksidentus, 
važiavo ant žmogaus ir mirti- o labiausia už užmušimą žmo
nai sužeidė. Sužeistasis buvo gaus turbut turės smarkiai ken- 
nugabentas ligoninėn ir po ke- tėti. ✓ 
lių valandų mirė. | K. Grigas suvalkietis

K. Grigas mėgino pabėgti, at- ( budo vyras, tik su girtuokliavi- 
simušė į kitą karą, jį ir savo mu negalėjo atsiskirti.
apdaužė, bet vistiek neštojoj Pranutis

COAST 
TO 

COAST!

rų (tai “nespešeliai”, bet kokį 
kas turėjo). Sustojo ant papra
sto smėliuoto kelio pakalnėje, 
kur teka mažytis upeliukas. Va
sarą, be abejo, jis išdžiųsta. Ta
me upeliukyje pilna visokių 

gyvačių, var-

žiu-
“Unijos”.

Blogiausia, bosų akim 
rint, tai kelių darbininkų susi- 
organizavimas į kokią tai “uni- biaurių gyvūnų,
ją”, iš kurios jokios naudos lių, buožgalvių, dumblo vėžiu- 
niekam nėra, vien tik koks tai kų ir t.t. Farmerys nieku budu 
erzinimas vieni kitų.
reikia dirbti skubiai, be paragi-1 Tų vadinamų Jėzaus brolių 
nimo, be priežiūros, tuomet pa- (taip jie save vadina) buvo a- 
sijunti turįs pulką žmonių lyg 
kokį pastyrusį vežimą, kuomet 
reikale reikia sukinėti ir šen ir 
ten, o čia nei iš vietos. Kuomet 
per tą trumpą laiką beveik 
kiekvienas gali užsidirbti suvirš 
$109.00, tai jau nėra taip blo
ga, ir gali gyventi kol susirasi 
pastovesnį darbą.

I^apų raškytojams ir rišikams

Kuomet ten nekištų savo basos kojos.

pie 50. Apie 35 buvo iš paša- 
lies žiūrovai. Pagiedoję keletą 
giesmių, pasimeldę, vienas, ma
tyt, koks starša pasakė prakal
bą, padrasinančią prie vandens 
ir priartinančią prie Jėzaus... 
Pasakė kaip kokia sena bobelė 
kuri nortuose labai gerai priė
mė krikštą, pasakė kaip arti 
dievo ji dabar stovi ir 1.1.

uropojearas

Vienutinė Tokiasvetim- 
kardavo 

klubo sprando, 
kildavo barniai. Bet, 

dau, lietuviai sve- 
maūidojimą nepa- 
jsivalė nuo jų ir 

ės tikrai lietuviška.
Dabar “Visi Lygus"*

Kaip pernai metais nueida
vau į klubo susirinkimus bei 
šiaip laikraščių pašiskaityti, 
tai mūsiškiai “tavorščiai” vis 
girdavosi, kad niekas jų poli
tikai negalys prisilyginti. Jie, 
girdi, “visus išučys” kaip “ka
pitalizmą sutriuškinti.” Kurie 
jiems nepritardavo, tokius ne 
tik kad pašaliais, bet ir susi
rinkimuose bei parengimuose 
vadindavo fašistais. Dabar to 
nebėra. Nebesimato tokių 
žvairavimų viens ant kito ir 
nebesigirdi ^išsireiškimų, kad 
“tu toks ar kitoks”, kaip atsi
menu, pernai kad girdėdavau. 
Matyt, kairieji yra “persitiki 
nę”, kad ‘kapitalizmo negali
ma sutriuškinti.” Regis, dabar 
jau ponai ir vargšai yra likę 
“visi lygus”?

kęs?ami, Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija. x

No matter whatyou’ve tried without 
success for unsiphtly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich ęuiekly relieves 
itening soreness and starta nght in to 
help nature promote FAST nealing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously eflec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
inay need Extra Strength Žemo.

Puikiausia knyga visam muši) 
jaunimui pasiskaityti.

Kaina $2.00.

Gausite NAUJIENŲ ofise.gero

AMERICA’! IARGEST, 
SEILING BRAND . .

Kareiviai. pastebėjo vėl bebė
gantį ir suėmė. Dabar kaltinin
kas randasi kalėjime. Už gir-

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.” 
“Naujienos* yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite: ,

NAUJIENOS'
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

“The Daina” yra parašyta Lie- , 
tiivos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Tėvui, nnnirkifp dovanu f 
vaikams šita knv<ra

?»■?, •i.aZ’>■'« h

kraFI

KRAFT FRENCH 
DRESSING



Trečiadienis, liepos 17, 1940 NAUJIENOS. Chicago, UI.

KAI BIUDGEPORTAS ATSISVEIKINO SI
VIENU, IR PRIĖMĖ DU NAUJUS

Iš Šv. Jurgio Parapijos Padangės.
(Tęsinys)

Vėliau kalbėdamas dienraš
čio “Draugo” atstovas, kun. 
Dambrauskas, išraudona v ę s 
labai sarmatlyvai b a n d e 
“Draugą” teisinti ir ginti. Gir
di, jis parvažiavęs j “Draugo” 
redakciją viską taip ‘išalivuo- 
siąs”, kad viskas greitai slystu 
ir niekas daugiau nebekliutų 

TKkad2-tras vienuolyno reine- 
Tų skyrius butų patenkintas.

Paprastai, musų romiški ku
nigėliai mėgsta girtis, kad jie 
esą tai taikri Kristaus karei
viai. Tačiau, iš kunigo Petrau
sko kalbos išrodė, kad jis 
“over the top” už Kristų nela
bai tenorėtų eiti. Jis išrodė la
bai nusiminęs, kad jį iš seno 
Bridgcporto lietuvių parapijos 
vyskupas kelia kitur. Išrodė, 
kad jis išvažiuoja kur ten į 
kokią tolimą Kiniją arba Af
rikos juodukų gentis mokyti 
Kristaus mokslo.

Galop, prasidėjo dovanų da
linimas. Suprantama, 2-1ras 
vienuolyno rėmėjų skyrius,

kuris surengė tas išleistuves, 
įteikė mažiausiai $100.00 per 
pi|*m. A. Vaišvilienę. Šv. Jur
gio Jaunų Moterų Kliubo var
du—pirm. Vera Truce, kokios 
ten Sodalicijos vardu—panelė 
Šarkiutė, Maldos Apaštalavimo 
vardu p. Trumpulis, Lietuvos 
Vyčių vardu—p-lė Mockaitė, 
Orkcslros vardu—p. Matulietis.

Suprantama, kiekvienos mi
nėtų • draugijėlių vardu pirmi
ninkai ar atstovai sveikinimus 
įteikė ne tuščius.

Man prisiminė vienas daly
kas. Koks tai baisus neteisingu
mas yra įsigyvenęs pas mus 
katalikus. Tik reikia pagalvoti. 
Štai, kunigėlis nieko ypatingo 
žmonių labui nepadarė per 8 
metus. Jei ką ir dirbo, tai už 
savo darbą gavo algą iš para
pijos iždo $100.00 per*mėnesį. 
Toliau, už mišias gavo extra 
mokėti, už krikštus, šliubus ir 
laidotuves taipgi gauna extra 
nuo klebonų mokėti. O dabar, 
žiūrėk, jam išsikeliant iš šios 
parapijos kito n, davatkėlės 
yra užkinkomos • bėgioti 
pardavinėti tikietus, kad sukė-

kurie pritartų tokiam senam 
veikėjui sudaryti beųt Vi'ehą 
šimtinę? Aš galiu be apšitiki- 
rho sakyti, kad tai didelis 
klausimas.

O juk tokis seifas Vėikėjttšyi 
kaip Jonas Dimša, yra šimtą 
sykių daugiau pasidarbavęs 
lietuvių romiškų katalikų rei
kalams, negu tokie j almi kuni
gėliai. Tokių senų Veikėjų, 
kaip Jonas Dimša, yra kiek- 
vienoje lietuvių parapijoje. 'O! 
ar daug kas jutos atmena, ar: 
daug kas jų sušelpimui siirėn- 
gia vakarienę^ Niekas. 0 bėi- 
kia atminti, kad daugelis iš to
kių, kaip ir Jonas Dimša, pa-' 
senę šiandien turi gyventi tik 
iš senatvės pensijos, arba iš re
ljefo. Tačiau, niekas tokiais, 
senais veikėjais nepasirūpina.

Tad, kyla didelis klausimas, 
ar apsimoka dirbti tiems pa
prastiems žmonėms, kurie, 
kaip tos bitės, per savo amžių 
nešą medų į avilį. Jie per sa
vo amžių renka aukas arba 
pardavinėja tikietus tai klebo
no išleistuvėms, tai pahgrįštti- 
venis, tai vienam kamendoriui, 
tai kitam. O kaip jiems atėiiia 
senatvė, tai jie lieka visų už
miršti, paniekinti. O kada nu
miršta ir nebėra kam už juos 
užmokėti, (jau gal būti kitam 
klebonui klebonaujant toje pa
rapijoje, kur tokis veikėjas per

Rengia Išvažiavimu 
Lietuvos Dieną 
Sunset Parke ’

Lta/ptoš 2'8
Iki Šiol Veikęs BetVdras Vil

niui šėlpti K-tas, buvo nutapęs 
rengti piknikų su programų 
įtaptos 28 d. pavadfnta “Vil-: 
niaus Diana”, bet šiandien, 
žiauriam rUsUi paglemžtos Lie
tuvoj nepriklausomybę po sa
vo kuju ir piautUvU, Atpuola 
mums Vilniaus šelpimo klau
simas, bet kyla visos Lietuvos 
gelbėjimo klausimas.

Tito reikalu ir Bendras Vil
niui Šelpti K-tas pakeitė savo 
Vardų į ĖėiVdrą Lietuvai Gel
bėti Komitetą, o su juo ir vei
kimo kryptį už Lietuvos ne
priklausomybę.

Liepos 28 d. Sunset Parke, 
kurį savininkas V-. Kubai lis 
aukoja veltui, įvyks piknikas 
—-LiėtUVOs Diena — demons
tracija Už LietuVos laisvę it ne- 
prikraUšomyb'ę. Btos žymus 
kalbėtojai ir kitų įvairumų. 
Rengkimės tenai visi dalyvau
ti. B. 'Gediminas

< ,

' I ———•> • •

Šiandien Žemaičiu 
Susirinkimas

žagariečiai Atostogauja 
Michigane!

Oha, Antanas, Alek, Jane ir 
AlbihA Niprikai, dAbar svečiuo
jasi GhAhd kApidse. Su jais 
yrA ir ciceriečiAi T'AUgai. Ra
šo; “LinkshlAi leidžiame atosto
gas, tohas puikus, trhputį už- 
lyhojAr. iš Čia vyksime į Scott- 
villė pas p. LapehUs ir kitus
pažįstamus, leisti liudsla kį ir 
.'maudytis po šiltus ežerėlius. 
Uogausime ir grybausime, kad 
sugrįš tumėm į Chicago ne tuš
ti.” R. š.

t mm Siunčiam Gėles
I flUf ik \ Te,e&ramu I LUl LIMO Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Haisted Street
Tel. YARDS 7308

i 5 A Fii £ Gėlės Mylintiems 
w M fl Vestuvėms, Ban- 

Įj J | U f4? Mietams, Laidotu-
■ ■ ar ■ ■ vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS n,ams 
4180 Archer Avenuė 

Phone LAFAYETTE 5800

lūs šimtines kunigėliui dovanų.
Svietiškių Veikėjų Katalikai 

Neatjaučia

O, štai musų sėname Bridgc- 
porte yra se’nas Veikėjas, kuris 
visą savo amžių dirbą Lietu
vių Labdarių ir šv. Jurgio pa
rapijos* naudai, tai senis Jo
nas Dimša. Daleiskime, kad 
Jonas Dimša sumanytų persi
kelti gyventi į kitą parapiją. 
Ar daug kas atsirastų jam su
rengti vakarienę? Ar pritartų 
klebonas tokiam jo pagerbi
mui? Ar atsirastų daug tokių,

JOSEPH GAIDAUSKAS, JR
ryto

341

.»

Pcrs’skyrė ru šbio nseul’u liepos 15 dieną, 8:50 valandą* 
, 1940 m., sulaukęs 25 metų amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime motiną Marijoną, po tėvais 
Kuchinskaitę, 2 seseris Marttią ir Phyllis, tetą Julijoną Pocienę, 
dėdę Stanislovą ir jų šeimyną, tetą Stellą Juškevičienę, dėdę 
Bruno ir jų šeimyną, dėdę Juozapą Kučinskį, dėdiną Helen, 
tetą Petronėlę Bartush, dėdę Bartush ir jų šeimyną, 2 dėdes: 
Franciškų ir Petrą Tverijonus ir jų šeimynas, dėdę Petrą Gai- 
dauską ir dėdiną Gaidausk’enę ir jų šeimyną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 4403 So. Mozart St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 20 d., 8:00 vai. ryto iš 

namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. JOSEPH GA1DAUSKO giminės, draugai 
tami esat nuoširdžiai kvieč’ami dalyvauti laidotuvėse 
kti jai paskutinį patarilaVli. ą ir atsisveikinimą.

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

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

savo amžių dirbo ir triūsė), tai 
jo nebenori nei į bažnyčių į- 
ncšli, nei vienų mišių už tokio 
veikėjo sielų atlaikyti.

Tai tokia teisybe ir teisingu
mas viešpatauja pas musų ro
miškus katalikus. Kurie dau
giausiai veikia parapijų ir vi
suomenės labui, lai tokie yra 
užmirštami. Kurie menkai tų 
tepadaro, o dėl to kad kuni
gėliai, tai yra garbinami ir pi
nigais apipilami. O žmonės! 
Kur jūsų protas?!

—Parapi jonas

Bet Jam Tas .
Dešimtukas Buvo 
Labai Reikalingas

Du vagiliai atėj'd į HėriAAn 
Millerio gėrimų krautuvę, ad. 
1909 FtostOr avehtoe. Nuo savi
ninko atėmė $244, $1.00 riūo 
vieno kiijento ir po to ėmė 
kraustyti VVilliam Nels'Ono, 5112 
N. Ravenswood a'venue, kiše
ninis. Ls teturėjo d'ėšinituką. 
Suradę pinigų kišeni’o ‘gėlelėse, 
piktadariai jį pAVartė, sdkėikč 
ir sviedė Atgal į Nelsoną.

Gal jiems ne, bet Nelsonui 
tas dešimtus buvo labai reika
lingas. Tai buvo jo transpor- 
tacija namo.

•i
ir pažįs- 
ir šutei-

Giminės.

BUDGINASJUOZAPAS

4:

LIEPOS 16 d., 1940 m., šulau-

K

Pcr^'skyrė <u šiuo pasauliu
ke; pusės amžiaus, girtas Liet ivnje, Tauragės apskr., Upinos 
paržp., Paupinės sodžiuje. /

Paliko dideliame nuliYidime moterį Barborą, po tėvais Ges- 
tantaitę, 1 dukteris, Julijoną Slazas, Ona S’mons, Brigitą Mar- 
tinek, Elžbietą C’armen, 5 anukus Raymdnd, Jerome, JeaAnine, 
Marilyn ir Diane, seserį Barborą Mazutienę ir šeimyną, 2 brolius 
Pilipą ir Joną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3231 SO. Lituanica Avė. Laidotu
vės |vyks šešt^d., LIEPOS 26 dieną, 8:30 vai. ryto iš Painų į 
šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas | šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. JUOZAPO feUDGINO giminės, draugai ir pažįs
tam* esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir Sutei
kti jam paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame*
MOTERIS, DUKTĖRYS, ANŪKAI, SESUO, BfcOLlAI ir Gim.

Laid. Direktorius Antanas M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

I*3-
B

‘.t

A. =$» A. I
ONA DOBILIENĖ (DOBLE) g 

po tėvais lyaųaitė (
gyv. 6542 S. Artesian Avė., 1

Tel. kėj>ublic 7'037.
Persiskyrė su šiuo .pasauliu H 

liepos 44 d., 7:30 vai. vakaro, 
194'0 m., sūlAūkuš pusės amž., ; 
gimus Suvalkų red., Vežainio L 
parap., Mikalaukių kaime.

Amerikoj išgyveno 36 m. n
Paliko dideliame nuliu'dimė ■ 

vyrą Motiejų, sūnų Motiejų, i 
marčią Antaniną, 2 dukteris, N 
Rozaliją ir. Kotnną Mc'Garry, 
3 ahukus: Bernatd, Audrey ir 
Arrene, 2 brolius Antaną. B 
brolienę Malviną ir Stanislo- R 
Vą, bVdlierię Elenotą, seserį 
Viktoriją Stankienę, švogerį 
Stanislovą ir jų šeimyną, sie
tuvoje brolį Kaziniierą ir jo 
šeimyną, Anglijoje seserį Ro
zaliją ir jos šeimyną.

Runas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 6812 S. Wėst- 
em Ava. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadiehį, liepos 18 d„ 8 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. šv. .parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velioriės sielą, o iš g 

.'ten bus nulydėta į šv. Kaži- B 
mieto kapines.

Viši a. a. Onos Dobilienės 
giminės, draugai ir pažįstėmi | 
esat nuoširdžiai kviečiami da- B 
lyvauti* laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir | 
ateisveikinifną. Nuliūdę lieka: B 
Vyras, Sūnūs, Dukterys, May- B 
ti, Anūkai, Broliai ir Giminės g

Laid. birekt. Antanas Pet- g 
kus, Tel. ęirovehill 0142. 'B

Šiendienų, liepos 17-tų, įvyks 
Žemaičių Kultūros Kliubo pus
metinis susirinkimas, 7:30 vai. 
vakare, Hollyvvood Inu svetai
nėje, 2417 W. 43rd strcet.

Susirinkimas yra svarbus, 
nes bus svarstomi užsilikę ’kon- 
stitucijiniai kliubo reikalai-

Nariai-ės, kurie esate sko
lingi kliubui ,ųž 1940 metus, 
šiandien , yra .jūsų paskutine 
proga užsiipų^ė^i. To nepada
rius busite u.įšskirIi iš kliubo 
nariu skaičiaus, c

Po susirinkimo bus šokiai 
prie Frah'k K^A^skio Ž'emai- 
i i šk‘o S . K a p pįį jp s. A p at t (t o, 
kliilbas, pAVųįŠips narius Su 
gardžiais g'ęrįpiaįs. Bukite vi
si it. visos.

Stepų, N ar kis, prez.

Padėkos žodis 
Chicagiečiams

i ■ /.

Aš' iš Važiui) daina a’tg'ąlięs į 
BėstonA^ po š'Avo ‘smAgių . ato
stogų, kurias praleidau su sa
vo te vėl i A s pp. Rukšiėnais 
WaukegAAe, noriu Pe tik savo 
tČVeliAins ištarti Širdinga ačiū 
už Vi'skų’, bet ir Povilui š^.'lti- 
inieriui — Už IA p manęs ir 
ftianb vyri) puikų priėmimų ir 
v Aižęs. Taigi tariu jaiil Ačiū Už 
rtiusp išvadži'Ojim'o po jo visA 
radid stotį, kurtoje pAihAtėine 
dA'ug įdomių dalykų.

Ačiū tariu advokatui Chas. 
P. Kai už vaišus*, ir Povilo šal- 
timiero Šiurum Biirum Sesu
tėms už gardų sūrį, ir už mali 
Padėjimų įdAinutoti “Plaukė ža- 
s'ėle” rėkordto plokštelį, kurią 
p. šaltim'eras man altnipčiai 
pAdovAhtojto.

. Ačiti pp. Bųitkams iš Wan- 
kėganč Už parVežiiiio į Waukė- 
g'anų, iš Chi'cagos. O pp. Zau- 
rihckaftis huto 4^55 W. Ohio>, 
iš Chic'Agtos, Už puikią nakv'y-

P. GUgienei ir p. NtorinAh- 
taitei taipgi ačiū už gardžius 
pietU.s. Man buvo maltohu jaš 
sutikti Chicago j ė, ir plAčiai pa
sikalbėti įvairiais reikalais. 
Ačiū vis ems už viskų!

OPA B* Khbiliehė, 
Bostbh, Masš.
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Kasdieh skaitydami 
“NAUJIENAS” lie- 

; tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa- 
ihokiniihų.

Garsinkitčs “N-npse”
RerVikitt' tnm. kurte1 

garsinasi 
^NAuJIĖNPsR’.

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 

susirinkimas įvyks liepoš-July 17 
d. 7:30 vai. vak. Hollywood Inn 
salėje, 2317 West 43rd St., Chicago.

Vytautas Uznys, sekr.
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POLITIKOS KLIUBO susirinkimas 
įvyks liepos 18 d. svetainėje adre-
su 3600 W. North Avė. 8 vai. va
karo. Kliubiečiai nepamirškite būti 
'GusirinL-me. Turim svarbių reikalų 
Taipgi turėsim gero .pavaišinimo 
veltui. —Valdyba.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORO labai svąrbus susirinkimas 
įvyks šeštadienį, liejvs 17 d., 7:30 
vai. vakaro Neffo svetainėje. Visi 
choro nariai būtinai susirinkite 
laiku, nes turime aptarti svarbius
reikalus kaslink bendro pikniko, 
kuris įvyks liepos 21 dieną Keno- 
shoje. Taipgi bus pateikta atskaita 
iš praeito .pikniko. Valdyba.

Išsiėmė Leidiniiis 
Vėctyboftis

(Chicago j)
Marvih Day, 28, su Louise

Stepui, 24
Krank Jenusz, 31, su Čecilia 

Piatek, 26
Jerome Lerner, 23, su Helen 

Morkūnas, 23
John Drotas, 45, su Jano 

Dori, 39

Uršue Mačiulis nuo Anthony 
Mačiulis

Myrtle Lape nuo Carl Lape

Gimimai
Chicagoj

(Inforiuacijos pdhhtos iš gi
mimo rekordų, Chicagos Svei
katos departamente.)

VARUS, Wiiliam J., 1015 
Wolfram st., gitnė licp. 5 d., 
tėvai: ■ Wihiam, Mary.

ZAKER, Patricia, J., 5738 
W«es!t 64th ’Place, gimė liepos 
4, tėvai: WAliam, Dorothy.

“ELTOS” PRANEŠI
MAI Iš LIETUVOS

KAUNAS. — Birželio 26 d. 
21 vai. naujoji LiAUdičs Vy
riausybė visame savo sustatė 
apsilankė į Karo Muziejaus 
sodelį pagerbti NcžiįVohiąjį 
Kareivį. į pagerbimo iškilmes 
susirinko tuksiančiai kaiiiiic- 
čiu. Vėliavos nuleidimo iškil
mingų cėrcihoUijų ni’etii nii- 
nisterio pirinininko pavaduo
tojas užs. reik, ministeris prof. 
Krėvė Mickevičius pasakė to
kių kalbų: “Pirmieji musų žin- 
ksniai yra pagerbti Nežino
mojo Kareivio kapų, kuris vi
sai Lietuvai yra simbolis ne
priklausomos Lietuvos. Prie 
šito kapo, kuris kaip ir liudi
ja mums visas tas kovas už 
Lietuvos liaudies gerovę, mes 
duodame pažadų, kad rūpin
simės įvykdyti visa tai, už ką 
šis kareivis žuvo ir paaukojo 
savo gyvybę: liaudies gerovė, 
visos Lietuvos gerove ir visos 
Lietuvos gyventojų gerovė. Tai 
yra musų darbo simbolis ir 
už tuos idealus, už kuriuos žu
vo pirmieji kovotojai—už Lie
tuvą, laimingų, nepriklauso
mų, mes kovosime ir jos nau
dai dirbsime.” Karo invalidų 
orkestrui, visai miniai prita
riant, sugrojus Lietuvos him
nų, c. minislcrio pirm. par. 
prof. Krėvė Mickevičius ir 
krašto apsaugos ministeris ka
riuomenės vadas div. gen. 
VitkAuskas padėjo ant Nežino
mojo Kareivio kapo gyvų gė
lių VAiiiikų. Iškilmėse dalyva
vo la'lai dauį kariškių. Po iš
kilmių vyriausybės nariai nu
vyko į KAro Muziejų, kur pa
sirašė Karo. Muziejaus knygo
se- Minia žmonių išeinančius 
vyriAūsybės narius palydejto 
griausmingais sveikinimais: 
“Tegyvuoja Liaudies Vyriau
sybė !”

Margumynai

Kada žmogus senas?

J IIOFIOTIMIf n1.*, M--------- Į .IMAM........— ">

ĮCLASSIHED APS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško .
MOTERIS PAIEŠKO VYRO nuo 

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

HELP WANTED—FEMALE 
______ Darbininkių^Reikia______

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

847 W. Jackson Blvd.

PAGEIDAUJAMA PAVIENĖ 45 
metų moteris, kuri nori turėti na
mus gyvenimui. Atlyginimui turės 
prižiūrėti dukteris motinos, kuri 
serga ir guli lovoj. Palisade 1806.

Žmonės įvairiai atsako, ‘Ka
da pirmų kartų sutikau savo 
jaunų sūnų su jauna mergi
na”. “Khda pamačiau žilų 
plaukų pluokštų”. “Kada au
tobuse atsistojo jaunA grAži 
mergina ir man nusišypsojusi 
užleido savo vietų, nors aš 
protestavau ir nenorėjau sės
tis”. ‘‘Kada po daugelio metų 
pamačiau savo jaunų dienų 
draugę”. “Kada man geriau 
pradėjo patikti kambariniai 
balai, kaip baliniai.” “Kada 
nustojo manimi įdomaujlis vy
rai.“

Bet yra ir kitokių atsaky
mų. 80 metų gamtininkas sa
ko: ‘‘Aš tebesu jaunas, kol ga-

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavihvui
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.. Čhi- 
cago, III. Phone Republic 6051.

Namai-žemė Pardavimui
6 KAMBARIŲ NAMAS, galiiha 

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. Haisted.

liu su plunksna kovoti už savo 
idėjas”. “Senatvė yra reliatyvi 
sąvoką, 25 metų vyras perso
nas, kad rungtųsi trumpų dis
tancijų bėgime, bet perjaunas, 
kad taptų prezidentu. 70 metų 
moteris persona tapti motina, 
bet nesena būti pašto valdiį- 
ninke provincijos miestelyje.” 
82 metų vyras sako: “Žmo
gus tol nesenas, kol gali kuo 
irors žavėtis.” 77 metų ameri
kietis senatorius rašo: “žmo
gus tada senas, kaip jo mintys 
daugiau nšasi su praeitimi, 
kaip su dabartimi. Yra žmo
nių, kurie gimsta seni, 50 me
ti) būna persenę, o kiti tokia
me Amžiuje dar jaučiasi jau
nuoliais. 83 metų ojitimistas 
sako: “ŽnrOgus nėra senas, 
jeigu gyvai veikia jo smegenys 
ir yra pakankamai drąsos žic- 
rct'i į naujds gyvenimo užda
vinius.”

Naudokitės “Nau
jienų” Informaciją 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įsiligos prašomos praneš
ti “NAūjtahbms” dienas SAVO 
parengimų. Taipgi ir rėhgejAi,! 
pirm sahiiiymo svetainių, pra 
šome krcij)lis į “Naujfehė^; 
kad hf8to^mhrii su kitais 
rengimai's ir išvengti nepagei-1 
daujaihtos konkurencijos. Š’ 
patarrtAVittių “Naujienos” tai 
kia nėmk^amAi. <

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.

Pirkita tašk brautuka
rins “N A t

~t MMinrr iimr 'i '' ' " z '

fa išeita

v“' Sr

Jeigfc tttėtttri pinigų, krėip j
kis J

metų.

1739 So. Haisted St 
chicago.
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$12,500—arti 59 ir Kedzie, 3 ’fla- 
tai ir štoras; garas; tailo grindy/ 
virtuvėje, kaip naujas.

$2.950—69 ir May St., 5 kamba
rių medinis katedžius, 40 .pėdų, 
gaiažas.

Šiaurės rytų kampas prie 71-mos 
ir Artesian, 50x125—$4,200.

$5,000; 8749-51 So. State St., 2 
dideli storai, štymas; 50x125.

$5,000; 1,843 West 63rd St., štoras 
ir 4 kambarių flatas, karštas van
duo.

• $4.250; 6411 Bishop, 6 kambarių 
muro namas, garažai.

66 ir Fairfield, 4 flatų mūras, po 
5 kambarius, $14,500.

MR. MEDORA 
Stevvart 3601 

8110 ASHLAND AVENŪE
i, —- įj iį,<

AU1VS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

GAVOM 7 PUIKIUS 
KARUS 

BARGENAI EINA GREIT
Mes gavome 7 puikius karus į 

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

1939 Uldsmobiie 8, 4 durų trunk 
seaan, gražus juodas baigimas, ra- 
uio ir šildytuvas ....................  $695

'38, Oldsmobile tudor sedan, šil
dytuvas ir radio, tik 11,700 mylių 
važiuotas. Pilna kaina .......... $52b

'si Fontiac 8, 4 durų sedan, -šil
dytuvas ir radio. Žiba kaip naujas. 
i\era ne žymelės ant jo ......  $425

’36 Buick, 4 durų sodan, radio 
A- s'ildytuvas, Dfe Luke įVengitnas, 
jUOads “daigirnAs ..................... $345

'3« Paekard, IŽO tnųdeiio, 4 durų 
trunk sectan. Radio ir šildytuvas, 
idip geras kaip ši kaina .... $345

Ad r ord Coupe, deluxe. Mėlynas 
baigimais, radio ir šildytuvas. Jums 
patiKS ................. ........ .<......  $385

Ad De boto, 2 durų trunk sedan. 
Racrdonas uarnet bAigimšs. Kaip 
AdujUtens ........   $475

dONVERTiBLĖS:
’35, Olds Convertible coupe, toa- 

nary geltonas. Daug įrengimų, tik 
už $295

'37 Lafayettė, cohvertiMė 'cot»pe, 
Maroon baigimas, juodas virtus. 
BAiti iširai, radio ir šild......  $395

’38 Mažasis JiiAi’ coupe, midget 
karas, pamatysit, naujanybė. Ita
lijoj padirbtas. 50 mylių su galitįhu. 
lik Už ... ............ .............,.... $225

Rasinnk iš didžiausios tlidefos 
kiekybes.

PARKlVAY olos 
5207-11 W. Cermak Rd.

Tel. CICfeRO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleriš. 

atdara Vakarais iki ta vai.

6r£RB. Naufienų skaifyto- 
jot ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tat krautuves, kuriat 
skelbiasi Naujienose.



Iš Demokratų Konvencijos
Trečiadienis, liepos 17, 1940
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VAKAR CHICAGOJE
iš S. Carolinos ir Alben Bar
clay, senatorius iš Kentucky ir 
didžiumos vadas senate.

Konvencija kol kas nėra la
bai gyva, trūksta ūpo ir trūk
sta konvencijoms priprasto 
triukšmo. Slėgianč ą atmosferą 
didžiumoj sudaręs konvencijoj 
neminėtos, bet delegatų ryškiai 
jaučiamos varžytinės tarp pir
mininko Farley ir Roosevelto 
šalininku, kurie buk bandą at
imti iš Farley rankų visus stra
tegijos ir konvencijos t* arkos 
reikalus. Pamatinė konflikto 
priežast's, kaip minėjom ir kaip 
sako delegatai, yra Farley nu
sistatymas prieš trečią termi
ną. Rs.

Konsulo Žodis 
Dariaus-Girėno 
Mirties Sukakti 

c

Minint j
(V-o P. Dužvardžio laiškas iš
kilmių rengėjams ir dalyviams. 
Jos įvyko liepos 14 d., prie

Dari aus-Girėn o pa minki o).

“Didžiai Gerbiamieji:
“Nesuspėdamas su Jumis 

dalyvauti asmeniškai, tariu sa
vo žodi raštu. Darius ir Girė
nas buvo tipingi Lietuviško 
nusistatymo, darbingumo, pasi- 
rižimo, ištvermės ir drąsos vy
rai. Jie gyveno ir mirė savo ša
lies ir tautos garbei. Tauta juos 
iškaitė i Vvtautu, Basanavičių, 
Valančių, Kudirkų ir kilu pa
vyzdingų lietuvių žvaigždyną. 
Iš j u jaunoji bei gyvoji karta 
semiasi stiprybę ir dirba Tau
tos darbus. Jie yra tautos ke
lias ir ateitis. Tauta eidama jų 
keliais viską pergalės ir laimės.

‘‘Lietuviu Tautai vra lemta 
gyventi amžinai. Šitą reikia 
kiekvienam Lietuviui gyvai su
prasti ir įvertinti — reikia 
dirbti. Dirbti atsidavusiai ir 
nenuilstamai. Dirbant visuo
met reikia galvoje turėti lietu
viu tautos šviesias ir tamsias 
dienas — Laisvę ir nelaisvę, 
progresą ir regresą. Visų lie
tuvių ir kiekvieno Amerikos 
lietuvio turi būti nedalinamas 
ir griežtas nusistatymas dirbti 
ir kovoti už šviesią ir sąmonin
gą, lietuvių tautą nepaliečiamą 
Ameriką ir laisva bei nepri
klausomą Lietuvą.”

• Nuo neatsargaus rūkyto
jo numesto cigareto užsidegė 
maisto krautuvė adresu 3603 
W. 26th Street. Triobesys degė 
3 valandas iki ugniagesiai pa
jėgė ugnį suvaldyt1’. Nuostoliai 
dideli.

Farley 
Rezignuos

Demokratų partijos nacionri
lis pirmininkas, James A. Far
ley, vakar pareiškė, kad šešta
dienį jis rezignucs iš pirminin
ko v etos, o už poros mėnesių 
pasitrauks ir iš Roosevelto ka
bineto, kuriame jis užima ge- 
nera’io pašto viršininko vietą.

Farley stalo kandidatūra į 
prezidentus, nors neturi vilties 
gauti nominacijos. Daugiausia 
trečio termino, o gal ir kitais 
klausiniais neseniai tarp Roo
sevelto ir Farley kilo nesusi
pratimai. Konvencijos delegatai 
spėja, kad tie nesus T'r°t;m?i 
yra svarbiausia jo rezignacijos 
priežastis.

Kalbėdamas delegatams už
vakar vakare Farley nei kar
to nepaminėjo Roosevelto var
do, nors atkartotinai kilo aik
štėn demokratų parti es nuo
pelnus paskutinėse dviejose
U. S. admin’stracijose, kurių 
viršininkas buvo ir yra prezi
dentas Rooseveltas.

Pnhrėžia Užsienio 
Politiką

Konvencijoj ikišiol buvo pa
sakytos tik gal keturios svar
besnės kalbas. • Kalbėdami par
tijos vardu, tie keturi kalbėto
jai daug'ausiai stūmė priekin 
užsienio politiką.

Jie atkartotinai pabrėžė Roo
sevelto sumanymą užsienio rei
kaluose, nurodinėjo, kad šios 
šalies valdžia jau prieš keletą 
metų jautė, kad karas kils, ir 
tokiam įvykiui ruošėsi.

“Amerika nori taikos, ir vi
suomet ir visur už taiką dirbo, 
bet Amerika yra pasiruošusi 
savo teritoriją, savo valdžios 
formą' ir savo laisves ginti, 
kad ir nuo vieno ar visų dik
tatūrų kombinuotos.”

Kelly Nori Farley 
Vietos

Delegatams išgirdus, kad 
Farley rezignuos iŠ partijos 
viršininko vietos, tuojau kon
vencijoj pasirodė literatūra agi
tuojanti už Cbicagos majorą 
Kelly tai vietai. Vargu jam ji 
teks, nes Kelly turi ne koki 
vardą demokratų viršūnėse.

Vice-Prezidento 
Klausimą Dar 
Neišrišo

Konvencijos didžiaus’a mis
terija kol kas yra ne kas bus 
nominuotas prezidentu, bet 
kam teks kandidatuoti į vice
prezidentus. Kaip vakar minė
jom, aspirantų yra galybės. 
Tarp nauju kandidatu tai vie
tai yra Ind anos politikas Paul
V. McNutt, senatorius Byrnes

'Jnujleuij-Armp Tni'-minto
CHICAGO. — Meras Edward J. Kelly sveikina dele

gatus Chicago Stadium salėje, kur eina demokratų kon
vencija. Savo pasveikinimo kalboje Kelly mėgino sukelti 
delegatų entuziazmą už trečią terminą Rooseveltui.

NAUJIENOS, Chicago, UI
.  .1 ■ ................. — , , ,,,,   , *

' .11KN t’-ACMF 'Prlenhotn
CHICAGO. — James A. Farley,, apsuotas delegatų iš visos Amerikos dalių, 

atidaro 28-tą demokratų konvenciją. z

AUTOMOBILIU TOS POLICIJOS IR UGNIAGESIU “IŠKIL- 
NELAIMES MES” SOLDIER’S FIELD STADIONE

Vakar ir užvakar automobi
lių nelaimių rezultate mirė:

70 metų amž. Mrs. Anna Ka
sai, 5111 South Hermitage avė. 
(ji buvo suvažinėta prie 51-mos 
ir Union) ;

Joseph W. Andrevvs, 55, iš 
Decatur, Ibinois, ir

Edward Lindsey, 14, nuo 
4515 S. Michigan avenue.

Statys Naujausios 
Konstrukcijos 
Lėktuvus
Išrado Juos Lakūnas Kieta

BRIDGEPORT — Gerai ži
nomas lakūnas ir skridimo 
mokytojas, Antanas Kiela, 
3613 So. Halsted St., ryžtasi 
statyti savo patidš išrastą nau
jausios konstrukcijos lėktuvus.

Kaip žinią, to naujausio mo
delio patentas jau ir valdžios 
pripažintas. Tai tuo budu da
bar belieka lakūnui Kielai šis 
vertingas sumanymas realizuo
ti.

Gero pasisekimo.
. —Kaimynas '

Lewis Staigiai 
Apleido Chicago 
Ir Konvenciją

Susipykęs su Kitais C.I.O.
Vadais

Sensaciją poltiniuose rate
liuose Chicagoj vakar sukėlė 
John L. Lewis, generalis C.I.O. 
vrišininka^. Pirmadienį jis čia 
atvyko demokratų nacionalei 
konvencijai. Praleidęs Chicagoj 
tik parą, vakar rytą jis apsi
suko ir išvažiavo atgal į Wa- 
shingtoną.

“Žinovai” aiškina, kad įvy
ko štai kas. Lewis yra prieš n- 
gas trečiam terminui Roose
veltui. Jis atkartotinai savo 
opoziciją tokiam žygiui pabrė
žė ir apie Rooseveltą kebais 
atvejais nevisai gražiai atsilie
pė.

Bet Lewiso nusistatymo ne
silaikė kiti C.I.O. vadai. Orga- 
nizac’jos vice-prezidentas ir 
Lewis’o dešinioji ranka, Philip 
Murray, pirmadienį išėjo už 
trečią terminą.

Panašiai užvakar padarė 
Thomas Kennedy, angliakasių 
unijos iždininkas-sekretorius> 
Prieš kfek laiko už Rooseve-tc 
kandidatūrą pasisekė . ir Syd- 
ney Hillman’as, Amalgaineit" 
vadas. Pasirodė, kad iš C.I O 
vadų Lewis’as tik vienas eina 
prieš Rooseveltą.

Tas nuomonių sk rtumas pa
čiose C.I.O. viršūnėse Lewis’ą 
buk labai užpykdęs, jis gerai 
pasibarę su savo pagelbinin- 
kais, Aasakė jiems, “žinokitės”, 
ir išdtume atgal namo.

80,000 Publikos — Propagandos “Mitingas”
Kareivių aikštėje, kur sek

madienį buvo mankštynės ir 
paroda Chicagės policijos ir 
gaisrininku, susirinko virš 80, 
000 minia žmonių. Parodyta 
senoviniai pabūklai kovai su 
gaisrais ir kriminaliais prasi
žengimais. Parodė pirmos pa
galbos teikimą nelaiminguose 
atsilikimuose, kaip gaisre, taip 
ir bet kokiuose susižeidimuose. 
Visas programas tęsėsi nuo 
2:15 po piet iki 6:30 vakaro. 
Viskam aprašyti, reikėtų per
daug vietos, musų spauda tiek 
negali vietos1 “telkti.. Tik kiek 
nors svarbesnius vietas norė
čiau pažymėti?;1 >

Amerikonai vis linkę many
ti, kad svetiirjšaliai yra jų 
priešai, nęiš|itymi šalies gy
ventojai. Bet, ^tai, atidarius 
programą, pakviesta sudainuo
ti Amerikos himną p-lė Marion 
Claire, —- “Tliė'Star Spangled 
Baimei”. Kaipo7 pirmaeile ope
ros solistė, dainuoti ir žodžiuo
se klaidas daryti, bei žodžių 
neatminti ... ir dar himne, tai 
spręskit patys. Aš pats susisar
matijau, būdamas grinorium 
... (Tas pats atsitiko su pirma
eile Chicagos primadonna 
Francuzijoje, kuomet ją pa
prašius sudainuoti Amerikos 
himną — ji prašė . .. žodžių, o 
reikia atminti, kad kiekvienas 
operos artistas turi mokėti apie 
tuziną operų, keliose kalbose 
atmintinai, o. kaip reikia, čia 
savo himno nemoka, taip kaip 
katalikas nemokėtų “Teve mu
sų”. Gaila, bet tiesa.)

Pagerbė Lietuvį
Perstatyto Chicagos polici

jos naujoką p. Wm. Philips- 
Pilipavičių, kuris nuo pareigų 
pasiliuosavęs grįžo namo ir 
pamatęs, kad vienoje taverno
je banditai užpuolė savininką 
su klijentais, puolė juos ginti, 
vieną nušovė, du areštavo. 
(“Naujienos” jau kelis kartus 
raš ėapie tai) Pilipavičm) ap
dovanojo medaliu. Prie jo dar 
vienam parkų policininkui ir 
gaisrininkui suteikta dovanos 
bei ordenai už drąsą bei išgel
bėjimą gyvasčių.

“Seneliai”
Toliau programas buvo lyg 

koks jomarkas. programo ve
dėjas p. Maxwell fcaž kodėl su
manė klausti publikos ar jų 
sekcijoj nėra senų žmonių. Jis, 
p. Maxwell, turįs žmogų 83 
metų amžiaus svečią Demokra
tų konvencijoj. Norįs žinoti ar 
nėra daugiau senesnių žmonių. 
Po ilgos pertraukos atsirado 
dar vienas 86 mėtų, kadaise 
tarnavęs Ghięagdje gaisrįnin- 
kįjr^igniagesių komandoj. 
ir negavus senesnių žmonių, 
dalykas užsibaigė ‘ nei šiaip nė 
taip”.

Prie vartų Skautu organiza-* . ‘ v ”cijos nariai dalino mažas Ame
rikos vėliavėles publikai — Vel
tui. kad parodžius chicagiečių 
patriotiškumą. Kai užgrota ir 
sugiedota Amerikos himnas, 
“The Star Spangled Banner”, 
tai visi turėjo vėliavėles mosi
kuoti.

Tikėsite ar ne, vaizdas buvo 
begalo dailus, tarytumei kuo- 
didžiausias vaivorykštes mirgu
liuojantis ratas. Šis vaizdas 
publikai' patiko. Aplodismentų 
nesigailėta.

“God Bless America“
Kas nors ir kokiu nors išro- 

kaviinu sumanė, buk tai reika
lavimu iš publikos, kad poli
cijos departamento triubo- 
čiams ir būbnoriams grojant 
“God Save Amerika”, visi vai
kai ir publika vėl .mosikuotų 
vėliavėlėmis, nežiūrint į tai, 
kad ta pati daina “God Bless 
America” jau buvo grojama o 
policininkų kvartetas ir p. 
Bennct ją dainavo. Triubočiai 
ilgai tri ūbavo, demonstravo, 
grojo visokius muzikos gaba
lėlius, o publika krykštavo ir 
mosikavo vėliavukais. Po to 
visai publikai suteikta štai ko
kia priesaika — prievuolė: l’

“Aš prižadu ištikimybę Ame
rikos vėliavai ir jos geresnės 
pilietybės principui^ prižadu 
kooperuoti su ugniagesių ir po
licijos departamentais savo 
mieste, saugotis ir apsaugoti 
kitus nuo gaisrų, paneigti kri- 
minališkumą, suteikti’ Chica- 
gai visą pagalbą tapti saugiau
siu miestu pasaulyje.”

Šiuos dalykus rašau todėl, 
kad jus to nematysite jokiame 
kitame laikraštyje.

Visos iškilmės turėjo kaž 
kokią fašistišką dvasią, buvo 
persiėmę dienraščio ‘‘Tribūne” 
McCormicko redaktoriaus šo- 
vinistišku patriotizmu. Mat, jo 
žmones iškilmes vedė. Tai bu
vo faktinai McCormicko pro
pagandos mitingas, ir reikia 
stebėtis kokiu budu jam pasi
sekė pasikinkyti tam darbui 
net Chicagos policijos ir ug
niagesių departamentus.

Beje, kalbant apie tą dainą, 
“God Bless America”. Ją neva 
parašė Irving Berlin. Bet kiek
vienas lietuvis, kuris gyveno 
Rusijoj, ar bent kiek pažino 
Rusijos gyvenimą, žino, kad ta 
melodija, kurią Berlin’as davė 
tai savo dainai, Rusijoj buvo 
dainuojama bent 30 metų at
gal ir gal ji tebedainuojama ir 
dabar. O čia daug kas net no
ri ją padaryti Amerikos “him
nu”. —Bynsas

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

• Krautuvininkas Leslie De
cker prarado $40 piktadariui, 
kuris vakar įsigavo jo krautu
vei!, jį supančiojo ir pasisėmė 
pinigus iš registerio. Decker 
užiaiko maisto sandėlį, adresu 
7040’/z Wentworth avenue:

O Iš antro aukšto lango iš
krato ir sunkiai susižeidė, at
simušusi į šaligatvio cementą, 
3 metų mergaitė, Elaine Stach- 
nik. Ji žaidė lange. Gyvena ad. 
2835 Hillock avenue.

• Gasc’ino stotyj ties 327 
Madison Street, Oak Park, nu
sišovė 24 metu Martin P. Car-c

rc’l. Jis dirbo stotyj už patar
nautoją. Gyveno ad. 517 South 
Harvey avenue.

• Trys žmonės buvo sun
kokai sužeisti Ludington rū
muose, 1104 South Wabash 
avenue, kai prekinis eleveite- 
ris sugedo ir krito penkis auk
štus. Eleveiterio operatoriui 
George White, 216 W. 25th 
Street, buvo nulaužtos abi ko
jos. Kiti du sužeist eji buvo 
Charles Palubieki, 33, ir jo bro
lis Joseph, 152’3 N. Washtenaw 
avenue.

O Besimaudydamos prud', 
prie Jolieto, prigėrė 21 melų 
William T. He’ns, Chicagos 
gatvekarių bend rovės tarnau
tojas. Gyveno ad. 2646 Gun- 
dersen avenue.

q Highland Parke mirė Wil- 
liam S. Forrest, garsus Chica
gos kriminalis advokatas. Jis 
buvo apie ,88 metų aipžiaus ir 
praktikavo teises apie per 50 
metų laiko. Gyveno adr. 722 
Montgcmery Road, įlydė Park 
premiestyj.

© Suhiakęs 83 metų amžiaus 
mirė Charles Stoffel, buvęs Ci
cero miesto valdybos narys. Jis 
gyveno ad. 5247 24th strcct. 
Velionis buvo’vienas seniaus’ų 
Cicero gyventojų. Viena jo duk
tė, Ona, yra ištekėjusi už lie
tuvio p. Skridulio.

© Už neatsargų važiavimą 
chicagietis Einor Johnson, 3335 
North Clark, gavo 10 dienų ka
lėjime, taipgi neturės teisės per 
60 dienų važiuoti aulomobilu. 
Bausmę paskyrė miesto saugu
mo teisėjas Gorman.

O Tėvui rekomendavus, Evan- 
stono policija suėmė už neat
sargų važiavimą automobiliu 17 
metų jaunuolį Paul Moore, 1526 
Washington Street. Taipgi tė
vui rekomendavus, vietos tei
sėjas Corcoran paskyrė jaunam 
Moore bausmę —- lankyti poli
cijos trafiko mokyklą per mė
nesį laiko ir nevažiuoti auto
mobiliu bent per 30 dienų.

© Prie Belden ir Sheridan 
gatvių kryžkelės banditai at

GUNNISON, COLO. — \Vcndell Willkic, republiko- 
nų kandidatas į prezidentus, atydžiai seka demokratų 
konvencijoj eigą per savo radio, ir per laikraščius. De
šinėje yra Colorado valstijos gubernatorius, Ralph Carr.

ėmė $20,000 brangenybių ir 
kailinių paltų; taipgi pinigų, 
nuo • keturių turtingų chicagie
čių. .

Apiplėšt.’eji buvo Jack Ablin, 
3400 Lake Shore Drive, Harold 
Rosenberg, 23C0 Lincoln Park 
Drive ir jų žmonos.

• Vakar Chicagoj lankėsi 
Hjalmar Procope, Suomijos am
basadorius Jungtinėms Valsti
joms. Jo vizito tikslas buvo 
Chicagoj pagreitinti aukų rin
kimą Suomijos atstatymui. Kal
bėdamas Stevens viešbutyj ji j 
pranešė, kad beveik visi Suo
mijos miestai nukentėjo nuo 
rusų bombų. Daugelį miestų 
bombonešiai tiesiog sulygino su 
žeme.

© John L. Keeshin vakar nu
pirko Sportsman’s Parko ark
lių lenktynių aikštę Ciceroj 
(lla\vthorne). Keeshin yra vir
šininkas milžinuos trokų tran- 
sportacijos firmos Ch’.cagoj ir 
neseniai buvo Kinijos pakvies
tas sutvarkyti tenykštį vieške
lių susisiekimą. .Jis parką nu
pirko kelių Ch rajos stambių 
biznierių vardu. Per daug me
tų parką kontroliavo pernai 
gengsterių nužudytas Edward 
J. O’Hara, buvęs Capone “sin
dikato” narys.

© 26 metų klerkas Samuel 
Galina užsimušė nukritęs nuo 
motorizuoto “skooterio” su ku
riuo bevažinėdamas jis įvaž’avo 
į šaligatvį, prie 58-tos ir Ho- 
nore, ir numestas nukrito už 
kelių pėdų ant gatvės cemento 
galva žemyn. . Gyveno adresu 
6748 South Ho.iore Street.

Apskr čio ligoninėje vakar 
mirė 67 metų chicagietis Christ 
Cheff, gyvenęs adresu 4859 
South Michigan avenue.

Keletą dienų atgal jis išėjo 
pasivaikščioti su savo šunim. 
Bežaizdamas, šuo apsuko saitų 
savo še mininko kojas ir jį par
mušė ant šaligatvio, mirtinai 
sužeisdamas.

Medalius 13 Metų 
Didvyriui

Arthur H. Gunderscn J r., 
5278 Larned avenue, yra 13 
metų amžiaus. Pernai, gegužės 
mėnesį, jis išgelbėjo savo vy
resnę draugą, Harold Mayerle, 
nuo mirties v’enam Chicagos 
giliam tvenkinyj, North\vest- 
sidėje.

Už drąsą Amerikos Skautui 
organizacija New Yorke pasky
rė Gundersonukui auksinį me
dalių.

Panašią dovaną gavo ir ki
tas 13 metų berniukas Fred J. 
Bednar, gyvenantis Gary, Ind.




