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VOKIETIJOS IR ITALIJOS VALDOVAI 
DEDA PASTANGAS IŠARDYTI 

HAVANOS KONFERENCIJĄ
Kubos sostinėj bus aptariami bendrai vi
sų Amerikos valstybių savisaugos reikalai. 
Suvienytų Valstybių delegacijai pirminin-

• kauja Cordell Hull
Pradėjus Europos diktato

riams nepaprastai greitai nai
kinti nepriklausomas valsty
bes, pietinio ir šiaurinio Ame
rikos kontinento valstybės su
sirūpino savo apsauga. Visos 
Amerikos valstybės nori tą ap
saugą grečiau organizuoti, nes 
mato, jog Europos diktatoriai 
gręsia ir jų kraštams. Ypatin
gai rasta reikalas skubėti, kai 
buvo išaiškinta, jog diktatorių 
agentai labai smarkiai veikia 
Amerikos valstybėse “penkto
sios kolonos“ metodais.

Pietinės ir šiaurinės Ameri
kos valstybių užsienių reikalu 
minister'ai nutarė susirinkti 
liepos 20 dieną Havanoj, Ku
bos sostinėj. Hitlerio agentai 
grasino kai kurias pietų Ame
rikos valstybes ir liepė ton kon- 
ferencijon nevažiuoti. Mussolį- 
ni patariamas Franko nutrau
kė diplomatinius santykius su 
Čile, norėdamas tup įnešti ' ne-

Diktatoriai stengiasi 
išardyti Havanos 

konferenciją
HAVANA, Kuba, liepos 18 

d. — Kubos užsienių reikalų 
ministeris Angel Campa, kuris 
pirmininkaus Kubos konferen
cijoj, mano, jog čdės ir Ispa
nijos diplomatiniai santykiai 
buvo nutraukti rengiamai kon
ferencijai išardyti. Kuboj susi
rinkusieji atstovai turės ap
tarti būdu*, kaip kariškai ir 
ekonomiškai apginti Amerikos 
valstybės. Europos diktatoriai, 
norėdami išardyti konferenc"- 
jos harmoniją, pradėjo ardyti 
diplomatinius santykius. Campa 
mano, jog konferencija aptars 
praktiškus budus Amerikai nuo 
diktatorių apsiginti.

Sugrąžina savo 
ambasadorių

SANTIAGO DE ČILE, Čile, 
liepos 18 d. — Praeitą naktį 
Čilės vyriausybė įsakė savam 
ambasadoriui Madride, German 
Vergara, grįžti atgal j Čilę. 
Vyriausybė priėmė tokį nuta
rimą po to, kai gavo praneši
mą iš Franko valdžios, jog j s 
nutraukiąs santykius su demo
kratine Čilės vyriausybe. Čilės 
reikalais Ispanijoj rūpinsis 
Brazilijos ambasadorius, tuo 
tarpu Ispanijos re.kalus Čilėje 
prižiūrės Italijos ambasado
rius.

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

Mažas desuotumas, truputį 
šilčiau. Saulė teka: 5:30 v. r., 
leidžiasi 8:22 v. v.

santaiką delegatų tarpe. Bet 
nežiūrint į visas diktatorių pa
stangas, konferencijoj daly
vaus 21 valstybės delegacijos.

Suvienytas Amerikos Valsty
bes Havanos konferencijoj at
stovaus užsienių reikalų mini
sterijos sekretorius Hull. Kar
tu su juo važiuoja visa eilė 
prekybos, pramonės ir finansų 
žinovų, šiandien po pietų jie 
visi bus Floridoj, Miami mie
ste. Iš ten laivu išplauks į Ha
vaną.

Sekretorius Hull išvažiuoda
mas pareiškė, kad Amerikos 
valstybės draugiškai bendra
darbiaus su tomis valstybėmis, 
kurios savo tarptautinius san
tykius yra nusistačiusios rišti 
draugiškai ir taikos keliu. Kon
ferencijoj taip pat bus kalba-
ma ir apie tuos kraštus, ku
rie tiesioginiai ar netiesioginiai 
gali patekti siautėjančių dikta
torių įtakon.

Grižta vokiečių išsių
stas Amerikos mi

nisteris
BERNAS, Šveicarija, liepos 

18 d. — Bernan šiandien at
vyko Amerikos ministeris Ho- 
landijai. Vokiečių kariuomenė, 
užėmusi Holandiją, • įsakė už
sienių ministeriams išvažiuoti 
iš Holandijos. Kartu su Ame
rikos ministeriu Gordonu, Švei
carijon atvažiavo daugel* s ame
rikonų, kurie rengiasi grįžti 
j Suvienytas Amerikos Valsty
bes. Vokiečiai Gordonui ir jo 
štabui davė specijalų trauki
nį.

Visa Francuzijos po
litika yra vokiečių 

kontroliuojama
VICHY, Francuzija (neoku

puotoji), liepos 18 d.. — Kiek
vieną rytą į naująją Francu
zijos sostinę atskrenda vokie
čių lėktuvas, kuris atneša ži
nias iš W esbadeno. Vakare 
tas pats lėktuvas vėl grįžta. 
Jis neša žinias Wiesbadene po
sėdžiaujančiai konferencijai 
tuo pačiu metu gauna instruk
cijas iš vokiečių kariuomenės 
viršininkų. Be Wiesbadeno vo
kiečių atstovų sutikimo nieko 
Petain vyriausybė daro. Dau
guma Francuzijos laikraščių 
šiandien yra spaudžiami Cler- 
mont-Ferrande. Francuzų laik
raščiai duoda daugiausia vokie
čių informacinių agentūrų ži- 
n’as. Apie užsienio įvykius tik
tai ir tespausdina vokiečių in
formacijas. Parlamento atsto
vas Deat, karo pradžioj buvęs 
didžiausiu defetistu, šiandien 
rašo straipsnius, kuriuose rei
kalauja visiškai nutraukti san
tykius su Anglija ir prisidėti 
prie diktatorių politikos.

N AU.HENV-AE T'.l^h.iU
CHICAGO. — Senatoriui Lester Hill (iši Alabama) nominavus Franklin Dc- 

lano Roosevelt trečiam terminui, demokratų delegatai sukruto surengti didžiau
sią, entuziastiškiausią demonstraciją parodyti savo pritarimą.

Hitlerio pastatytas, 
Hitlerio ir klauso
MADRIDAS, Ispanija, liepos 

18 d. — Generolas Franko, ka
rą 'laimėjęs Hitlerio pagelba, 
sausumos, juros ir oro laivy
no karininkams, .susirinkusiems 
karališkuose Oriente rūmuose, 
pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, 
jog visų susirinkusiųjų užda
vinys yra sugrąžinti prarasta 
ispanų imperijos galybė. Pir- 
mon e lėn jie privalą sugrąžin
ti Gibraltarą, kuris anglams 
atiteko 1704 m. Vėliau jie pri
valą praplėsti ispanų kolonijas 
Afrikoj. Šiems naujiems žy
giams Franko reikalavo iš vi
sos ispanų tautos naujų aukų, 
reikalavo būti pasiryžusiems 
sunkiems žygiams ir besąlygi
niai klausyti naujų krašto va
dų. Ten pat pasakė, jog nau
joji Ispanija turinti paruošusi 
du milijonus kareivių, kurie jė
ga gins vyriausybės reikalavi
mus. Po karingos kalbos tam 
pačiame susirinkime Franko 
gavo dar vieną naują medalį. 
Karininkų tarpe buvo girdimi 
karingi Šukiai.

Baigiami traukti di
plomatiniai ryšiai
LONDONAS, Angį ja, liepos 

18 d. — Anglija nutraukė di
plomatinius ryšius su Francu
zija, L et nutarė palikti eko
nominius agentus, kurie turės 
likviduoti ekonominius santy
kius tarp ab ėjų kraštų. Pran
cūzijos ekonominiu agentu yra 
paskirtas Paul Morand. Jis bu
vo francuzų ekonominės misi
jos viršininku Anglijoj. Anglų 
agentas dar nepaskirtas. Fran
cuzų ambasadoj ir konsulatuo
se dirbusieji valdininkai apleis 
Angliją penktadienio rytą. Jie 
„bus vežami anglišku laivu. An
glai pranešė vokiečiams iš kur 
ir kada tas laivas išvažiuos ir 
prašė, kad tam laivui leistų 
laisvai ir L e pavojaus paniek
ti Francuzija.

Abisinijos negusas 
jau kovoja prieš

/italus
LONDONAS, Anglija, liepos 

18 d. — Hailc Selasie, buvęs 
Abisinijos imperatorius, jau 
randasi Sudane, ir ruošia ko
von jam ištikimus Abisinijos 
karius. Vokiečių radijas pra
neša, jog negusas jau -veikiai 
Raudonosios juros pakraščiuo
se. Italai sako turį žinių, jog 
jis organ'zuoja savo ištikimuo
sius Egypte. Tuo tarpu anglai 
štai ką praneša: Kai tiktai Ita
lija paskelbė Anglijai karą, ne
gusas atvažiavo į Londoną ir 
laukė, kad anglai jį pakviestų 
bendradarbiauti kovoje prieš 
italus. Kai tiktai ang’ai įsiti
kino, jog negusas dar kontro
liuoja dideles abisiniečių dalis, 
tuojau jam davė orlaivį ir lei
do važiuoti i Vakarų Abisini
ją. šiand’.en negusas jau turi 
ryšius su daugeliu Abisinijos 
karo vyrų, kurie yra pasiruo
šę sukilti prieš italus sulig ne- 
guso įsakymu. Dauguma Abisi
nijos gyventojų simpat’zuoja 
negusui ir jam padės kovoti 
prieš italus. Italai tuo labai 
susirūpinę. Jie jau negali pasi
tikėti mobilzuotais abisinic- 
čiais. Anglų vyriausybė vėl ruo
šiasi pripažinti Selasie legaliu 
Abisinijos imperatorium. Ligi 
šiam metui juo buvo skaito
mas Italijos karalius.

Francuzai išgelbėjo 
meno brangenybes

VICHY, Francuzija (neoku
puotoji), liepos 18 d. — Mu
ziejų direktorius Jacųues Jau- 
gard šiandįen pa,skelbė, kad 
Francuzijos meno turtai nepa
teko į vokiečių rankas ir karo 
metu nebuvo sunaikinti. Pačio
je karo pradž oje iš muziejų 
buvo išimti brangiausieji me
no dalykai ir išvežti į depar
tamentus, kurie nepateko vov 
kiečių žinion.

Vokiečiai švaisto di
deles pinigų sumas

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 18 d. — Pirmomis okupa
cijos savaitėmis garsus Pary
žiaus restoranai buvo visiškai 
uždaryti. Dabar jie pradedama 
atidarinėti, bet klijentų randa
si labai mažai. Geriausi dido
kų Paryžiaus restoranų klijen- 
tai buvo amerikonai, bet da
bar jie negailiuos lankyti, nes 
restoranuose • kainos be galo 
aukštos. Už pietus reikia mo
kėti apie 80-150 frankų, tuo 
tarpu anksčiau galima buvo 
pavalgyti už 20 frankų. Daž
niausi restoranų lankytojai da
bar yra vokiečių karininkai. 
Jie turi dideles pinigų sumas 
ir visai nesivaržo jų leist1*. Vo
kiečių karo vyriausybė įsakė 
mokėti po dvidešimt frankų už 
kiekvieną vokišką markę. Anks
čiau už markę gaudavo tiktai 
keturis frankus.

Penkių valstybių 
konferencija janomi 

kinų karui baigti
LONDONAS, Anglija, liepos 

18 d. — Iš Tokio šiand en gau
ta pranešimas, kad Japonija 
sutinkanti su Anglijos nutari
mu uždaryti Burmos vieškelį. 
Manoma, jog japonai taip pat 
sutiks su anglų siūloma pen
kių valstybių konferencija rv- 
tų konfl ktui išspręsti. Konfe
rencijoj be kinų ir japonų at
stovų, turėtų dalyvauti Didžio
sios Britanijos, Rusijos ir 
Amerikos atstovai. Konferenci
ja turėtų rasti būdą baigti ki
nų japonų konfliktą ir išsprę
sti problemą apie užsienio val
stybių interesus Kinijoj. An
glija pabrėžia, jog ji uždariu
si Burmos vieškelį tiktai trims 
mėnesiams, betysu sąlyga, kad 
per tuos tris i)(fenesius butų su
rastas būdas susitaikyti. Ant
raip, Anglija vėl atidarysian
ti Burmos vieškelį, nes Kinijos 
atžvilgiu ji norinti būti drau
giška ir neutrali.

vėlesnieji pranešimai
— Churchill paprašė savo ministerius neapleisti ministeri

jų nei naktį. « Pas ulė įsitaisyti lovas, kad galėtų primigti. Bu
vo perspėti tiktai tie ministeriai, kurių žinybos yra surištos 
su karo reikalais.

— Vokiečių boksin nkas Maksas Schmelingas mokosi leis
tis parašiutu. Jis įsirašė savanorių šion karo šakon.

— Mussolini pranešė savo kabineto nariams susirinkti rug- 
piuč'o 10 d. Neperspėjo koki reika’ai bus svarstomi.

— Irlandijoj areštuoti 66 irlandų armijos nariai, bendra
darbiaujantieji su vokiečiais. Visi padėti kalėjiman.

— Londone sujotas Gordon Caning, “krikščioniškos kolo
nizacijos“ iždininkas. Jis kaltinamas vedęs propagandą taiky
tis su Hitleriu.

— Apie užmuštuosius Anglijoj bus pranešama tiktai vie
ną • kartą j mėnesį. Bus informuotas parlamentas ir spauda. 
Kiti pranešimai šiuo reikalu bus sustabdyti, nes priešas gali 
jais pasinaudoti.

— Anglijoj privatiems asmenims uždrausta pirkt s auto
mobiliai. Uždraudimas galios ligi karo pabaigos.

— Šveicarų valdžia nutarė uždaryti tuos lafkrašejis, ku
rie įžeidžia svetimus valstybės valdžios asmenis.

— Anglija nutarė pagreitinti ir padidinti prekybą su Ame
rika.

— Didesniuose Ispanijos miestuose pastebėta daugelis uni
formuotų vokiškų karininkų ir kareivių.

— Vakar vakare bombarduotas Gibraltaras. Užmušti trys 
civiliniai piliečiai.

— Vokiečių orlaiv ai kelis kartus bombardavo Anglijos pa
kraščius. šeši anglų piliečiai užmušti. Padaryta padegimų.

— Švedijoj pranešama, jog sekančios savaitės pradžioj prie 
Rusijos bus prijungtos Pabalčio valstybės.

— Prezidento Roosevelto nominavimas Anglijoj buvo su
tiktas su dideliu entuziasmu.

— Ispanijoj buvo minimos ketvirtos fašistų sukilimo su
kaktuvės. Susirinkusieji falangistai reikalavo sugražinti Gi
braltarą.

— Anglų karo lėktuvai, keršydami už vokiečių padarytą 
žalą, smarkiai* bombardavo pramones centrus Vokietijoj ir 
Francuzijoj.

Sovietai okupuoja 
naujus Rumunijos 

kaimus
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

liepos 18 d. — Pranešama, kad 
sovietų kariuomenė užėmė Po- 
marna ir Dorogoj valsčius Bu
kovinoj. Naujai už mti valsčiai 
yra vakarinėje upės Prut pu
sėj. Sovietų kareiviai užėmė 
dvylika naujų Rumunijos kai
mų. Rumunų kareiviai apleido 
minėtus kaimus be mūšio.

Užimti kaimai buvo toj te
ritorijoj, kurios rusai niekad 
nereikalavo ir pasikalbėjimų 
metu žadėjo palikti rumunams. 
Pasakojama, jog rusai yra nu
sistatę ir toliau tęsti okupaci
ją, jeigu Rumunija išstos iš 
Balkanų kraštų bloko.

Karas gali prasiplė
šti Balkanuose

SOFIJA, Bulgarija, liepos 18 
d. — Iš oficijalių sluoksnių 
šiandien teko sužinoti; jog Bul
garija šiandien pareiškė savo 
nepasitenkinimą rumunų vy- 
r.ausybės atstovams dėl bulga
rų persekiojimų pietų Dobru- 
džėj.

Amerika gali užimti 
Holandijos kolo

nijas
PANAMA, liepos 18 d. — 

Valdžios atstovai .suėmė tūlą 
Wolff, slaptą vokieč ų agentą. 
Pas jį rado daug kompromituo
jančios medžiagos. Ypatingo 
dėmesio atkreipta apie Hitlerio 
agentų veiklą Holandijos kolo-Į 
nijose. Panamoj kalbama, jog 
Suvienytos Valstybės gali nu
tarti užimti holandų kolonijas, 
kad jos nepatektų Hitleriui.

Tiktai vakar nutarta 
mokėti pensijos nu- 
kentėjusiems karei

viams
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 18 d. — Sovietų liau
dies komisarų taryba šiandien 
nutarė mokėti pensijas sužeis
tiems kareiviams arba karo 
lauke užmuštųjų kareivių šei
mynoms.

Japonijoj sudaromas 
kvadrumviratas

TOKIO, Japonija, liepos 18 
d. — Naujai paskirtas Japoni
jos ministeris p'rmininkas Ivo
noje pranešė, kad Japonijoj su
daromas kvadrumviratas, ku
rio nutarimai bus svarbesni 
negu ministeriu kabineto nu
tarimai. Kvadrumvirato nariai 
kartu yra ir ministeriai. Kva- 
drumviratą sudaro princas Ko- 
noje, ministeris pirmininkas; 
užs’enių reikalų ministeris Mat- 
suoka; karo ministeris genero
las Tojo ir laivyno ministeris 
admirolas Yošida. Kvadrumvi- 
ratas tai japonų kariuomenės 
padaras. Visi jo nariai yra d.- 
deli nacijonalistai ir propagavo 
reikalą užimti naujas posesi
jas francuzų ir holandų kolo
nijose. Nesenai sakytose kalbo
se du kvadrumvyro nariai 
smarkiai puolė Ameriką todėl, 
kad ji nenorinti pripažinti ja
ponų nukariavimų Kinijoj.

LIEPOS IR RUGPJŪČIO M£N. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 tyto 

iki 6 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.



M. GORKIS

nuga-liną, neišsemiamą visa 
linčies gyvybės šaltinį!

Čia bus pasakojama apie

jį lūšį, apie Sahib-i-Kirani — 
laimingąjį užkariautoją, apie 
Tamerlaną — kaip jį vadina 
netikėliai, — apie žmogų, ku
ris norėjo sunaikinti pasaulį.

Penkiasdešimt metu vaikš- c
čiojo jis po žemę, geležinė jo 
koja miestus ir valstybes min
dė taip, kaip dramblio koja 
mindo skruzdėlynus, raudonos

iš pavergtųjų tautų kaulų sta
tydavo jis aukštus bokštus, gy
vybę naikino, su Mirtimi jis 
lenktyniavo: keršijo jai už tai, 
kad ji paėmė jo sūnų Džigan- 
girą, baisus žmogus — jis no
rėjo paveržti visas jos aukas— 
ir tenudvesia ji iš ilgesio ir ba
do!

Nuo tos dienos, kurią mirė 
jo sūnus Džigangiras ir Samar- 
kando žmonės piktųjų Džetų

ną, vienintelę jėgą, kuriai Mir
tis paklusniai nusilenkia, — 
čia bus pasakojama apie mo
tiną, apie tai, kaip nusilenkė 
jai Mirties tarnas ir priešas— 
geležinis Tamerlanas, kruvino
ji žemes rykštė*

, Štai kaip buvo: puotavo Ti- 
mtirbekas puikiame, rožių ir 
jazminų žiedais apsuptame 
K un įgirto slėny, slėny, kurį 
Samarkando , poetai vadina 
“Gėlių meile”.

Penkiolika tūkstančių apva
lių palapinių stovėjo plačiu 
pusračiu slėny, visos jos — 
kaip tulpės, ties kiekviena —

savo, kaip gyvos gėlės.
Vidury jų — Gurugano — 

Timuro palapinė — kaip ka
ralienė tarp savo draugių. Ji ke
turkampė, šimto žingsnių pla
tumo, trijų iečių aukštumo, jos 
vidury dvylika žmogaus storio 
paauksintų kolonų; penkiais 
šimtais raudonų virvių pritvir
tinta ji prie žemės, keturi si-’ 

nugalėtoją pasitiko galvas ap- [dabriniai ereliai kampuose, O 
sibarstę dulkėmis ir pelenais, viduj, ant paaukštinimo, — 
nuo tos dienos iki pat susiti-Į penktasis, pats nenugalimasis 
kimo Otraroj su Mirtimi, kur Timuras — Guruganas, carų 
pastaroji jį nugalėjo, — tris- caras.

Jo drabužiai dangaus spal
vos šilko, deimantų grūdais

dešimt metų Timuras nė sykio 
nenusišypsojo—trisdešimt me
lų gyveno jis sučiaupęs lupas,1 apiberti — ne daugiau penkių 
prieš nieką nenulenkdamas1 tūkstančių stambių grudų, 
galvos, ir jo širdis trisdešimt1 taip! Ant jo baisios žilos gal
inėtų buvo neprieinama užuo- vos balta 
jautai!

Pagerbkime moterį — moti- ta kruvinoji akis.

kepurė su rubinu 
viršūnėj—ir žybčioja, dairosi

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, liepos 19, 1940

DR. K. NURKAT
vviečia jurais prisirinkti gerus 
ik inkis. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .oriefnėfrforf

BUDRIK
FURNITURE HOUSE

Krautuvė Su Mėlynu Frontu

Veidas Raišojo, kaip platus 
peilis, surūdijęs nuo kraujo, į 
kurį jis pasinerdavo tuksian
čius kartų; jo akys siauros ir 
mažos, bet jos viską mato, ir 
jose deganti ugnis panaši į šal
tą caramuto, mėgiamiausioje 
arabų akmens, kurį netikėliai 
vadina izumrudu, ir kuris už- 
jiniiša nuomario ligą, — ugnį. 
.() ausyse caroy— auskarai iš 
Ceilono rubinų, is gražios mer-

Sales Tb

Tel. Yards 2151

Ant žemės, ant kilimų, — 
tokių dabar jau nėra, — trys 
šimtai ausinių ąsočių su vy
nu ir visa, kas reikalinga ca
rų puotai; Timuro užpakaly

sėdi griežikai, greta — niekas, 
prie kojų Gnrtigano — jo gi
minės, ir carai, ir kunigaikš
čiai, ir kariucmenių vadai, o 
arčiausiai prie jo — girtas Ker
mani —poetas, tas, kuris kar
tą į pasaulio naikintojo klau
simą :

—Kermani! Kiek duotumai 
už mane, jei bučiau parduoda
mas?

—Mirties ir siaubo 
atsakė:

—Dvidešimt penkius aske
tus.

-—Bet liek vien mano diržas 
vertas- — sušuko nustebęs Ti
muras.

—As juk lik apie diržą ir 
galvoju, — atsake Kermani,— 
tik apie diržą, nes pats tu ne
vertas ne skatiko!

Taip kalbėjo poetas Kermani 
su carų caru, pikto ir siaubo 
žmogumi, ir tebūnie mums po
eto, tiesos draugo, garbė bran
gesnė už Timuro garbę!

Pagerbkime poetus, kurie 
vieną Dievą teturi — gražiai 
pasakytą drąsų tiesos žodį,—1 
jis jiems Dievai!

Ir štai, džiaugsmo, linksmy
bių, puotos valandą, girimosi 
mūšiais ir pergalėmis valandą, 
tarp muzikos ir liaudies žaidi
mų triukšmo — prieš caro pa
lapinę šokinėjo daugybė juok
darių, grūmėsi stipruoliai, 
fechtavos, lenktyniavo mitru
mu • Užmušinėti kariai, buvo 
rodomi žaliai ir raudonai nu
dažyti drambliai — tą bepro
tišką Timuro žmonių valandą 
staiga, kaip žaibas per debe
sis, iki sultono Bajezeto nuga
lėtojo ausų atlėkė skausmingas 
moteriškės riksmas.

Liepė Timuras sužinoti, kas 
rėkia ten pažeisto erelio balsu, 
ir jam buvo atsakyta, kad atė
jo kažkokia moteris, ji apdul
kėjusi, apdriskusi, atrodo — 
beprotė, kalba ji arabiškai ir 
reikalauja — ji reikalauja!—• 
pamatyti jį, trijų pasaulio ša
lių valdovą.

—Atveskite ją! — tarė caras.
Ir štai, prįe^J 

basa, visa skar 
plaukai palaidi — nuogą kru
tinę dengia, veidas jos bron
zinis, akys įsakančios, ir tamsi 
ranka, ištiesta į Raišąjį, nedre
bėjo.

—Tai tu nugalėjai sultoną

mani, o caras — pasaulio prie
šas—tarė:

-—Moteriškė! Kaip tu alėjai 
iš tos man nežinomos šalies 
per juras, upes ir kalnus, per 
miškus? Kode! žvėrys ir žmo
nės — kurie dažnai būna pik
tesni už pikčiausius žvėris — 
nepalietė tavęs, juk tu ėjai net 
be ginklo, ištikimiausioje, kol 
rankose yra jėgos, draugo? 
Man reikia visjtą žinoti, kad 
patikėčiau tau, ir kad nustebi
mas netrukdytų man tavęs su
prasti.

iiįotęris, — 
uose, juodi

NAU.HENŲ-ACME TeJephoto
CHICAGO. — Missouri 

delegacija dein. konvencijoj 
nori nominuoti savo guber
natorių Stark vice-prezidcn- 
turos kandidatu.

tu privalai žinoti, kur mano 
sūnūs, privalai jį man grąžin
ti.

Visi nusijuokė, ir tuomet 
tarė' carai — tie visuomet ta-

—Ji — beprotė! — kalbėjo 
carai, ir kunigaikščiai, ir ka
riuomenių vadai, ir visi juokė
si.

Tik Kermani 
į moteriškę ir 
Tamerlanas/

žiurėjo rimtai 
stebėdamasis—•

k i p motina,—

—Jurą tik vieną užtikau, jo
je buvo daug 
valčių, o juk kai ieškai myli
mo -—ir vejai pučia palankus. 
Upes lengva perplaukti tam, 
kuris gimė ir augo juros pa
krantėje. Kalnai? — kalnų aš 
nepastebėjau.

Girtas Kermani nudžiugo:
—Kas myli, kalnai virsta 

slėniais!
Miškų pakeliui buvo, taip— 

buvo! Sutikdavau šernų, meš
kų, baisių bulių, vilkų. Du kart 
žiurėjo į mane — tokiomis, 
kaip tavo, akimis — lūšiai. Bet 
juk kiekvienas žvėris turi šir
dį, aš ^albėjausi. su jais, kaip 
su tavim, jie tikėjo, kad aš-- 
motina, ir dūsaudami nueida
vo — jiems buvo gaila manęs. 
Argi tu nežinai, kad ir žvėrys 
myli vaikus ir už jų gyvybę ir 
laisvę moka kovoti ne pras
čiau, kaip žmonės?

—Taip, moteriškė! — tarė 
Timuras. — Ir dažnai1 — aš 
žinau — jie myli stipriau, ko-

salų ir žvejų

—Žmonės, — tęsė ji kaip 
vaikas, nes kiekviena motina 
sielos gelmėse yra šimtą kar
tų vaikas, — žmonės — juk jie 
visi motinų sūnūs, juk kiek
vienas turi motiną, net ir ta
ve, seni, — tu lai žinai, — pa
gimdė moteris, tu gali išsiža
dėti Dievo, bet to neišsiginsi 
ir tu!

—Taip, moterie! — sušuko 
Kermani, drąsusis poetas. — 
Taip, be saulės nežydi gėlės, 
be meilės nėra laimės, be mo
ters nėra meiles, be motinos— 
nėra nei poeto, nei karžygio!

Ir tarė moteriškė:
—Grąžink man mano kūdi

kį, nes aš motina ir myliu jį!
Nusilenkime moteriškei — 

ji pagimdė Mozę, Mahometą ir 
gerąjį Kristų, kurį nužudė pik
tieji, bet—kaip pasakė šeri- 
i’eddin — jis dar atgims ir a- 
teis leisti gyvųjų ir mirusiųjų, 
Damaske tai bus,’ Damaske!

(Bus daugiau)

oKeiDimai Naujienose 
uuou.a liaudy dėlto, 
sao pačios Naujienos 

?. * o •« h n iros

tyliai porino girtas poetas Ker- voja atkakliau, negu žmonės!

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3«S0

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAft Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35 
5 tonus ar daugiau ................................ ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
.ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■

PETROLEUM CARBON COKE
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

f K' l

COPR. NSCDLSCRAFT SERVICE. ING 

JIFFY KNIT BOLERO “'ATTERN 2534
2534—Mėgstąs “bolero” Mieros 14—14 ir 16—18

p‘. 
fe f

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT No. 2534

vargau nuo pergalių. O ką tu 
pasakysi apie save, moteriškė?

—Klausyk! — tarė ji- —Kad 
ir ką tų būtumei padaręs, tu 
—tik žmogus, o aš — molina! 
Tu tarnauji mirčiai, o aš gyve
nimui. Tu nusikaltai prieš ma
ne, ir štai, aš atėjau reikalau
ti, kad savo kaltę išpirklumei 
—man sakė, kad tavo devizas 
“teisingume — jėga” — aš tuo 
netikiu, bet man tu privalai 
būti teisingas, nes aš — moti
na !

Caras buvo pakankamai iš
mintingas, kad tų žodžių aki
plėšiškume pajustų jų jėgą —

—Sėsk ir kalbėk, aš noriu 
tavęs išklausyti!

Ji atsisėdo tarp carų, ant 
kilimo, ir štai, ką ji papasako-

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..——

Miestą* it valstija

I Vardas ir pavardė.

* Adresas-..................

KITI LIETU
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikiso AKIU SPECIALISTAI

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

i AMBULANCE 
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

—Aš iš Salerno, tai toli, Ita
lijoj, tu nežinai kur! Mano tė
vas — žvejys, vyras — taip 
pat, jis buvo gražus, kaip bū
na gražus laimingi žmonės— 
tai aš jį girdžiau laime! Ir dar 
turėjau aš sūnų — puikiausią 
berniuką pasauly .. .

—Kaip mano Džigangiras,— 
tyliai tarė senas karys.

—Gražiausias ir išmintin
giausias žmogus — mano ber
niukas! Jani buvo šešeri me
tai, kai musų pakrantėje pa
sirodė. saracėnai —jpiratai, jie 
užmušė mano tėvą ir vyrą, ir 
dar daugelį, o mano sūnų pa
grobė, ir štai, ketveri metai 
ieškau aš jo pasauly. Dabar 
jis tavo belaisvių tarpe, aš tai 
žinau, nes z Bajezeto kariai su
ėmė piratus, o tu nugalėjai Ba^ 
jezetą it atėmei nuo jo viską,

Klausykite tnusų radi o programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU SALTIMIERU.

Laidotuvių (Direktoriai

...................................................................................................

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE
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ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero i Phone Cicero 2109

J. LlULEVIČIUS
4,348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

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

i-

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards. 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

D raugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS ^921

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 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 31&6
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 
z GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”
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PIRMASIS IR DABARTINIS TAUTU 
KILNOJIMASIS

Beveik prieš 1500 metų pasi- sukilo, išvijo tikruosius šeiini- 
baigė ne pilną šimtą metų niūkūs ir pradėjo kariauti. Iš 
trukęs-didžiulis tautų kilnoji- karto imperijai dar stipriai ir 
masis. Tuometinė Romos im
perija, vienintelė kultūringa 
šalis, su savo provincijomis, 
kurios apėmė, galima sakyti, 
visą anais laikais žinomą pa
saulį, buvo sunaikinta. Kartu 
su ja žlugo aukštai pakilusi 
ir plačiai klestėjusi 
kultūra. Nuolatiniai 
romėnų barbarais 
tautų puolimai,
švelnumo ir meilės žmonių iš- ciesorius 
tisus šimtmečius kurtoms ma- 
terialėms ir dvasinėms verty
bėms — pastatams ir papro
čiams—viską išgriovė, sudegi
no savo grobuoniškam lauki
niui instinktui patenkinti.

vieningai esant, mažai kas il
gai galėjo su ja kovoti (todėl 
ir visi germanai Romos impe
rijon skverbėsi ne kovos, bet 
pasidavimo budu; jie stodavo 
romėnų kariuomenėn, padėda
vo saugoti sienas, už tai gan 
darni žemės pasieniais. Per il-

<

-j

stengiasi realizuoti. Laivai,’ Dabar mes esame vėl toji is-’po kurio laiku busi vietoj, bet 
plaukioję tik Viduržemio j u- torinė karta, kuri pergyvena kuomet išvažiuosi ir žadi no
ro j ir Indijos vandenyne, ieš- naują tautų kilnojimasį. Jis sugrįžti ir todėl nori pasiimt 
kodam i naujų prekybos per- nuo pirmykščių skiriasi gal savo šiokį ar tokį turtą, susi- 
spektyvų, išdrįsta ir toliau nu- tik savo moderniškumu, taigi, daro sunkumų ne tik persikc- 
plaukti, nepabijodami priva- greitumu. Vos praėjo męnesis, liančiani asmeniui 
žiavę žemės kraštą nugarmėti o jau suspėjo persikelti jau kc- 
bedugnėse. (Anksčiau buvo liolika dešimčių tūkstančių, 
manyta, kad žemė esanti pa- Kalbame apie vokiečius. Ncgi- 
plokščia ir laivas plaukdamas riant reik nusistebėti tokia or- 
į vakarus esą butų priplaukęs ganizacija. trumpu ,laiku su- 
žemės kraštą; atgal prieš sro- gebančia kilnoti ištisas tautos
vę nebūtų galėjęs sugrįžti), dalis. Kaip žinome, iš kaimy-1 kompensuojamas 
Drąsiausiu pasaulio žmogumi nų latvių į Vokietija nusikėlė įvežimu.
galima laikyti Kolumbą, kuris 50 tukst., iš Estijos 
gimęs genijumi, suprato visų tukst 
žmonių bukaprotiškumą ir kar- munijos, Jugoslavijos, iš kurių 
tą pasiryžęs atverti jiems akis 
išplaukė į vakarus ir atrado— 
Ameriką- Iš kelionės sugrįžęs 
jis sukėlė nors ir ne tokiu di
deliu mastu kaip pirmsis, an-'kartojasi: čia mes kaip tik ga
irę jį tautų kilnojimasį, turė-jim įsitikinti tų žodžių teisin- 
jusį įtakos jau ne tik Europai, 
bet ir visai žmonijai: žipoma 
be kraujo ir tetnai neapsieita 
Žuvo indėnai. Amerika lapo, 
kaįp dabar mėgstama sakyti 
neribotų galimybių šalimi. Ji 
davė visiems darbo ir net pel
no, kas tik iš kur atvykdavo. 
O atkeliavo labai daug, iš visų 
pasaulio kampų; pradedant 
europiečiu, baigiant kinu, ja
ponu. Vieni važiavo prieš akis

belankant 
įstaigas, bet ir visai valstybei. 
Kai iš krašto išvežama — ne
gaunant už tai atlyginimo, vis
kas yra nuostolis. Juo labiau, 
jei trumpu laiku išvežimas pa
sidaro labai didelis, kuris ne

lygiaverčiu 
“L. ur

apie 35 
o kur iš Vengrijos, Ru-

kilnojimui davė geltonodžiai

metais jie puola prie Juodo
sios juros gyvenančius ostgo- 
tus. šie savo traukimus! stu
mia kitas tautas vakaru link 
i Romos imperijos žemes. Pir
mieji, kuriems taikiu būdu 
buvo leista apsigyventi šiapus 
Dunojaus (imperijoj), buvo 
vcstgotai. Tačiau dėl valdinin
kų nesąžiningumo ir per dide
lio mokesčio plėšimo atėjūnai

senovinė
laukinių, gą laiką germanų rados ir au- 

vadinamų, kštesni irose karių laipsniuose), 
nepažįstančių Bet kai 395 metais mirdamas 

Tcodozijus imperiją
suskaldė į rytinę — Bizantijos 
ir vakarinę — Romos, pada
lindamas dviem savo sūnums, 
barbarai šį įvykį greit pajuto. 
Jie, tarsi baisus viesulas ar 
skėrių pulkai, pakyla ir iš 
visų šonų pradeda jėga brau
tis į pačią imperijos širdį. Nei 
gabus diplomatai, nei karo va
dai, nei pagaliau ciesorių 
nieko nebegali padaryti. Kiek
vienas mūšio pralaimėjimas 
rodo artėjant kažką baisaus ir 
neišvengiamo. Kariuomenė, iš 
tikrų jos piliečių sudaryti nc-

Romos legijonai, ku- 
vardo paminėjimas 
įvarydavo baimės.

tik karei-

kelsis 
musu 
lai k u 
čia is

dar didesni kiekiai. Iš 
tėvynės, atrodo, irgi su 
laikantieji save vokie- 

išsikels. Istorija, sako,

CHICAGO. — Senatorius Alben Barklcy iš Kentu- 
cky, demokratų konvencijos pirmininkas, skaito Roose- 
velto pareiškimą, kad palieka delegatams laisvas rankas. 
Jie gali nominuoti “ką nori”, nebūtinai jį.

aukso svarais, bet Stilicho- dovanos ir maldavimai 
žuvus (jis buvo apkaltin- minkštino Atilos širdį ir 

išdavimu ir visagalis sena- armiją jis pasuko atgal.
pasmerkė mirti) apgula p.o ]lunų> kurie Europoje su- ponu. Vieni važiavo prieš akis 

netvarką ir turėdami pralobimo tikslą, ki- 
neišmatuo- ti bėgo ten nuo savo priešų, 

ir daugelis nuo religinių, tautinių perse“ 
jš| kiojimų, dar kiti moksliniais,

su-
savo

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

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

Šaukite Lafavette 3138, 
atvažiuokite

arba

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

rių vien 
priešams 
dabar jau nebe ta. 
barbarai sudaro ne
viu legijonus: jie užima aukš
tesnes ir net labai atsakingas 
vietas. Ir, štai, kai pamatoma, 

.kad laukiniai vestgotai graso 
sunaikinti visą imperiją, Ro
mos legijonus mušiu rikiuoja 

.irgi barbaras Stilichonas. Tie
sa, jis civilizuotas, savo parei
gas stropiai atlieka ir laiko
mas net romėnų gelbėtoju, bet 
jis—ne romėnas, o tik už algą 
dirbąs samdinys.

Romai gelbėti iš provincijų 
nuo didžiulės imperijos siehų 

! (iš Britanijos nuo Reino ir 
Dunojaus) atšaukiami visi le
gijonai. Sienos lieka be apsau
gos. Tirščiausi priešų pulkai 
įpuola į nesaugojamas žemes 

i ir ką nutverdami naikina, žu
do... Barbarai, susižavėję tur
tais, kurių, jų manymu, pilna 
milžiniškos imperijos sostinė, 
nesitenkina jiems siūlomais

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

Turtas virš - - - - $5,450)000.00
Atsargos fondas virš $370,000.00
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las Ant Namų 1 iki 20 mt.

AVINGS
CHARTERED BY U. S. 
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SAVINGS FEDERALLY 
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TeL VIRginia 1141

____________ and _
LOAN ASSOClATIONofChicago
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gurnu. Tautos kraustymasis su
sijęs su dideliais karais ir vi
su tautų kentėjimais. Vokiečiai 
isikrausto, lenkai turi išsi- 
krauslyt: įsakymas duotas ir 
per kelias valandas susimetęs 
lagaminėliu tik pačius bran
giausius daiktelius žmogus tu
ri apleisti savo sodybą, kurio
je jo tėvų tėvai gyveno, kur jo 
darbas ir viltis sudėta. Kur gi 
vokiečiai kitur susitalpins, jei 
ir taip jau ankšta.

Kraustosi ne vien tik vokie
čiai ir lenkai, kraustosi rusai 
ir žydai, o žada ir kitos tautos 
susigrąžint savuosius, neatsi
žvelgiant kaip » ilgai ir kokio 
reikalo verčiamas tautietis gy-

400 
n ui 
las 
tos 
Romą. Per tris karius gerina- kėlė didžiausią 
nai Alaricho vedami puola ir žinonems suteikė 
plėšia pasaulinį mokslo, meno (jaučių kančių, 
ir turtų centrą. Gatvėse baisus kitų tautų būriais veržėsi 
ir šiurpus vaizdai. Pakrikos vienu vietų į kitas, vis ką nors’kultūriniais, pramogos ir turis- 
laukinių gaujos, ncvcrlin<la-'SU|laikiIM]ainj. Ar lai neder-jtiniais 
mos ištisų šimtmečių milijonų j liaus, nenašios žemės, psr <li- . įstengė visus sulaipinti, apru- 
žmonių darbo ir triūso, per (lėlio prieauglio, neapykantos, Į pinti ir apglobti. Mes niekur j vena svetur. Turkai apie savo 
tuos tris karius sugeba viską godumo ar kitų aplinkybiųįkitur nerasim tokio tautų mi- tautiečių susikcitimą su Balka- 

verčiami, milijonai žmonių išinio, konglomerato, kokį su- nų valstybėmis jau prieš kele- 
apleido nuolatines gyvenama-1 siviliojo ši nuostabi šalis. Juk 

statulų aiks-Įsjas vietoves, ir su visa manta lr lietuvių ten yra apie C....
■ ar| klajodavo ieškodami patoges

nių gamtos sąlygų, tinkančių 
jų primityviam gyvenimui. 
Tarp to daugelio Itai ją paver
gia ir vakarinę Romos imperi
ją 475 metais galutinai panai
kina mišri kelių tautų kariuo
menė. Šis žlugimas padaro be 
galo didelės įtakos visam žmo
nijos gyvenimuiJMes sustabdo 
visą kultūros plitimą kurios 
tai]) aukštai buvo pasiekę ir 
išvystę romėnai. Vietoj anks
čiau buvusios tvarkos ir ramy
bės dabar viešpatauja nelai
mių nelaimės: vargai, badas, 
marai ir mirtis. Milijonai žmo
nių, ramiai dirbę, žūsta nuo 
priešo kardo ar nuo baisaus 
maro. Derlingi, įdirbti laukai 
virto tyrais. Nė vienas miestas 
neišliko nenusiaubtas ir per 
kelis kartus neišgriautas, nciš-

išgrobti ar sunaikinti. Puoš
niausi namai, vieši pastatai, 
pilnos gražiausiu i 
tęs. forumai sugriaunami 
sudeginami. Gyventojai ir net 
senatoriai apimli išgąsčio ir 
nuostabos nei kiek nesistengia 
gintis ar slėptis. Milijoninis 
miestas visiškai nuleidžia ran
kas. Galingieji senatoriai nie
ko kilo nesugalvoja, kaip tik 
apsirengti gražiausiais rūbais, 
sueiti į foru irtą ii|r “atsisėdus į 
garbingas kėdes laukti priešų 
kareivių. įsiveržę germanai ir 
pamatę senatorius, palaiko 
juos statulomis. Padavimas 
sako, vienas barbaras nutvėręs 
senatoriui už barzdos: tas, 
pasipiktinęs jo elgesiu, jį mi

Sunaikinę Romą, žygiuoja 
toliau ir pakelėse randamus 
miestus ar sodžius apiplėšę 
degina. Negana to, kad impe
riją nusiaubia vestgotai. Iš 
šiaurės turtingiausią imperi
jos provincija Galiją (dabarti
nę Prancūziją) puola raiti, vi
sų barbarų baisiausi, hunai. 
Jie buvo apsistoję Dunojaus 
lygumoje (Vengrijoje) ir at
kakliai kovojo su rytinės im
perijos kariuomene, kurią nu
galėję iš Bizantijos ciesoriaus 
ėmė duoklę. Po kelerių metų 
ciesorius vėl surinko kariuo
menę ir hunams pasakęs: “Aš 
turiu aukso mano draugams, 
o geležies mano priešams.” 
įsiutinti hunai, vedami Atilos, 
kuris dėl žiaurumo buvo pra
mintas Dievo rykšte, su pus- 
milijonine armija pasuko Ga- 
lijon ir nesulaikomai žaibo 
greitumu artinos prie Pary
žiaus. It viesulas, lėkdami ant 
laukinių žirgų, užpuldavo mie
stus. Gyventojai girdėdami A- 
tilos žiaurumą (jis girdavosi, 
kad kur jo arklio koja palies- 
davusį žemę, ten net žolė ne
augdavusi) nė hebandydavo 
priešintis, nes, norint hunus 
sulaikyti, reikėjo dvigubos jė
gos, kas anais laikais buvo 
neįmanoma. Tačiau romėnai, 
susitarę su juos piešusiais 
vestgotais, sujungtomis jėgo
mis skuba į žūtbūtinę kovą, į 
mūšį, kokio istorija dar neži
nojo (jame vien tik žuvusių
buvo apie 160,000 žmonių) ir t bet taip pat žmonės atstatyda- 
barbarus sumušė. Atrodo, kad(mi sugriautus miestus ir namus 
po tokių nuostolių hunai ne-(pamato, kad daug ką galima 
greit atsigausią. Bet jie jau |ir kitaip (geriau, tobuliau) pa- 
kitais metais pasirodo Italijoj daryti. Ką nors atsiekę, nesi- 
ir sunaikinę keletą miestų, bu-*tenkina tuo, užgriebia vis di- 
vo beeiną Romon. Tik gausios dėsnių darbų mintis, kurias

rikai sako, žmonės valgė savo 
vaikus, nes jau nieko nebebu
vo likę. Žeme, persunkta krau
ju, nedavė vaisiaus. Tik žvė
rys ir paukščiai draskė nelai
mingųjų lavonus, kurių nesu
talpino žemė; mirtis kvėpavo 
mirtį. Daugelis manė atėjus 
pasaulio pabaigai.

Bet laikas pareikalavęs tiek 
daug aukų vėl viską astatė. 
Atvedęs tautas į naujas vietas, 
jas susėslino, sulirpdė jų ku- 
ringumą ir į rankas įdavė 
darbą, kad atstatytų ir sutaisy
tų tai, kas buvo sunaikinta. 
Atgyvenusios tautos žuvo: jų 
vietas užėmė kitos. Nereik 
manyti, kad tada jau prasidė
jo aukso ir laimės era. Ne, 
tautos kariavo, bet jos kartu 
ir kure, o svarbiausia, niekur 
masiniai nesikilnojo, neattru- 
ko nuo darbo, kuris yra viso 
ko palaima.

Prasideda 
laikotarpis: 
ir atradimų 
kad tas
kraujas buvo būtina sąlyga 
tautų paskatinimui prie di
džių darbų. Randasi naujų te
mų 
rie

naujas pasaulinis 
didelių išradimų 

amžiai.
pralietas

Atrodo, 
milijonų

ne tik proto žmonėms, ku- 
imasi nagrinėti visus įvy- 
reiškinius ir padarinius,

,-v:

RADIO 
PATARNAVIMAS 

Taisome Radios. Dėl greito patar
navimo šaukit

Tcl. YARDS 279’. 
r^a-n^dinimas garantuota?. 
3562 SO. HALSTED ST.

sumetimais. Amerika

600 
tukst. Vadinas, apie septinta- 
dalis visos tautos.

lą metų norėjo įvykdyt, bet 
truko iniciatyvos. Persikelti iš 
vietos į vietą nesunku: sėdoi 
traukiniu, laivan, orlaiviu ir

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066
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Prezidentas Rooseveltas
Demokratų partijos nacionalė konvencija Chicagoje 

vakar ir vėl pasirinko Rooseveltą savo kandidatu į Jung
tinių Valstijų prezidentus.

Per daugelį mėnesių spaudoje buvo daromi spėjimai 
ir būrimai dėl Roosevelto kandidatūros. Iki pat konven
cijos nieko tikro nebuvo žinoma ryšium su kalbama kan
didatūra. ; r Ali. J

Drįs ar nedrįs sulaužyti įsigyvenusių trečiojo termi
no tradiciją?

Tokį klausimą statė sau daugelis žmonių. Tradicijos 
šalininkai iš kailio nėrėsi, bandydami įrodyti, jog tos tra
dicijos laužymas sudarys pavojų Amerikai ir jos laisvei.

Ir štai ta tradicija liko sulaužyta. Sulaužyta ji liko 
dėl to, jog daugumas demokratų mano, kad Rooseveltas 
yra tinkamiausias kandidatas, kuris gali rinkimuose re- 
publikonus sumušti.

Per paskutinius aštuonerius metus Rooseveltas “su
laužė” daug įsigyvenusių tradicijų. Dėlei to jokios katas
trofos neįvyko. Faktiškai laužymas tų tradicijų kraštui 
daugeliu atvejų išėjo į gerą.

Manome, jog nieko blogo neatsitiks ir dėl trečiojo 
termino tradicijos sulaužymo.

Ponai, piliečiai ir draugai
Stalino komisarų valdomoje Lietuvoje ponų, ponių 

ir panelių nebebus, — bus tik draugai ir draugės bei pi
liečiai ir pilietės.

Vadinasi, pagal komisaro įsakymą Jonas turės būti 
Petrui draugas, o Jokūbui pilietis.

Tai mums primena, rusų rašytojo Gleb Uspenskio 
vieną apysaką. Toje apysakoje kalbama apie vieną moti
ną, kuri savo sūnų tiek “mylėjo”, jog kreipėsi į policiją 
prašydama sūnų “etapu” iš kito miesto grąžinti, kad ji 
turėtų progos jį pabučiuoti.

Atrodo, kad savo rųšies “etapu” Lietuvoje bus ban
doma draugiškumo santykiai nustatyti.

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kur labai mado
je buvo “broliai ir seserys”, iš lengvos Jurgelionio ran
kos atsirado “broliai razbaininkai” .

Įdomu, kas iš “draugų ir piliečių” išsivystys Lietu
voje: “draugai razbaininkai” ar “piliečiai razbaininkai”?

Autarchija
Pastaruoju laiku laikraščiai daug rašo1 apie tai, kad 

Hitleris ir Mussolini grūmoja įvesti Europoje autarchi- 
ją. Ypač daug apie autarchiją rašoma ryšium su Pan- 
Amerikos konfenrencija, kuri rytoj prasidės Havanoje, 
Kuboje.

Ekonomine prasme autarchija reiškia tai, kad vals
tybė savo teritorijoje turi pasigaminti visko, kas tik rei
kalinga. Kaip anglai sako, ji turi būti “self-sufficient”, 
atseit, prasimanyti savo ištekliais ir savo dirbiniais.

Pan-Amerikos konferencijoje, kaip žinia, bus iškel
tas bendro apsigynimo klausimas. Niekam nėra paslap
tis, kad didžiausiu Amerikos kontinento saugumo priešu 
yra laikomas Hitleris ir jo nacių vedama politika.

Kad kartais konferencija per daug griežtai nenusi- 
statytų prieš nacius, tai Hitleris ir jo partneris Musso
lini gąsdina Amerikos kontinentą autarchijos įvedimu 
Europoje. Tuo atveju Hitlerio ir Mussolinio kontroliuo
jama Europa stengtųsi apsieiti su savo ištekliais ir nieko 
neimportuotų iš Amerikos kontinento.

Pietų Amerikos respublikoms tai butų didelis smū
gis, nes jos savo produktams Europoje (ypačiai Vokie
tijoje) turėdavo didelę rinką.

KANUOLĖS IR 
SVIESTAS

Nuo pat Hitlerio įsigalėjimo 
Vokietijoje buvo labiau rūpina
masi kanuolėmis, negu sviestu. 
Jau per paskutinius kelis me
tus ten pasireiškė trukumas

riebalų ir kitokių maisto pro
duktų. Ir per visą tą laiką gy
ventojai buvo raginami veržti 
diržus ir kantriai dirbti, kad 
Vokietija butų galinga ir galė
tų savo priešus nugalėti.

Kokios viso to pašėltos?
Vokietija iš tiesų parodė sa-

vo galingumą ir pajėgumą. » 
šiandien ji dominuoja beveik 
visoje Europoje. Jau visa eilė 
valstybių yra Hitlerio armijų 
okupuotos. Valstybės, kurios 
drįso pasipriešinti, turėjo labai 
nukentėti.

Tie faktai mums visiems yra 
gerai žinomi. Bet kokios gero
vės susjlaukė Vokietijos žmo
nės?

Į tą klausimą bando atsakyti 
Dr. Gumpert, kuris, palyginti, 
neseniai apleido Vokietiją. Pa
siremdamas savo patyrimais, o 
taip pat oficialiais daviniais, jis 
parašė knygą vardu “Heil Hun- 
ger”. Toje knygoje jis. vaizduo
ja šių dienų Vokietijos būklę. 
Tas vaizdas, tenka pasakyti, 
yra gana klaikus.

Goebbels ir jo agentai visą 
laiką stengėsi įrodyti, jog vo
kiečių rasė ne tik morališkai, 
bet ir fiziškai prašoka kitas tau
tas. Vokiečiai — jauna, dina
miška, pajėgi tauta. Vokiečiai, 
sako Goebbels, yra laisvi nuo 
tų ydų, kurios yra apnikusios 
baigiančias nykti demokrati
jas. Jiems yra reikalinga erdvė, 
kurios ribas jie patys privalo 
nustatyti.

Tokie yra nacių propagan
dos Šukiai. Tačiau sausi statis
tikos daviniai rodo, jog fiziš
ku atžvilgiu vokiečių jaunimas 
labai šlubuoja. Septyniasdešimt 
nuošimčių jaunuolių, kurie sto
ja į nacių organizacijas, turi iš
kraipytas arba plokščias kojas. 
Jei 1933 m. difterija sirgo 79,- 
830 vaikų, tai 1938 m. susirgi
mų skaičius pašoko iki 146,733. 
Mirtingumas nuo difterijos Vo
kietijoje yra keturis kaltus di
desnis, negu Jungtinėse Valsti
jose.

Daktarų liko pastebėta, kad 
tarp studentų pradėjo nepapra
stai plisti širdies ligos. Pavyz
džiui, 1938 m. net 50 nuošim
čių visų studentų turėjo vieno
kius ar kitokius širdies truku
mus.

Ligos yra labai prasiplatinu
sios tarpe darbininkų. Apskai
čiuojama, i dėl: įvairių ligų
1938 m. buvo nustota 200 mili
jonų darbo dienų. Tai reiškia, 
jog dėl ligų visą laiką apie 700,- 
000 darbininkų negalėjo dirbti

.Vokietija yra beveik vienati
nė šalis, kur susirgimai džio
va metai iš metų didėja. Dabar
tiniu laiku džiovininkų ten pri- 
skaitoma iki pusantro milijo
no. Apie 400 tūkstančių jų jau 
yra pasiekę paskutinę stadiją 
Vadinasi, jų gyvenimo dienos 
suskaitytos.

Naudojimas įvairių erzacų ir 
trukumas tinkamo maisto la
bai skaudžiai atsiliepė į žmo
nių sveikatą. Susirgimas įvai
riomis ligomis vis kyla ir ky
la.

Alkoholizmas “naujojoje Vo
kietijoje” žymiai padidėjo. Tar
sime, pernai vokiečiai išgėrė 
pusantro karto daugiau alaus 
(1,242,000,000 galionų) ir du 
kartu daugiau degtinės, negu 
1932 m.

“Nereikia manyti”,, - sako 
Dr. Gumpert, “kad svaigalų 
gėrimo padidėjimas yra ge
rovės ženklas. Kaip tik prie
šingai — didesnis girtavimas 
dažnai reiškia skurdą ir# pa
blogėjusias gyvenimo sąly
gas”. - ‘
Budingas yra ir tas faktas, 

kad štai pernai 55 nuošimčiai 
šaukiamų naujokų buvo pripa
žinti netinkamais karo tarny
bai.

Tai štai ko susilaukė Hitlerio 
valdoma Vokietija, kur per pa
skutinius kelis metus buvo de
damos . didžiausios pastangos 
įsigyti kiek galima daugiau ka- 
nuolių. Pasirinkę kanuoles, vo
kiečiai turėjo atsisakyti nuo 
sviesto ir kitų būtiniausių gy
venimo reikmenų. Padarinyje 
jie jau dabar kenčia, o ateityje 
to pasėkos bus dar blogesnės.

“NIEKO NEPAPRASTO”
Pruseikai, kuris pas komu- 

nacius jau nuo kurio laiko vai-

Kaip Lietuva savo nepriklau 
somybę prarado

sais Lietuvos plentais, vieške^es. Bet to niekas nesiskubino 
liais ir keliais. Niekas tikrai ne- daryti, nes manė, kad sovietai 
gali pasakyti, kiek tos rusų ka- 
riuomenės Lietuvoje dabar yra. 
Visi Lietuvos aerodromai pilni 
rusų karo lėktuvų, visi namai 
pilni raudonarmiečių.

—Kaip Lietuvos gyventojai 
žiurėjo į naujai sudarytą vy
riausybę ?

—Reikia pasakyti, kad rusai 
daro viską labai gudnai ir pla
ningai. Kai buvo sudaryta Pa
leckio vyriausybė, tai net žy
mus asmenys nieko blogo prieš

Pasikalbėjimas su iŠ Lietuvos atvykusiu svečiu. — Dery
bos su Maskva, 
į Lietuvą 
arimą. — 
pasitiko raudonarmiečius. — Okupantų šeimininka
vimas. — Smetonos pabėgimas į Vokietiją. — Gan
dai apie rengiamą sąmokslą prieš Smetoną. — Sku-|jQ negalėjo pasakyti. Iš karto 
čas ir Povilaitis sėdi kalėjime. — Kaip vokiečiai žiu
ri į Lietuvos okupaciją. — Rusų kareiviai. — Volde
maras suimtas. — Justas Paleckis jau kur; laik$ 
priklausė komunistų partijai. — žmonės, kurie viso
kiems ponams yra pasirengę tarnauti. — Smetonos 
turtai. — Rangovas Ilgovskis. — Tautininkų režimo 
katastrofiškas galas. — Kyšininkų ir vagių gadynė.

— Raudonosios armijos žygiavimas 
. — Kauno gatvių grindinys liko panašus į 
- Sargybos prie bankų. — Kaip gyventojai

(Tęsinys)
—Ar daugelis ir kas tokie yra 

pabėgę į Vokietiją?
—Kai jau turbut patys žino

te, prezidentas Smetona su sa
vo šeima pabėgo birželio 15 d. 
Jis buvo internuotas Karaliau
čiuje dčl to, kad neturėjo už
sienio paso. Tie, kurie bėgo į 
Vokietiją su pasais ir vizomis, 
nebuvo internuoti. Kartu su 
Smetona išvyko jo žmona, sū
nūs su savo žmona, žentas su 
žmona ir prezidento kancelia
rijos viršininkas dr. Bielskus. 
Taip pat kartu su jais išvyko 
krašto apsaugos ministras Mus
teikis. Rusų kariuomenė pasie
kė Kauną birželio 15 d. 3 vai.

pietų, o prezidentas Smeto- 
išvyko tą pačią dieną apie 
vai. vakare. Bėgimas buvo

įvykdytas planingai ir1 gana gu
driai. Prie prezidentūros vartų,

po 
na

jos ir kariuomenės sargyba. 
Bumuose žibėjo žiburiai. Tokiu 
budu niekas nė neįtarė, kad 
prezidentas ruošiasi bėgti, arba 
jau pabėgęs. Visi manė, kad 
prezidentas užimtas naujosios 
vyriausybeš1 sudarymu. Tik pa
kartotinai f neatsiliepiant į tele
fono skambinimus, buvo apsi
žiūrėta, kad prezidento jau nė
ra. Kaune buvo pasklidę gan
dai, kad Smetona pabėgęs ne 
tiek bijodamas bolševikų, kiek 
saviškių keršto. Prieš rusų įsi
veržimą į Lietuvą, ėjo gandai, 
kad gen. Raštikio šalininkai 
rengiasi jį pašalinti. Šiame są
moksle, sakoma, turėję daly
vauti visa eilę aukštųjų kari-

kiti. Prezidentui Smetonai išvy
kus į Vokietiją, susidarė netikė
tos ir nelauktos komplikacijos. 
Atvykus Dekanozovui naujosios 
vyriausybės sudarymo reika
lais, susidarė nepatogi padėtis. 
Nebuvo kam pavesti valdžios 
sudarymo reikalą. Todėl Deka
nozovas, sakoma, net pareiškęs, 
kad ‘“dabar apie nepriklauso
mybę negali būti nė kalbos...” 
Vėliau ministrų tarybos pirmi
ninkas Merkys bandė situaciją

dina “visokiems reikalams mer
ginos” vaidmenį, nėra nieko 
“nepaprasto”, kad Lietuvoje 
jau pradėjo prie komunistų 
šlietis tokie asmenys, kurie pir
ma su dusia ir kunu atsidavę 
tarnavo tautininkams.

Bepigu, žinoma, Pruseikai a- 
pie tokius dalykus kalbėti, ka
da jis turi tokį didelį patyrimą: 
mažai juk tesurasite žmonių, 
kurie savo kailio mainininkavi- 
niu galėtų jį sukirsti.

Iš socialisto virsti komunis
tu, iš komunisto •— sklokimn- 
ku, iš sklokininko —.vėl komu
nistu, — tai toks procesas, ku
rio gali jam pavydėti ir tam 
tikros rųšies kirminas.

Ir pasirodo, kad kailio iriai- 
nininkavimas pareina nuo to, 
kad žmones “n^okinasi”.

Jeigu taip, tai kai kuriuos či
gonus reikėtų laikyti “mokslin- 
giausiais” pasaulio žmonėmis, 
nes jie, klausiami kokio tikėji
mo, atsako: “O kokio, ponas, 
norėtum?”

visiems atrodė, kad čia niekas 
kitas, kaip tik vyriausybės pa
sikeitimas. Ir kadangi tautinin
kų rėžimas daugumai gyvento
jų buvo įgrįsęs, tai daugelis net 
apsidžiaugė tomis permaino
mis. Bet vėliau buvo pradėta 
susivokti. Vėliau jau nebuvo 
sunku suprasti, kad tai tik per

taisyti. Jis paskubomis išvyko Į einamas momentas. Jeigu rusai, 
į Vokietijos pasienį ir ten susi- atėję į Lietuvą, butų bandę iš 
sieke su prezidentu, norėdamas karto viską sovietinti, tai nė
šį įtikinti grįžti. Tuo pačiu rei- sunku įsivaizduoti, kas butų at
kalu į Smetoną, jau nuvykusį į sitikę. Butų kilusi panika ir 
Karaliaučių, kreipėsi ir Lietu- masinis žmonių bėgimas į už- 
vos pasiuntinys Berlyne, Kazys sienį. Svarbiausia, butų buvę 
Škirpa, šis kalbėjosi su Smeto- stengiamasi išvežti brangeny- 
na telefonu apie pusę valandos 
laiko, taip pat bandydamas įti
kinti prezidentą grįžti atgal. 
Bet ministro Musteikio ir kitų 
artimųjų atkalbinėjamas, Sme
tona atsisakė grįžti, tarp kita 
ko, motyvuodamas, kad jis ne
turįs garantijos iš saviškių. Ly-I 
giai tokiu pačiu budu Merkys 
grąžino pabėgusį vidaus reika
lų ministrą Skučą. Mat, ultima
tume buvo reikalaujama ati
duoti teismui Skučą, kuris, sa
koma, davęs įsakymą “vogti” 
rusų karius. Pabėgus Skučui, 
ultimatumas nebūtų buvęs iš
pildytas. Todėl Skučas ir grįžo. 
Kartu su juo grįžo ir saugumo 
departamento direktorius Povi
laitis. Abudu tuojau buvo sulai
kyti ir padėti kalėjime. Reikia 
pasakyti, kad, be šių žinomų 
asmenų, į Vokietiją yra išbėgę 
visa eilė aukštųjų karininkų, 
taip pat beveik visi saugumo 
departamento valdininkai. Bir
želio 15 dieną, iki pat vakaro, 
eilės automobilių pervažiavo 
sieną ir pasiekė Vokietiją. Visi 
šie bėgliai Vokietijoje buvo pri
imti labai mandagiai. Visi jie 
buvo tuojau aprūpinti pastoge.

—Kaip vokiečiai, žiuri į rusų 
okupaciją Lietuvoje?

—Labai šaltai. Kai eile žy
mesnių Kauno vokiečių kreipė
si į Vokietijos konsulatą, klaus
dami, kas jiems reikia daryti, 
kiekvienu atveju buvo patarta 
nesijudinti iš vietos. Aš pats tu
rėjau progos kalbėtis su žy
miais vokiečių valdininkais. Y- 
pač buvo budinga vieno Vokie
tijos konsulato tarnautojo pa
staba. Jo nuomone, dabartinė 
Rusijos kariuomenė esanti pra
stesnė, negu anų laikų caro ka
riuomene... Budinga dar ir tai, 
kad pavyzdžiui, Vokietijos gilu
moje birželio 18 dieną žmones 
dar nežinojo, kad rusų kariuo
menė jau okupavusi Pabaltijo 
valstybes. Tai, žinoma, nereiš
kia, kad vokiečiai nemato, kas 
darosi jos pasieny. Vienas ge
rai informuotas asmuo Berlyne 
man pareiškė, kad karas tarp 
Vokietijoj ir Sovietų Sąjungos 
neišvengiamas ir kad tai esą tik 
laiko klausimas...

—Kaip atrodė tie rusų ka
riuomenės daliniai, kurie atžy
giavo į Lietuvą?

—Rusų kariai, palyginti su 
vokiečiais, atrodo nususę. Gal 
dėl to, kad jie buvo išvargę ke
lionėje. Bet negalima sakyti, 
kad šita kariuomenė netinkama 
karai. Ypač daro stiprų įspūdį 
Sovietų Sąjungos tankai ir 
bombonešiai. Tai milžiniško di
dumo pabūklai, kurie, atrodo, 
gali ne tik demonstruoti, bet ir 
kautis. Ypač yra stebinantis jų 
skaičius. Mechanizuotoji rusų 
kariuomenė yra didelė, gausi ir 
įspūdinga. O reikia atsiminti, 
kad šios kariuomenės daliniai 
traukė ne tik per Kauną. Jie 
ėjo, kaip jau pirma minėjau, vi-

ateina Lietuvos ginti, o ne oku
puoti. Tik vėliau buvo pajusta 
tikrieji okupacijos pradai. Žmo
nės suprato, kad vadinama nau
joji vyriausybe yra sudaryti 
tik tam, kad legaliu budu bu
tų galima Lietuvą prijungti 
prie Sovietų Sąjungos. Nenuo
stabu, jeigu kai kurie turtin
gesni asmenys siūlę net po 100,- 
000 litų atlyginimo tam, kuris 
galėtų pasirūpinti jų išvykimu 
į užsienį... Deja, jau buvo per- 
vėlu: Lietuvos Vokietijos siena 
jau buvo uždaryta ir niekas ne
galėjo išvykti.

—Ar tiesa, kad prof. Volde
maras vra sulaikytas Lietuvo
je?

je Lietuvos universiteto vado
vybė jį buvo išsiuntusi mokslo 
reikalais į Romą. Jis ten buvo 
iki pat rusų invazijos. Kodėl 
jis, žinodamas apie rusų Oku
paciją, staiga grįžo į Lietuva, 
nežinia. Bet faktas lieka faktu, 
kad jis, grįžęs, buvo sula kytas
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APIE TONAS, KURIOMIS IŠREIŠKIAMAS 
LAIVU DIDUMAS

prekėms, žmonėms pa

reikia visų pirma skirti 
metrinį svorio matą 

kg) ir registruotą toną,

Kur kalba eina apie jurų 
karą, apie laivus, paprastai 
minimos ir tonos, vienetai ku
riais nusakoma laivų didumas- 

Laivo didumą galimą matuo
ti svoriu, kurį jis pakelia, o 
taip pat ir erdve, vieta, kuri 
skiria 
imti.

Čia 
toną, 
(1000
senovišką, iš anglų paimtą tal
pos matą, lygų 100 kub. pėdu 
arba 2.83 kub. metro.

Karo laivuose toną reikia 
suprasti ne kaip talpos matą 
(2.83 m.), bet kaip svorio ma
tą (1000 kg). Pranešimuose ir 
aprašymuose, apie paskandintą 
anglų drenautą “Royal Oak” 
buvo sakoma, kad jis buvo 29, 
000 tonų didumo. Keleivinis 
laivas “Queen Mary” yra 80, 
000 tonų didumo. Butų klai
dinga, 
laivus, 
Mary” 
dėsnis 
nautą.

Kodėl? Todėl, kad karo lai
vu didumas išreiškiamas met
rinėmis tonomis, prekybos — 
registrinėmis tonomis. Kuomet 
sakoma, kad nuleistasis į van-

jei kas, sulyginęs tuos 
pasakytų, kad “Quecn 

yra beveik 3 kartus di- 
už nuskandintą dred-

ro laivas buvo 35,000 t didumo, 
reikia suprasti, kad tiek jis 
išspaudžia vandens arba tiek 
jis sveria. Iš Archimedo dėsnio 
juk yra žinoma: kiek daiktas, 
nuleistas, įgramzdintas į van
denį, jo išspaudžia, tiek jis pats 
sveria.

Taigi, kad ir keista, bet tei
singa bus sakyti, kad ‘Royal 
Oak” svėrė 29,000 t.

Dėl viso ko galima priminti, 
kad anglai turi ir savo svorio 
toną, kuri šiek tiek skiriasi 
nuo metrinės tonos, būtent vie
na anglų tona lygi 1.02 metri
nei tonai. Prekyboje, laivinin
kystėje (ypač kalbant apie kro
vinius) užtat visur ir žymima, 
kokiais, anglų ar metrines, to
nas turima galvoje.

Kautynių laivai, (drednau- 
tai) yra nuo 25,000 ligi 45,000 
tonų didumo. Paskutiniais lai
kais įėjo į madą statyti 35,000 
tonų kautynių laivus, vadina
si, tokio didumo, tokio svorio, 
kuris buvo priimtas paskutinė
se Londono ir Vašingtono ju
rų konferencijose.

Kreiseriai statomi nuo 3,000 
ligi 10,000 tonų. Pirmieji, vadi
nasi, lengvieji. Tie. kurių svo
ris, vandens išspaudimas, yra

M

apie 9,000-10,000 tonų, vadina
si sunkiaisiais kreiseriais.’ Jie 
kiek skiriasi savo apginklavi
mu, šarvais ir greičiu. Torpėd- 
laivių yra nuo 80 tonų ligi 500 
tonų; povandeniniai laivai sta
tomi dabar taip pat įvairaus 
dydžio: nuo 200 ligi 3,000 t.

Dabar apie prekybinius lai
vus ir jų didumo matą. Jau 
sakėme, kad jų didumas lygi
namas su talpumu ir išreiškia
mas registrinėmis brutto arba 
.netto tonomis. Sakoma, “Quecn 
Mary” yra 80,000 brl (brutto 
reg. tonų), musų paskandinta
sis “Kaunas” buvo apie 1,600 
brt. Tai reiškia, kad tie laivai 
tiek turi bendros talpos.
Didelę laivo dalį, prekinio apie , 
trečdalį, keleivinio apie pusę, 
užima visokie laivo įrengimai. 
Juos atmetus lieka talpa, skir
ta prekėms arba keleiviams 
vožti. Toji gryna talpa išreiš
kiama netto registrinėmis to
nomis (nrt).

Taigi įsidėmėtina: registrinės 
tonos yra talpos tonos, kurio
mis išreiškiamas prekybinių 
laivų talpumas.

Jūrininkystėje kartais laivo 
didumą nusakoma 
metrinėmis tonoms, 
kyta, kad “Kaunas” 
2,500 tonų krovimo
reikia suprasti, kad laivas tiek 
pats sveria, bet kad jis gali 
tiek tonų pasikrauti prekių.

Prekių laivas gali paiimti 
daugiau tonų, negu kad jis 
turi registrinių tonų. Pavyz-

ir svorio, 
Buvo sa- 

buvo apie 
tono. Nc-

turi brutto

ir apytikrį 
ir neito re-

brutto

tonų garlaivis gali pasikrauti, 
pakelti 14,000-15,000 tonų pre
kių, maždaug pusantro karto 
daugiau, negu jis 
tonų.

Galima įsidėmėti 
santykį tarp brutto
gistrinių tonų. 10,000 
reg. tonų garlaivis bus 6,000- 
6,500 netto registrinių tonų. 
Vadinasi, taro talpa sudaro 
kiek daugiau, kaip trečdalį lai
vo.

Žinant vieną kurį šių duo
menų,—brutto, netto registro 
tonas, arba krovimo tonas, ga
lima įspėti kitus davinius.

Praktikoje laivų didumas, 
šalių prekybos laivynas išreiš
kiamas brutto reg. tonomis. 
Visokie uostų, kanalų mokes
čiai paprastai skaičiuojami nuo 
laivo iretto tonažo. (St. V/i.)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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MKENOSHOS MARGUMYNAI
Draugijos Ir Vyrų Choro Piknikas. — Kitos žinutes

DAUGIAU UŽ JUSU PINIGUS

i

N A i M IENŲ- A <;M k Tolonhoi

CHICAGO. — Norlh Carolina delegacija veda de
monstraciją už Rooseveltą demokratų konvencijoj.

Dažnai girdėti, kad jeigu jis tu vės savininkas yra vietoj ir 
ar ji pirks toj ar kitoj krautu- prižiūri, kad viskas butų daro- 
vėje, tas ar kitas reikmenas, Ina ekonomiškai ir našiai. Jis 
lai gaus 
&us. Tai 
nes visi

BRIDGEPOFT ROOFING AND 
SHEET M ET A L CO.

3216 S. Halsted si \ ’< loti 4965
Stogus, rinaM stogiahgius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.daugiau už savo pini- žino, kad taip darydamas, jis 

visuomet būva įdomu, galės parduoti žemesnėmis kai- 
nori gauti geriausias Domis ir tuo budp* gauti dau- 
už savo pinigus, kai giau kostumerių savo krautu

vei.
šitokio pirkimo pajėgumo ir

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

proga pasitaiko.
Tatai paprastai esti teisinga

iet kad galima butų absolučiai ekonomiškumo pasėkoje kostu- 
tikru būti, jogei gaunamos ge-'meriai gauna vertybes Midwest 
riausios galimos vertybės, rei- Storuose, kai jiems reikia 
kia žinoti pagrindines prie- maisto arba groserių. Pavyz- 
žastis, kodėl tokia krautuvė džiui, ką jie gali pirktis ir kaip 
gali duoti geras vertybes.

Pavyzdžiui, Midvvest

> ir vaikams, 
tik atvažiavęs 
polkas taip, 
net ir kaulai 
Svetainė ša-

KENOSHA, VVis. — Tur būt mai suaugusiems 
jau turėsime vasarą. Nors ir ii*1 Armonistas, 
gai laukėme, bet gal Jais gali-1 iš Lietuvos, 

kad senesniems 

 

braškės šdktfnt. 

 

kiams yra gera.

Apart tų visų linksmybių bus 
duota visiems proga būti “mū
viu” žvaigždėmis: Juozas Mac
norius, oficialis draugijos foto
grafas, trauks krutamus paveik

mybes grožėtis gam#i kiek il
giau rudenyj. Atėjus gražiam 
orui, privalumas yra išnaudoti 
ypač saulei spindulius, kad bu
tų rezervuota energija žiemos 
sezonui.

Kenosha Kultūros Draugija 
ir Vyrų Choras iš Chicagos 
duos progą kiekvienam grožė
tis gamta, nes 21 d. 1 epus ren
gia bendrą pikniką pietiniam 
krašte, Powers Lake, Wis., Oak
land Hotel rezorte. Platesnei in
formacijai: turbūt daugelis ži
no kur K. Mikėnas, senas keno- 
shietis, turi rezortą — tad g.o- 
ta jo į kalną!

Turėsime visokių smagumų. 
Nekalbant jau apie tai, kad bus 
galimybė sueiti su pažįstamais, 
visai savo galingais balsais su
dainuos mums mylimas dainas,

ir Lietuvoje — ant ežero kran
to, prie žalių pievelių, ir t.t. Na, 
ir moterys neatsilaikys nuo vy
rų. Taipgi bus pritaikmti žaidi-

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

JEIGU JUMS REIKIA
Rakandų, Kaurų, Pečių, Radijos, 

Pijanų.
£15,000 Stakas, naujas ir vartotas.
Didžiausias kada nors pasiūlytas 

bargenas.
Atsilankykite ir pamatykite.

Atdara kas vakarą iki 10 P. M.
CHICAGO SALVAGE

Furniture Co., Ine.
5300 So. Halsted St.

iros

veikslai bus roodmi svetainė c 
VVisconsino ir I.linois kolonijo
se.

Kaip Pasiekti Vietų.

geras ir nepainus: iš Chicagos 
geriausia imti Roti te 12 per 
Desplaines, \Vauconda, Rich- 
niond, iki Genoa City. Perva
žiavus gelžkelį, reikia pasisukti 
po dešinei, važiuoti tris blokus, 
po t(^ suktis po kaire iki Road 
U. Road U reikia važiuoti pen
kias mylias, tada suktis po de
šinei ir važiuoti iki Oakland 
Hotel.

Iš Kenosha, Racine ir Mil- 
vvaukee, manau, keliai jau ži
nomi. Ant Route 50 pravažia
vus Brass Bali Corner, yra dar 
pora mylių po kairei per Silver 
Lake. Keliai suženklinti.

VVaukegano svečiams geriau
siai važiuoti kaip ir iš Chica- 
gos, iki kelio 12.

Jeigu oras bus nepatogus, ga
lima bus smaginlis erdvioj sve*

Nepamirškite pasiimti mau
dymosi kostiumus. Vieta ne tik 
madymuisi puiki, bet ir pasiva
žinėjimui laivukais. O Juozas 
Macnorius turi motorinį laivą, 
tad su mielu noru nekurtuos

Ik? pasimatymo piknike.

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS:

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

štoje Associacijoje visi Indėliai yra apdrausti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D. C.

Naujieną S pulką

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILD1NG, LOAN

Universal Savings 
and 

Loan Association

NAUJIENOS
IM

Washingtone.

nas Jankauskas, sumanė šįmet

kyti musų šalies sostinę, Wash- 
ington, D. C. Kadangi tenai tu
rį valdyšką tarnybą jo sesers 
duktė, lai apsilankymas ypač 
buvo naudingas, nes ji parodė 
jam visas ypatingas vietas ir 
jį supažindino su musų distrik- 
;o kongresmanu, ir senatorium, 
Job LaFollettc.

Universitete.
Dažinojau, kad p-nų Jocių 

duktė, Amelija, studijuoja Uni
versitete Madisone. Ji1 ima “Li- 
jrarian” kursą. Mokslas sekasi 
gerai, nes metus užbaigė su

sesuo gerai žinomos daininin
kės, Ona Yocius, kuri yra nare 
Kultūros Draugijos ir SLA. /

Baigė Mokslus.
P-lė Harriet Shlager, duktė 

mums gerai žinomų p-nų W. 
Shlager, baigė Madison univer
sitetą ir dabar turi atsakomin-

je, Chicagojc.
Mano geras kamerotas ir jo 

žmona, pp. Povilanskiai, pralei
do atostogas ant ūkio pas pp. 
Gečius. Kadangi ūkininkai tin
ginių nenori, tad ir Feliksas at
siraitęs rankoves turėjo gelbėti 
šienauti, o geroji puse rinko 
žemuoges, prižiūrėjo paukščius, 
ir tas jiems ėjo į sveikatą. 
Saulutė pakaitino ir juos gerai, 
tad parudavo.

S. Vaičeliunas, SLA kuopos 
raštininkas, gavo gerą darbą 
krautuvėje. Bus tam energin
gam jaunuoliui proga vėl tęsti 
pertrauktą, mokslą. Jo ambicija 
būti mechanikos inžinierium. 
Linkėtina geriausios pasekmei 
dasiekti užsibrėžto tikslo.

NAUJIENOS

NAUJIENOS

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

Generolas Franko 
areštuoja meni-

- ninkus

NAUJIENOSE 
NAUJIENŲIM prenumerata Amerikoj (be Chieagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

“Gerbiamieji” Ir 
Kerpamieji”Ii

—- Musų Skaityto jai —

17, 
ste

bisi katalikų neteisingumu at
žvilgiu savo pasauliečių dar
buotojų. Nedaug galima butų 
stebėtis iš vaiko 3 metų senu
mo, jei jisai greičiau imtų ži
bantį naują penuką vietoj pa
geltusio penktuko, nes peliu
kas daug gražiau atrodo, o 
kiek jisai vertės turi, jam ne
svarbu.

Kodėl? Todpl, kad jisai ne
žino vertės tarpe tų dviejų pi-

s.
“Naujienų” No. iš liepos 
m., gerb. ‘‘Parapijonas”

Antras dalykas yra tas, kac 
katalikai yra tiek apjakinti, 
jog visuomet laužo vieną iš 
didžiausiųjų Dievo—Kristaus 
mokinimų: “Kas Duos Vienam 
Iš Tų Mažesniųjų, Tai Man 
Duos”.

Katalikuose yra du luomai: 
vienas gerbiamųjų, o kitas 
kerpamųjų. Taigi, gerbiamieji 
ir kerpa kerpamuosius. Taigi 
“Parapijonui” nėra čia ko ste
bėtis, nes dalykas čia visai na
tūralūs. Kipšas No. 1

Ši
“Jonistų Ordeno” 
Smagus Išvažia
vimas

Sudento Darže

EAHIA, Brazilija, liepos 
d. — Iš Europos atvažiavę ke
leiviai praneša, kad generolas 
Franko areštavęs surrealistą 
menininką Salvador Dalį. Jį 
kaltino nepripažįstant fašistiš
ko Franko režimo Ispanijoj.

17

daug sutaupinti, geriausia ga- 
Stores Ii būti iliustruotas išpardavi- 

luri užtarnautą reputaciją, kad mas, kuris yra garsinamas šios 
jie teikia geriausias galimas1 
vertybes, kai tenka pirkti mai
sto ir groscrio produktus.

Štai 1 priežastys, kodėl Mid
vvest Stores gali tai padaryti. 
Pirmiausia yra daugiau nei 
500 tų krautuvių kooperatinė
je organizacijoje, kurios per
kamoji pajėga yra labai dide
lė. Faktinai, jos perkamoji pa
jėga yra taip didele, kad pre
kės būna perkamos vagonais 
tiesiai iš fabrikantų ir gamin
tojų. Dėka to gaunamas mil
žiniškas sutaupinimas, kuris 
tenka pirkėjams žemesnių kai
nų formoje.

Antra, ši kooperatinė orga
nizacija turi savą sandelį čia 
pat mieste. Tai yra modernus 
sandelis ir yra Operuojamas 
našiausiomis ir ekonomiškiau
siomis metodomis. Tatai šutau* 
pina daug pinigų, patalpinant 
ir paskirstant prekes, ir los 
sutaupęs vėl pasireiškia že
mesnėje kainoje.

Trečias dalykas. Visi Mid* 
wesl Stores yra individualiai 
valdomi ir operuojami. Krau-

dienos “Naujienų” laidoje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kinai nemano taiky 

tis su japonais

irJonistu Ordeno mokslo L
švietimo organizacijos išvažia
vimas įvyks liepos 21-mą, Su
dento darže, 6600 W. 111 th St. 
Worth, III. Į šį išvažiavimą at
vyksta daug svečių iš kitų mie
stų, o taip jau ir vietiniai jo- 
nistai ir jiems pritarianti drau
gai ir publika visi ruošiasi at
vykti į pikniką. Musų organi
zacijoje priklauso jaimi ir se
ni žmones ir visi širdingai 
bendradarbiauja visuose vi
suomenės darbuose. Mes kiek
vieno asmens įsitikinimus ger
bimu ir stengiamės suprasti. 
Mums nekliudo luomų skirtu
mai: žemaičių, aukštaičių bei 
dzūkų, nes mes esame visi lie
tuviai 
vienos 
serys.

Tad
važiavimas bus šeimyniškas ir 
smagus. Aš širdingai kviečiu 
atvykti visus savo draugus ir 
pažįstamus šauniai pasilinks
minti po atviru dangum Jonis-

ir santykiaujame kaip 
šeimynos broliai ir še

ČUNK1NGAS, Kni:a, lie;o 
17 d. — čankaišekas pareiškė 
protestą britų ambasadoriui dė 
Burmc.o vieškelio uždarymo 
Nesitikėjo tokio žingsnio nuo 
vyriausybės su kur a visą lai 
ką palaikė labai draugiškus 
santykius. Tuo pačiu metu pa 
brėžė, jog joks trečios valsty
bės nutarimas negales pakeisti 
kinų vyriausybės nutarimo ko
voti kol bus atstatytos Kini
jos sienos. Br tų siūlymas tai
kytis nebus imamas dėmesin.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS C4-J E n
Išima Už ........... . *lO>OU

EKST8.....$50.00
RAUDONGYSLIŲ $ HO 
Išėmimas ir Ligon. ’l-w«UU 
REUMATIZMAS fift
Greita Pageiba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4
ir vaistai .................. * I «UU
DOUGLAS PA11K HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

e FOTOGRAFAS

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vrn naudingos

ŽIŪRĖKIT
J ŠIAS DIDELES VERTYBES!

•JUS SUTAUPINSIT DAUGIAU IR GAUSIT GERESNIUS
PRODUKTUS JEIGU PIRKSIT Iš “MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir ŠEŠT., LIEPOS 19 ir 20
Puikios Rinktinos

BULVES White
Cobblcr

sv.

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Grynos Smetonos

SVIESTAS “X sv. 28 '/2c
JELSERT” Gelatin Dezerlai 3 pak. 100

“MIDWEST” Puikios Kokybės Piaustyti
P1NEAPPLE did. ken.
“SHURFINE” Nesaldinta
Grapetruit Sunka did. 46 unc. ken.
“MIDWEST” Puikios Kokybės Smetonos Styliaus
Golden Baniam Corn No. 2 ken.
“PRESTO” Visas su rinkėm ir viršais
MASON DŽARAI
HARVEST” Mason Džar. Viršeliai

2 už 25<t
■■■.u.-, r

kvt po tuz. 67c 
pt. po tuz. 57c

tuz. 230
“T and T” Cieli Pickling Spices 3 unc. pak. 2 už 170
‘•Pi SUNKTI MAISTAI 4VŽ unc. ken. 3 už 23c

L D KAPOTI MAISTAI 7w unc. ken. 2 už 23c

‘‘LIBBY’S” Pork and Beans 16 unc» ken.

24c

23*

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

19*

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

RYTINE RADIO
VALANDA

iš stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką tr kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkites “N-nose

OVALTINE čokolado ar Reguliario did. 59c maž. 330
3 už 170
_ sv. 240

sv. 220
Wlsconsin Red Mucnster Suris
ii — ,1,1—1 n** > r.dh ■■ . ■ i .m. —.

“BUYING BRAND” Mince Ham
Calif. Iceberg Salotos did. gal. 50
Namie Auginti Kopūstai 3 sv. 50
“SUNKI8T” Valencia
GRANDŽIAI 288 mieros tuz. 15*
PALMOLIVE Muilas _____ _____ _ 3 už 170
Concentrated Super Suds 2 maž. 17c did. pak. 210 
“FLEĖCY-WHITE”^Bleacir“^ kvt? but.~ 140
CUBE LAUNDRY
“STALEY’S” Starch 1 sv. pak, 2 už j 5^ 
“SOFWASH” Valytojas ’ did.’32 unc. pak. 19£ 
“American Family” Flakes 2 maž. 17c did. pak. 210 
‘1DĖAI?* ŠuninųMaistas 1 sv. ken. 3 25?
“Sbinola”White Shoe Pohsbes Liųuid or pašte 2 už 170 
DYKAI 3ilVERWARC SU 
MAGIC WASHER did. pak. 21* NAUJIENOS

1739 So .Halsted St., 
Chicago, III.ir šis Jonistų Ordeno iš- $100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

NES PIGIAUPIRK NUO Vardas

Adresas

Miestas
CHICA.GO. ILLINOIS Valstija—Ona Dovgin

NAUJIENOMS—pinigus siųskite Šiuo antrašu

NAUJIENOS”

• Du užpuolikai skaudžiai 
sumušė George Adlhoch, šofe
rį, tarnaujantį kepyklai, ad. 
7509 South Halsted Street, prie 
kurios užpuolimas įvyko. Pik
tadariai bandė atimti nuo Adl- 
hoelio pinigus, bet jiems nepa- tų išvažiavime. 
si sek ė. 500
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Detroito lietuvių Žinios
ATSIMINIMAI Iš BUVU

SIO SLA 41 SEIMO 
BANKIETO

Tikietus seimo bankietui 
Morrison viešbutyj pirkom iš 
anksto. Juos pardavinėjo mer
ginos ir moterys po $2.00.

Seimo delegatams visgi nori
si atlikti savo užduotį. Buvo 
girdėti kai kuriuos delegatus 
kalbant, kad tas bankietas yra 
rengiamas tiktai (“big shots”) 
— ponams. Bet kiti sakom, kad 
yra kviečiami visi delegatai ir 
pašaliniai, tai turbūt bus vie
tos visiems.

Ateinam paskirtu laiku. Mor 
rison Casino pilna. Kuogražiau- 
siai pasipuošę vyrai ir moterys. 
Šnekučiuojant prieangyj, nesi
skubinant eiti prie stalų.

Po kiek laiko, jau pradėjo 
grupuotis apie stalus. Na, sa
kom, ir mes eisim ir, kaip pa- 
pratsai, surasim vietos sėlis. 
Einam, žiūrim, prie vieno sta
lo sėdi paprasti delegatai. Ro 
dos, vietos ten yra iki valiai 
Kaip tik prieinam prie stalo, 
suko, čia vietos yra, bet klausia 
musų, susimildami, iš kokio* 
pasės? Sumini apie Laukaitį ir 
sako, čia užimta. Toliau pasi
teiraujant. Kiti mums paa ski
na, kad čia užima stalus iš apy
linkės delegatai grupėmis. Tada 
pradedam ieškoti Michigan de
legatų. Surandam tik ketinius. 
Einam ieškot vietos, bet jau su
pratom, kad reikia ieškoti 
“vienminčių”.

Visur užrašai, kad užimta. 
Rodos, vietos mums nėra. P.i- 
e.nam prie vieno stalo, užrašu 
“Rockford, III.” Klausiam, ar 
čia daug jūsų bus? Sako, mų> 
delegatai nuėjo kitur, tai v.e- 
tos turėsim. Sėdam prie sta.o.

Č;a svečias Juozas Stankus 
gėlininkas, kuris gė.es bankie- 
uii ant stalų padovanojo, b 
mus prie to stalo apka.šč p . 
gėlę, delegatė p-ia E. Edkins — 
abu iš Grand napids, Michigan. 
Čia taipgi delegatės Ona Sinke 
vičienė ir Matilda Chepul s is 
Rockfordo, Julie Kielienė ir 0- 
na Kontr.mienė iš Indiana Har- 
bor, ir J^ Besasparis ir A. An 
driulis iš Detroit, Mich. L n.- s 
mi vakarieniaujam, kalbame. 
Prasideda ir programas, kuris 
susideda iš dainų, klasiškų šo
kių ir kalbų.

Trys valandos praėjo kaip 
trys minutės. Chicaga tiktai 
v.ui i turbv.t ga.i perstatyk tu 
kius gražius programas.

Delega.ai bankiete ir nakvy 
nčse daug.ausiai grupavo - 
vienminčių būrius. Demokraii 
nėję tvarkoje yra tokia vali;, 
tai ir polit niai niekas nieko ne 
gaL r.pkaltiiK. Detro.tictU

DARBAI LE1R0ITE
Paprastiems dai bininkams 

darbų nėra — net ir kurie dir
bo, yra paleidžiami. Dabart ni 
laiku tiktai le.kalauja “d e n 
tool” dirbėjų.

Detroite pagarsėjo, kad bu 
dalelis ‘‘boom”: dirbs daugybę 
lėktuvų ir kitokių karui pabūk
lų. Dirbtuvės, kur.os ruošiasi 
prie lokių darbų sako, ims apie 
10 mėnesių iki metų laiko kol 
bus prirengtos tam darbui, s 
visoms reikalingoms mašinoms 
pradėti darbą.

Kai tiktai pagarsėjo, kad De
troit dirbs amuniciją, daugybė 
darbininkų pradėjo važiuoti į 
Detroitą, ieškoti darbo. Net 
miesto labdarybės įstaigos pa
stebėjo, kad laikui bėgant, tie 
darbininkai bus didelė sunke
nybė.

Miesto taryba tuo reikalu iš
nešė rezoliuciją, kad nebūtų vi
sur garsinama Detroito “boom” 
bet, kad butų garsinama, jog 
Detroit turi daug bedarbių sa
vo mieste — paprastų darbi
ninkų.

Organizuotų darbininkų F. 
L. unijos advokatas, E. N. Ber- 
nard (bučerių) mėsos pjausty
tojams, Port Huron, Mich., teis
me atgavo teisę piketuoti. Sa
ko, mėsos trustas mėgina pasi
naudoti pigiausiais darbinin
kais, ir kiek tik gali darbiu li
kus išnaudoja. Darbininkai turi 
tiesas streikuoti ir taikiu būdu 
pikietuoti.

Ant didžiųjų ežerų šiemet 
daug darbinių laivų iš Michigan 
ir Minnesotos valstijų veža vi
sokią rudą iš mainų į dirbtu
ves. Tai dėlto, kad Amerika 
ruošiasi prie apsiginklavimo.

Lansinge, Mich., sostinėje, 
ruošiama apie 20 projektų ke
lių taisymui ir tiltų statymui. 
Kainuos apie pusantro miliono 
dolerių. Daugiausiai bus taiso
ma Michigan avė. U.S. 112.

Rep.

MIRĖ O. AMBROZIENĖ
Ona Ambrozienė, 7141 Mac- 

Kenzie, persiskyrė su šiuo pa
sauliu liepos 5 d. Buvo palaido
ja liepos 9 d. su bažnytinėm! 
ipeigom s Oliver kap nėse. Lai- 
lotuvėms patarnavo diiek to
nus D. B. Brazis. Gražiai p i- 
aidojo.

Ceremonijos įvyko šv. Anta
no bažnyčioj. Trys kunigai lai
kė kartu mišias. Klebonas kun. 
Boreišis pasakė graudingą pa
mokslą, prilygindamas motino> 
✓ertę šeimynoj, ka p motina 
iUklėja vaikučius, visą savo sic- 
ą paaukodama. Publiką labai 
ugraud no. B. veik Visi prad j » 
sąrąs nuo akių šluostytis.
Labai gai.ėjos, verkė, vyra 

Carolis, sūnūs Mykolas, vėl o- 
lės brolis ir k.ti giminės. Net 
r pašjl.n ams žmonėms nebu- 
o galima išsilaikyti ašaras ne

ši iejus.
Ona Ambrozienė dar buvo 

.esena moteris — apie 45 me
ti amžiais. Ambrozai seniai 
gyvena Detroite. Turi čia daug 
įminiu, draugų ir pažįstamų. 
3uvo draugiški žmones. Su vi
nis gražiai sugyveno, ir drau
gei Ambrozit nei mirus, daug ją 
ydoj o j kapines. Buvo apie 40 
<arų.

Kapinėse, direktorius D. B.
Brazis paprašo visos publ kos, 
<ad visi važiuotų pas Stanley 
Vmbrozą, velionės vyro brolį 
ceris užlaiko užeigą prie Fort

PUS METINIS IŠPARDAVIMAS

RED CROSS
CEVERIKŲ

EINA DABARIŠPARDAVIMAS
Reguliariai $6.50 
Dauguma stylių 
yra šiame išpar
davime.

Atsilankykit pirmi ge
riausiam pasirinkimui.

apsimokės ir ateičiai pa

pirkus šia IŠPARDAVIMO 

L

TAIPGI PARDUODAM
FLORSHEIM ČEVERIKUS

$7.95 vyrams $8.95
Kai kurie sulaikyti CCį OE Pasiskubinkit norėdami 

STYLIAI VėOU Geriausių Stylių.

BOSTON SHOE STORE
3435 S. HALSTED 

STREET
Atdara s e k- 
madienį iki 
2:00 v. p. p.

Bomba Apdraskė 
Nacių Centrų 
Chicagoj
Atšaukė Mitingą Forcst Parke

Vakar anksti rytą sprogo 
bomba prie nacių centro Chi- 
cagoj taip vadinamo Haus 
Vaterland Kliubo, kuris randa
si virš alinės, adresu 3857 N. 
VVestern avenue.

Bomba išnešė visus a'ine.. 
langus, išgrio\ė da į sienos, su
daužė ve drodžius alinės vidų' 
ir padarė vi,7o apie $1,000 nuo 
stolių namui, nacių salei ir ali
nei. Kas bombą pametė — nie
kas nežino. Taip bent sako kliu
bo viršininkas ir pro-nacis, ali
nės savininkas, Ewer Thoroe, 
kuris prie salės gyvena ir bu
vo sprogimo išmestas iš lovos.

Gal bombos rezultate, o gal 
dėl kitų priežasčių, kita naciu 
organizac ja Chicagoj, the Ger- 
man-American National Alli- 
ance atšaukė masinį mitingą 
kuris vakar vakare turėjo įvyk
ti Forest Parke. Organizacija 
planavo ir antrą mitinga 
Schwab salėj, 7218 W. Madi- 
son Street, bei atšaukė ir tą.

— Vokiečiai Persckoijami!
š. organizacija varo atkak- 

ią i ropagaidą už Hitlerį savo 
mitinguose, ir per radio stot 
vVHIP, kur transliuoja regulia- 
rį vokišką programą.

Jos karo šūkis sako, kad 
Amerikoj vokieč ai yra “ne
žmoniškai persekiojami”, lodei 
visi turi vienytis, nusikratyti 
anglo-saksų kontroliuojamos 
kontroles šioj šaylj, ir pasi m- 
i valdžios vairą į savo ran

kas.
Nacių lyderis Chicagoj yr 

suvokietėjęs prūsų lietuvis, Dr 
)tto Wil!umeit.

r 10-tos gatvės.
Nuvažiavom tenai į paskirtą 

ietą. Radom prirengtus stalus, 
apdėtus užkandžiais. Matyli, p 
Stanley Ambrozas nuoši dži.i 
vaišino savo brolienes palydo
vus. Ant stalų nešė, dėjo, Ca- 
aadian Club ir kitos brangios 
rųšies “valstybinę”.

LIETUVIAI LAIMĖJO
Lietuvių baseball komandai 

pradėjo sektis. Liepos 13 d. tu
rėjo “debatus” su lenkų ko
manda Bellc Isle parke. Lietu
viai liko laimėtojais — padarė 
10 runų, o lenkai 7.

Reporteris

Atdara s e k- 
madienį iki 

2:00 v. p. p.

Diena Iš Dienos
•

Vestuvių 
Lauktuvės

Praeitą antradienį, liepos 
16 d., ad. 1635 So. 49 Ct., Cice- 
roje, įvyko šauni “Bridal 
Shower Purly” Francei Zalu- 
biutei, Antano ir Vplerį o 
Zalubų vienatinei dukrelei, ku
ri neužilgo apsives su Frank 
Tamoliunu. Abu jaunuoliai 
tykus, darbštus ir visų cicerie- 
čių mylimi. Tad į šią purę ąt- 
silankė daug jų giminių ir 
draugių atnešdamos gražių ir 
vertingų dovanų.

Busimi jaunavedžiai buvo 
labai nudžiuginti ir širdingai 
dėkojo visiems už dovanas. 
Vėliau viešnios buvo paprašy
tos prie gražiai papuošto stalo 
ir skaniai priruoštų valgių. 
Laike vakarienės patarnavo 
Stella Lalienė ir kita ponia, 
kurios vardo nesužinojau. O 
jaunavedžių mamytės, V. Za- 
lubienė ir P. Tamoliunienė rū
pinos, kad visos viešnios butų 
gražiai priimtos ir pavaišintos.

Po skanių vaišių visi drau
giškai kalbėjosi apie kasdieni
nio gyveninio bėgančius reika
lus ir atėjus vėlybam laikui 
nenoromis skirstėsi ir linkėjo 
jaunavedžiams laimingai su
laukti vestuvių dienos.

Vestuvių apeigos įvyks šeš
tadienį, rugpiučio 10 d., po 
pietų, šv. Antano bažnyčioj. 
Cicero, III., o didžiulė puota 
įvyks vakare. Skaitlingai daly
vaus ,giminės ir draugai ir ku
piškėnai, nes A. ir V. Zalubai 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
darbštus nariai. Linkiu daug 
laimės busimiems jaunave
džiams. P. B.

Bridffcportiečiui V. 
Gregui Padaryta 
Operacija 1

BRIDGEPORT. — Praeitą 
mtradienj pasidavė operacijai 
žinomos bridgeportietes, Mor
tos Gregas sūnūs Vytautas.

Vytautas Gregas jau treti 
meta', studentauja Notre Dame 
Universitete. Jis yra gabus stu- 
denlas, todėl motina sunkiai 
dirba, kad padėti sunui išeiti 
aukštą mokslą. Dabar ji susi
rūpinus sūnaus sveikata.

Mrs. M. Gregas yra našlė, 
gyvena 3218 So. Wallace, ji tu
ri daug pažįstamų iš praeities, 
kuomet užlaikė taverno biznį.

Studentas V. Gregas irgi 
bridgeportiečiams yra žinomas 
kaipo mandagus jaunuol s, nes 
’is tankiai gelbėdavo motinai 
biznyje. Dabar jis randasi 
Billings Memorial Hospital, 
Boom 402.

Motina mano, kad atsiras 
jo draugų, kur e norės jos sū
nų Vytautą atlankyti.

— J. A. S.'

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Wendcl Gilgis, 53, su Gcrt- 

rude Burrows, 44
Malt Doljanin, 48, su Anna

Rinkus, 33
Jack Decker, 32, su Freda

Sered, 24
Eugene Luzwick, 26 su Lil- 

lian Stanek, 22.

METŲ RADIOS

nares

Jos.F.Budrik
TIRES

KULTŪROS

SU KIEKVIENU TAIRŲ PIRKIMU

,25c

ŠIOJ

COAST!Suburban

PRAISED 
FROM 

COAST

5.45 
5.45 
5.95 
5.95 
6.45 
6.45 
6.95 
7.45 
7.45 
7.95 
7.95 
8.45 
8.45 
8.45 
8.45 
8.95

5-KV. 
APRI 
BOJI- 
MAS

NEREIKIA 
ĮMOKĖTI

Gimimai
Chicagoj

“Lietuvos Ūkiniu 
kas” Rengiasi 
Piknikui

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

Numerius trečią ir penktą 
(kaina 45 centai) 

Galima gauti

ELGIN, ILL.
283 Raymond St.

Žymus WCFL, 970 k. Radio Pro 
gramas nedėlios vakare 9 vai.

Perkant Dabar 2 Dideli 
Blanketai Dykai

JOLIET, ILL.
65 S. Chicago St

AURORA. ILL.
61 South La Šalie

357 
imč liepos 5, 
Estekc.

Cicero 
2242 S. 52nd Avė.

Northwest
3427 Milwaukee Avė

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

No matter what you’ve triod without 
Buccess for unaightly surface pi m plės, 
blemishea and similar akin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula- * ”

Automobilio Radios 
Pilna eilė naujų 1940 
Automobilių Radijų— 
moderniškų visose de
talėse.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, III.

PHILCO, RCA VICTOR, ZE 
NITU RADIOS

(Infcrrracijos paimtos iš g 
itimų re ordų C 
5V„ikato3 Depą.tu.mente.)

3409-21 So. Halsted St
Tel. Yards 3088

CASH ARBA KREDITAS PARnekwc°iamosOS

$30.00 Nuolaidos Ant Naujos 
Skalbiamos Mašinos

dalyvauti piknike. Bus puiki 
orkestrą, kuri linksmins visus. 
Orkestrą gr eš lietuviškus i: 
amerikoniškus šokius. Dar kar 
tą kviečiame dalyvauti šiamt 
parengime. — G. Praninskas.

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota) 
KAINA $1.00

Central District
2427 S. Michigan Avė.
1355 S. Michigan Avė.

South Side
6225 Cottage Grove
6422 S. Ashland Avė.

7907 S.State St. ,
3949 Commercial Av. 4846 W. Fullerton A v

11754 S. Michigan Av. 1145 Milwaukee Avė.
Southwest

306 S, VVestern Avė.
740 S. Kedzie Avė.
3955 Archer Avė.

Įvyks Liepos 28; šį Sekmadie 
nį Susirink mas

šiuomi pranešama, kad Lic 
tuvos Ukminkas draugijos pus 
metinis susirinkimas įvyks sek 
madienį, Liepos-Ju’y 21 d. 
TVest Side Hali, 1042-44 W 
23rd Tlace, Chicago, I I., 1-m; 
vai. popiet.

. werfully soothing 
lAauid Žemo—wnich ųuickly relieves 
itening soreness and atarta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuoua auccesa! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive Ingredienta help YOUR akin. 
Also ointment form. Severe casea 
may need Extra Strength Žemo.

Mažos Radios Po

59.95

North
6530 N. Clark St.

510 W. Chicago Avė,
1613 Irving Pk. Blvd.

Visos krautuvės atidarąs iki 9 P. M.—Sekmadieni iki 3:30

OOBE corp

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

n h n d irieji

Full Price for 
Both

PASSENGER TIRES 
475/19—The price of two tires is. $4.95 
475/20—The price of two tires is. " 
500/19—The price of two tires is. 
525/17—The price of two tires is. 
525/18—The price of two tires is. 
525/19—The price of two tires is. 
525/21—The price of two tires is. 
550/17—The price of two tires is. 
550/18—The price of two tires is. 
550/19—The price of two tires is. 
600/16—The price of two tires is. 
600/17—The price of two tires is. 
600/18—The price of two tires is. 
600/19—The price of two tires is. 
600/20—The price of two tires is. 
650/16—The price of two tires is. 
650/17—The price of two tires is.

TRUCK TIRES
30x5—The price of two tires is.$ 9.95 
32x6—The price of two tires is. 14.95 
34x7 H. D.—Priceof two tires is 23.95 
825/20 H. D.—Price of 2 tires is 25.95 
900/20 H.D.—Priceof 2 tires is 29.95 
Atl other sizes included in this sale

METŲ SUKAKTUVIU PARĖ
Kadangi mes esame jau metai laiko biznyje šioje vietoje, tai

- Sukatoje, Liepos-July 20 dieną - 
rengiam metų sukaktuvių parę. Todėl visus draugus ir pažįstamus 
kviečiame atsilankyti pas mus, kad mes kartu galėtum apvaikščio
ti metines sukaktuves. Bus skanių užkandžių ir gerų gėrimų.

MR. IR MRS. POCIAI, Savininkai Marųuette Hali, 
6908 South Western Avenue 

Telefonas GROVEHILL 4318.

DOCTOR’S AMAZING LIQUID 
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

Prašome narių, kurie tur* 
išpardavę serijas, sugrąžinti 
galus (stubs) kom si'ai. susi
rinkime arba piknike.

Kviečiame narius

GRĖDAS, Frank, 4603 
Paulina St., gimė .irpes 8, 
vai: Frank, Marcel’a

BODE, Stephen J 
30th street, 
va : Stephen

Tai nėra palaidus aliejus—-yra originaliai užpečėtytuose
______________ U» S. valdžios mieruotuose kenuose

MES TURIME PILNĄ EILE
AUTO ACCESSORIES!

Batteįies, Radiator Grilles, Bu m per Guards, Seat Covers, Spark 
Plugs, Fog Lights, Crosley Auto ir Midget Radios, Etc., Žemiau- 

<slT^Aal,lomis! GALIMA pirkti visai pigiai, tik UŽ 15c

Prašome visų narių dalyvau
ti šiame susirinkime, nes bus 
renkama darb ninkai piknikui, 
kuris įvyks Liepos-Ju y 23 d , 
Spaitis Grove, Archer Avenue, 
priešais Oh Henry Park, Willow 
Springs, Illinois.

Pilnas Automobilių Pataisymas
Pigiausiomis Chicagoje Kainomis

Motorus ... Fenderius ... Bodies... Taip 
mes aprupinsim jūsų karą pilnai 

taip pigiai, kaip 15c į dieną

Ifci f

zret1

Reikalauja
■ ...5-

Hazel Thomas nuo George 
Thomas

Gavo 
°erskiras
Lottie Wil*kowski nuo Frank 
Witkowski

Skelbimai Naujienose 
Inoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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KAI CHICAGIEČIAI VAŽIUOJA WISC0NSi
NAN, 0 WISCONSINIEČIAI CHICAGON

Chicagiečiai Wisconsine
Apleidom Chicagą liepos 2 išėjo į mišką voverių bei zui- 

dieną. Pavažiavom 65 mylias, kių šaudyt. Mano vyras su 
pasiekėm pp. Raugų vasarna- F. Kančium tai mėgsta žuvau- 
nij, kuris randasi tarp dviejų ti, grybaut ir uogaut, bet ma- 
ežerų, vienoj pusėj T' ’’ ’ - j-
Lake, kitoj Hooker 
kaip ant salos..

Tuojaus pajutom, 
toks oras. O jau tų 
dėjimas! Vasarnamis 
miško. Dienos laiku visokie 
paukščiai čiulba visokiausiais 
balsais. Miške augs tų medžių 
lapai šniokščia. Rodos, jie 
mus šnekina ir kalbina pasili
kti visados su jais Wisconsine.

Čia tinkama vieta pasilsėti 
ir energiją atgauti, švari vie
ta, minkštos lovos, vanduo vi
duj, elektra, gasas ir visi pa
togumai. Ir laivukai veltui.

čia mes jau radom pp. Ran
čius iš Chicagos, ir mano se
sers duktetrį su sunuin. šeš
tadienį atvyko ir mano sunus, 
Jonas, ir Tonis su savo pačiu-

Motuzo farmą Ten radom pil
ną kiemą joniškiečių. ApsidS- 
ję stalus ir bevalgą. Mes irgi 
tą patį padarėm. Gavus stalą, 
drg. Mickevičienė ir Jonkaitie
nė apdėjo visokiausiais val
giais, kokių tik galėjo sugal
voti, o vyrai pasirūpino gėri
mais. Tai buvo didžiausias ba
lius. Baliavojom iki vėlumo 
nakties.

Amerikos Lietuvių Piliečių Poli
tiškas ir Pašaipiais Klubas 12 War- 
doj laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, liepos (July) 21 d., 1 
valandą po piet Hollywood Svet., 
2417 W. 4^rd St.

PAUL J. PETRAITIS, Rast.

KEAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

SUSIRINKIMAILečkus. Tai buvo nejučių par
tija, kurią drg. Lečkienė su
ruošė savo auklėtinei, savo 
vyro pusbrolio dukrelei, kurią 
užaugino nuo 18 mėnesių. Da
bar mergaitė paaugus, jau bai
gė high school. Leškiene ne tik 
ją gražiai išauklėjo1, bet suren
gė pokilį, sukvietė jos drau
gus gerą būrį jaunimo taipgi 
keletą šeimynų. Leškiene yra 
tikra giminaitė mano pažys
tama iš Lietuvos. Jos jaunes
nioji duktė gavo 4 metų sti
pendiją NVashington kolegijoj, 
antra yra ištekėjusi. Sūnūs te
bėra nevedęs, jis turi alinę. 
Matyt, biznis gerai eina, kad 
tokioj gražioj mūrinėj reziden
cijoj gyvena. Sakė, kad dar 
namus turi. (b. d.)

CEASSIFIED AD
PERSONAL

Asmenų Ieško_________
PAJIEŠKAU Anelės Puišiukės iš 

Jurbarko valsčiaus, Butrimų kaimo, 
Girdžių parapijos. Gyveno apie 
Brooklyną. Prašau atsišaukti, ar kas 
žinote .pranešti. Onp Graičiukė ir 
Valuckis, 3628 „W. 61 PI., Chicago, 
III.

HELP VVANTED—FEiMALE 
_______ Darbininkių Reikia______

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

MERGINA 22 IKI 35, NAMŲ dar
bui. Paprastas virimas. Patyrusi, 
pastovi. Šeimyna 2 krikčšionys, 
neturi vaikų. Modernus namas, sa
vas kambarys, $7.00. Rekomendaci
jos. Mrs. Eiss, 2636 Walnut, Evans- 
ton, 111

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĘS BUČERYS ieško dar
bo bučernėj. šaukit bet kuriuo lai
ku. Canal 1726.

REIKALINGA ŠEIMYNA užau
gusių jaunuolių su trekais etc. kir
sti medžias kordonais popieros įmo
nėms arti- Mobile, Alaoama. Pasto
vus darbas, mokantis daugiau nei 
$450 .per mėnesį. J. W. Newman, 
1244 N. Dearborn St.

FURNiSHED KUOM—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS Marąuet- 
te Parke. Vedusiai porai ar pavie
niui. Su ar be valgio. 2452 West 
69th St. Republic 6j96.

FOR RENT—IN GENERAL 
________Renddai—Bendrai

DETRO1T, MICH. .
PASIRENDUOJA VIRŠUTINIS 

šviesus flatas, 5 geri kambariai ir 
maudynė, renaa nebrangi, netoli 
lietuvių svetainės, 1732 Beecher St.

VVHOLLSALE FURN11URE 
Jttakanuai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo iki 60*7o. Mes
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sunus, 6343 S. Westein Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6U51.

BUSINESS CHANCES
^T>rog°s________

PARDAVIMUI ARBA MAINAMS 
saldainių ir mokyklos reikmenų 
krautuve, skersai gatvę nuo viešo
sios mokyklos ir šv/ Antano para
pijos, Lietuvių apylinkė. 1446 So. 
50 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA LIBERTY ICE 
CREAM PARLOR su visais įren
gimais. Vieta gera, teisingas pa
siūlymas nuperka, šaukite Cicero 
1674— W. Ray and Anna Kaunietis, 
1409 So. 49th Čt.

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

AU1O»—1KUCKS EUR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

geras programas ir 3 dova
nos pinigais.

Iš Roiiečių Veikiijio.

Raudonos Rožės Kliubo pik
nikas jau įvyko praeitą sek
madienį, liepos 14 d., Liberty 
Darže. Oras pasitaikė gražus. 
Suvažiavę visi gėrėjosi saulės 
spinduliais. Pagal kliubo di
dumą ir pernykštį pikniką, ši
tas atrodė labai menkas, labai 
ramus. Bolės lošimas irgi bu
vo sutrukdytas, vėlai Optimi
stų komandos atvažiavo. Lošė 
kitur. Dėl įdomumo suorgani
zuota vietoj ženoti prieš sin- 
gelius ir tie vadinami “ženo- 
čiai” išėjo laimėtojais. Dabar 
visi sako, kitais metais rengsi
me vėl didelį, gerą pikniką.

—K. P. Deveikis.

Paddock no vyrui sekasi daugiau
Lake —'pagauti. Jie neturėjo laisnio 

dėl žuvavimo, tai su rankom 
ki- prigaudė. Jie pagavo tik di- 
žy-Į delias. Mažiukes, greitesnės, 
pat'pabėgo. O F. Kančiui tai ge

riau sekasi uogaut ir grybaut. 
Aš truputį buvau susižeidus. 
Kai priplaukėm arti 
tai Rančius išlipo iš laivuko, 
o aš mėginau į kitą pusę iš
žengti į vandenį. Bet toji pu
se buvo gilesnė, tai viena koja 
liko laive, o kita vandenyj. 
Koją nusibrosdinau, bet 
sugijo.

P-ia Kančienė neina į 
denį. Turbut bijo žuvų, 
nau kokią galybę turi F. 
čius, kadangi aš savo 
niekad negalėdavau prikalbin
ti eiti į vandenį, bet kai Ran
čius prikalbina, tai eina į van
denį ir visur.

Taipgi čia atvyko p p. Klioš- 
toriai iš Ciceros. Čia oras lie
pos 8, 9 ir 10 d. buvo labai 
karštas. Paskui 3 d. buvo vė
siau. Truputį lijo. Po to vėl 
atšilo. Čia nors karščiausios 
dienos, bet nakties laiku vėsu. 
Pasiilgau Chicagos draugų, bet 
čia mane vilioja gamtos 

jaunieji bės. —V.

kad

prie

Kai sutemo, paukštyčiai nu- 
šla- 
nc- 
ug-

mėjo, o danguj žvaigždžės 
gęso. Mano sunus susikūrė 
nį pamiškėj. Dainavo angliš
kai ir lietuviškai. Tonio pa- 
čiuke irgi dainavo lietuviškai, 
lik nežinojo ką reiškė žodžiai.

Zuvaukt Uogauk.

Sekmadienio-^rytą

Wisconsiniečiai Chicagoj
Praleidome atostogas gar

sioj Chicagoj. Veik visi dar
bininkai gauna atostogas lie
pos 1 d. Mes irgi veik tuo pa
čiu laiku gavome atostogas.

kranto,

greit

van- 
Neži- 
Kan- 
vyrą

grozy-
Faiza.

vietas

drau-

pakvietiinų į įvairias 
nuvažiuoti.

Pirmiausia aplankėm 
gus N. ir K. Mickevičius,
juos nuvažiavome liepos 3 d.

4 Daug planų turėjome kaip jas Pernakvojus atvažiavo drg. 
parleisti, nes gavome visokių Jonaičiai ir visi traukėm į

Giminės.

ir pažįs- 
ir sutei-

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

Marthą ir Phyllis, tetą Julijoną Pocienę, 
šeimyną, tetą Stellą Juškevičienę, dėdę 
dėdę Juozapą Kueinskį, dėdiną Helen,

JOSEPH
Persiskyrė su šiuo 

ryto, 1940 m., sulaukęs
Paliko dideliame 

Kuchinskaitę, 2 seseris 
dėdę Stanislovą ir jų 
Bruno ir jų šeimyną, 
tetą Petronėlę Bartush, dėdę Bartush ir jų šeimyną, 2 dėdės: 
Franciškų ir Petrą Tverijonns ir jų šeimynas, dėdę Petrą Gai- 
dauską ir dėdiną Gaidauskienę ir jų šeimyną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 4403 So. Mozart St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 20 d., 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 GAIDAUSKO giminės, draugai 
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
kti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

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

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

Vaišingt Tie Chicagiečiai.

Gryžom pas drg. Mickevi
čius. Sugrįžus namo drg. Mic
kevičiene kaip žaibas apsisuko 
ir vėl apdėjo stalą Vėl sėdom 
prie stalo pabaliavoti. Jai pa
dėjo jos duktė Stella ir Jonai
čių duktė. Abi yra gabios mer
gaitės, vedėjos ir savininkės 
grožio salionų. Tėvams garbė, 
kad tokias gabias ir manda
gias dukteris išaugino.

Turėjau už garbę pirmą sy
kį su joniškiečiais dalyvauti. 
Kadangi mano vyras yra gruz
dietis, arti Joniškio, tai jam 
buvo smagu senus draugus su
sitikti, kaip fanuos savininką 
Motuzą, jo seserį, R. Šiliuką ir 
kitus jaunų dienų draugus iš

įvairios žinutes 
Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

4 6 KAMBARIŲ MEDINIS NA
MAS. Karšto vandens apšildymas, 
1 karui garažas, 10 metų senumo, 
geras stovis, 60 pėdų frontas, 
ę.i,uuO įmokėti, $3,u00 morgičius. 
Parsiduoda dėl savininko ligos.

11024 So. Spaulding.

pečium 
36-tos

4 kambarių 
šildomi, $1,- 
ir Sangamon

Pasivalgiusi sakau, ar nėra 
nė vienos žemaitės. Tuoj at
siliepė p. Kazimieraitiene- 
Krugelaitė, telšiškė. Tuoj su
sipažinau ir draugiškai pasi
kalbėjau. Labai draugiška 
mandagi žemaitė. Taipgi visi, 
kurie tame darže buvo, man 
visi patiko ir buvo smagus ir 
draugiški. Už tai visas vaišes 
nuoširdžiausis ačiū draugams 
Mickevičiams.

Rožių Žemėj
Atsikėlę vėlai pėtnyčios ry

tą, jautėmės labai pavargę. 
Drg. Mickevičienė sulaikė iki 
po pietų. Jų noras buvo, kad 
būtumėme ilgiau, bent iki ne
dėlios. Atsiprašę ir padėkoję 
už vaišes ir draugiškumą, — 
traukėme į Rožių Žemę pas 
kitus mano jaunų dienų drau
gus — pas drg. Pocius. Susira
dome, juos ir apsistojome. Ra
dom, 'mus fe^laukiaųciuis. Drg. 
Pocienė mano jaunų dienų 
draugė šalkauskaite—kontau- 
tiškė. Drg. Pociai yra seni Ro- 
selando gyventojai, turi gražų 
mūrinį namą ir kiek turto. 
Drg. Pocienė turi gerus ner
vus ir gražią mašiną. Ji mumis 
su savo mašina pavažinėjo. 
Radom senų Lietuvos draugų 
—drg. Pučkoriai iš Viengotės 
ir mano gera jaunų dienų dr- 
gė Barbelė Gotautaitė.

Pėtnyčios vakare vėl nuei
nam gulti po 12 valandos. At
sikėlę subatos rytą apie 9 v. 
randame pusryčius jau paruo
štus. Neužilgo ir pietai. Po 
pietų patraukėme į kaziinieri- 
nes kapines aplankyti drg. Po
cienės sesutės kapą. Ir dau
giau mano draugų ilsisi am
žinai Amerikos žemelėje. Ap
lankėm ir apverk ėm juos. 
Gražios kapinės, gražiai kapai 
aptaisyti, gražių paminklų yra.
Tautiškos Kapines Gražesnės.

Daug kas ginčijo, kad kazi- 
mierinės kapinės gražesnės už 
Tautiškąsias. Man nepalygina
mai gražesnės tautiškos, . nes 
turi brangią ir didelę koplyčią, 
brangių paminklų.

Paskui užsukome į Pullman 
kompanijos pikniką. Susiti
kom keletą lietuvių. Ilgai ne
buvę skubėjome grįžti namo 
pas drg. Pocius. Pavakarienia
vę, rengėmės į parę pas drg.

CICERO.—1 Biznio permai
nos, ligonys, ir kitkas. James 
Balčaitis naujoj vietoj, 49 avė. 
ir 14 st., buvusioj velionio Žil
vičio įstaigoj, Workingmens’ 
Friend. Tai ne prasta vieta, 
įvairių gėrimų užeiga. Atrodo, 
jog James Balčaitis tinkamai 
sugebės ją vesti. ' Jisai turi 
daug draugų, priklauso prie 
vietos draugijų. Albertas Ma
tas liko vienas bizny, nenusi
minė ir sako, “jeigu du pragy
vename, tai vienam bus 
i,...»

Ten Nuvykę Gal.
Ir Jus Liksite 
Poetais
Ten F. šarkauskas Įkvėpimą 

Randa

vienas storas

NAMAI PARDAVIMUI
Mūras — 2 flatai, 

kiekvienas, 
800.00. Arti 
gatvių.

2 mediniai namai, 
ir keturi flatai, $4,000.00. Arti 35- 
tos ir Halsted gatvių.

5 flatų mūras, 4 kambarių kiek
vienas, $4,800.00.
Union Avenue.

4 flatų medinis, 
vičnas, $2,000.00. 
Emerald Avenue.

2 flatų medinis, 
kambarių flatas, 
arti baeramento Avenue.

GORDON REALTY COMPANY 
8U9 West 35th Street 

YARDS 4329.

Arti 28-tos ir

4 kambarių kiek- 
Arti 31-mos ir

1—2 ir 1—4 
$2,500.00. 36-toj

dar

Taip' Saulis su Mikuliu irgi 
buvo pradėję kalbėti apie sky
rybas, bet susilaikė. Jų 12 me
tų bendras darbas prie skiri- 
mosi nedaleido. Labai protin-

ne' vien 
yra gerų 
Chicago s

Naujas Valgyklos Savininkas.

Liberty valgykla perėjo į 
naujas rankas, M. Okso. Chi- 
cagiečiams gerai žinomas, 
mandagus žipogus, dar neve
dęs. Atrodo,j<jog‘ sugebės biz
nį vesti tinkamai. .J^nas,Pilkis 
galutinai persikėlė į laukus,' 
Liberty Grovk Sako, tas rei
kalinga jo sveikatai. Supran
tama, tyras oras kiekvienam 
naudingas.

. Q

Parduoda. ^Krautuvę.

Ray ir Auna Kaunietis, savi
ninkai Liberty Ice Crcanl Par- 
lor, 1409 So. 49th Ct., nusitarę 
Cicero apleisti. Nusipirko na
mą su bizniu Chicagoj. Dabar 
gera proga jų buvusį biznį pir
kti, kas tokį biznį mėgsta. Ta 
vieta gerai išdirbta per daug 
metų. Čia pat teatras svetainė 
ir kiti bizniai. Kaunietis sako,

Eagle River, Wis. 
garsus tuo, kad ten 
v.etų žuvauti, musų 
majoras ten turi vasarnamį ir
keli filmų žvaigždes atosto
goms užlaiko ukius.

Eagle River Wisconsine at
sižymi dideliais pušynais, kve
piančiu oru, žavėtina gamta — 
kurios išvaizda neatsisakomai 
primena Lietuvą. Ten ir yra 
sukurtos los gražios mintys, 
kurias skaitote laiks nuo laiko 
angliškam skyriuj, nes ten yra 
Frank Šarkausko namai.

Jo mamytė ir brolis Antanas 
tvarko ūkį ir porą parankiai 
ištaikytų Vh'šhrnalnių' prie Pereit 
Lake — apie šešias mylias nuo 
Eagle River miestelio.

Vasarnamiai tk apie šimtas 
pėdų nuo ežero, kurio krantas 
naujai ištaisytas. Dugnas smė
lio, vanduo švelniai malonus. 
Rodos, tik jame plaukti ir apie 
visokias gyvenimo grožybes 
svajoti. Antanas Šarkauskas 
Vykęs žvejotojas. J s žino kur 
lydžiai, ešeriai, “muskies” plau
kioja. Laivukai parankus — 
ir priklauso prie kiekvieno va
sarnamio, kaipo patogumo pri-

$1,000 CASH — $32.50 kas mė
nuo nuperka gerą 2 aukštų su beis- 
mantu muro namą, turintį 3 apart- 
mentus 4, 6 ir 7 kambarių, štymo 
šiluma, didelis kiemas. Bažnyčia ir 
mokykla arti. Rąndasi ant bpring- 
field Avenue arti 13 gatvės. Savi- 
ninKas.

A. E. NEUBERG 
425 N. La Šalie St. 

Delaware 5276.

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

C. P. SUROMSK1S, 
6921 S. Western Avė. Republic3713

APLEIDŽIU CH1CAGĄ. Parduo
du puikų namą, vertą $5000 už 
$4,2u0. aukšto medinis namas, 
asbefetos-cemento siding, celotex, 
yra stokeris, air conditioned, vana, 
lotas 50x133. 3127 North Osceola 
Avenue.

8900 
batn 
3U41) 
3752 
35*i7

PARSIDUODA SEKANTI
NAMAI:

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

0J1U-12 Parnell Avė ....... $12000.00
724 W. 19tn St.....................  $7200.00
Cuilerton prie Halsted lotas $250.00

Kreiptis—708 West 18th St.

PARSIDUODA Marųuettc Parke 
7 kambarių katedžius. Lotas 50 pė
dų. Savininkė 2638 W. 69 St.

jęs ras viską tvarkoje. įrengi
mai pirmos rūšies.

Kareiviai Ruošiasi Piknikui.

PARSIDUODA PIGIAI 3 lotai 
biznio sekcijoje. 2 prie 63-čios ir 
Keller, 1 prie 69 ir Rockvvell. Arba 
mainysiu į mažą namą. 2838 W. 
63rd St. P. Inchuras.

Gražus miškai apsupa ežerą 
ir šarkauskų ūkį; keliai apau
gę uogynais. O miesto pasiil
gus, lengvai jį ir jo. linksmas 
užeigas gali pasiekti. Jame pa
vyzdžiui galima pasiskirti 
dviejų “mūviu” palocių.

Kur Rašyti

GAVOM 7 PUIKIUS 
KARUS 

BARGE1NAI EINA GREIT 
Mes gavome 7 puikius ikarus 

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

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

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

’37 Fontiac 8, 4 durų sedan, šil
dytuvas ir radio. Žiba kaip naujas. 
iNera ne žymelės ant jo ....... $425

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

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

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

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

CONVERTIBLES:
’35, Olds Convertible coupe, ca- 

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

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

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

Pasirink iš didžiausios Ciceros 
kiekybės.

PARKWAY OLDS 
5207-11 W. Cermak Rd.

Tel. CICERO 1037. 
Ciceros Seniausias Dyleris. 

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.

$12,500—arti 59 ir Kedzie, 3 fla
tai ir storas; garas; tailo grindys 
virtuvėje, kaip naujas.

$2,950—69 ir May St., 5 kamba
rių medinis katedžius, 40 
garažas.

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

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

$5,000; 1843 West 63rd St., štoras 
ir 4 kambarių flatas, karštas van
duo.

$4,250; 6011 Bishop, 6 kambarių 
muro namas, garažai.

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

MR. MEDORA 
Stewart 3601

8110 ASHLAND AVENUE

i 
Ne-larp

Kareivių Draugija sparčiai 
ruošiasi prie savo metinio pik
niko, 28 d. liepos, Liberty Dar
že, dėl to nariai yra šaukiami 
pasitarimui penktadienio va
kare, Liuosybės svetainėje. Na
riai, kurie tujjit pasiėmę tikic- 
tų, grąžinkite sykiu ir pinigus. 
Tas reikalinga musų pačių 
gerovei.

Serga Barčienė.

Čia plačiai žinomų muzikuo
tų Jono ir Pranuko Barčių 
1333 S. 48 Ct., mylima mamytė 
turėjo pasiduoti operacijai. 
Gabi chirurgės E. Girijotas 
ranka sėkmingai darbą atliko 
pereitą pirmadienį Womens 
and Childrens Hospital, Ash
land Blvd. and Maple. P-ia 
Barčienė yra narė Chicagos 
Lietuvių Draugijos, taipgi ir

Tad galima suprasti iš 
kyla ta žingeidi poezija Prano 
Šarkausko. Galite ir jus susi
tikti su ta gamta, kuri ją iš
šaukia. Pasirinkit savaitę tar
pe liepos 18-tos ir 25-lo.s arba 
bet katrą po rugpiučio 21-mos; 
tikrai įvertinsit tokias atosto
gas. Ir sutartį lengvai galima 
laiškais padaryti. Adresuokit 
Anthony šarkauskas, Route 1, 
Eagle River, Wisconsin.

kur

pėdų,

71-mos

St., 2

5

PARDAVIMUI 6 FLATŲ MŪ
RAS, pečium apšildymas. Pajamos 
$66 kas niėnuo. Pilna kaina $2,500. 
1344 West Ohio St. Austin 0925.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai PardavimuiTaisykite Savo 

Narnos Pakol 
Viskas Atpigę

•i neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

3295
vai. po pietų 1940 
apskr., Anykščių 

metus.

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

PARDAVIMUI 36 AKERIŲ FAR- 
MA gera žemė ir triobos, 28 mylios 
nuo Chicagos. 3214 So. Union Avė. 
Victory 6375.

Sudėtinis piknikas West Su
burbau Progressive organiza
cijų, šį sekmadienį, liepos 21 
d. White Eagle Woods, 41 st. 
N. Haas avė., Lyons, III. Bus

teris, linksmo budo. Visi linki 
jai greitai pasveikti ir vėl dar
buotis draugijose.
s. ,.į J;’ J.. ..Į

Bendras Piknikas.

Garsinkites “N-nose”
Pirkite tose krautuvėse, ku- ....v.., ...v.,

way 12, priveš prie farmos.

ANELE JANUŠONIENĖ 
po tėvais Baltakiutė 

Gyveno 2434 West Pershing Road. 
Namti Telefonas LAFAYETTE

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 17 d., 5 
m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Utenos 
parap., Storių kaime. Amerikoj išgyveno 32

Paliko dideliame nuliudime vyrą Joną, dukterį RozaTS14» žen
tą Heraldą ir anūką Fredrik Andersonus, brolį Vincentą Au
gustiną ir daug kitų giminių. Lietuvoje—2 dukteris: Ciciliją ir 
jos šeimyną Pati laukus, Antaniną ir jos šeimyną šiaučiulius, 
dukterį Teklę ir jos šeimyną Argentinoje, sūnų Gasparą ir jo 
šeimyną Zabelus Kanadoje.

Kūnas pašarvotas randasi J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 So. 
Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 20 dieną, 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Anelės Janušdnienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinmą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Brolis ir Giminės.

Laid. Direktorius J. Liulevičius, Tek Lafayette 3572.

wwwniBiiiMi Wiiiiiiiiinmi ■■ im 
i Asiunčiam GėlesLOVEIKIS

*,» Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street I 
Tel. YARDS 7308

I R n m A Gėlės Mylintiems 
Į R U RJ it Vestuvėms, Ban- 

[j Alhietams, Laidotu- V l m ar* » vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA ARBA MAINY
SIU 120 akerių farmą Wisconsine. 
80 akerių dirbamos, kiti ganykla 
su nemažu upeliuku, Valdžios miš
kai aplinkui, kurie galima vartoti 
ganyklai. Geri budinkai A. C. eur- 
rent eleetrie plant, pilnai įrengta 
namams, barnei. Modemiška voni- 
nė. 2 mylios nuo miestelio, 9 mel
žiamos karvės, jautis, 3 ycarling 
heifers — 6 teliukai, 100 vištų, 14 
kiaulių, 2 arkliai. Visa mašinerija 
ir traktoris. Rašykite Joseph Bud- 
wit, Box 23, Merrillon, Wis., High-
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Iš Demokratų Konvencijas
Roosevelt ir 
Wallace

priešingas 3-čiam terminui, 
vienok labai taktiškai elgėsi 
konvencijoj, nei karto nepa-

Jeigu viskas išėjo, taip kaip saj<e blogo žodžio apie Boose- 
buvo planuota, tai vakar apie velt’ą ir galiau, pats nomina- 
vidurnaktį arba anksti šįryt cijos negavęs, pasiūlė ją vien- 
demokratų konvencija pasi- balsiai atiduoti Roosevelt’ui. 
baigė, nominavusi prezidentą j §u šia konvencija jis užbai- 
Roosevelfą dar vienam fermi- gįa pirmininko pareigas ir iš- 
nui ir Henry A. Wallace*ą eina į privatinį gyvenimą, 
kandidatu į vice-prezidentus. | Farley pareiškė, kad visomis

Vice-prezidento nominaci- galimomis jėgomis rems Roo- 
jos turėjo įvykti vakar po pic- sevelto kandidatūrą ir už ją 
ttH^iet jos kažkodėl buvo ati- darbuosis. 
dėtoK naktinei sesijai.

Prezidentas Rooseveltas va- kokiais 
kar rytą buvo telefonu pain- mais, bet dėl savo gilaus įsi- 
formuotas, kad partija jį vėl tikinimo, kad toks žingsnis 
paskvrė savo kandidatu. Roo- nebuvo pageidaujamas. Bet jis 
sevelt’as buk atsakė, kad jis 
džiaugiasi, ir prižadėjo, kad 
prieš konvencijai užsidarant 
vakar naktį jis delegatams ir 
Amerikai pasakysiąs radio 
kalbą.

Konvencijoj vakar naktį as
meniškai dalyvavo prezidento 
žmona, Eleanor Roosevelt’ie- 
nė, ir ji ] 
bandė už; 
varžytinių 
tarp įvairių partijos frakcijų.

Einant į spaudą konvekcijos 
lyderiai tikrino, kad vice-pre- 
zidentu bus nominuotas agri
kultūros sekretorius . dabarti
niam kabinete, Wallacc. Pre
zidentas Roosevelt’as buk pa
reiškė pageidavimą, kad nori 
Wallace turėti savo pagelbi- 
ninku, nes jis yra pažangaus 
nusistatymo ir labai artimai 
susipažinęs su šalies ekonomi
niais, ypač ūkio, r<

Rooseveltas buvo 
tas vakar anksti rylą aklama-Į 
cijos keliu. Jis turėjo tris opo
nentus nominacijose, bet po 
pirmo balsų suskaitymo, visi 
trys kandidatūras ištrauki* 
Vienas jų, James Farley, pa
darė įnešimą Roosevclt’ą no
minuoti vienbalsiai, konvenci
ja su tuo 
ir atidavė 
balsus.

Pirmam 
su skaityme (delegacijos 
šaukiamos viešai pagal valsti
jas ir pasako kam savo balsus 
atiduoda), Roosevelt’as gavo 
946 halsus, Garneris 61, Farley 
—72, ir Tydings iš Maryland 
—-9%. 5 ir 2/3 balsų gavo ir 
Valstijos sekretorius Hull, nors 
jis net nebuvo nominuotas.

_______  Jei jis buvo prie- 
Išingas 3-čiam terminui, tai ne 

asmeniškais sumeti-

pasiduoda partijos didžiumos 
valiai.

konvencijos

Suradom 
Lietuvį!

Pagaliau suradom konvenci
joj vieną lietuvį delegatą. Mus 
į pažintį suvedė reporteris S. 
Pieža iš “Americano”.

Tas delegatas yra Viktoras 
Gudaitis iš Wilkcs Barre, 
Pennsylvanijos. Jis atstovauja 
konvencijoj Lucerne apskričio 
demokratus ir labai džiaugėsi 
vakar rylą gavęs progą atiduo-

sevelt’ui. Pirmą kartą konven
cijoj dalyvavo ir, sako, pergy-

siminsiąs. Jam labai patinka 
, Chicagos miestas.

P-as Gudaitis yra apie 44 m. 
amžiaus, vedęs, turi 15 metų 
sūnų ir užsiėmimu yra audito- 

j rius. Veikia tarp Wilkes Bar- 
nominuo- re lietuvių ir buvo pirmos J^u- 

jcerne apskričio Lietuvių Die
nos iždininkas. Rs.

triukšmingai sutiko,
Roosevelt’ui visus

ir vieninteliam bal- 
iš-

nėr, Tydings atsiėmė kandida
tūras . “partijos vienybės la
bui” ir Roosevelt’as paliko be 
opozicijos.

Ovacijos
Farley’ui

įspūdingas ovacijas delega
tai surengė partijos pirminin
kui James Farley, kuris buvo

Užpuolė, Mirtinai 
Sumušė 8 Metų 
Mergaitę

Skiepe namo ties 2852 North 
Central avenue, policija ir tė
vas atrado žvėriškai sudaužy
tą ir tarp pečiaus ir sienos 
įgrūstą kūną 8 metų mergai
tės, Maize Smith, gyvenusios 
ad. 2913 N. Parkside avenue.

Už mergaitės užpuolimą ir 
nužudymą buvo suimtas 26 me
tų Bobert Schroeder, porteris, 
tarnaujantis alinėj, kuri ran
dasi tame pačiame name, kur 
kūnas buvo atrastas.

Schroeder pasakojo, kad jis 
dirbo skiepe užvakar vakare, 
kai mergaitė atėjo besivydama 
ten įkr.tusi sviedinį. “Jo pro
tas staiga susimaišė”, jis ne
žinojo ką daro — mergaitę ėmė 
mušti pečiui naudojama gele
žine štanga, ją užpuolė, po to 
paslėpė jos kūną už pečiaus.

Schroeder bus atiduotas kri
minaliam teismui.

VAKAR CHICAGOJE

NAf JIENU-ACME
CHICAGO. — štai kaip demokratų konvencija atrodo delegatui, sėdinčiam 

arenos viduryje

LIETUVIAI! NELAUKITE! TAPKITE

Štai Jums Pagalba Su Aplikacijomis
Amerikos lietuvių tarpo vis stymo. Daugumas jų dirbo prie 

dar yra nemažas "kaičius ne-.pavojingiausių, .sunkiausių ir 
ni’ieč ų. Pas juos visuomet bu- nešvariausių darbų, kartais net 
vo ir yra noras tapti piliečiais, už labai menką atlygin’mą 
bet dėl įvairių priežasčių jie Tūkstančiai Amerikos lietuviu 
tą reikalą laikas nuo laiko ati-Į paguldė ,savo gavas beginda

mi šią šalį praeitame pasauli
niame kare. Tokiu budu mes 
esame pilnai užsitarnavę sau 
garb ngą vietą šiame krašte 
kartu su visais kitais Ameri
kos gyvento :ai-\ žinoma, mnsu 
tarpe yra ir komunistu, kurių 
tikslas yra pakeisti šios šalies 
valdžios formą, bet jų .skaič us 
nėra didelis.

dėkodavo. Dabar, kuomet ne- 
užilgio įvyks ateivių-nepiliečių 
registracija, jie visi labai su
sirūpino ir gail si, kad taip il
gai laukė. Bet dar nepervėlu. 
Nelaukite! Juo greičiaus išsi- 
imsite popieras, tuo bus geriaus 
ateityje.

Minėta registrac’ja bus įvyk
doma dėl įvairių priežasčių. 
Svarbiausia priežastis gal bus 
susekti ir kontroliuoti prieš
valstybinį gaivalą. Bet nėra abe
jonės, jog Amer’koje gyvenan
ti lietuviai visuomet buvo ir 
dabar yra pilnai ištikimi šios 
šalies valdžiai, nors ne visi su
spėjo tapti piliečiais.

Lietuviai Geri Amerikiečiai
Vienas garsus lietuvy.s, Ta

das Kosciuška, net žymiai pa
dėjo įsteigti šią va’stybę. Be 
to, lietuviai ateiviai nemažai 
prisidėjo prie šios šakes išvy-

Kas Reikia žinoti
yra 
ko- 

Eu-

Paskui reikia

jienų buveinę, aiba į Chicagos 
Lietuvių Draugijos ofi^ą, ku- 
r s randasi ant antrų lubų 
“Naujienų” name. Jums pagel
bės 
nės, 
ilgų

ir suteiks patarimų 
kurie šiame reika’e 
metų prityrimo.

Užsimušė
Town of Lake

turi

Mie-T0WN OF LAKE.
sto darbininkas James Maher 
vakar rytą mirtinai sus’žeidė 
ir netrukus mirė automobilio 
nelaimėj, kuri įvyko Town of

Bevažiuodpmas automobiiu 
vairas staigiai .sugedo, o gal 
dėl kitokos priežasties Maher 
nebegalėjo mašinos suvaldyt1.. 
Jis įvažiavo į gatvekario stul
pą ties 4605 S. Ashland avė. 
Mirė Evangclical ligoninėj.

Buvo 42 metų ir gyveno 
4823 S. Union avenue.

ad.

e Koronerio džiurė patraukė 
kriminalėn atsakomybėn už 
žmogžudystes, du chieagiečius'.

Tapti Amerikos piliečiu 
labai lengva. Reikia žinoti 
kiame uoste ;sūdote į laivą 
ropoję, laivo ir linijos vardus, 
kelintą dieną ir,, kokiais metais 
išlpot iš laivo Amerikoje ir 
kokiame uoste
susipažinti šiek tiek su Jung
tinių Valstybių valdžios ope- 19 mcių Baymond Sobol Jr., 
ravimu.

Tiems, kuriems yra re ka- mefų Angelo Timpane, ad. ne- 
linga pagalba ir patarimai šia-1 žinomas. Jie nušovė du žino
me reikale atsilankykite į Nau- nes laike kivirčiu alinėse.

1318 Websler avenue, ir 36

• Mcunt Sinai ligoninėje mi
rė 5 metų mergaitė Mayetta 
Slutzky, 3506 West 18th Street. 
Keletą dienų atgal ji iškrito 
iš trečio aukšto lango ir mir
tinai susižeidė.

q Prie Archer ir Halsted 
gatvių įvyko keista kolizija — 
susidūrė policijos skvadkaris iš 
Deering nuovados ir arklys, ten 
atklydęs nuo 25-tos ir Canal. 
Arklio savininkas, Frank Ja- 
cob, 3315 West 15th Street, 
turėjo užmokėti $18.28 skvad- 
kar o sulamdytiems fenderiams 
ištiesti. Ark’ys iš iko sveikas.

e Illinois Central gelžkelis 
vakar užsakė dieseiinį tiauki- 
nį, kuris kainuos $756,000 ir 
pradedant gruodžio 1, kursuos 
tarp Chicagos ir Floridos. Trau
kinys bus statomas Chicagoj.

O Per birželio mėnesį Chi
cagos priemiesčiai išdavė leidi
mų naujus namus statyti už 
$4,873,983. Pernai per tą bir
želi išduotų leidimų suma siekė 
$3,252,309.

e Sherman viešbutyj kišen- 
vagys pasigrobė $1,000 bank- 
notoįris, kurios priklausė dele
gatui iš Texcs valstijos, S’d 
W. Richardson’ui.

O Ties 4420 \Vest 63rd st. 
taksi užmušė 11 metų mergai
tę Peggy Bernardą nuo 6348 
S. Kostner avenue. Ji žade 
gatvėj. Taksį vairavo Morris 
Silver, 1423 S. Lavvndale avė.

® Bežvejodamas Lake of th > 
Woods ežere, prie Baudette, 
Minnesota, prigėrė 35 metų chi- 
cagietis William Haling, 2701 
N. Whipple street.

• Susirūpinęs dėl pil etybės 
neturėjimo pasikorė 54 metų 
italas John Neffat, 1325 Con- 
gress street. Jo kūnas buvo at
rastas po Kedzie avenue tiltu, 
virš sanitarinio distrikto kana
lo. «

® šeimyninių nesusitikimų 
rezultate nuodų išgėrė ir vakar 
mirė 26 metų chicagietė Mrs. 
Ruth McCabe, 4456 Shcridan 
Road.

® 39 melų Ernest Pcterson, 
8450 S. Ashland avenue, beva
žiuodamas t rok u gavo širdies 
ataką. Troką susatbdė prie 
84-tos ir Green Bay, užgęsino 
motorą ir netrukus po to mirė.

• Nuo vieno lankytojo 
Brookfield žvėryne 13 metų 
šimpanze e veislės beždžionė 
“Charlie” pagavo gripą. Dakta
rai jį uždarė atskiram narve 
ir dabar maitina apelsiną sun
ka ir aspiriną.

• Betaisydamas Hotel Sher- 
man vidų, nuo kopėčių nukri

to ir mirtinai susižeidė metalo 
darbininkas Ralph Hackert, 
nuo 0757 Parnell avenue. Jis 
buvo 24 metų amžiaus.

• Policija penkiais Šūviais 
pašovė ir suėmė WPA darbi
ninką Lionei Leuiis už bandy
mą apiplėšti alinės ties 4259 
5. Stale St. Jis gyvena ad, 627 
East 33rd street. Alinė priklau
so Mrs. Anne Seelig’ienei, ku
rios vyras Phillip 1936 metais 
žuvo laike apiplėšimo toj pa
čioj vietoj.

e Sherman viešbutyj širdies 
liga netikėtai mirė teisėjas 
Thomas J. Rowe Jr., iš St. 
Louis, Missouri. Jis buvo at
vykęs kaipo svečias į demokra
tų konvenciją. Rovve neseniai 
pagarsėjo paskyręs $2,000 bau
smę dienraščiui SI. Louis Post- 
IDispatch už tariamą St. Lou- 
is’o teismų ‘šmeižimą”. Tas 
laikraštis yra vienas pažan
giausių vidurvakarinėse val
stijose.

Tame pačiame Sherman 
viešbutyj širdies liga mirė Ri- 
chard W. Norton, delegatas į 
demokratų konvenciją iš San 
Antonio, Texas valstijos.

• Už fejerverkų pardavi
nėjimą vaikams miesto teisė
jas McCprthy nuteisė krautu
vininką Fred Petersen užsimo
kėti $25 pabaudos. Petersen už
laiko sankrovą adresu 2323 N. 
Albanv avenue.v

Dar 1-na Paskaita 
Krautuvininkams 
Apie Maisto Ženklus

Du Sable Mokykloje.

Pradedant su pirmadieniu, 
liepos 15, Chicagos miesto val- 
dybininkai pradėjo teikti pa
aiškinus visiems m a i s 1 o 
krautuvininkams kaip bus var
tojami taip vadinami “ženk
lai” maistui; kuriuos bedar
biams dalins pašalpos admi
nistracija.

Tokius ženklus geltonus 
(orange) ir mėlynus, duos vi
siems, kurie gauna pašalpą, ir 
krautuvininkai juos turės pri
imti kaipo pinigą.

Tad, kad išvengus nesusi
pratimų, administracijan ir 
šaukia eilę susirinkimų krau
tuvininkams. Visi susirinkimai 
prasidės 8:15 vakare.

šįvakar toks susirinkimas 
įvyks Du Sable High School, 
4336 So. \Vabash Avenue. 
taip pat doleris geras kaip ir 
kitiems, taigi ir jiems bus ne- 
prošalį su tais dalykais susi
pažinti. B-s.

NAUJI ENU-ACME Telephoto
CHICAGO. — Senatorius Robert Wagner skaito de

mokratų partijos kampanijos platformą (rezoliucijas) 
susirinkusiems delegatams per šeštąją sesiją.

LAIMĖJIMAI, ŽAISMES 
IR VISOKĮ PAMARGINIMAI
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CHICAGO. —Texas valstija pasiuntė delegatus j de
mokratų konvenciją su įsakymu, kad balsuotų už John 
Nance Garner, dabartinį vice-prczidentą, renkant kan
didatą į prezidentus. Pusę delegatų, kaip matytis iš pa
veikslo, iš syk norėjo balsuoti už Rooseveltą




