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CHURCHILL NENORĮS VELTUI LAIKO 
LEISTI HITLERIO PLIAUŠKALAMS 

KLAUSYTI
Darbas ir tikėjimas pergale padės Įveikti 
ši viduramžių košmarą, — sako Anglijos 

ministeris pirmininkas
Hitleris siūlo anglams taiką ir savo draugiškumą.

maršalas 
ambasa- 
taip pat

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 19 d. — Vakar vakare Hit
leris sušaukė nacišką parlamen
tą Krol operas rūmuose ir pa
sakė nariams karą ir užsienio 
reikalus liečiančią kalbą. Posė
džiu pirmininkavo 
Goeringas. Amerikos 
doriaus pavaduotojas 
dalyvavo posėdy j.

Hitleris pranešė susirinku
siems, kad nematąs jokio rei
kalo toliau tęsti karą. Tuojau 
pradėjo gązdinti anglų valsty
bės vyrus nepaprasta destruk- 
tyvine jėga, kurią jis sakosi 
turi paruošęs anglus pulti. Pra
našavo, jog Churchill neištver
siąs “kanuolių muzikos” ir bėg
siąs Į Kanadą, tuo tarpu bu
sianti suardyta visa britų im
perija. Pasakė, jog turįs ži
nių, kad anglai (leda pastan
gas išardyti vokiečių ir sovie
tų geruosius santyki"Bet to 
nepajėgsią padaryti, nes šie 
reikalai senai aptarti ir įtakos 
sferos tarp vokiečių ir rusų 
senai pasidalintos. Jokios an 
glų pastangos nepajėgs išardy
ti gerų santykių su Rusija. 
Hitleris sakosi jis jau kelis 
kartus siūlęs anglams taiką. 
Jis jiems s ulęs tą patį drau
giškumą, kurį jis suteikia ita
lams. Bet vieno dalyko reika
lavo: pašalinti Churchill, su juo 
esą negali būti jokios taikos. 
Pradėjo skaič uoti visą eilę jo 
padarytų žingsnių taikai išlai
kyti, 
buvo 
kiai 
rius, 
karui ir kurie yra šio karo kal
tininkai. Sako, jog ne kas ki
tas, bet anglai Lenkiją karan 
įvėlę. Tas pats atsitiko ir su 
Francuzija. Juokėsi iš britų 
pėstininkų, kurie visai esą nie
kam netikę. Smarkiai gyrė sa
vąsias oro laivyno jėgas. Jos 
nusprendusios Norvegijos per
galę. Gyrė vokiečių kariuome
nės vadovybę, kuri šiandien 
esanti daug geresnė už buvu
sias vadovybes. Vokiečių pės
tininkai parode, kad jie yra 
geriausi pėstininkai visame 
sviete. Skaitė ilgą generolų są
rašo, kuriems bus duodami pa
gyrimai ir paaukštinimai. Kal
boje anglams siūlė taikytis, 
kap lygiam su lygiu, nes mū
šio tarp kariuomenių dar ne
buvo. Jis savęs neskaito nuga
lėtoju. Jis taip pat nenorįs iš
ardyti britų imperijos, bet esą 
pati anglų valdančioji klasė jį 
priversianti tai daryti. Kaip

bet tie jo žingsniai ne* 
imami dėmesin. Jis smar- 
kaltina tuos konservato- 
kurie jau senai ruošėsi

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

Šeštadienį mažas debesuotu
mas, vėliau giedra ir šilta.

Sekmadieni giedra, šilta.

kiekvienoje kalboje, taip ir šio
je smarkiai puolė žydus, ma
sonus ir kitas nehitlerines or
ganizacijas.

Anglai jau atmetė 
tris taikos siū

lymus
LONDONAS, Anglija, liepos 

19 d. — Pranešama, kad fran
cuzams nustojus kariauti, An
glijai buvo padaryti trys siū
lymai taikytis. Pirmą siūlymą 
taikytis padarė ispanų valdžios 
sluoksniams artimi žmonės.

šis siūlymas britų valdžios 
sluoksnių visai nebuvo imamas 
dėmesin. Praeitą savaitę pada
rytas siūlymas atėjo iš Vati
kano sluoksnių. Tai buvo la
bai neaiškus priminimas žmo
niškumo jausmų Reikalu, buvo 
nurodo.ma, jog reikia išvehgti 
bereikalingo kraujo praliejimo, 
bet nenurodyta nieko konkre
taus. Britų Vyriausybė į jį la
jai mandagiai atsakė, bet ž ng- 
snių šiai minčiai praplėsti vi
sai nesiėmė. Trečias pasiūly
mas atėjo iš vienos Vidurže 
mių juros valstybės, labai ar
timai stovinčios su Italija ir 
Vokietija. Valstybės vardas 
dar nepaminėtas. Šis siūlymas 
buvo konkretus. Jame buvo 
gązdinimų ir siūlymų taikytis. 
Buvo nurodoma, kad nesitai- 
kant 50,000 vokiškų kareivių 
yra pasiruošę 
Portugalijai ir 
imti. O vėliau 
britų salos. Iš
Vo sakoma, jog Vengrija ir Ru
munija prašytos leisti prava
žiuoti kariuomenei per jų že
mes, kad galima butų pradėti 
puolimas prieš Sovietus. An
glai šį siūlymą taikytis atme
tė, nes mano, kad dabar jie 
jau yra pakankamai stiprus 
Hitleriui atsispirti, o vėliau ga
lės jį įveikti.

pradėti kovą 
Gibraltaru i už- 
bus imamos il

ki tos pusės, bu-

Negusas iau karinu 
ja Abisinijoj

LONDONAS, Anglija, liepos 
19 d. — Gauta žinios, jog Haile 
Selasie jau smarkiai veikia Abi
sinijoj ir italams kelia didelio 
nerimo. Vyriausiuoju reorga
nizuotos abisinų kariuomenes 
vadu negusas paskyrė Fitava- 
rį Bėrų. Pastarasis jau prieš 
mėnesį užmezgė ryšius su dau
geliu karo vyrų Abisinijoj. 
Taip pat pranešama, kad Etio
pijos karo metu pagarsėjęs 
Ras Kassa jau yra savame kra
šte ir stovi gana didelio ka
riuomenės vieneto priešakyj. 
Didesni karo veiksmai dar ne
pradėti todėl, kad dar nepri
statytas reikalingas ginklų kie
kis. Dideli ginklų transportai 
vežami prie Abisnijos sienų, 
ten ginkluojami kariai ir ne
trukus bus pradėti nauji mū
šiai su italais.

’ • NAU.TTENŲ-ACME TelPnhnto

CHICAGO — James A. Farley, dešinėje, sveikina p-ią Franklin Roosevelt ir 
jos sūnų, Franklin, jiems atvykus į Clpcagą. Rooseveltienė vėliau kalbėjo de
mokratų konvencijoj. •

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Petain atmetė anglų 
pasiūlymą atnaujin

ti diplomatinius 
ryšius

VICHYt Francuzija (neoku
puotoji),1 liepos 19 d. —Fran* 
euzai atmetė lordo Halifakso 
pasiūlymą vėl atnaujinti diplo
matinius santykius, nes jie 
skaito dideliu įžeidimu puoli
mus padarytus ant jų laivyno 
Orane. Franeuzai tvirtina, kad 
jų laivai nieku budu nebūtų 
buvę panaudoti prieš anglus. 
Jeigu jau vokiečiai butų pa
reikalavę perduoti laivus, fran
euzai visuomet butų galėję 
juos susprogdinti. Franeuzai 
skaito, kad anglai pasielgė su 
franeuzais tarytum su nekul 
turinga tauta, tarytum gyven
tų devynioliktame šimtmety.]. 
Anglai visai užmiršo 35 metų 
abiejų valstybių draugystę.

Vokiečiai nori par
duoti anglams pra

rastus jų tankus
LONDONAS, Anglija, liepos 

19 d. — Teko išgirsti, kad an
gliški tankai, šautuvai ir kita 
karo medžiaga, kuri buvo pa
likta Francuzijoj ir Belgijoj 
besitraukiant nuo priešo, dabar 
yra gabenama Ispanijon. Iš ten 
bus stengiamasi parduoti ši 
karo medžiaga anglams, kurie 
už ją turės sumokėti dolerais. 
Pasakojama, jog šie doleriai 
yra reikalingi generolui Fran
ko sumokėti už benziną, kurį 
jis žadąs pirkti Amerikoj. 
Franko Visiškai neturįs benzi
no ir negalįs pradėti jokios pra
monės. Anglai turi žinių, kad 
paskutiniu metu Franko pada
rė kelis labai didelius benzino 
užpirk mus Amerikos valsty
bėse. Franko neturįs pinigų su
mokėti už šį benziną. Mano
ma, jog jis darąs užsakymus 
italams ir vokiečiams, kurie 
kas kartą vis labiau jaučia ben- 
zinos stoką. Pasiūlymas par
duoti anglams jų prarastus 
tankus yra daromas komerc š- 
kais išskaičiavimais. Manoma, rpat pranešama, kad karui įa- 
įsigyti užsienio valiutos, už ku
rią galima bus gauti reikalin
go benzino. Anglai atsargus su 
tokiais dalykais.

Evakuoja franeuzus 
ir žydus iš Elzaso ir

Lotaringijos
< į - j*   

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 19 d. —; Vyriausybė pra
neša, kad karo r metu okupuo
tų Elzaso o r' Lotaringijos pro
vincijų gubernatorium paskir
tas nacis Robert Wagner. Tuo 
□ačiū metu’c pranešama, kad 
minėtose provincijose bus da
romas “ariškas valymas”, reiš
kia bus išvejami visi franeuzai 
ir žydai iš šių provincijų. Vi
si franeuzai, kurie apsigyveno 
šiose provincijose po 1918 me
tų, bus evakuojami. Tie gyven
tojai, kurie rado reikalingu pa
sitraukti karo metu, nebus at
gal priimam1, žydų ir francu
zų deportacija jau prasidėju
si. Elazso miestuose buvusios 
francuzų stovylos ir pamink
lai panaikinti. Iš vieno Muel- 
hauseno bus evakuota apie 20,- 
000 francuzų ir žydų. Išvytų
jų turtai konfiskuojami ir duo
dami naujai atkeltiems vokie
čiams iš kilų Vokietijos pro
vincijų.

Sustiprina Gibralta
ro Įgula

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
19 d. — Ispanų oficijali žinių 
agentūra Cifra praneša, kad 
sulig žiniomis gautomis iš Al- 
gesiras, Gibraltaro uostan šian
dien įplaukė trys anglų trans
portiniai laivai ir atvežė daug 
gerai ginkluotų kareivių ten 
esančiai Įgulai sustiprinti. Ži
nios perdavimų metu jau buvo 
išlaipd nta 1,600 kareivių. Kiti 
1,700 kareiviai laukė savo ei
lės išlipti į krantą.

Britai konfiskuoja 
francuzų laivus

LONDONAS, Anglija, liepos 
19 d. — Laivyno ministerija 
pranešė, kad visi francuzų pre
kybiniai. laivai yra konfiskuo
jami visam karo metui. Taip 

sibaigus Francuzijai bus sumo
kėta už laivų naudojimą ir at
lyginta visa laivo vertė, jeigu 
jis bus nuskandintas.

Berlynas leidžia 
francuzams kriti
kuoti Petain vy

riausybę

jis esąs per senas ir 
lokį darbą, kurio ne
tinkamai atlikti, tam 
neturįs pakankamai 
ir darbštumo. Tuo

PARYŽIUS, Francuzija (oku
puotoji), lietos 19 d. — Kas
dien vis didėja protesto bal
sas prieš dabartinę francuzų 
vyriausybę. Ypatingai smar
kiai atakuojamas Petain ir La
vai. Pirmasis kritikuojamas to
dėl, kad 
pasiėmęs 
pajėgiąs 
reikalui 
energijos 
tarpu Lavai kritikuojamas dėl 
savo nuolat'nio politinių pa
žiūrų keitimo. Jis perėjo visas 
politines partijas, pradedamas 
kraštutinėmis kairiomis ir baig
damas dabartine, vokiškai fa
šistine pozicija. Paryžiuj lei
džiami francuzų laikraščiai rei
kalauja naujai susidarius’oms 
aplinkybėms naujų žmonių.

Nepatikimai tolimos 
distancijos bom

bardavimui
d,RYMAS, Italija, liepos 19

— Italijos karo sluoksniai pra
nešę, kad jų orlaiviai praskren
da 2000 mylių Gibraltarui bom
barduoti. Jie esą padarę kelis 
tokius skridimus ir palietę bri
tų laivus Hood ir Ark Roya1. 
Užsieny j netikima, kad italų 
orlaiviai daro tokias distanci
jas. Manoma, kad jie pakyla 
Ispanijoj esančiose karo bazė
se ir vėliau ten vėl nusileidžia. 
Italai visą laiką kontroliavo 
orlaivių bazes Ralearų salose.

Anglai priima dar 
ban Amerikos 

lakūnes

Patikimi vyriausybės 
šiandien

LONDONAS, Anglija, liepos 
19 d. — 
sluoksniai šiandien pranešė, 
kad britai sutinka priimti oro 
tarnybon ir, amerikones lakū
nes* Frontan jos nebus siun
čiamos, bet jos turės skrisdin- 
ti lėktuvus iš fabrikų į aero
dromus ir galės lėkti transpor
tiniais lėktuvais.

— Hitleris dar pakėlė maršalo Goeringo laipsnį. Dabar 
jam davė Didžiosios Vokietijos maršalo titulą. Generolus Brau- 
chitsch ir Rundstcdt padarė maršalais.

— Vakarų Indijos pakraščiuose ve Lia naujas vokiečių nai
kintuvas. Jis jau paskandino du prekybinius anglų laivus. Vi
si anglų laivai gavo perspėjimą apie pavojingą priešų laivą.-

— Argent nos spauda giria Roosevelto nominavimą, nes 
šiandien esą reikalinga tęsti pastovi politika.

— Brazilijos vyriausybė uždarė 6 slaptas japonų moky
klas.

— Irlandijos vyriausybė kviečia 400,000 savanorių krašto 
gynimo reikalams.

— Kiniečiai skelbia paskandinę didelį japonų karo laivą.
— Meksika nutarė priimti 475 ispanų respublikonus, ku

rie suskubo išvažiuoti iš Francuzijos.
— Vokiečiai išlėido dekretą draudžiantį žydams būti rin

koje daugiau valandos.
— Francuzų diplomatinis korpusas apleido Londoną.
— Maskva skundžiasi, kad Angį ja uždariusi Burmos vieš

kelį su ja visai nepasitarusi.
— Anglų vyriausybė neimanti .domėn Hitlerio kalbos, nes 

joje apie jokius taikos siūlymus nebuvo kalbėta.
— Hitleris padarė 12 naujų feldmaršalų.
— Ironsldes pakeltas vieninteliu Anglijos feldmaršalu. Lor

das Gort paskirtas vyriausiuoju mokymo inspektorium.
— Vokiečiai bombardavo šiaurinę Angliją.
— Anglai smarkiai bombardavo Bremeną, Hanoveri ir Bou- 

’ognes uostą.

Nušautas pagarsė
jęs kinų visuome

nės veikėjas
ŠANCHAJUS, Kinija, liepos 

19 d. — Garsbs kinų laikraš
tininkas ir visuomenės ve ke- 
jas Samuel Chang šiandien bu
vo nušautas arbatinėje. Abu 
šovusieji japonai paspruko ne
suimti. Chang buvo baigęs 
Amerikos aukštesnę mokyklą, 
palaikė gerus santykius su 
amerikiečiais ir buvo Evening 
Post direktorium. Savo laiku 
Chang buvo didelės jaunimo 
sąjungos sekretorius, kuri 
smarkiai kovojusi prieš japo
nų okupaciją.

Japonija sakosi no
rinti gerų santykių 

su Amerika
TOKIO, Japonija, liepos 19 

d, — Naujas užsienių reiklų 
ministeris pareiškė, kad nežiū
rint į ministeriu kabineto pa
keitimą, Japonija ir šiandien 
stengiasi palaikyti gerus san
tykius su Suvienytos Ameri
kos Valstybėmis. Tiesa, japo
nai nori glaudžiau bendradar
biauti su diktatoriškomis Eu
ropos valstybėmis, bet tas jiems 
visai nekliudo sugyventi ge
ruoju su Amerika. Jis pareiš
kė, kad politikoj negalima pri
silaikyti matematikos forma
lių, bet Amerikos atžvilgiu mes 
senai turime kortas atidengę ir 
laukiame jų pirmo žingsnio.

Vokiečiai grąsina 
holandus perse

kiojimais
AMSTERDAMAS, Holandija, 

liepos 19 d. — Vokiečių vy
riausybės atstovai pranešė, 
kad jie žada imtis naujų per
sekiojimų prieš holandus, nes 
girdėję, jog Rytų ir Vakarų 
Indijoj holandų valdžios atsto
vai blogai elgiasi su ten pa
tekusiais vokiečiais. Persekio
jimai bus pradėti prieš šei
mynas tų holandų, kurie užima 
atsakomingas vietas kolonijo* 
se.

Latviai važiuoja pra
šyti Staliną, kad 

juos užtartų
RYGA, Latvija, liepos 19 d. 

— Pranešama^ kad šiandien iš
važiavo į Maskva speciali de
legacija prašyti Rusijos valdo
vų, kad jie priimtų Latviją So
vietų Sąjungon. Manoma, kad 
Latvijos prijungimas prie So
vietų Rusijos gali būti paskelb
tas sekmadieni, kai susirinks 
naujai išrinktas parlamentas.

Francuzų vyriausy
bė iau pradėjo 

“valymą”
VICHY, Francuzija (neoku

puotoji), liepos 19 d. — Pran
cūzų vyriausybė išleido dekre
tą, kuriuo draudžia užimti val
džios ar savivaldybės vietas ne 
francuzams. Daromos išimtys 
tiktai tiems ne francuzams, ku
rie tarnavo kariuomenėj Did
žiojo karo metu, šis dekretas 
paskelbtas spaudoj ir duota įsa
kymas tuojau atleisti ne fran- 
euziškos kilmės valdininkus. 
Jeigu ne franeuzas ištarnavo 
virš penkiolikos metų, jam bus 
duodama pensija ir atleidžia
mas iš darbo.

Hitleris paleido kai 
kuriuos belgų karo 

belaisvius
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 19 d. — Hitleris šiandien 
įsakė paleisti namo visus bel
gų kareivius, patekusius vokie
čių nelaisvėn. Nelaisvėj pasi
lieka tiktai belgų armijos ka
rininkai ir puskarininkai. Taip 
pat pranešama, kad išleistas 
įsakymas draudžiąs sugrįžti 
į Belgiją P eriot kabineto na
riams, nepripažįstantiems bel
gų karaliaus kapituliacijos. 
~ ♦ — —  ..... ■■■!■■»■ 1 . . U - _ 1 11 "

LIEPOS IR RUGPIUČIO MŽN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro, 
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų. 
Naujienų Administracija. 
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M O
M. GORKIS Kuris Iš Jų čempionas? Gaisras Išmetė 22 Dr. V. E SIEDLLNSKI

(Tęsinys)
Nusilenkime tai, kuri nenu

ilsdama gimdo mums didžiuo
sius — Aristotelis2) jos sūnūs, 
ir Fin|usi3) ir saldusis Saadi, 
ir Omąrąs ChaijanH), panašus 
į su nuodais maišytą vyną, ir 
aklasis Homcrąs5) — jįe visi 
jos vaikai, visi jie gėrė jos pie
ną, kiekvieną ji įvedė į pasau
lį už rankos laikydama, kai 
jie dar buvo ne didesni už tul
pę, visus, kuriais didžiuojasi 
pasaulis, — motinos pagimdė.

Užsimąstė žilasis pasaulio 
ardytojas, raišasis tigras Ti- 
mur-(luruganas, ilgai tylėjo, o 
paskui tarė:

Men tengri kuli Tiniųr! 
Aš, Dievo vergas Tinųiras, kal
bu! štai — gyvenau aš, jau 
daugelį metu, žemės dejuoja 
po mano kojomis, ir jau tris
dešimt metų naikinu aš, ker
šiju jai už savo sūnų Džigan- 
girą, už tai, kad ji užgesino 
mano "širdies saulę! Kovojo 
su manim už karalystes ir 
miestus, bet — niekas, niekuo-

Bukit Malonys 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtęmpimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

OFISO valandos
Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m. 

Treč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

kviečia jumis prisirinkti gerus 
ikmius. Akys egzaminuojamos 
lykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSE 

Krautuvė Su Mėlynų Frontu 

3-109 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

met už žmogų, ir aš nežino
jau žmogaus vertės, ir aš neži
nojau—kas jis, kode! stovi jis 
ant mano kelio. Tai aš, Timu
ras, Rajezctui tariau, jį nuga
lėjęs: “O, Bajezete, matau— 
pievui valstybės ir žmonės ne
rupi, žiūrėk — juos atiduoda 
lokių žmonių valdžion, kaip 
mudu: tu — kreivas, aš — 
šlubas!” Tai tariau aš jam, kai 
atvedė ^jį grandinėmis sukaus
tytą, taip tariau, žiūrėdamas į 
jį nelaimėje, ir pajutau, kad 
gyvenimas kartus, kaip griu
vėsių žolė.

—Aš, Dievo vergąts Timuras, 
kalbu! štai — prieš mane sėdi 
moteris, kokių daug yra, ir ji 
pažadino mano sieloj iki šiol 
nežinomus jausmus. Kalba ji 
su manim kaip su lygiu ir ne
prašo, o reikalauja. Ir supra
tau aš, kode! tiek stipri toji 
moteris — ji myli, ir meilė 
padėjo jai sužinoti, kad jos 
Kūdikis — gyvybės kibirkštis, 
iš kurios gali išaugti diaelą 
liepsna pasauliui. Argi visi 
pranašai nebuvo vaikai, kar-. 
žygiai silpni? O, Džigangirai, 
mano akių ugnie, gal būt, tau 
buvo lemta sušildyti žemę, pa-? 
sėli joje laimės — aš ją gerai 
aplaisčiau krauju, ir naši jį 
dabar!

Vėl ilgai galvojo tautų rykš< 
tė ir pagaliau tarė:

—Aš, Dievo vergas Timuras, 
kalbu! Trys šimtai raitelių te-, 
išjoja tuoj pat į visas puses 
mano žemiu ir tesuranda šios 

C 

moteriškės sūnų, o ji lauks čia, 
ir aš lauksiu drauge >su ja| 
tas, kuris grįš su berniuku ant 
balno, tas bus laimingas — 
Timuras sako! Taip, moterie?

Ji nubraukė nuo veido juo-, 
dus plaukus, nusišypsojo ir al- 
sakė, linktelėdama galvą:

—Taip, viešpatie!
Tuomet atsistojo tas baisus 

senis ir nusilenkė jai, o links-, 
masis poetas Kermani džiaugs^ 
mingai, kaip vaikas, kalbėjo:
Kas grąžiau už dainą, dainą 

apie gėles?
Atsakys kiekvienas: gi meilės 

daina!
Kas puikiau už saulę, kai ji 

švelniai šypsos?
Paskubės jaunuolis: mano my? 

Įima!I
♦ ♦

Th

CHANE COAL COMPANY 
So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHPMTA^ Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimtą Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ................................
Smulkesnės dėl didelių pamų. Per- $7-00 
.ant 50 tonų ar daugiau tiktai ........ "
PETROLEUM CARBON COKE $Q.22

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas Cr

Šeimynas Gatvėn
22 šeimynos atsidūrė gatvėj, 

kai vąkar anksti rytą kilo gais
ras keturių aukštų apartamen- 
liniam name adresu 4544 So. 
State Street. Nuostoliai siekia 
apie $5,000 namo sav ninkui. 
Į tą skaitinę neina gyventojų 
vartas, žuvęs ugnyj.

Mrs. A. K. JARUSZ 
PLYSICAL 
TRERAPY 

and MfDWIFE 
8630 S. VVestern av

Telefonas: , 
HF1ULOCK 9262 

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

AKIU SPECIALISTAI

šiaųdįen Chicagos Arlington Parke įvyksta Arlington Classic lenktynės, su $60, 
000 prizais laimėtojams, kuriose dalyvaus trys iš geriausių 3 metų senumo arklių. 
Vienas iš tų trijų gali likti 1940 metų čanipinnu. Viršuj, Gallahadion (tamsesnis ar
klys) treniruojamas parke. Dešinėj, viršuj, Bimejech, ir po juo, Andy K. Visi trys 
šįmet jau laimėjo žymias lenktynes. Apačioj atvaizduojama Arlington Parko gale
rija, kur šiandien susirinks apie 55,000 lenktynių sporto mėgėjų.
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Ak, saulės veidas tai skaistu— 
žinau!

Žavios žvaigždės naktį dangu
je—žinau!

Myli mylimoji už saulę kait
riau—žinau!

širdis jos—gėlė—žinau!
*

* *
Dar nesudaiuuutu daina skam-

1 blausioji,
Daina apie prądžią viso kąs— 

žavu, ' ■“
Dąina apie širdį, širdį didin
giausią tos, kuria mes, žmo

nės, motina vadinam!
*

* *
Ir tarė Timurlcngas savo pp- j 

etui:

—Taip, Kermani! Neapsiri
ko Dievas išsirinkdamas tavo 
lupas jo išminčiai apdainuoti!

—E! Dievas pats — geras 
poetas! — a te ak ė girtas Ker
niam.

O moteris šypsojos, šypsojos 
ip visi carai, ir kunigaikščiui, 
ir kariuomenių vadai, ir kili 
vaikai, žiūrėdami į ją — plo
tiną!

*
* *

Visą tai — liesa, tikri šie 
Žodžiai — tai žino musų mo
tinos, paklauskite jų, ir jos 
atsakys:

—-Taip, lai amžina liesa, mes 
stipresnes už mirtį, mes, km 
pios neiniiįsdąmos dovanojame 
pasauliui išiųinčjus, poetus, 
karžygius, mes, Kurios sėjam 
pasauly visa, kuo jis didus!

Verte V. Bortkevičįųs\

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
seniausia ir DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai, ryto iš W. H. Į. P. stoties (1480 K.) 

• - SU PQVILU ŠALTIMIERU.
sa—niunrenm*—HMmisien i   .

Laidotuvių {Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

No. 2424 — Išsiuvipėjimąi baltiniams
"T*

j NAUJIENOS N6ED14SCBATT PERT., No. 2121
| HM So. Halsted SL, Chloaffo, ĘL

| čią jdedų IQ ęeiRų |r prašau ąUįųstl Pavyzdi

1) Timitrlengas, Timuras ar? 
ba Tamerlanąs buvo garsus to- 
torių vadasf nukariavęs visą 
Vaję. Aziją, nugalėję? turįcus, 
o jų sultoną Bąjazetą pųęmęs 
nelaisvėn, pagaliau įsiveržęs į 
PieĮ. Rusiją ir ją visą nukaria
vę.^, Tai buvo nepaprastai žiau
rus karvedys, panašus į hunų 
vadą Atila, jei dar ne žiauręs- 
nis, Kur ėja T^nerląpas, ten 
pylėsi kraujas, liejosi ašaros. 
Jis savo sostinę buvo įkaręs 
Vak. Azijoj, Sumtirkande. Ta- 
me r tanas buvo raišas.

2) Garsus s^ilopė^ graikų 
išminčius filosofas.

3) žymiausia? persų poetas
4) Kandi įr Omaras Chaįjain 

marabu poetai.
5) Žymiausias senovės ir viso 

pasaulio poetas, parašęs dvi 
didžiule* poemas — epopėjas 
"Iliadą" ir "Odisėją".

(GALAS)

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Weštern Avė. Phone GROvehįll 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

4 v

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Cajifąrnia Aveųuę 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 Avenup YARds 1139

LACHĄ WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515

/SKYRIUS: 42-44 East lOSth Street Tel. Pnllmąn 1270

ALBERT
4704 Sp. Wcstern Avenue 

. .K i- '---'A ■''' '' '

V. PETKUS
Phone LĄFąyette 8024

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 0994

Antrad., Ketvirtad., Penktadienį 

4143 So. Archer Avė. 
Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedalioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373

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 8 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai_________

Ofiso Tel. YARDS 5921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencjjos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. tHyde Park 3395

Drj Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6990 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

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

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”
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darbų. Dar yra likę apie 390, 
bet ir tie nežino ar ilgai galės

UŽDARO DIDŽIU 
LĘ ROCKFORDO 
RAKANDŲ DIRB 
TUVĘ

Daug Darbininkų Neteko 
Darbų.

ROCKFORD, III.—Lanstrom 
Furniture Corporation, didžiau
sia rakandų išdirbyste, eina

į rankas. Paskutiniausiu laiku 
jų nusipirko Canados piniguo
čiai.

Kas nupirko, nebūtų svarbu 
darbininkams, bet dabar visi 
darbininkai nusiminę. Daugiau

Išdirbyste naujų 
neima — tik senus 
Kada darbininkai pabaigia ko
kį darbų, tai bosas pasako, dau
giau darbo nėra. Žinoma, kiek
vienas klausia, ar bus kada dar
bo? Atsako, kad nieko dabar 
dar nežino.

čia yra pripažinta C.I.O. uni
ja. Komitetas sumanė sužinoti 
kodėl'dirbtuve eina prie užsida
rymo. Atsakymas buvo toks: 
dirbtuvę nupirko nauja kompa
nija, o kų ji darys tai nežinia.

Darbininkas

užbaigia

ROCKFORDO PIK 
NIKAS CHERRY 
SLĖNYJ

ROCKFORD, III. — Sekma
dienį, liepos 21 d., visi j Cherry 
Valley!

Ten bus didžiulis piknikas, 
rengiamas N. L. P. Klubo.

Bus išdalinta $50.00 dovano
mis. Bus įvairus programas. 
Kalbūs klubo nariai, Dr. R. E. 
Bolotoff ir Dr. Alexander Bra
ze. Dainuos L. M. choras. Bus 
gera muzika šokiams. Svetaine 
labai patogi.

Čia randasi
maudytis, Elektros 
sur. Pradžia nuo 10 
įžanga tik 10 centų.

geriausia vieta 
šviesos vi- 
val. ryto. 

•P. R.

RADIO
PATARNAVIMAS

Taisome Radios. Dėl greito patar
navimo šaukit

Tel. YARDS 2793.
Užganėdinimas garantuotas.
3562 SO. HALSTED ST.

•5' ; M'
1/. •

> a '* 'TĖVŲ- * Tolenhnt*-
CHICAGO. _  Senatorius Alben W. Barklcy laiko iškėlęs prezidento Roosevclto paveikslų laike triukš

mingos demonstracijos už Rooscvelto kandidatūrų trečiam terminui. Delegatai užkimšo visus salės išėjimus 
AaĮ5{JBn JBJĮ-.O) od ??fpB.i)suouiop oypni sopimpA jodpirmu kartu paminėjo Rooscvelto vardų konvencijoje.

IŠ TIKRO, KOKIA-GI KŪNO DALĮ CICERIE 
C1AI DABAR GARBINA?

Trijų Ciceros Parapijonų Pasikalbėjimas
PETRAS—Labų vakarų, Jo- bai 'kų čia tas musų klebonas 

kubai.
JOKŪBAS—Labų, laba vaka-'pirmos kliasos šv. Antano ko- 

rų, mano mieli bičiuliai. Na, 
ką naujo žinota?

PETRAS—Atėjova pas tave, 
Jokūbai, pasikalbėti labai svar
biu reikalu.

JOKŪBAS—Na, tai labai ge
rai. Sakykita, koks reikalas ju- 
doms galvas vargina.

PETRAS—Štai, Jonas buvo 
birželio 2 dieną šv. Antano baž
nyčioje ir parsinešė Šv. Anta
no Parapijos “Pranešėją”, ku
ris turi datą birželio 1, 1940 
No. 22.

JOKŪBAS—Na, kas ten to
kio nepaprasto parašyta. Jonai, 
tu paskaityk.

JONAS—Svarbiausia ką mu
du su Petru negaliva supras
ti, tai yra apie šv. Antano re
likvijas, apie kurias musų kle
bonas kun. II. Vaičiūnas rašo. 
Jis ten rašo angliškai apie jas 
ir sako sekančiai: “ We have 
in our church a First Class 
Relic of St. Anthony cf Padua. 
This Relic will be given eyery 
day for adoration and will be 
left exposed in church for ador- 
at on by the public.”

PETRAS—Tai, matai, Joku-

rašo. Jis čia rašo, kad turįs

kius ten relikus, tačiau jis ten 
nepasako, kokios kūno dalies. 
Mudom nėra aišku, ar tos re
likvijos yra paimtos iš šv. An
tano kuno galvos, vidurio, ran
kų ar kojų. Buk taip .geras 
mudom paaiškinti apie tai.

JOKŪBAS.—Iš tiesų, mano 
mieli draugai, aš dabar matau, 
kad judu nebereikalo susirupi- 
nota. Tai, be abejo, yra labai 
svarbus klausimas. O apie tai 
kun. H. Vaičiūnas savo para
pijos “Pranešeje” visai' nieko 
nepasako.

Gali Būti Visokių Kliasų
jei kun. II. Vai- 
kad ji,s turįs šv.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vokiečiai užėmė 

naują salelę
BERLYNrxo, Vokietija, lie-i 

po,s 18 d. — Vokiečių radi i abi 
I pranešė, kad vokiečių karo jė- 
'gos užėmė Francuzijai priklau
siusių salų Ouessant. Ši sala 
'yra anie 120 mylių atstume 
nuo Didžiosios Britanijos kran
tų. Tai paskutine sala prava
žiuojant pro Lamanšo sąsiau
ri, f

Anglys Pigesnės 
Vasaros Metu

SKOLIb
MORC
Safely Dėžtit 
Rašome' Ihš 
sx 1L E. Paiąrhąųjąm 
k 11 ? i < > ir i) a iki avi moM n: 

duodam Monęy?
Notarv Public—-Modernas Ofisas << 

SURYS -DOODY į ( 
ANTONISEN, Ine.

> :«52 SO. HAl.STEO STREET ;
•TkI. CAI.umet 2520.1

pigcs- 
anksto 
gražių

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam i farma<! ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musu darbas 
garanluntas Taipgi pristatom an
glie i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0966

Vasaros metu anglys 
nūs. Tad perkant jas iš 
žiemai s u t a u p i n a m a 
pinigų.

Nupigintomis kainomis ang
lis dabar parduoda Alias Fuel 
Company, 4919-21 So. Paulina 
St., telefonas Prospcct 7960-61.

Kompanijos menedžeris yra

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

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš $370,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

fldepalsavings
~and___ ________ Z

LOAN ASSOCIATION of Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginia 1141

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

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

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

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

Yra aišku, 
č’unas rašo, 
Antano pirmos kliasos relikvi
jas, tai savaimi iš to išeina, 
kad tų šv. Antano relikvijų 
yra ir daugiau kliasų. Jų tu
ri būti, antros, treč os, ketvir
tos ir penktos kliasos. Supran
tama, jų gali būti ir daugiau 
kliasų. Jų gali būti, šeštos, sep
tintos, aštuntos, devintos ir 1.1.

Iš kokios kuno dalies tos re
likvijos yra paimtos, tai dabar 
butų sunku pasakyti. Ypač dčl 
to, kad kun. H. Vaičiūnas vi
sai sąmoningai gudriai nutyli, 
nepasako iš kokios kuno dalies 
jos yra paimtos, čia mes ga
lime daryti tik spėjimus. O 
spėjimus galime daryti, sulig 
to, kaip yra paprastai išdali
jamos jaučio, karvės arba kiau
lės kuno dalys, Chicagos stok- 
jarduose. Juk yra visai nepa- 
slaptis, kad, daįeiskime, jauč o 
mėsa nuo priekio yra daug 
brangesnė, negu nuo užpakalio. 
Juo arčiau uodegos, tuo mėsa 
yra pigesnė.

JONAS—Tai, nejaugi ir tų’ 
romiškųjų visokių šventųjų re
likvijos taip pat yra dalijamos 
i tokias pat kliasaS' žiūrint iš 
kokios kuno dalies jos yra pa
imtos ?

JOKŪBAS—Taip jau išeina, 
sulig šv. Antano parapijos kle
bono H. Vaič uno logikos. Jei 
jau jis turi Pirmos Kliasos šv. 
Antano relikvijas, tai kas nors 
kitas turi antros, trečios klia
sos ir 1.1. Ar tikrai taip pana
šiai dalija romiškų šventųjų 
kunus, kaip stokjarduose jau
čius ir kitus gyvulius, tai aš 
negalėčiau pasakyti. Bet jei jau 
musų klebonas sako, kad jis 
turi Pirmos Kliasos šv. Antano 
relikvijų, tai č a, reikia tikė
ti, tos relikvijos turi būti pa
imtos iš kur nors arčiau gal
vos. .Jei jos butų paimtos iš 
kur nors arčiau vidurio, ar ko
jų, tai jau jos, suprantama, 
negalėtų vadintis Pirmos Klia--

sos relikvijomis.
PETRAS—Labai puikiai, Jo

kūbai, mudviem su Jonu aiški
ni šį klausimų. Bet, sakyk tu 
mudviem, kaip sužinoti, iš ko
kios kūno dalise ta šv. Antano 
relikvija yra paimta? Ar kar-Į 
tais negali, būti kokia apgavys
te. Man atrodo, kad jei mes ci- 
ceriečiai nežinome kokių kuna 
dalį garbiname, tai musų visos 
maldos gali nueiti per niekų.

• Reikia Raiškų Rašyti!
JONAS—Žinota kų. Aš ma

nau, kad geriausias būdas su
žinoti iš kokios kimo dalies yra 
paimta ta. relikvija tai parašyti 
kun. H. Vaičiūnui laiškų, kad 
jisai paaiškintų per “Draugų” 
žiniai visų cicerięčių. Juk kun. 
H. Vaičiūnas turėjo iš ko nors 
pirkti tų šv. Antano rel kvijų, 
jis jos dykai negalėjo gauti. Su
prantama, jęi pirko, tai turėjo 
gauti ir pirkimo* ir, pardavimo 
dokumentų. O tokiame doku
mente, be abejo, yra pažymė
ta, kur, kada, ir nuo ko tų, šv. 
Antano relikvija musų klebo
nas pirko. Ten taip pat bus pa
žymėta ir kokia kūno dalis yra 
parduota. Ir jei musų klebonas 
paskelbtų per dienraštį “ 
gų” tokį dokumentų, tai 
visiems butų aišku. Tada 
žinotumėm, kada 
ko pirkta, ir kokis 
kas yra nupirktas, 
dabar garbiname.

JOKŪBAS—Jonai, tu ištikrų- 
jų labai korektiškai galvoji. Ta
vo sumanymas labai puikus.

musų prašymo ir paskelbs per 
dienraštį visus dokumentus su
rištus su tuja transakcija Pir
mos Kliasos šv. Antano relikvi
jų garbininmo.

PETRAS—Tai ačiū tau, Jo
kūbai, už taip gražų šio klau-

vių kostumerių jis yra žino
mas. Patartina kitiems susipa
žinti su šia biznio įstaiga ir 
p. Gaps. Gausite gerų patarna
vimų ir geras anglis.

Perskaitykit Alias Fuel Co. 
skelbimų Naujienose.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas.

sinio mudviem išguldymų. Lik CaiT-Moody LuiTlbei Co
sveikas Pasimatvsiva' kita ^.Naujos ir vartotos lentos, statybos SVCIKas. 1 asimaiysi\a kitų va medžiaga. rėmai, durys, stogai na- 
karų. mams. Pagerinimus finansuojame,

JOKŪBAS — Likita sveiki, nereikia įmok€jimų-3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

mano nueli. Užeikite kitą va- 3039 g. Halsted St 
karą. Cicero Jokūbas.! chicago, ill.
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Drau- 
tada 
visi 

pirkta, nuo
kūno člon- 
ir kų mes

n:tK paskelbtų, kada, ir nuo ko 
jis pirko arba gal ir dykai ga
vo, ir kokių kuno dalį, tai 
mums ciceriečiams butų praša
lintos visos abejonės apie tas 
šv. Antano relikvijas. Dabar 
mes meldžiamės, pinigus mėto
me per tas šv. Antano Novenas, 
tačiau tikri nesame, ar musų 
maldos- tikra atneš kokų nau
dų mums, ar gal nueis niekais?

Todėl tavo, Jonai, sumany
mas, kad kun. H. Vaičiūnas pa
skelbtų per laikraštį, yra labai 
geras. Kad jis tikrai paskelbtų 
tai turita rašyti kun. H. Vaičiū
nui laiškus ne tik judu, bet visi 
ciceriečiai. Tegul rašo visi, kas 
tik tuo klausimu įdomaujasi. O 
tada, gavęs daug laiškų, kuni
gas H. Vaičiūnas tikrai paklau
sys žmonių balso, ir paskelbs 
visus dokumentus kada pirko, 
arba dykai gavo, nuo ko pirko, 
ir kokia kimo dalis yra musų 
bažnyčioje dabar garbinama.

Kad jam tas apsimokės pa
daryti, tai yra aišku. Juk dabar 
per šv. Antano novenų yra su
renkama keletas šimtų dolerių. 
O žmones tikrai dar nežino ko
kių kuno dalį jie garbina to šv. 
Antano. O kaip jie sužines, tai, 
be abejonės, dar smarkiau pra
dės pinigėlius nesti tam šven
tam Antanui. To$ėl, tikėkime, 
kad musų klebamas išklausys

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

Duodam Paskolas ant

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

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

pataisymui ir statymui nau.'ų namų

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus

B|?sBobaukan-0 2202 West 
IįIiederalSavings CermakRd.

AND LOAN ASSOC1ATION —- -„TTT„ .tt t
OF CHICAGO CHICAGO, ILL

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

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

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai Žemomis Vasaros Kainomis.

NUSIPIRKIT PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taksu 3% įeina į Paduodama žemiau Kainų Sąrašą
V ......................................... ......... •! ' ... ■”

)
Žemiau paduodamos kainos yra 

už cash, perkant 4 tonus ar 
Daugiau

POCAHONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- $"7.75 
rūksta... Namams ■
WEST VIRGINIA MINE $y.35 
RUN — Extra rupios ■

CHICAGO SOLVAY arba CHI
CAGO COPPERS — $0.35
Pea Coke ®

ANTHRACITE Chest- $4Q.25 
nut ar Fange Hard Cosrt I v

MILLER’S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine $Q.35
Consolidation v
ATLAS BLOCK —
Puikios Pečiui Anelvs

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.
ILLINblS SCREENINGS 2T 
resnis kieme sijojimas; galimi/, 
stokeriui vartoti arba 
rankomiskurenti 
ACESTOKER NUT — 1-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių 
įrengimams w
RO YALSTOKERNUT — MiL 
sų Vadas. Puiki Štoke- ..$0.05 
riam Anglis V
BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch $"7.20
rupumo . ■
BLACK MAGIC“ STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. ‘ Geriau
sias ką pinigai $^.65

nirkti I

Kainos Gal būt Pakeistos Be įspėjimo.

ATIAS FlIEl COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61

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 Lafayette 3138, arba 
atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

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

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gaut’ už $1.00. Per paštą 
siun iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, liepos 20, 1940

NAUIIENO3
The Llthaanlan Daily New»

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co. Įnc.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rateą:
$5:00 per year in CanacĮa
$5.00 per year outside of Chicggo
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Can^l 8500.

Užsakyme kalnai
Chicago j e—paštų

Metams ----------- - ----- $8.0')
Pusei metų--------------- — 4.00
Trims mėnesiams -------- —— 2.00
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui_______  .75

Chicago j per išsiuntinėto jus:
Viena kopija -------------- .-----3
Savaitei  18
Mėnesiui -------------------------  75

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

Metams ...---- -------—?—» $5.00
Pusei metų .........._.........— 2.75
Trims mėnesiams _______ L50
Dviem mėnesiams-----------1.00
Vienam mėnesiui ----  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams  $8.00
Pusei metų -----  4.00
Trims mėnesiams-----------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Siūlo taiką
•e

Per paskutines kelias dienas laikraščiuose buvo daug 
rašoma apie tai, kad Hitleris yrą pasirengęs pasiūlyti 
Anglijai taiką. Ir tai pasiūlyti taiką, palyginti, gana len
gvomis sąlygomis.

Pasirodo, kad tie ląikraščių pranešimai buvo teisin
gi. Vakar Hitleris reichstage pasako kalbą, kuri vyriau
siai buvo susijusi su pasiūlymu Anglijai taikos. Pasigy
ręs visa eile nacių laimėjimais bęi armijos galingumu, 
Hitleris pareiškė, jog jis esąs pasirengęs, taikytis sų Ang
lija. Kapituliavimo jis nereikalausiąs, bet pasiūlysiąs vi
sai žmoniškas sąlygas.

Jei Churchill ir šį kartą nesutiksiąs taikytis, tai tuo 
atveju Londonas busiąs, sunaikintas, Britanijoj imperija 
sudraskyta ir jau kiti žmones su Vokietija taiką pada
rysią.

Kodėl Hitleris, kuris visą laiką grūmojo Angliją su
naikinsiąs, staiga suminkštėjo ir nebereikalauja kapitu
liacijos? Kodėl jis pasirengęs pasiūlyti dargi žmoniškas 
taikos sąlygas?

Žinovai mano, jog Hitleris nėra jau taip tikras, kad 
Anglijos užpuolimas gali pasisekti. Jeigu nacių bubnija- 
mas puolimas nepasisektų ir anglai atremtų Hitlerio le- 
gijonus, tai tuo atveju “fiurerio” autoritetas pusėtinai 
nupultų. Pagaliau ir visa karo eiga pakryptų nacių ne
naudai. '

Antra, jeigu Hitleriui ir pasisektų Angliją užk^ 
riauti, tai jis ir tuo atveju mažai ką laimėtų.

Kaip žinia, vieha Anglija be dominijų ir kolonijų iš
silaikyti negali. Vien tik savo teritorijoje ji nei maisto, 
nei žaliavos turi pakankamai. Užkariauta Anglija fak
tiškai Hitleriui pasidarytų našta, o ne laimėjimas. Juo 
labiau, kad prie dominijų jis negalėtų prieiti. Visą, ką 
jis galėtų pasigrobti, tai tik kai kurias Afrikos koloni
jas, kurių reikšmė nėra jau taip didelė.

Be to, Europoje Hitleris yra apžiojęs toki didelį kąs
nį, kad ims gerokai laiko, kol jis tą kąsnį pajėgs sukram
tyti. Taigi, jeigu Anglija sutiktų nesikišti į kontinentą- 
lės Europos reikalus ir paliktų nacius šeimininkauti jau 
užkariautose valstybėse, tai Hitleris sulaikytų karą.

Tokia nuomonė vyrąuja Washingtone, kur Europos 
reikalai yra sekami su ątsidėjimu. Akivaizdoje Hitlerio 
pasiūlymo, atrodo, jog ta nuomonė yrą teisingą. Juk aiš
ku, kad Hitleris jokio susimylėjimo Anglijai nerodytų, 
jei jis butų tikras, jog lengvai galės britų imperiją sų. 
naikinti. 

■■■ . J

Silkių bačkos vienybė
Tai buvo 1935 m. vasąra, kai Kaune iškilmingai at

sidarė vadinamasis Pąsaųjio Lietuvių Kongresas.
To kongreso atidarymo progą, be kitų, kąlbėjo ir 

pilietis Justas Paleckis, kuris čĮąbąrtįniu laiku Maskvos 
palaimintas ir komisaro Dekanozovo globojąmąs einą bu
vusios nepriklausomos Lietuvos prezidento pareigąs.

SAvo kalboje Paleckis tada paleido į apyvartą gąpa 
vykusį tautininkų peršamos vienybės apibudinimą. Jis 
pasąkė, kad tautininkų valdomoje Lietuvoje bandoma 
“silkių bačkos vienybė” įgyvendinti. Vadinas}, norimą, 
kad visi vienodai galvotų ir vienodai dalykus vertintų.

Po to jis labąi vaizdingai kalbėjo apie simfoninį or
kestrą, kuris susidaro iš įvąirių instrumentu. Skirtingais 
instrumentais grodami, pareiškė Paleckis, orkestro mu
zikantai vis dpi to pajėgia sudaryti žavingą harmoniją, 
Taip, girdi, turėtų būti ir valstybėje; įvairios skirtingų 
žmonių ir partijų reiškiamos nuomonės privalėtų suda
ryti simfoninį orkestrą. /

Kokios kilnios mintysi Paleckis tada stojo už tąi, 
kad kiekvienas krašto pilietis turi teisę savo nuomonę 
laisvai pareikšti. “Silkių bačkos vienybei”, kada bandoma 
vienokie įsitikinimai visiems piliečiams primesti, jis bu
vo griežtai priešingas.

O dabar?
Dabar pats Paleckis, kaip augiai sako, “w|th verP 

geance” įgyvendino Lietuvoje “silkių bačkos vienybę”.
Pirmiausia Jiko sudarytas tik vienas seimo kandida

tų sąrašas (tai vis dėl didesnės “silkių bačkos vienybės”), 
Tokiu budu gyventojams jokio pasirinkimą nebuvo, Gy-

ventpjai savo pilietines pareigas atlikti buvo per prie
vartą varomi. ’ '

Ir rezultatai buvo tokie, kad net hitleriškuose rinki
muose geresnių negaunama, Balsavimuose dalyvavo, 
kaip praneša laikraščiai, 95 nuošimčiai su viršum visų 
piliečių, kurie turi teisę balsuoti. ■-Silkių bačkos vieny
bės” sąrašas (kaip jau sakėme, kitokių sąrašų nebuvo) 
gavo 99,19 visų paduotų balsų.

Matote, kaip lengva sudaryti “silkių bačkos vieny 
bę”, kada labąi “draugingos” valstybės keli šimtai tūks
tančių kareivių budriai žiuri, kad viskas butų tvarkoje 
ir kad nukrypimais nuo “silkių bačkos vienybės” nebūtų 
pažeisti “draugiški” santykiai...

———— -------------- . ?... ■s-APŽVALGA-^
* Fi I..I III.. I.II.H I ii.p įi.ibįį.i J,I..Į.".'JHILU

Kaip Lietuva savo nepriklau- 
somybį prarado

Pasikalbėjimas su iš Lietuvos atvykusiu svečiu. — Dery
bos su Maskva. — Raudonosios armijos žygiavimas 
į Lietuvą. —- Kauno gatvių grindinys liko panašus į 
arimą. — Sargybos prie bankų. — Kaip gyventojai 
pasitiko raudonarmiečius. — Okupantų šeimininka
vimas. — Smetonos pabėgimas į Vokietiją. — Gan
dai apie rengiamą sąmokslą prieš Smetoną. — Sku
čas ir Ppyįląitis sėdi kalėjime. — Kaip vokiečiai žiu
ri į Lietuvos okupaciją. — Rusų kareiviai. — Volde
maras suimtas. — Justas Paleckis jau kurį laiką 
priklausė komunistų partijai. — žmonės, kurie viso-

“TĖVYNĖ” DĖL PASKU
TINIŲ ĮVYKIU 

LIETUVOJE

“Tęvynę” pirmame puslapyje 
įdėjo straipsnį antrašte -‘Amen 
Lietuvos nepriklausomybei”. 
Tame straipsnyje paskutinieji 
įvykiai Lietuvoje štai kaip įver
tinami:

Liepos |4 dieną Balti j o 
vąlslybėse — Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje — įvyko 
“liaudies seimų” rinkimai. 
Sulig to, kaip t|e rinkimui 
pravesti, neišrodo, kad į sei
mus pateks bent vienas at
stovas nekomunistinio nusi
statymo ar nepritariantis ko
munizmui. Kai tik Stalino 
legionieriai įsiveržė į Lietu
vą ir padiktavo, kas jai turi 
vadovauti — pirmiausia pa
naikinta “visos partijos”, o 
leista veikti tik komunistų 
partijai ir “jauniesiems ko- 
munistąms”. Tas patvarky
mas tai buvo pamėgdžioji
mas smetoninio režimo, su
lig kurio iki Smetopos galo 
veikė įik viepa partija, bū
tent taut.ipinkų partija. Iki 
paleidimdjJLįetųygs seimo lie
pos’ 1 dienį, Lietuvos seime 
buvo tik tautininkų partijos 
puriai. Repkapt dabar “liau
dies seimą”, ‘^darbininkų mi
nios” parinko kandidatus ir 
kadangi kitokių kandidatų 
nebuvo išstatyta kaip tik ko
munistai ar komunistuojanti, 
tai aiškus dalykas, Lietuvos 
“liaudies seimas” bus išimti
ną! komunistiškas. Tai bus 
duplikacija smetoninio sei
mo, tik su atvirkščia “idėją”. 
O tyriausia to seimo “idėją” 
yra “artimesni sanliklai” su 
Sovietų Rusija. Kas reiškia, 
kad vos spėjus susirinkti sei
mui, bus nutarta Lietuvą 
prijungti prie Rusijos, kaipo 
tryliktą respubliką, ko j pu 
kiek pirmiau “reikalavo di
delės minios žmonįų”.

Ąpie prisirengimą prie rin
kimų ir apie vienos diepos 
(liepos 14) rinkimus plato
kai aprašo New York Times’o 
knrespnndentas, Ottn D. To- 
lislms, is stoekboimn. Čia 
nors trumpai suminėsime, 
ką jis rašo, ir vyriausiai tik 
apie Lietuvą, o kas dąros 
Lietuvoj, tąs pats Latvijoj ir 
Estijoj.

Rinkimai ėjo Raudonosios 
Armijos priežiūroje, kad už
tikrinus komunistams didžiu
mą atstovų arime, išrinkto 
sęimo vyriausias tikslas — 
artimesni santikiai su Sovie
tą Rusiją. Rinkimams išsta
tyta tik vienos partijos kjąp- 
(lidątai, Nors skelbta, įaj 
pnkimai bus “laisvi” ir 
'‘slapti”, bet jie pasirodė pri
verstini. Kai kuripse valsty
bėse, ypač Latvijoje, balsuo
tojai turėjo pasirodyti sąyo 
ipdentifikacijos korteles ir 
tos kortelės buvo užantspau
duotos, kad žinojus, jog pi
lietis atliko sąyo pareigas. 
Pidęspippse miestuose bajsa- 
vppgni§ užsiregistrąvo ąpię 
90 puošiipčių piliečių ir įie- 
pps 14 vpik visi pa
balsavo. Bet kadangi tą 4iCr 
ną lijo, tai kąiipų gyventojai 
negalėjo ateitį balsuoti ir tę-

dėj balsavimei pratęsti iki
liepos 15 dienos.

Kai kur pasirodė ir tuščių 
balsavimo balotų. Jų ypač 
nemažą buvo Kaune. Tai bu
vo protesto balsai. Dabar 
laukiama sekančio šeštadie
nio, kada seimas susirinks 
posėdžiui. Laukiamą, ką tas 
seimas darys. Bet kadangi 
balsavimai pravedami pil
niausiai dominuojant komu
nistams, bendra nuomone 
yra ta, kad seimas tuojau 
nubalsuos Lietuvą in korpo- 
ruoti kaipo Sovietų Rusijos 
respubliką.. Tačiau yra ir to
kių nuomonių, kad valstybę 
pasiliks ir šiokios-tokios sa
vos savivaldybės. Ypatingai 
autoritetingai užginčijama, 
kad bus panaikinta valiuta ir 
įvesta rusiški rubliai. Prekia
vimas rusiškais rubliais 
griežtai uždraustas. Bet vis- 
tiek prisibijoma, kad nauja
sis seimas bus tik pereina
masis. Kas reiškia, kad neuž
ilgo Lietuvos nepriklausomy
bė '“pėrėis” į Sovietų Rusiją.

Jau dabar raudonasis šešė
lis gaubia Baltijo valstybes ir 
visa atmosfera išrodo rusiš
ka, komunistiška ir darbi
ninkiškai Kiekvienam mies
tely ir kaimely, o ypač sos
tinėse —i Kaune, Rygoje ir 
Taline*-n’raudonoji vėliava 
plevėsuoja podraug su nacio- 
nalėmis vėliavomis. O ant 
Kauno policijos buveinės lie
tuviškos vėliavos jau visai 
nėra.

Svarbesniuose teatruose ir 
operose Raudonoji Armija 
kasdien duoda savus progra
mos — koncertus ir rusiškus 
šokius be jokios įžangos. Ju- 
džių teatruose dominuoja ru
siški paveikslai, kurie išstu
mia vokiškus ir amerikoniš
kus paveikslus. Rusų kalba 
vėl dominuojanti kalba. O 
pareikalavimas rusišku kny^ 
gų, laikraščių ir žurnalų yra 
tpks didelis, kad jo nespėja- 
ina ir patenkinti. Rusų kal
bos pageidavimas taipgi toks 
dicjęlis, kad mokytojai im- 
porlupjaini net iš Maskvos. 
Net radijai duodą rusų kal
bos pamokas, o- radijų pro
gramai pilnai surusinti ir su- 
sovietizuoli.

Šiuo tarpu patenkintai jau
čiasi (Jarbįninkąi, kurie buvo 
priespaudoje pirmesniųjų vy
riausybių. Ypač pasitenkini
mas pasireiškė nuo tada, kai 
jieiųs pakelta algos nuo |5 
iki 20 nuošiinriy. Tąčįan cįi- 
delėje baimėje jaučiasi taip 
vajiųąmi bpržpjąį, kurie ne- 
žipp, kąs atsįtįks su jų ujluot 
savybėmis, pęrs jiems užtik- 
riuąmą, kad jų privatiškos 
nuosavybės nebus atimtos.

Riędnesųiejį ūkininkai ti
kisi, ' jog jiems bus proga 
“pąsidąliųti dvarus”, bet ge
rai pasiturintį ūkininkai pri
sibijo, kad iš jų ųkįąi nebū
tų atimti ir sukolektyvizuo
ti, Del šios baimės eįpa dide
lis visko slėpimas, ypač mu- 
nufaktųros, rūbų, avalų ir 
tokių produktų, kokių trūks
ta Rnsijpje, PaiRtų slėpimas 
toks didelis, kad Lietuvos 
vyriausybė aprųbežiavo reik
menų pirkimą tik iki kelių 
vąląndą. per diegą ir pirki-

kiems ponams yra pasirengę tarnauti. — Smetonos 
turtai. — Rangovas Ilgovskis. — Tautininkų režimo 
kątastrpfiškas galas. — Kyšininkų ir vagių gadynė.

(Tęsinys)
—Ar buvo daugiau kokių 

areštų ?
—Tuo tarpu, man Išvykstant, 

dar nebuvo masinių areštų. Tai, 
žinoma, nereiškia, kad vietoj tų 
160 politinių kalinių, kuriuos 
Paleckio vyriausybė paleido, 
šiandien nėra paspdipįi kiti. 
Tautininkų rėžimo žmonėms 
perdaug pasigailėjimo nerodo
ma. Pačiomis pirmomis dieno
mis buvo< šalinami iš valdiškų 
vietų visi tie asmenys, kurie bu
vo uolus Smetonos šalininkai. 
Ne vienam iš jų, be abejonės, 
teks ir kalėjimas pamatyti. Bet 
bus ir, be abejones, jau yra to
kių, kurie greitai prisitaikys 
naujajai tvarkai. Pavyzdžiui, tą 
dieną prieš rusų kariuomenes 
atvykimą, žmonės matė Laisvės 
Alėja einančius ir draugiškai 
kalbančius Justą Paleckį ir Lie
tuvos Aido viceredaktorių Au
gustą Gricių, prieš keletą me
tų važinėjusį po Amerikos lie
tuvių kolonijas. Galite lengvai 
įsivaizduoti, kad Griciaus padė
tis nepasikeis... Yra visa eilė iri 
kitų tokių asmenų, kaip Gri
cius, kurie mokės sugyventi, su 
nauja valdžia, kaip jie mokėjo 
pataikauti tautininkams. Tik 
dabar paaiškėjo, kad, pavyz
džiui, Justas Paleckis jau kuris 
laikas buvo komunistų partijos 
narys. Toks Liudas Gira, kadai
se buvęs Lietuvos žvalgybos 
viršininkas, peovakų, komunis
tų ir kitų Lietuvos nepriklauso
mybės priešų kovotojas, sako- 
rpa, taip pat buvęs komunistų 
partijos narys. Jo sūnūs, Vytau-

niai turi būti registruojami, 
o patvarkymą peržengusieji 
bus baudžiami šešių mėnesių 
kalėjimu įr 50,000 litų.

Taigi dar kelios dienos ir, 
greičiausiai, Lietuvos nepri
klausomybė gali būti palai
dota ilgam, o gal ir amžinai.

NESUPRANTA

“Draugas” ar “pilietis” Dr. 
A. L. Graičiųnas negali suprašy
ti, kodėl laikraščiai, kurie pir
ma buvo nusistatę prieš Smeto
ną, dabar sielojasi dėl įvykusių 
pakaitų Lietuvoje.

♦ “Pilietis” Graičunas iš jaunų 
dienų, tur būt, dar prisimena 
Krylovo pasakėčią apie “vilką- 
pijką”, kuris įsigavo į avidę la
bai “kilniais” tikslais. Kad jį 
pagavo ir pradėjo mušti/tai jis 
nusiskundė, jog jį mušą už taį, 
kad jis pilkas.
„ Pasakėčios gale į |ą nusi
skundimą dųodąinąs toks atsa
kymas: “Ne za to volka bju|, 
što on sier, ą za to, što on qvcu 
sjel” (vadinasi, vilką muša nę 
ųž tai, kad jis pilkas, bet už 
tai, kad jis avį suėdė).

Dabar “piliečiui” Graicunųi 
gal bus aišku, kodėl “Naujie
nos” ir kili laikraščiai, sieloja
si. Jie sielojasi ne dėl to, kad 
Smetonos režimas sugriuvo, o 
dėl to, kad Lietuvą okupavo 
raudonoji armija, kuri, lyg 
anas vilkas avį, jau baigia “su
ėsti” Lietuvos nepriklausomy
bę.

gėsi gauti šveicarų valdžios lei
dimą apsigyventi toje kalnų sa
lyje. Aplamai, turiu pasakyti, 
kad keturiolika tautininkų reži
mo metų baigėsi katastrofiškai. 
Tuo liūdniau, kad Lietuvos nc- 
prikąlusomybės laidotuvių me
tu iškyla eile faktų, labai ir la
bai negražiai kalbančių apie vi
sos eiles aukštųjų valstybės pa
reigūnų negražius darbus. Ne 
vienas aukštai Lietuvos valsty
bės pareigūnas įvairiais gud
riais budais yra pasiglemžęs 
turto daugiau, negu jo alga ga
li pasiekti. Pavyzdžiui, Ameri
kos lietuviai yra gausiai auko
ję Ginklų Fondui. Deja, Lietu
voje yra tokių pareigūnų, ku
rie ir šiuo fondu yra pasinau
doję. Vargiai Lietuva yra kada

tas Sirijos Gira taip pat jau ku
ris laikas, kaip komunistų par
tijoje. Dabar Liudas Gira — 
Lietuvos švietimo viceminist
ras... Matote, laikai keičiasi, o 
su jais keičiasi ir žmonės. Ne
sistebėkite, jeigu puse tautinin
kų sąjungos narių, didesnė pu
sė jaunalietuvių vieną gražių 
dieną įstos į Lietuvos komunis
tų partiją ir, vietoj žalios spal
vos, pasipuoš raudonomis ke
purėmis... Žmogus yra silpnas 
padaras. Ypač tuo atveju, kai 
jo pilvas jaučia alkį... Budinga 
dar ir tai, kad prieš mano išva
žiavimą tiq Vokietijos konsula
tu Kaune pakaitomis dežuravo 
jaunasis Gira įr Petras Cvirka. 
Visiems saugumo departamento 
valdininkams išbėgus į Vokieti
ją, O GPU pareigas tenka eiti 
rašytojams...

—Kaip, Jūsų manymu, nau
joji Lietuvos vyriausybė mano 
elgtis su pasiuntiniais ir konsu
lais užsienyje?

—Nėra abejonės, kad Lietu
va bus prijungta prie Sovietu 
Sąjungos. Tai įvyks susirinkus 
naujam Lietuvos seimui. O tuo 
atveju ir tie pasiuntiniai sų 
konsulais daugiau nebus reika
lingi. Jų pareigas perims Sovie
tų Sąjungos ambasados, pa
siuntinybės ir konsulatai. Ką 
darys musų pasiuntiniai ir kon
sulai užsieny, suhku pasakyti. 
Viena aišku — jų padėtis nepa
vydėtina. Naujoji vyriausybė 
jau dabar bandė likviduoti ke
letą pasiuųtinių. Jie buvo pa
kviesti “dviem dienom” į Kau
ną. žinoma, jie atsisakė grįžti. 
Kokia bus jų tolimesnė juridi- 

' nū padėtis, kaip į juos žiūrės tų 
valstybių vyriausybes, šiandien 
dar peranksti ką nors sakyti.

—Kur yra Lietuvos valstybes 
banko aukso rezervas?

—Lietuvos aukso rezervas 
yra Amerikoje. Bet jis buvo pa
dėtas Lietuvos banko vardu, to
dėl juridįnįąi jis priklauso nau
jajai vyriausybei. Nors apie to
limesnį to aukso likimą, aš ma
nyčiau, taip pat dar per anksti 
kalbėti, y

—Ar tiesa, kad Smetona turi 
nuosavybių Palestinoje, Šveica
rijoje ir Riely Ąiųprikoje?

—Aš nežinau, Bet apie tai 
buvo gana plačiai kalbama ir 
Lietuvoje. Prezidentas Smetona 
draugavo su žippmu žydų tau
tybės biznierių Ilgovskiu. Jam, 
paprastai, tekdavo visi valsty
biniai kontraktai. Jis uždirbda
vo šimtus tūkstančių litų. Vė
liau tas rangovas arba, kaip jus 
čia vadinate, kontraktorius II- 
govskis išvyko j Palestiną, drau
ge su savim išsiveždamas ir sa
vo milžiniškas sutaupąs, nežiū
rint valiutos įstatymo varžymų. 
Vėliau, švenčių proga, Ilgovskis 
dažnai sveikindavo Smetoną, 
žodžiu, ir toliau pajpikė glau
džius santykiusjju Lietuvos res- 
publlkojs prezidentu. Žmonės 
Šneka, kad šitas Ilgovskis pado
vanojęs prezidentui Smetonai 
dvarą Palestinoje dėl to, kad 
Smetona leidęs jaųi išvežti iš 
Lietuvos savo sutaupąs. Gali
mas daiktas, kad Smetona turi 
nuosavybių ir Šveicarijoje, nes 
atvykęs į Karaliaučių, jis sten-

nors turėjusi tiek kyšininkų ir 
vagių, kaip šiais tautininkų ic- 
žimo metais. Tai labai liūdna 
ir graudu. Buvo žmonių, k& 
riems Lietuvos nepriklausomy
be buvo reikalinga tik tiek, 
kiek jie galėdavo prisikimšti 
pinigų. O betgi privalome ti
kėti, kad lietuvių tauta, pergy
venusi tautininkų režimą, per
gyvens ir rusų okupaciją, šio 
karo pabaigos dar nematyti, šio 
karo pabaigoje Europa, nutren
kusi raudonųjų, rudųjų ir juo
dųjų diktatorių jungą, vėl ga
lės laisvai atsidusti. Vėl grįš 
saulėtos laisves dienos. Sociali
ne, politinė ir ekonominė gero
vė vėl bus atstatyta Europoj 2. 
Tada ir Lietuvai ateis švieses
nės dienos, — baigė šį įdomų 
pasikalbėjimą svečias iš Lietu
vos. Ko r.

(GALAS)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Antikomunistiški 
kraštai, Raudonos 
Armijos paversti 
komunistiškais 
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BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 18 d. — Vokietijoj dau
gelis stebisi, ka.p prieš komu
nistus nusistatę kraštai taip 
lengvai virto komunistiškais. 
Jš paskelbtų rinkimų davinių 
matosi, jog ten gavosi visai 
nelauktos komunistinės daugu
mos. Sulig TASS, oficijalios ru
sų agentūros, žiniomis, Latvi
joj balsavo 94,7 nuošimčiai tu
rinčių teisę balsuoti piliečių. 
Ir kas įdomiausia, kad 97,6 
nuošimčių balsavo už Latvijos 
Darbininkų Lygos sąrašą. Są
rašas buvo vienintelis ir pri
klausė Latvijos komunistų par
tijai. Ta pati agentūra prane
ša, kad Estijoj balsavo 81,6 
nuošimčiai turinčių teisę bal
suoti, o 92,9 nuošimčiai iš jų 
balsavo už Estijos Darbininkų 
Lygą. Taip pat ten buvo tik
tai vienas sąrašas, kuris irgi 
priklausė komunistų partijai. 
O Lietuvoj tai jau sumuštas 
rekordas. Lietuvoj balsavo 95,5 
nuošimčiai turinčių teisę bal
suoti ir 99,1 nuošimtis iš bal
savusių pasisakė už komunis
tinį sąrašą. Berlyne manoma, 
jog dabar sovietų dėmesys bus 
atkreiptas į Irano, Turkijos ir 
Finlandijos nepriklausomas val
stybes.

Šauna viens į kitą, 
bet ir vėl susitaiko
GALACO UOSTAS, Rūmu- 

pija, liepos 18 d. — Dunojaus 
įtakoj sargybas einąs rusų lai
vas paleido keliasdešimt šuv u 
į vokiečių garlaivį, plaukiau į 
į Juodąsias juras. Vokiečiu lai
vas turėjo nącių vėl ava. bet 
atrodo, kad rusai jos nepaste
bėjo. Po šūvių, vokiečių la’- 
vas sustojo, prie jo privažiavo 
rusiškasis, karininkai pasisvei
kino, pasikalbėjo ir vėl atsi
sveikino. Nacių laivui buvo lei
sta įvažiuoti į Juodąją jurą.

Pirkįtę tose krautuvėse, kū
rins garsinasi “NAUJIENOSE”
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šeštadienis, liepos 20, 1940

STALINAS IR UELLSAS
Stalino knygoje “Leninizmo; tą, kad tamstą išklausinėti, ką 

klausimai” (dešimtoji laida) 
landame “Pasikalbėjimą su An
glijos rašytoju H. P. Uellsu” — 
1934 m. liepos 23 d.:

Uellsas. Aš Tamstai labai dė
kingas, Mr. Stalių, už tai, kad 
Tamsta sutikai mane priimti. 
Aš neseniai buvau Jungtinėse 
Valstybėse, ilgai kalbėjausi su 
prezidentu Rooseveltu ir sten
giausi išsiaiškinti, koks yra jo 
vadovaujančiųjų idėjų turinys. 
Dabar aš atvažiavau pas tąips-

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.

Uellsas. Aš kartais klaidžioju 
baltame pasaulyje ir, kaip pa
prastas žmogus, žiūriu, kas ap
link mane dedasi.

Stalinas. Stambus veikėjai, 
kaip tamsta, nėra “paprastais 
žmonėmis”. Žinoma, tik istori
ja parodys, kiek reikšmingas 
vienas ar kitas stambus veikė
jas, bet, kaip ten nebuvę, tams
ta žiuri į pasaulį ne kaip “pa
prastas žmogus”.

Uelsas. Aš nesiruošiu nuduo
ti kukluolį. Aš turiu galvoje, 
kad aš stengiuos matyti pašau-

AUDITORIUM 
RESTAURANT 

3X31 So. Ęalsted St

ne partinio politiko arba atsa
kingo valstybės veikėjo. Mano 
kelionė į Jungtines Valstybes 
padarė man sukrečiančio įspū
džio. Griūva senasis finansinis 
pasaulis, išnaujo perstatomas 
ekonominis krašto gyvenimas, 
Leninas savo laiku pasakė, kad 
reikia, “mokytis prekiauti”, mo-

tamsta darai tam, kad pakeisti 
pasaulį...

kapitalistai turi mokytis iš jūsų

NAUJIENOS, Chicago, III.

plėtimąs esant kapitąlizmui 
vyksta dėl visiškai kitų akstinų, 
kad kapitalas pasineša į tąs 
ūkio šakas, kur didesnis pelno 
kiekis. Niekada tamsta nepri
versi kapitalistą daryti sau pa- 
č.ajn žarą ir sutikti su mąžes- 
niu pelno kiekm, vardan žmo
nių reikalų patenkinimo. Nęiš- 
sivadavus iš kap.ta.istų, nepa
naikinus privačios nuosavybės 
gamybos sąskaitoj! dėsnio, tanu

Ueiįuas. Aš su daug kuo, ką 
tamsta pa.sakei, sutinku. Bet ąš 
..orėč.au pabrėžti, kad, jeigu 
vp.a šaljs priims planingo ukiv 
uesnį, jeigu vyiiausyLė išlėto, 
zji.gsn.s po žijjgsn.o, pradeda 
paiaipsniui tą Gėsnį įgyvendin
ti, tai, galų gale, bus panaikin
ta finansinė oligarchija ir įsi- 
Aiijs socializmas ta prasme, ko- 
.Ja j^s suprantamas anglo-sak- 
sų pasaulyje. Roosevelto “nau
josios dalybos” obalsiai turi 
milžinišką efektą ir, aš manau, 
yra socialistiniais obalsiais. 
Man atrodo, kad vietoj to, kad

geresnį žmonių sambūrio veiki
mą, t. y. į socializmą. Asmeniš-? 
kųjų veiksmų tvarkymas ir pri
dabosimas pasidarė savaimingu 
būtinumų, nepriklausomai nuo 
socialių teorijų. Jeigu pradėti 
nuo valstybinio bankų prižiurę-i 
jiųio, paskui pareiti prie pąrga- 
benimų prižiūrėjimo, prie pri
žiūrėjimo sunkiosios pramonės/ 
pramones bendrai, prekybos ir 
l.t., (ai tokią visa apimanti 
priežiūra bus tiek pat s(ipH, 
kaip ir valstybes nuosavybe vi
loms tautos ūkio šakoms. Tai 
r bus socįaiįzavimo vyksmu. 
Juk socializmas, iš vienos pu-

-f
individualizmas, kuone perei
nantis į banditizmą, ir yra 
drausmingumas ir susitvarkys 
mos,/ tokios pat vertės kaip so
cializmas. Planingo ūkio įgy
vendinimas žymiai pareina nuo 
ūkio tvarkytojų, nūn kvalifi
kuotos techniškosios inteligen
tijos, kurią galima, žingsnis po 
žingsnio, užkariauti socialisti-

džios susitvarkymas, paskui so
cializmas. Susitvarkymas yra
svarbiausių veiksniu. Be susi- i 
tvarkymo, socializmo idėja — 
viso tik idėja.

(Visą šį pasikalbėjimą rasite 
vidumiesč o knygyno rusų kal-mo:>, iiėra tokiais pat ąųtipoda s, 

!>ąip juoda ir Daba- Jų tarpe Los skyriuje, minėtoje 
yrą daug tarpinių stadijų. Yra je). L.
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Progress Furniture Co

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geniausiu Skoniu

bėse vyksta gilus pertvarkymas,

P. BALČIŲNAS ir 
M. KOVĄRSKI, Sav.

r T T

cialistinio, ūkio. Tamsta ir 
Rooseveitas išeinate iš dviejų 
skirtingų išėjimo punktų. Bet

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
$695 
565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285

sedan su viskuo .... 
su viskuo ...............
radio su heater ....i 
su viskuo ..............

Mažas BUICK 4 durų 
PACKARD SENDAN 
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBJLĘ sedan
Mažas BUICK opera coupe su viskuo 
Mažas CHRYSLER SĘDĄN ..............
PONTIAC COACII, geram stovyje ...
FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365 
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............  345
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater 
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater .. 
1937 
1936 
1937 
1936 
1938 
1937 
1936 
1937 
1936 
1934
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

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

SHOW ROOM
DOMINIKĄS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS," JOHN RODJN, TONY KAFIŠK£I “Shorfy”

BRIDGEPORT EOOFING AND.7 
SHEET METAL CO.

8216. S. Halsted St. VlCtory 4
Stogus, rinas, stoglangius 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujinam 

ką. Darbos užtikrintas. Pil 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

P. Lunksna

r
et 

ai

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausj ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vy nai-Li kieriai-Gčrimal 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelf Ed.
CICERO, ILL.

4

NĄUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. —• Alabamos 

Senatorius Lcster Hill, no
minuoja prezidentą Roose- 
vellą demokratų kandidatu į 
prezidentus rudens rinki
muose.

ar nėra idėjinio ryšio, idėjines 
giminystes Washingtono ir 
Maskyos tarpe? Pavyzdžiui, 
man, metėsi į akis Washingto- 
ne tas pats, kas vyksta čia: iš
plėtimas valdomojo aparato, su
kūrimas eilės naujų valstybes 
tvarkančių organų, organizavi
mas visa ką apimančio visuo
meniško aptarnavimo. Taip pat, 
kaip ir jūsų krašte, jiems ne
užtenka sugebėjimo vadovauti.

•Stalinas. J. A. V. turi kitą 
tikslą, negu mes, S. T. R. S-je. 
Tas tikslas, kurio siekia aineri- 
.kiečiai, kilo iš ekonomiškos be
tvarkės, ūkinio krizio priežas
ties. Amerikiečiai nori krizį nu
gulėti pasiremiant privataus ka
pitalo veikla, nekeičiant ekono
minės bazės. Jie stengiasi kuo- 
labiausiai sumažinti tą suirutę, 
tą žalą, kurios daromos esamo
sios ekonominės tvarkos. Gi 
pas mus, kaip tamsta žinai, vie
toje sugriautos senosios ekono
minės bazės sukurta visiškai 
kita, nauja ekonominė bazė.

kuriuos tamsta kalbi, iš dalies

kuriamųjų

kalbu, jog 
planingo u- 
kapilauzmo

rr-i '■ !'

blausiai sumažins tą žalą, tai ir 
tuo atveju jie neišnaikins šak
nų los betvarkės, kuri yra esa
mosios kapitalistinės sistemos 
savybė. Jie palieka tą ekonomi-

vesti, negali nevesti į gamybos 
betvarkę. Tokiu budo geriausiu 
atveju bus galima kalbėti ne ą- 
pie visuomenės pertvarkymą, 
jie apie panaikinimą senosios 
visuomeniškos santvarkos, ginp 
dąnčios betvarkę ir krizes, bet 
apie suvaldymą atskirų jos nej- 
giąmų pusių, ąpribojimą atski-

amerikiečiai gal būt ir mano, 
kad pertvarko visuomenę, be,t 
objektyvią! dabartine visuome
nės bazė pas juos pasilieka. To
dėl, objektyviai, jokio visuoiųę- 
ųės pertvarkymo nebus.

WESTERN COAL & SUPPLY CO.
4916 So. Western Avė,
J. MOSCIPAN, Prez.

Norėdami Geriausios ANGLIES Visuomet Kreipkitės i

TeL Prospect 3400
Pątąrįniąi Pykai

kas gi tas planingas ūkis, kp- 
kie kai kurie jo ženklai? Pla
ningas ūkis sjekia panaikinti 
bedarbę. Dąįeiskime, kad pa
vyks paliekant kapitalistinę

ro laipsnio sumažinti. Bet juk 
pė vienas kapiatlistas niekad1 
ir jokiu bildu nesutiks su y> 
sl&ku bedarbės panąikinimu, su 
panaikinimu at auginės bedir
bi y kariuomenės, l>ųrips paskįp

rėti pigiau apmokamas dąrjjo 
rankas. Štai tamstąi jau vįeną 
praierka buržuazinės visuome
nės “planingame ūkyje”. To
liau, planingas ūkis numato, 
kad didėja gamyba tose pramo
nės šakose, kurių gaminiai ypąc 
reikalingi liaudies masėms. O 
UpU žinsi, kad gamybos $-

pasaulių tarpe, reikėtų šių lai
kų aplinkybėse stengtis surasti 
bendrą kalbą visų 
pajėgų tarpe.

Stalinas. Kai aš 
negalima įvykinti 
kio dėsnių palikus
ekonominę bazę, aš tuo jokia
me laipsnyje nenoriu sumažin
ti Roosevedo žymias asmeniš
kas savybes — jo iniciatyvą, iš
tvermę, griežtumą, Aįšku, iš vi
sų šiolaįkinio kapitalistinio pa
saulio kapitonų Rooseveitas 
stipriausia asmenybė. Todėl aš 
dar kartą nprėčiau pabrėžti, 
kad mano įsitikinimas, jog ne- 
galima sukurti planingo ūkio 
kapitalizmo sąlygose visai ne
reiškia abejojimo prez.denio 
Roosevelto asųięniškais gabu
mais, talentu ^ir ištverme. Bei 
talentingiausias, karo vadas, jei
gu aplinkybės, jpm nepalankios, 
negali pasiekti-.to tikslo, apie 
kurį tamstą * kąibi, Teoretiškai, 
žinoma, nėra negalėjimo, kapi
talizmo sąlygose, išlėto, žings
nis po žingsnio,, eitų į tą tikslą, 
kurį tamsta vadmi socializmu 
anglo-saksų to žodžio prasmin
gumu. Bet ką tas “socializmas’' 
reikš? Goriausiu atveju — šioks 
toks apribojimas labiausiai ver
žlių atskirų Kapitalistinio pro
nto atstovų, šioks toks sustip
rinimas tvarkančiojo prado tau
tos ūkyje. Visa tai gerą, Bet 
kąjp tik Kooseveltas arba kojes 
nors kitas šių laikų buržuazi
nio pasaulio kapitonas panorės 
iųitį veikti ką nors įimtai prieš 
kapitalizmo pagrindus, jis bū
tinai turės visišką nepasiseki
mą. Juk bankai ne Roosevelto 
rankose, juk pramonė ne jo, 
juk stambiosios įmones, stam
biosios ekonomijos — ne jo. 
Juk visa tai yra privati nuosa
vybė. Ir geležinkeliai, ir preky
binis laivynas — visa tai pri
vačių šeimininkų rankose. Ir 
pagaliau, kvalifikuotojo darbo 
kariuomenė, inžinieriai, techni
kai, jie juk taip pat ne Roose
velto, bet privačių šeini n nkų, 
jie dirba jų naudai. Negalimą 
.užmiršti apie valstybes užduo
tis buržuaziniame pasaulyje. 
Tai — krašto gypiinp organi? 
ząviino institutas, organizavi
mų “tvarkos” apsaugos, mokes
čių rinkimo aparatas. Gi ūkis 
įš esmės mažai turi bendra su 
kapitalistine valstybe, jis ne jos 
jąnkoše. Priešingai, valstybę 
randasi kapitalistinio ūkio rap- 
kos£. Todėl, aš bijau, kad Roosr 
ev eitas, nežiūrint į vis į savo 
energiją ir gabumus, nepasieks 
lo tikslo, apie kurį tanista kalr 
bi, jeigu j.s išviso tą lįkslą tjr

• ri. Gal būt, per keletą kartą 
(generacijų) butų galima kiek 
priartėti prie to tikslo, bet aš 
asmeniškai manau, kad ir tuo 
sunku tikėti.

Uellsas. Aš, bene, labiau, ne
gu tamsta, tikiu politikos eko
nomine interpretacija. Dėl iš
radimų ir šių laikų mokslo įju
dintos veikti didžiulės jėgos, 
vedančios į geresnę tvarką, į

Didis July CIearance ir Stako Sumažinimo

FOTOGRAFASLENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS

Imame senus baldus į mainus. Duodame Didelę Nuolaidą

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima Už .........
PRABŲVIMAS 
Ligoninėje ......

Išpardavimas
SENSACINIAI SUMAŽINTOS RAINOS ANT 

GERIAUSIŲ NAMAM REIKMENŲ

W .‘I ■

Ant $įo

Garsinkitčs “N-nose

NEŠTO*

Gražaus Seto Dab 
Syčedysct

1911 Zenith Console 
grąžus rądios 

$39.75

$75.00 gražus, naų 
čiom setai
$33,50

$35.00 yęrtė.s 5-kių italių 
Brcakfast Setai

$19.95

S5Q00

$60.00 stalo viršų mados 
porceliniai gesiniai pečiai

$32.50

,9^12 gražios klijonkės
$2.98

$30.00 Sįudio Coijchcs
$19.95

$85.00 3-jų dalių modernišr 
ki miegamų kąmbarių setai

$54.50
$35.00 vertės gražus, naujoj 

mados 9xf2 kaurai
$24.50

50 
00 

RAUDONGYSŲ1Ų $OC Art 
Išėmimas ir Ligon. LJiUU 
REUMATIZMAS so nn 
Greita Pagelba ....... L.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija c< A A
Ir vaistąi .................. * I -UU
DOUGLAS PAKK I1OSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W, 63rd St.
Tel. ĘNG. 5883-5840

arcus
RYTINĖ RADIO

valanda

iš stoties

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pr anesŲii us.

$400 pilųi 4-rių kambarių 
įrengimai naujosios mados, 
viskas kas reikalinga dėl 

namų, už 
$255.00

$15.00 springsiniai 
matracai
$7.75

$8.00 vertės garantuoti

$3.95

DYKAI PUIKIOS DOVANOS VISIEMS
kostumebiams

Lengvi Išmękėjimaį Pritaikomi Visiems

STORE Cf
3222-24-26 So, Halsted Street

Prie 32tTos Gatvės

JURGIS NAIįROŠlS, Vedėjas

$25.00 5-kių dalių 
Breakfąst Setai

$12.95

$25.00 gražus nauji 
Lpunging Krėslai

$13,95

$b).00 dideli ir gražus par
celiuoti šildomi pečiai po

$39.50

įjos mados Zenith 1941 
ijictų Mįdget Radios

$12.95

KAINA 15 CENTU 
Pik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
nigs. Siųskite savo orderius:

• J 1 . • ■' .. " ' . i 'T1. . . ;
Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo Nedėlioj, 11 

vai. ryte iš stoties WGĘS, 1360 kijocycles

NAUJIENOS
1739 So .Hajstęd St., 
Chicago, III.

Vardas .

Adresas

Miestas

Valstija

.............. '

or%25c4%2597%25c4%258d.au


NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, liepos 20, 194

Iš Chicagos 
Wisconsinan

(Tęsinys)

Liškiene labai puikiai 
ką priruošė, stalus jaunimui 
skiepe, o senesniems viršuje. 
Susėdom apie 20 asmenų, ap
dėjo stalą puikiais valgiais ir 
gėrimais. Laike vakarienės drg. 
Pocienė pristatė svetį keno- 
shietį Rodavičių trumpai pa
sakyti kaip jam atrodo šis 
vakaras tarp žemaičių. Roda- 
vičia visų pirma paačiavo p. 
Pocienei už vaišes ir tokį nuo
širdumą ir pasigyrė, kad jau 
25 metai gyvena su žemaite, ir 
turįs gerą žmoną; matyt, kad 
ir visi žemaičiai yra labai ma
lonus ir nuoširdus žmonės. 
Rodavičia išsireiškė, kad jis 
yra labai patenkintas žemai-

VIS

Virtuvėms naujovi 
niai kabinetai

Viena 
vėjo naujanybių 
kabinetai

peilius j
—dabar

praktiškiausių virtu- 
šiandien yra 

po sinka.
nešti indus, stiklus, 
kitų virtuvės pusę, 
įtaisomas kabinetas 
ir visi jie sudedami

tame kabinete nė žingsnio ne
žengus nuo sinkos.

šitokius kabinetus padirba 
ir įrengia p. Casey L. Jablon
skį, savininkas Reliable Steel

patenkinančiai jau šimtams

toms. Tik kreipkitės į jį.
Reliable Sheet Metai Co. 

taipgi dirba radijatoriams ka
binetus, virtuvėms kabinetus 
ir pataiso senas vonias, kad 
išrėdytų kaip naujos, huilt-in 
modernios vonios.

Naujoviniai Kabinetai 
Virtuvėm

čiais, paačiavo už vaišes ir pa
linkėjo dar geresnės laimės 
ateityje.

Antras kalbėjo drg. Pučko- 
rius, taipgi pagyrė drg. Leš- 
kienę kaipo geros širdies mo
tiną ir gerą šeimininkę. Taipgi 
sveikino nuo visų ir linkėjo 
kogeriausios laimės augintinei 
Sieliai. Prie geros nuotaikos 
su saviškiais, jaučiaus kaip į 
Lietuvą parvažiavusi. Pasikal
bėjome, pasišokome taip kaip 
atsimindami jaunas dienas.

Chicagos Jaunimas.
Pastebėtina, kad Chicagos 

jaunimas yra smagus kartu su 
senesniaisiais.

Buvo ir p-ia S. Bartkienė, 
lietuviškų radio programų lei
dėja iš W. G. E. S. Labai ma
loni ir inteligentiška moteris. 
Turi labai gražią dukterį, sa
ko, gražiai dainuoja. Gaila, 
kad mes p. Bartkienės progra
mų negauname — užlenda di
desnės stotys, v

Taip smagiai laikų leidom, 
nepajutom kaip jis prabėgo. 
Skirstomės po 12 vai., o jau
nimas laukė pusryčių. P-ia 
Leškienė prašė rytojaus dienų 
sugryžti pietų. Paačiavome, 
prisižadėjom, jeigu nepramig
sime.

Ryte, klausaus, kas tai dū
linėja. Pamaniau, juk nedė
lios rytas, aš savo draugės Po
cienės minkštoj lovoj taip ge
rai miegu. Manau, ar čia juo
kais kas man daro. Pasirodo, 
gretima kainmynė dainuoja. 
Išeinu iš miegamojo po 10 v. 
Drg. Pocienė ima barti, ar tai 
gražu taip ilgai miegoti? Ji 
jau seniai belaukianti su pus
ryčiais. Kol išsirengėme, su
laukėm ir Ival. Važiuodami 
staptelėjome poroj vietų, pa
sisveikinti ir atsisveikinti.

Sustojome valandėlei pas 
draugus Bitautus. Labai šneki 
ir draugiška p. Gotautienė pa
sakoja atsiminimus: Labai 
malonu buvo. Nuvažiavom pas 
p. Leškienę. Jau laukė su pie
tumis dar nemiegojusi. Mes 
su drg. Pociais ir jų šeimyna 

rai karališkus pie-

Vyrų Choro Narių Žiniai! ■

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras išvažiuoja į Kenosba, Wis. sekmadienį, liepos 21 d., 
tad visi choro nariai būtinai susirinkite busų stolyj, 4500 West Roosevclt Road, kaip 8 
vai. ryto, nes busas išeis lygiai 8:30 vai. ryto. —VALDYBA.
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Lošikas Vito 'Tamu
lis Gerai Pasirodė 
Chicagoj

Supliekė Cubs, 7—4.
Chicagos baseball mėgėjam? 

gal tas nepateko, bet lietuvis 
Vito Tamulis užvakar pasirodė 
pirmaeiliu lošiku. Ji^ lošia me
tėjo pozicijoj Brook’yn Dod- 
>ers komandoj, kuri priklauso 
prie National lygos.

Užvakar Chicagos Cilbs susi
tiko su Dodgcr iais. Cubs’ai bu
vo belaimį, bet paskui runose 
ininguose Dodger’ių menadže- 
ris Durocher ištraukė iš lošimo 
metėja Curt Davis ir jo vie-

Dodgers—7, Cubs—1. Tamulis 
•hicagicčiains davė tik vienų

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Alex Kaires, 19, su Jean

Tompkins, 18
Edvvard Siemione, 26, su Vio- 

let Aądrys, 21
Walter Vincent, 25, su Mar- 

garet Žak, 19
John Belecki, 39, su Dorothy
y e ?>, 39

Reikalauja
Perskirų

Lucille Gcodman nuo Cla- 
rence Goodman

Helen Janke nuo Fred Janke
^avo
?^rskiras

Mary Seaman nuo Alexander 
Seaman

METŲ RADIOS

PIIILCO, BOA VICTOR, ZE
NITU RADIOS

Padirbti pagal mierą ir įrengti 
po sinka, kokią turite, kaip 

sienos
Kaina kokia mokama tik 

įrengimą
Padirbti iš plieno ir dailiai

baigti “bake porcenameliu”. 
APSKAIČIAVIMAS DYKAI

Mes pataisysim jūsų seną vonią 
į modernišką “built-in” vonią 
už ......................................... $"7.50

ant

uz

uz-

Reliable Sheet Metai 
Engineerinjr Company 

4334 SO. KNOX AVĖ. 
Chicago, III.

Tel. LAFAYETTE 1133

Prekybos Butas 
Rengia Ekskursiją 
Laivu

“Kugelį” Daro
Mes savo apylinkėj, Wau- 

kegane, turime vienų pasku
busią gaspadinę, kuri moka 
gerų kugelį iškepti. Bet ji yra 
toli atsilikusi. Niekas nemoką 
tokio kugelio iškepti, kaip 
kontautiškė p. Liškiene. Daug 
tenka būti partijose ir vestuvė
se, bet nesu valgiusi lokių vai-

American lygoj irgi yra pa
sižymėjęs lietuvis metėjas, Kru
kauskas, kuris lošia su Wash- 
ingtono Senators komanda.

Lietuvis Cubs Komandoj.
I

Lietuviško kraujo yra ir Chi
cagos Cubs’ komandoj. Savo 
jaunesnių lošikų tarpe Cubs’ai 
turi jaunuolį V. Kriščiokaitį. 
Negalėdami ištarti tokios kom
plikuotos pavardes, kili loš kai 
ji vad.na, trumpai, Krisky.

Sportininkas
visko

valgiai buvo kugelis ir labai 
skaniai iškepta mėsa, o piragų 
nesu mačiusi geresnių.

Daug teko apsukti savo 
draugų, visi turtingi
pilni, smagus, gražiai gyvena, 
draugiški, vaišingi, visi vai
šino, visi mylėjo. Atsiprašau, 
negaliu visko suminėti. Esu 
labai linksma turėjusi sma
giausias atostogas su senais

draugais toj garbingoj Chica
goj. Turiu pasakyti, kad visi 
gražiose vietose gyvena. Esam 
dėkingi draugams Mickevi
čiams ir draugams Pociams ir 
visiems musų draugams, pas 
kuriuos viešėjome.

—K. Rodavičienė. 
Kenosha, Wis.

Naujienų S pulką

Permaine Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

Streikas Plieno 
Bendrovėj

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS:—

Universal Savings 
and 

Loan Association

Crucible Steel Company 
droves La Belle dirbtuvėj, ne
toli Pittsburgh'O, 800 darbinin
kų išėjo streikan. Jį paskelbė 
vietos C.I.O. plieno unijos sky
rius.

ben-

Streiko priežastys kolkąs ne
buvo paskelbtos. Įvykis kitų 
bendrovės dirbtuvių nepalie
čia.

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

MOKA 3% % UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės
------- —--------- ---

1739 SOUTH HALSTED STREET

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Budriko Radio
Programas

Sekmadienio vakare, I 
valandų, Chicagos laiku iš ga
lingos WCFL, 970 k. radio slo- 
ties didžiulė orkestrą pritars 
geriems dainininkams, dainuo- 
jaut liaudies da’neles. Ona 
Juozaitienė, Antanas Chapas, 
Jadvyga Gricaitė ir Makalai.

Kviečiame širdingai 
miršti užstalvli savo v 
kaip 9 valandų.

Jos. F. Budh’k Rakandų ir 
Radio krautuve, 3409 S. Hals
ted St., yra leidėjai šių pro- 

—Pranešėjas.gramų.

Chicago Lithpanian Chambei 
of Commerce of Illinois ren
gia linksmą ir įdomių ekskur-

Grand Ra- 
Wis., rug-

ėmimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos Miesto 
Sveikatos Departamente.)

CHARNEY, Nancy A., 4205 
Potomac Avenue, gimė liepos 
14, tėvai: Lloyd, Dorothy.

LUPO, John, J., 133 East 
1.14th Palce, gimė liepos 10, 
levai: Kastas, Julia.

Didelė Nuolaida Perkant
Dabar Vasara

Mažos Radios Po

$9.95

kaip 9 siją laivu, “City of 
’pids”, į Milwaukee, 
piučio 4 d.

T.kietai turi būti
anksto. Vėliau bus paskelbt: 
kur juos galima nusipirkti, c 
tuom tarpu visais ekskursijos 
reikalais kreipkitės prie orga 

sekretoriaus, Johr 
6815 South Westen 

, telefonai Groveh 1 
Ofisas atdaras kasdiei 

5 vai. vakaro, trečiadieniais 
12,' tos dieną.

John Pakel, Sekr.

nepa- njzacijos
radio pa]<eij0>

avenue, (
0306. <

iki

perkami iš

Gražios Dainelės, Smagi 
Muzika, Įdomybės

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ry
toj, 11:30 valandų prieš piet, 
ir pasiklausyti gražių dainelių, 
smagios muzikos ir visokių į- 
vairenybių, kurias patieks Pro- 
gress Furniture Company 
Krautuvė, 3224 South Halsted 
Street.

Programc dalyvaus 
talentai, kurie išpildys 
žų ir įdomų programų.

Progress Krautuvė
dienomis tęsia didį šlako su
mažinimo išpardavimų, tad vi
siems bus žingeidi! žinoti, kad 
čia galima pasipirkti visokių 
namams reikmenų stebėtinai 
sumažintomis kainomis, 
lonėkile pasiklausyti.

Re p. xxx

Apdegė Lietuvio
Namas

žymus

šiomis

Rožių Žemės 
Žinios, Bėdos 
Ir Vargai

Ma-

Ryloj Piknikas
Mitingai, susirinkimai, 

kalbėjimai, diskusijos 
pastatyti svetainę, kultūros na
mą! Komisija dairosi. Kalbasi 
su konlraktoriais, derasi. Tam 
darbui reikia paramos.

Kadangi birželio 23 d. pikni
ką sugadino lietus, tai ren
giame kitą pikniką rytoj, lie
pos 21 d., Washington miške
ly], prie 107-tos ir May St. 
Vieta visiems žinoma.

Roselandiečių ir apylinkės 
lietuvių atsilankymas tai bus 
prisidėjimas, nupirkimas vie- 
nos-kitos plytos.

Biznieriai remia pikniką au
komis. Bus išlaimejimų. Muzi
ka bus Felikso Šatkausko.

Užprašom visus Roselando 
ir apylinkės lietuvius. Kviečia 
Lietuvių Namo Bendroves Di
rektorių Komisija.

A. Kavaliauskas
J. Staškunas
J, Murolis

pasi-

LAKE. — Lie 
Poškaus medini; 
4316 So. Marsh

T0WN OF 
tuvio Petro 
namas adresu 
field avenue, vakar apdegė, kai
ugnis persimetė į jį iš užside
gusio gretimo namo ad. 4318 
So. Marshfield.

Nuostoliai nedidel'. Name 
gyvena C. Kressel.

$225
$315
$365

’36
’38
’37
’37
’36
’36
’36
’36
’37
’35
’35
’34
’34
’34
’33
’33
’33
’32
’31

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES 

2919 W. MADISON 
CHICAGO ILL.

MES
FINANSUOJAME

WPA
ŽEMIAUSI JMOKEJTMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS

10 Dienų Važinėti.
Sludebaker tr. sėd. 
Ford Trk. Sėd.........
Packard 6 Sedan ...
Chrysler Royal Sd...... $345
Ford Sedan ............. $195
P’vmouth Tr. Sėd...... $245
Chev. Sedan ........... $225
Olds. Tr. Sedan ....... $285
Ford Sedr^i ............ $235
Plymouth Tr. Sedan $195
Ford Tr. Sedan ....... $125
Graham 6 Sedan ........ $95
Studebaker 6 Sedan .. $65 
Plymouth deluxe Sėd. $95 
Rockne Sėd............... $65
Plymouth Coupe ....... $75
Chevrolet Sedan ........ $95
Buick Sedan ............. $65
Nash 6 Coupe ............ $45

$30.00 Nuolaidos Ant Naujos 
Skalbiamos Mašinbs

Perkant Dabar 2 Dideli 
Blanketai Dykai

Jos.F.Budrik
Furniture House

3409-21 So. Halsted St
Tel. Yards 3088

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

AMERIKOS 
LEGIONO

CICERO POSTO No. 96.

KARNIVALAS
52nd Avenue ir Cermak Road

A '

-f

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Linksmumai... Važinėjimas 
Pasistiprinimai

Kas Vakarą Prizai. Akrobatiškas Ore Aktas
ATS1LANKYKIT SU SAVO ŠEIMYNA IR SMAGEKITĖS 

SU DRAUGAIS 10 DIENŲ. 
FESTIVALE

Liepos 19-tą iki liepos 28-tos

PATRUKUSIEJI
PASILIUOSUOKIT NUO 

PARAISTES
100% garantuoti Fittings 
padaro paraištes' 100% 
Apsaugančias ir 100% 
Pataisančias. Sukeliamas 
specialus stimuliantas— 
Naujų stiprių muskulų ir 
audinių sudarymui viso
se silpnose dalyse. Duo
da pakankamai pageri
nimo kad paliuosuoti jus 
iš Paraištes Vergijos į 
Trumpą laiką.

šimtai .oasveiko. Ko
dėl nejus? Žiūrėkit .į 
liudymus. Atsilankykite 
norėdami gauti DYKAI 
Fittings ir pamatyti, kaip 
jūsų paties Paraištė ar
ba nauja, taip pigiai 
kaip už $5.00, duoda 
jums nuostabius rezul

tatus. Arba rašykite klausdami in
formacijų. v

ŠIE DAILUS PRIZAI RODOMI ADRESU 
5934 WEST CERMAK ROAD

• 2 AUTOMOBILIAI
• CHROME DINETTE
• FUR COAT

• VIRTUVEI PEČIUS
• 12 TŪBŲ RADIO
• 108 ŠM. DINNER SĖT

• 2 DVIRAČIAI
Daug kitų gražių naudingų Ik O / i I

Dovanų Bute Išdalinta |
Prizai Vertinami į r* w O ■ I U I

lumiacijų. v
100% RUPTURE & TRKSS

SERVICE 1
Dr. Peter Schyman, Director

1869 N. Damen Avė., Chicago, III. 
Armitage 8200

Įėjimas per krautuvę ant kampo į 
2-rą aukštą.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
ra naudingos.



šeštadienis, liepos 20, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

KUR NEVAŽIUOSI, KANliDARYSI, TOS 
MINTYS VIS GRĮžtA Į LIETUVĄ!

Kaip Dabar Uetuvos žmonės Gyvena, 
Ką Daro?

Gražus ir malonus sekma
dienio rytas. Saulute žeme rie
da. Lietuvoje pats vidurdienis. 
Didžiausias jkąrštis. Eįna rin
ktiniai naujos Uetuvos vy
riausybes.

Gal netik miestų ir mieste
lių įvairiose vietose eina agi
tacija, bet taip pat ir bažnyčio
se. Kokius žmones ripkti į 
valdiškas vietas?

Nejaugi visos srioves ir cen
trai bus užgniaužti—tik Liau
dies Darbo Sąjunga turės pilną 
teisę balsuoti už savo kandi
datus? Juk toks elgimasis vie
nos partijos — uždarymas vi
soms kitoms prtijoms burnų— 
bus nesveikas ir neteisingas 
dalykas, nežiūrint, kad kaiku- 
rios vykdomos reformos gali 
būti ir naudingos Lietuvos gy
ventojams.

Motiejui prie vairo besėdint, 
daugiausiai mintys šioje va
landoje lekia į Lietuvą. Kal
bėjomės apie vykstantį musų 
gimtinėje perversmą. Tik jau
nuolis Jurgis, kuris gimęs ir 
augęs Amerikoje, tylėjo. O Jo- 
sephina su Onute užpakalyj 
sėdėdamos traškiai šnekėjo 
apie kitką.

Automobilius bėga 65 my
lias į valandą, Motiejaus pui
kiai operuojamas. Mums besi
gėrint gražiausiais ūkiais, žy
dinčia ir žaliuojančia gamta, 
Illinojaus valstija y pasibaigė. 
Pasijutome, kad jau važiuoja
me per Indianą.

Čia Lietuviai V'argo, Mokinosi

štai, Valparaiso Universite
tas, ir gražus miestelis su pui
kiais triobėsiais. Šioje vietoje

PADĖKAVONĖ

A. + A.
KATRINA RATKEVIČIENĖ
kurj mirė liepos 9 dieną, jr 
palaidota tapo liepos 13 d., o 
dabar ilsis Tautiškose, kapinė
se, amžinai nutilusi ir nega
lėdama atsidėkoti tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailė- 
mi jos .prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkoja
me graboriui J Liulevičiųi, 
kuris geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
ją į amžinastį, o mums palen
gvino perkęsti nubudimą ir 
rūpesčius; dėkojame grabne- 
šiams, gėlių aukotojams, Sta
siui Rimkui ir jo grupei už iš
pildymą .programo namuose ir 
kapinėse, visiems draugams 
už užuojautą ir, pagaliau, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms, o 
tau musų mylima moteris ir 
motinėlė sakome: ilsėkis šal
toj žemėje. Nuliūdę liekame: 
Vyras Jonas, duktė Solomija, 
žpntas Josęph Jacks, Jr.

daug musų tautiečių lietuvių 
džiovino savo smegenis, triūso, 
vargo ir inoRiupsį. Regis, pi
giausias ir prięinanūausis buvo 
Universitetas prasimušti į pla
tesnį kultūros pasaulį ir mok
slą. Vaizduojamės jų atsiektą 
tikslą ir pasiryžimą būti pub
licistais ir profesionalais, sy
kiu ir naudingais lietuvių vi
suomenei, kaip čia Amerikoj, 
taip ir musų senoj tėvynėj.

Numinti apylinkės takai, nu
trinti šios įstaigos suolai besi
mokinančių atkeliavusių iš 
Lietuvos senosios kartos netur
tingų lietuvių.

Hesvajodami. bekalbėdami, 
privažiavom kitą miestelį — 
Laportą.

Apsistojom pas naujienie- 
čius, pp. Druktcnius. Truputį 
pabuvę, važiavome į Stone 
Lake maudytis. Šis ežeras ap
suptas žalumynais kaip rūtų 
vainiku apvainikuotas. Labui 
gražu. Yra daug patogumų ir 
viskas veltui, tik laiveliais jei 
nori pasivažinėti reikia 25 
centus už valandą mokėti. Bet 
mums ir to nereikėjo. Drukle- 
nių sūnūs, Charjey, su moto
riniu laiveliu pavežiojo.

Nors dįena buvo nekaršta, 
bet vanduo tai šiltas ir šva
rus. Pliaže plaukytųjų nedaug. 
Tai mes chicagiečiai po van
denį manevravome ir visokius 
triksus darėme. Ypač Motiejus 
visokius šposus krėtė. Kaip 
plaukia, tai dainuoja ‘Plaukia 
sau laivelis”.

Ėmėm Vyšnių Skinti
Vėliau atvyko pas mus p-ia 

Druktenienė su sąvo broliuku, 
Motiejų, ir kitais. Visi sma
giai leidome laiką. Kada mes 
visi jau buvome saulutes nu
bučiuoti, raudoni kaip Lietu
vos Jurginiai, atsilankė ir p. 
Druktenis ir kiti, ir musų kom
panijoj visi vaišinomės, daine
les dainavom, po ašarėle išme- 
tėm.

Kai sugrįžome, tai Chicagos 
sąrančiai pp. DruRtenįų ko tik 
visas vyšnias nenųlesė. Aš ..ko
pėčiom įlėkiau į aukščiausią 
vyšnyno viršūnę Nors mano, 
seno paukščio, įsikibusio tarp 
šakų, kojos drebėjo, bet vyš
nios rieškučiomis į maišą by
rėjo.

Motiejus irgi miklus vyšnias 
skinti. Onutė su Josephina 
greitos valgyti Tik Jurgiui dau
giau rūpėjo “aiskrimąs” ir jis 
neskynė vyšnių. P-ia Drukte
nienė sako, turim laiko vyš
nias nuraškyti, nes paukščiai 
nules.

Pagalinus pavaišinti “aiskri- 
mu” ir atsisveikinę su draugi
škais Drpktcniais, jų dukrele ir 
kitais, pasileidome į Chięagą.

—R. S.

PĄRTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

SITUĄTJON WANTED 
ieško Darbo

M

NAIi.lfENŲ-ACME TJelephoto
CHICAGO — Senatorius 

Carter Glass, kuris nomina
vo James A. Farley į pre
zidentus.

Rytoj Roselando
Žemaičių Piknikas

Įvyks Thornton Miškuose

ROSELAND — Ryloj Thorn
ton miškuose įvyksta Roselan- 
do Žemaičių Kultūros Kliubo 

C

šeimyniškas piknikas. Kviečia
me visus Roselando ir apylinkės 
lietuvius atsiląnJcyti, pasisve
čiuoti, susipažinti ir linksniai 
laiką praleisti.

Pikniko vietoje randasi dau
gelis stalų ir sėdynių, ir dide
lė platforma po slogu šokiams.

—

LASSIFIED ADVERT1SEMF. N 7 '

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

REIKALINGA ŠEIMYNA užau
gusių jaunuolių su trekais etc. kir
sti medžias kordomis popieros įmo
nėms arti- Mobile, Alabama. Pasto
vus darbas, mokantis daugiau nei 
$45Q .per mėnesį. J. W. Newman, 
1244 N. Dearborų St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

HHI

REĄL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėParda vimui

REAL ESTATE FUK SALE 
N amai-Žemė PardavimuiIEŠKAU PARTNERIO, TURIU 

□landžių ir vynuogių farmą Flori
doj, yra 8 kambarių stuba ir gy- 
✓ųnai. Sveikas klimatas, saulė kas
dien šviečia. Yrą daug žuvies eže- 
.uosę ir juroj. Nusibodo vienam 
jįyvpotį. Atsišąukite nuo 10 iki 12 
dieną. A. S. Mann, 1448 So. Kedzįe 
A • e., Rockv/ell 3405, Chicago, III.

REIKALINGAS JANITORIUS į 
tavern ir .padėti prie baro. Singelis 
ne . jaunesnis kaip 45 metų. TurJ 
būti blaivus. Reikalinga references 
ir kur dirbęs pirmiau. Matykite po 
5 vai. vakaro. J.250 West Madison 
Street. ;

6 KAMBARIŲ MURO NAMAS, 
galima tuoj užimti, ims $150 rank
pinigių iš atsakančio asmens, mokė- 
tis po $25 į mėnesį, randasi 10 mi- 

|nučių nuo Oak Park, arti mokyk
los, bažnyčių, geras susisiekimas. 
Dėl smulkesnių žinių rašyti Box 
C2, 1739 So. Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE
Dąrluųinkių Reikia_______

PAGEIDAUJAMA PAVIENĖ 45 
a.t:i,ų nmteris, Kuri nori turėti na- 
aiuy gyvemtoUi- Atlyginimui turės 
^iiziuleti auktens motinos, kuri 
otiga u* guli lovoj. Pąlisade 1806.

MERGINA 22 IKI 35, NAMŲ dar
bui. raprastaš virimas. Patyrusi, 
pastovi. šeimyna 2 krikčšionys, 
neturi vaikų. Modernus namas, sa
vas Kambarys, $7.00. Rekomendaci
jos. įvirs. Eiss, 2636 Walnut, Evans- 
ton, Ui

REIKALINGA MOTERIS skirs
tyti skųdunus, turi būt .patyrusi. 
D. M1LLEĘ. and SONS, 1347 South 
Ashland Avė. Tel, Canal 1024.

REIKALINGA Mergina dirbti taver
na. 3106 So.. Halsted Street.

SINGLE NEEDLE OPERATORS, 
pilnai patyrusios prie geresnės rų- 
sies plaujamų dresių. Dabar yra 
jums proga įstoti į didelę musų or
ganizaciją ir turėti pastovius dar
bus ir garantuotas algas. Matykite 
Mr. Greenspun. Korach Brothers. 
913 W. Vau Buren St.

FQR RENT—IN GENERAL
■ Renddai—Bendrai
DETROIT, MICH.

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

Kurie norėsite kartu va
žiuoti, prašomi susirinkti, prie 
Lącliavičiąus koplyčios. Čia 
bus vadovai. Pirma partija iš
važiuos 10 vai. ryto, antra par
tija—12 vai., trečia—2 vai.

Kurie neturite su kuoni va
žiuoti, tai praneškit N. Radžiui, 
Pullman 1270, arba L. Miku
čiui, 
pins

Pullman 0859. Jie paru- 
au|omobilius.
Lašt. \Violet Vaištoras

$34 i menesį iižmo 
ką namą

Mokėdami $34 per mėnesį 
užmokėsite viską už 5 kamba
rių dailų namą šauniame Oak 
Lawnc — sako Alias Buildcrs 
Company, 5040 So. Racine Av. 
(tol. Boul. 2440).

Apylinkė, kur šitie namai 
pastayti, yra tik 2 blokai nuo 
krautuvių centro, nuo bažny
čios ir mokyklos. Tai pietų ry
tų kampas 97-tos gatvės ir 51 
Avenue, Oak Lawn

SUSIRINKIMAI
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. 4A3rd št.

PAUL, Įf, PETRAITIS, Rast.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vokiečiai jau nesi 

tenkina Petain 
vyriausybe

□r.

ANELĘ JANUŠONIENE 
po tėvais Baltakiutė 

Gyveno 2434 West Pershing Road. 
Namų Telefonas LAFAYETTE 3295

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 17 d., 5 vai. po piętų 1940 
m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Utenos apskr., Anykščių 
parap., Storių kaime. Amerikoj išgyveno 32 metus.

Paliko dideliąme puliudiųie vyrą Joną, dukterį RozaT;ją, žen
tą Heraldą ir anūką Fredrik Andersonus, brolį Vinceptą Au
gustiną ir daug kitų giminių. Lietuvoje—2 dukteris: Ųiciliją ir 
jos šeimyną Pauląukus, Aptąniną ir jos šeimyną šiaučiulius, 
dukterį Teklę ir jos šeimyną Argentinoje, supu Gasparą ir -jo 
šeimyną Zabelus Kanadoje.

Kūnas pašarvotas randasi J. Liulevičlaus koplyčioje, 4348 So. 
California Avė.

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

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Brolis ir Giminės.

Ląid. Direktorius J. Llulevičius, Te|. Įjąfayette 3572.

Be to parsiduoda 30 lotų. 4 
nauji namai atdari apžiūrėji
mui, ' \

Nuvažiuokit pažiūrėt. Norė
dami daugiau informacijų per
skaitykite skelbimą Naujienose.

VICHY, Frajicuzija (neoku
puotoji), liepos 18 d. — Stai
gus generolo Huntziger atvy
kimas iš Wiesbadeno, kur j.s 
vedė derybas su vokiečių ge
nerolais ir nepaprastai skubus 
ministerių susirinkimas posė
džiui, rodo, kad vokieč ų ir 
franeuzų santykiuose yra kaž
kas nesklandaus. Geresniems 
ryšiams užmegsti, Lavalis ne
trukus išvažiuos į Paryžių. Tuo 
pačiu metu Paryžiuj leidžiamoj 
vokiečių spaudoj pasteb mi puo
limai prieš Petdin vyriausybę. 
Vokiečiai jį kaltina stoka ener-Į 
gijos ir stoka sugebamo per
organizuoti Francuzijos gyve
nimą.

REIKALINGAS EXPERTAS ma- 
liorius, ypač patyręs ant medžio 
darbų, sash and frames. Webster 
2020.

FURNISI1ED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS Marųuet- 
te Parke. Vedusiai porai ar pavie
niui. Su ar be valgio. 2452 West 
69th St. Republic 6396.

KAMBARYS ANT RENDOS su 
valgiu ar be. šviesus, prie mažos 
šeimynos. 4736 Komensky Avė.

ANT RENDOS KAMBARYS, vy
rui ar moteriai, nebrangiai, žemu
tiniame aukšte, iš fronto.

2019 West C-ermak Road.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, 111. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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, 111.

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 Ct.1
. i ji1. (III,. > 1 ......................

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

MEAT MARKET ir grosernė 
pardavimui. Geras biznis. Apyvarta 
$2,000 per mėnesį. Kaina $1,900. 6 
dideli gyventi kambariai. Gera vie
ta. Atsilankykite ir persitikrinkite. 
YARDS 2527.

AUTOS—TRUCKS VVANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

IEŠKAU PIRKTI vartotą seną 
troką, Mack arba White. Rašykite 
1739 S. Halsted St., Box 2390.

AUl'Ob—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA automobilius 1938 
Nash Sedanas. Matyti galima tik 
sekmadieniais nuo 9 iš ryto ligi 2- 
rai valandai po pietų—antras auk
štas. S. Wools, 3328 So. Emerald 
Avenue.

NAMAI PARDAVIMUI
Mūras — 2 flatai, 

kiekvienas, 
800.00. Arti 36-tos 
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, 
vienas, $2,000.00. 
Emerald Avenue.

2 flatų medinis, 1—2 ir 
kambarių flatas, $2,500.00.
arti Sacramėnto Avenue.

GORDON REALTY COMPANY 
809 West 35th Street 

YARDS 4329.

pečium
4 kambarių 

šildomi, $1,- 
ir Sangamon

vienas storas

Arti 28-tos ir

4 kambarių kiek- 
Arti 31-mos ir

1—4 
36-toj

$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, aidulis kiemas. Bažnyčia ir 
moKykia arti. Randasi ant bpnng- 
field Avenue arti 13 gatvės. 
nuiKas.

A. E. NEUBERG 
425 N. La Šalie St. 

Deiaware 5276.

Savi-

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

LARAI PIGIAI. GASOLINO Sta- 
tionas, visi Įtaisymai, ant Archer, 
neton Cicero Avė. Mainys ant na
mu arba Ką jus tunte. Kas norite 
pirkti, parduoti arba mainyti na
mus, farmas, lotus, biznius, kreip- 
Kites pas—

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

LUvLsilIU Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bąųkietams 

ir Pagrabam$
3316 So. Halsted Streęt

Tel. YARDS 7308

Anglui konfiskuoja 
franeuzams skirtą 

maistą

BI lt FU O Gėlės Mylintiems 
B U 1*1 Vestuvėms, Bąn- 

jl Mkietąms, Laidotų- 
i * s vgms> Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudi n eros

. GHENOBLK, rrąncuzija, lie
pos 18 d. —, Petain vyriausy
bės laikraščiai šiandien paskel
bė, jog anglai sulaikė 260,000 
tonų įvairiausių maisto produk
tų- skiriamų Francuzįjai. Mai
stas buvo sulaikytas tuo me
tu, kai franeuzai pradėjo ves
ti derybas su vokiečiais'ir nu
traukė santykius su anglais.

BERLYNAS, Vokietija, lie
pom 18 d. — Vokiečių bevieliu 
telegrafas šiandien praneša, 
kad vieno Čikagos laikraščio 
korespondentas Donald Day ga
vo įsakymą išvažiuoti iš Lat
vijos. Įsakymą išvažiuoti pasi
rašė naujas vidaus reikalų mi- 
nisteris ir davė tiktai 24 valan
das įsakymui įvykdyti*

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. Moderniška voni- 
nė. 2 mylios nuo miestelio, 9 mel
žiamos karvės, jautis, 3 yearling 
heifers — 6 teliukai, 100 vištų, 14 
kiaulių, 2 arkliai. Visa mašinerija 
ir traktoris. Rašykite Joseph Bud- 
wit, Box 23, Merrilion, Wis., High- 
way 12, priveš prie farmos.

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

PARSIDUODA Marųuette Parke 
7 kambarių katedžius. Lotas 50 pė
dų. Savininke 2638 W. 69 St.

PARSIDUODA PIGIAI 3 lotai 
biznio sekcijoje. 2 prie 63-čios ir 
Keller, 1 prie -69 ir Rockwell. Arba 

J mainysiu į mažą namą. 2838 W. 
63rd t>t. P. Incnuras.

i

GAVOM 7 PUIKIUS 
KARUS 

BARGENAI EINA GREIT 
Mes gavome 7 puikius karus

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

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

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

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

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

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

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

’38 De Boto, 2 durų trunk sedan. 
Raudonas Garnet baigimas. Kaip 
ųaujųtėlis .................................... $475

CONVERTIBLES:
’35, Oids Convertible coupe, ca- 

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

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

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

Pąsirink įš didžiausios Ciceros 
kiekybės.

PARKWAY OLDS 
5207-11 W. Germak Rd. 

Tel. CICERO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleris. 

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.

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

PRADAVIMUI 8 FLATŲ MŪRI
NIS namas ir bungalow. Labai pi
giai, Bridgeporto apylinkėj. Prie
žastis—savininkas gyvena kitam 
miestuke. Namai Sabai geram sto
vyje, elektriką, maudynės, skiepas 
ir ketvirtas aukštas
džiovinti. Parduosim sykiu arba 
paskirai. Bungalow. 6 kambarių, 
aukštas skiepas, maudynės ir vis
kas pirmos rųšies. Savininkas gy
vena 807 So. lOth Avė., Maywood, 
111. tel. Maywood 7039.

drabužiams

BRIGHTON PARK
NAMŲ 13ARGENAI

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

STANLEY GODAS,
116 PI. ir Hamlin Avė.

440 AKRŲ FARMA, su dviem 
ežerais, arti Kalamazoo miesto, Mi- 
chigane. Našlė maino ant namo 
Chicagoj. J. P. Stankowicz, 4706 S. 
Western Avė., Lafayette 5407.

54 AKRAI GEROS ŽEMĖS, naujas 
4 kambarių namas, didelė pieninės 
daržinė, elektriką, 60 mylių į rytus. 
Kaina $3200, išmokėjimai. Maggie 
Elliott. New Carlisle, Indiana.

MIDLOTHIAN FARM IDE A L 
poultry, daržovės, elektriką įvesta. 
Kaina $275; $50 cash; $5 kas mė
nuo.

PILNAI FURN1ŠIUOTAS VISIŠ
KAI MODERNUS namas, arti Aus- 
tin Avė., didelis žemės plotas, tuo
jau į šiaurę nuo 95th gatvės, pigių 
taksų apylinkėj, elektra, vanduo, 
plumbingas, išgrįstas kelias, didelė 
nauja viešoji mokykla—arti. Kai
na $3350—ląfcąj lengvi išmokėji
mai. Box NoN$392, 1739 So. Hals
ted Street.

REAL ESTATE OFISAS 
permodeliuotas įvairiems 

ant svarbaus išgrįsto 
dešimtys tūkstančių au-

BUVĘS 
gali būti 
reikalams, 
vieškelio, 
tomobilių, taipgi busų pravažiuoja 
šią nepaprastą vietą už bet kokio 
miestelio ribų, tačiau tik apie 10 
minučių iki Harlem ir Lake St. 
Kaina $1500; $250 cash; $18 kas 
mėnuo, Box 2394, 1739 So. Halsted.

LAŠT FARM LET IRVING PARK 
FARMS, tuoj į vakarus nuo mies
to ribų, apie IVz akro ant šito gyvo 
vieškelio, arti mokyklos, žemų tak
sų zona. Kaina $875; $175 casli; $12 
į mėnesį. Daugiau nei 50 šių Home- 
steads parduota į paskutines ifJ 
dienų. Box 2395, 1739 So. Halsted 
Street.

Dviejų augštų medinis namas, 
2-6 kambarių fialai, vana, skie
pas, 37 pėdų lotas, 2 karų me
dinis garažas,
Special kaina $3750.00

SUPLANUOTA VIDUTINIAI pa
siturinčiai šeimai, daugiau nei 600 
pėdų gilumon, platus frontas, grįs
tas, tykus kelias, arti mokyklos, ke
letas minučių iki Milvvaukee and 
Cicero Avė. Kaina $375; $75 cash; 
$5 į mėnesį. Elektra įvesta. Box 
2396, 1739 So. Halsted St.

Keturių kambarių medinė cot-

Bargenas $2900.00

Dviejų augštų medinis namas, 
cementinių pamatu, 2-1 kam
barių fialai, vanos, geroj apie-

Specialiai . $3800.00

Ir turime daug daugiau įvairių 
bargenų.

Musų Ofisas Uždarytas 
Nedėlioję

B. R. ■ PĮETKIĘWICZ
2608 W. 47th Street

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS, 2 po 5 kambarius, 2 karam 
garadžius. Karštu vandeniu apšil
domas. 30 pėdų lotas Brighton Par
ke. Tik $7,400. Atsišaukite 3553 S, 
Halsted St. Yards 5118.

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
mūrinė bungalow, arba mainysiu 
ant 2 flačio po 4 kambarius.

6436 So. California.

10 KAMBARIŲ MEDINIS namas. 
Geram stovy, tinka 2 apartmentąm. 
Bargenas. 214 So. Aberdeen.

STATE ROAD GARDEN ESTA- 
EFF. NAMAS, su mansized farma, 
vaisiams, arti didelės naujos mo
kyklos—už miesto ribų. Kaina $545; 
$100 cash. Box 2393, 1739 So. Hals
ted St.

GERAS NAUJAS 6 KAMBARIŲ 
EX. NAMAS, su mansized farma, 
sanįtariai patogumai grieštai “union 
built”, ant saugąus, tykaus side pa
ved kelio arti didelės naujos viešo
sios mokyklos, dabar jau baigtas 
ir užimsit kadą norit, yra medžių, 
įvesta elektra, paranku į Clearing 
Distriktą, tuoj už Chicagos. Kaina 
$1975; $275 cash; $22 j mėnesį. Box 
2391, 1739 So. Halsted St.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

VASAROTOJŲ AT YDAI!
Labai patogi vieta vasarotojams. 

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

LOCAL

FINANCE AN|
Finansai ir 1

P LOĄNS 
Paskolos

Lincoln 
benti bet 
Valstijose, 
niai. Tel.

AND LONG DISTANCE 
MOVING

Return Loads paima ga- 
kurion vieton Jungtinėse 
Dalis arba pilni krovi- 

Boulevard 1488.

RAKANDAI PERKAMI IR par
duodami. Apmušalai ir naujai nu. 
dailinimas atliekamas ekspertų. Ne
brangios kainos . Tel. Boulevąrd 
1488.
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Demokrate Konvencijai Praėjus

Henry

Farley Pasilieka 
Mėnesiui

Demokratų partijos pirmi
ninkas James A. Farley buvo 
paskelbęs, kad tuojau po kon
vencijos jis pasitrauks iš pa
reigų. Bet vakar, partijos na- 
eionalio komiteto ir Roosevel- 
to raginamas, jis pasiliko pir
mininko vietoj dar vienam 
menesiui. Galimas daiktas, 
kad jis pasiliks ir toliau, bent 
iki po lapkričio mėnesio rin
kimų.

Per daug metų .Roosevelt’as 
ir Farley buvo geri ir artimi 
draugai, bet pastaruoju laiku 
jie kaip ir persiskyrė trečio 
termino klausimu. Farley iki 
pat konvencijos jei ne aktyviai 
priešinosi trečiam terminui, 
tai bent Roosevelt’o nerėmė. 
Partijos mažesni lyderiai tiki, 
kad’ gal konvencijai praėjus, 
nuomonių skirtumas sušvel
nės ir Farley su Rooseveli’u 
paduos vienas kitam draugiš
ką ranką.

Delegatai Nomanavo, 
Bet —

Tas trečio termino klausi
mas atims daug miego delega
tams ir demokratų vadams. 
Jie nominavo Roosevelt’ą, no
minavo Henry A. AVallace, 
ūkio sekretorių, j v i ce-p rezi
dentus, prieš atkaklią kai ku
rią delegatų opoziciją, bet da
bar nerimauja.

Susirūpinimo svarbiausia 
priežastis tai abejonė ar Roo
sevelt’o populiarumas atsvers 
įsigyvenusią tradiciją, kad nie
kas neprivalo būti prezidentu 
daugiau kaip du kartus. Jie 
žino, kad republikonai tą 
klausimą nuolat kels ir nuolat 
Roosevelt’ą atakuos, ir nežinia 
kaip rinkimai gali pasibaigti.
Wallace’o nominavimas kon

vencijoj buvo sukėlęs nemažą 
audrą. Kai kuriose Amerikos 
dalyse jis nėra populiarus dėl 
tam tikrų ūkio patvarkymų, 
kuriuos jis turėjo padaryti 
kviečių, kornų medvilnės ir 
tabako derliams sumažinti ir 
sėjimui apriboti. Partijos bo
sams butų tikę nominuoti gal 
ne tokį pažangų ir inteligen
tišką žmogų, bet kad ir vidu
tinio gabumo žmogų, jei tik 
jis gali kuodaugiausiai balsų- 
prižvejoti. Taigi, nemažas 
nuošimtis delegatų Wallace’ui 
ir priešinosi, nežiūrint to, kad 
Roosevelt’as pareiškė savo pri
tarimą jo kandidatūrai.

Tarp stipriausių Wallace’o 
oponentų buvo William Bank- 
head, kongreso atstovų buto 
pirmininkas iš Alabama, Paul 
V. McNutt iš Indianos, kuris 
buvo nominuotas ir gavo ne
maža balsų, bet prieš balsavi
mus pareiškė, kad kandidatū
ros nepriima; Jesse Jonės, 
RFC viršininkas, Illinois sena
torius Scott Lucas, kuris taipgi 
kandidatūros nenorėjo priim
ti, senatorius Brown iš Michi- 
gan ir keli kiti.

A. Wallace
Balsavimuose Wallacc gavo 

627, daugiau negu pusę visų 
balsų ir nominaciją laimėjo. 
Bankhead gavo 329 balsus, 
McNutt—66, o kiti—po kelis. 
Bankhead’ui ir kitiems savo 
kandidatūras atšaukus, jau po 
balsavimų, konvencija nomi
navo net nelabai noriai, Wal- 
lace’ą vienbalsiai.

Roosevelto
Kalba

Labai didelį įspūdį delega
tams padarė Roosevelto kalba, 
kurią jis pasakė 12:25 vakar4 
rytą, prieš konvencijos užda
rymą. Jis paaiškiųo, kad ne
norėjo kandidatuoti, bet aplin
kybėms susidėjus, dėl karo ir 
pavojaus Amerikai, jis sutinka 
tarnauti dar vieną terminą. 
Bet tas priklausys nuo bal
suotojų lapkričio mėnesį. Jei
gu jį išrinks—jis pasiliks prie 
valstybės vairo, jeigu pralai
mės—tai pasitrauks į privatinį 
gyvenimą, ką labai norėtų pa
daryti. Bet, pageidavo prezi
dentas, sekanti administracija, 
kokia ji nebūtų, neprivalo 
nuolaidžiauti, pataikauti dik
tatoriams. Amerika privalo pa 
likti demokratine šalimi, ne
žiūrint kas darytųsi užsienyj. 
Jis yra pasišventęs tokiai po
litikai ir pats jos niekad neat
sižadės. Diktatūros nėra kokia 
tai naujai įšrasta valdžios for
ma. Tai tik nauja rųšis atkar- 
totinai pasaulio istorijoj dis
kredituoto despotizmo, tironi
jos rūšis. Amerika turi jos 
vengti.

Truputis 
Skaitliniu

Delegatų ir alternatų kon
vencijoj buvo apie 3,000. Jie 
išleido apie $200,000 viešbu
čiams, pasilinksminimui ir 
pirkiniams apie $1,500,000... 
Paskutinėj konvencijos sesi
joj gavo apie 5,000 telegramų 
nuo įvairių grupių ir žmonių, 
kurie norėjo daryti vienokį ar 
kitokį spaudimą į konvenciją. 
Išgėrė apič 60,000 butelių “pa- 
pso” ir 7,000 bonkas alaus... 
(Alų draudė pardavinėti, bet 
apsukrus pardavėjai supilstė 
jį i “popso” butelius)... Kon
vencijoj viena delegatė pa
gimdė kūdikį, įvyko dvi mir
tys, apie 100 žmonių lengvai 
susižeidė arba apalpo... Po 
kiekvienos sesijos Chicagos 
stadiono valytojai iššluodavo 
apie 20 tonų šiukšlių, popier
galių, cigaretų ir cigarų galų.

—Rs.

Cirkas
Chicagoj

šiandien prie Soldiers Field 
stadiono atsidaro garsus Ring- 
ling Brothers, Bamum and 
Bailey cirkas. Jis čia bus per 
devynias dienas iki liepos 28. 
Duos du seansus kasdien.

Maistas Pabrango 
1.3% Per Birželį

U.S. darbo departamentas 
skelbia, kad nors vietomis mai
stas atpigo, bet bendrai per 
birželio menesį jis pabrango 
Jungtinėse Valstijose 1.3%. 
Daugiausiai pašoko mėsos, vai
sių ir daržovių kainos.

Tuo pačiu laiku mėsos ir k - 
tų maisto rųšių bendrovių apy
varta padidėjo.

Trys Automobiliai 
Užmušė Moteriškę, 
Sužeidė 9-is
Autom. Nelaimės Chicagoj ir 

Apylinkėj.
• Prie Northwest H;ghway ir 
Devon avenue užvakar naktį 
susikūlė trys automobiliai, už
mušdami vieną moteriškę ir 
sužeisdami devynis kitus žmo
nes.

Užmuštoji buvo Mrs. Evva 
Belle Foster, 65 metų* amžiaus, 
nuo 905 North 4th avenue, 
Maywood, III.

Sužeistieji yra Laura Fo t.r, 
užmuštosios marti, Mrs. Gay 
Krizek iš Maywoodo, ir Mis. 
Foster dp vaikai, taipgi kitų 
dviejų autompbil ų kelelv ai. 
Tuos automobilius vairavo 
Frank Kiecal, nuo 4146 Meade 
avenue, ir Victory Mertes, iš 
Desplaines.

Kitos Nelaimės.
• North Chicagoj automobilis 
užmušė 3 metų mergaitę Eliza- 
beth Patterson, nuo 917 lOtli 
st., VVaukegan. Tai buvo pirma 
tokia nelaimė šiemet to mies
telio ribose.
e Automobilių tragedijose taip
gi žuvo sekami žmonės:

r Hary Hoag, 65, 3819 \Vest 
Adams street;

Donald Parker, 28, iš Auro
ra, ir ■ '

Josephine M. Helweg, iš 
Boonton, N. J. Ji žuvo prie 
Richmond, 111.

Baudžia Dvi
Firmas Už Algas 
Ir Valandas

Turi Mokėti Darbininkams 
Viršlaikį

Federalio teisėjo Holly pa
tvarkymu, dvi Chicagos firmos 
susilaukė injunetionų už nesi
laikymą darbo valandų ir al
gų įstatymo. Ateityj tos firmos 
turės prisilaikyti įstatymo pa
tvarkymų, kitaip jų viršinin
kai gali būti nubausti kalėjimu.

General Cullet Corporation, 
3719 S. Kedzie avenue, turi pri
mokėti pavo 20 darbininkų už 
išdirbtą laiką $800.

Antroji firma, Revere Elec
tric Company, 757 West Jack- 
son bulvaras, buvo priteista pri
mokėti 36 darbininkams $1,509.

Abi firmos ,vertusios darbi
ninkus dirbti ilgiau negu va- 
landų-algų įstatymas leidžia, 
bet už ekstra laiką jiems ne
mokėjo arba mokėjo reguliarį 
atlyginimą. Už ekstra valandas 
įstatymas reikalauja mokėti 
viršlaikio algą, kurią paprastai 
sudaro reguliarė alga ir pusė.

Apiplėšė “Tribūne” 
Troką, Gavo $8,000

Penki revolveriais apsigink
lavę banditai vakar pasigrobė 
$8,000, nuo dienraščio “TrF 
bune” troko, kuris vežė pinigus 
į banką. Apiplėšimas ir susi
šaudymas tarp piktadarių ir 
“Tribūne” privatinės policijos 
’vyko prie dienraščio garažo, 
adresu 431 St. Clair Street.

Policijos sargas, Harry P. 
Walsh, buvo sunkiai sužeistas 
trimi šūviais ir dabar guli Hen- 
rotin ligoninėj. Piktadariai pa
bėgo.

NAUJI* n U '<’ME Telenhoto
DĖS MOINĘS, IA. — P-nia Henry Wallace klausosi 

demokratų *kqnyencijos eigos per savo radio. Konvenci
ja nominavo jos vyrą kandidatu į vice-prezidentus.

JAI TEKO BŪTI DETEKTYVU, BET PILIE
TYBĘ PAGALIAU GAUS 

-Kaip kartais reikia vargti už pirmus 
popierius-

Kaip visi ateiviai žino, pTe- 
tybę kartais nėra taip lengva 
gauti. Reikia pildyti aplikacijas 
ir paduoti informacijas, kurių 
aplikantas dažnai negali atsi
minti. Imigracijos valdininkai, 
kaip ir didelė didžiuma ameri
kiečių, nemoka vardų “spėlio
ti”, ir patys dažnai pridaro at
eiviams daug nesmagumų. Yra 
ir šimtai kitų kliūčių.

Teko girdėti, kad vienas lie
tuvis, vardu Krištopaitis, pri- 
siruošdamas piimiems popie
riams, bandė patirti kokiu lai
vu jis atvažiavo. Imigracijos 
raštinė tvirtino, kad jo pavar
dės rekorduose riejuri. Raštinė 
teisybę sakę, Knšiopaičio pa
vardės tikrai knygose nebuvo, 
bet buvo “Krishatopatias”. Taip 
pavardę “suspelino” ‘imigracijos 
valdininkas, kai Kršlopaitis 
važiavo Amerikon.1

Bet po ilgo ieškojimo, po di
delių pastangų kartais pasiseka 
kliūtis nugalėti, štai kaip bu
vo su chicagiete Rose Gaines, 
kuri atvyko Amerikon iš Ang
lijos apie 28 metai atgal.
Nežinojo Nei Kada, Nei Kokiu 

Laivu.
Ji yra 50 metų amžiaus ir 

gyvena adr. 630 Sheridan Road. 
Kaip ir daugelis ateivių, ji ne
galėjo atsiminti nei kada atva
žiavo, nei kokiu laivu.

Peržiurėjo Amerikon atplau
kusių laivų sąrašą už kelis me
tus, tarp 1910 i’if 1915, bet tas 
nieko negelbėjo.

Ji prisiminė, t kąd laive susi
pažino su keleive vardu Rose. 
Pavardės nežinojo, bet prisimi
nė, kad “Rose” r jai pasakojo, 
jog važiuoja Chicagon ir čia 
apsives su kailių pirkliu.

Mrs. Gaines nubarė, kad žūt
būt, eis tos “Rose” ieškoti. Na, 
ir pradėjo “golgotą”. Pasiėmusi 
telefono knygą* ji pradėjo eiti 
per visus kailių pirklius Chica
goj savo bendrakeleivės ieško
dama.

Perėjo jų gal šim|ą ar dau
giau, bet jos pastangos nenuė
jo niekais. “Rosę” ji surado 
kailių sandėlyje adresu 5 South 
Wabash avenųę, ■ kurį užlaiko 
pirklys I. Kastil. Pasirodė, kad 
ieškomoji “Rasę’’ yra jo žmo
na, Mrs. R. Kastil. Ji davė vi
sas reikalingas žįnias apie atvy
kimą, ir Mrs. Gaines netrukus 
pirmus popierius jau turės.

Ji vakar pridavė imigracijos 
biurui aplikaciją su visąis at 
sakymais, kurių jAi reikėjo taip 
ilgai ir vargingai ieškoti.

• Nuo automobilio, pasta
tyto prie Wacker ir Franklin, 
vidurmiestyj, nežinomi vagys 
pasivogė du priekinius ratus. 
Vagys buvo dar tiek geri, kad 
automobilį parėmė “džekiais”,..

Atėjo Galas 
Siegfried-Maginot 
Linijai Chicagoj

Įsakė Ją Nugriauti.
Vokietis John Neurohr gyve

na adresu 4854 Melrose street. 
Jo kaimynas,, adresu 4852 Mel
rose, yra lenkas Frank Skwi- 
rut.

Prieš Lenk ijos-Vokieti jos ka
rą jų santykiai buvo kuogeriau- 
si, bet mūšiams prasidėjus ka
ringumas apėmė ir abu kaimy
nus. Jų kiemus skiria Aukšta 
tvora. Lenkas ją vadino “Ma- 
ginot linija”, o jo kaimynui vo
kiečiui tai buvo “Siegfriedo li
nija”. Sustoję prie tvoros abu 
imdavo argumentuoti ir retkar
čiais taip įsikarščiuodavo, kad 
beveik prieidavo prie kumščių.

Galiau į tą kaimynų “karą” 
įsimaišė policija, abu nutempė 
teisman ir ten miesto teisėjas 
McCarthy įsakė paskelbti “pa
liaubas”. Neurohr’ui taipgi lie
pė ir tvorą nugriauti. Kode), 
mums nelabai aišku, bet, kaip 
ten nebūtų, atėjo galas tai Sieg- 
friedo-Maginot linijai Chicagoj.

Rengia Pikniką 
Marijampolės 
Varguolių Naudai

Pasižymėjus Chicagos 
žydų Draugija

Taip vadinama “Mariampoler 
Aid Sociėty” (Draugija Mari
jampolei Šelpti) rengia savo 
metinį pikniką sekmadienį, lie
pos 28 d., Beverly Hills miške, 
vieną bloką į rytus nuo 87-tos 
ir Western.

Ta draugija buvo suorgani
zuota žydų ateivių. iš Marijam
polės 1907 metais. Jos tikslas 
yra sušelpti varguolius Mari 
jampolės mieste.

Šiuo laiku draugijos valdy? 
j e randasi sekami asmenys: 
Nathan I. Harris, pirmininkas; 
Solomon Goldstein ir Mayer 
Broude, vlce-pirmininkai; Louis 
Lieberman, protokolų raštinin
kas; Sonia Kurs, finansų raš
tininkė ir Emil Cohn, iždinin
kas.

Mirė P. A. Vaile
Apskričio ligoninėj širdies 

liga vakar mirė Penbrook A. 
Vaile, rašytojas, sportininkas 
ir “išradėjas” “volleyball” žai- 
d:mo. Jis buvo 69 metų am
žiaus ir paėjo iš Auckland, 
Naujos Zelandijos.
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VAKAR CHICAGOJE
• Savo kambaryj pasikorė 

59 metų darbininkas Sam Mo- 
notenko. Jis gyveno adresu 878 
North Mozart street. Buvo be
darbis.

• Chicagos viešbučių savi
ninkai skundžiasi, kad demo
kratų konvencijos delegatai šį
met nebuvo labai išlaidus. Vieš
bučiai padarė daug mažiau biz
nio negu tikėjosi. B znieriai, 
miesto krautuvių savininkai ir 
restorantininkai tačiau sako 
neturį pamato skųstis. Kaž ko
dėl, labai didelį biznį darė rū
bų krautuvės.

Negrų “Pasaulinė 
Paroda” Rodo Jų 
75 Metų Pažangą
Bus Atdara Iki Rugsėjo 2 d.

Švenčiant 75 metų sukaktu
ves saVo žmonių laisvės įgiji
mo Amerikoje, Amerikos neg
rai surengė “pasaulinę parodą”, 
“American Negro Exposition”, 
Chicagos Coliseum salėje. Pa
roda atsidarė liepos 4 d. ir tę
sis iki rugsėjo 2 d.

Tą parodą sumanė vienas 
James W. Washington prieš ke
turis metus. Tada jam pasise
kė pravesti bilių per valstijos 
legislaturą, kuriuo einant, val
stija tam tikslui paskyrė $75,- 
.000. Gubernatorius Horner pa
ragino ir kitų valstijų guberna
torius prie to darbo prisidėt'.

Daug Įdomių Eksponatų
Parodoje yra daug ko įdo

maus, daug ko parodančio ne
grų progresą kultūroje, bizny
je, ūkyje, moksle, sporte ir 
teatre.

Įdomesnių eksponatų tarps 
yra ankstyvi negrų laikraščiai 
Amerikoje. Pasirodo, kad pir
mas negrų leidžiamas laikraš
tis buvo New Yorke, 1827 me
tuose.

Kitoje vietoje išstatyti negrų 
dailės meno darbai. Artistų tar
pe randasi ir du jau daugiau 
pasižymėjusi, Henry O. Tanner 
ir Duncanson.

Federalė valdžia irgi prisidė
jo prie parodos su eksponatais 
iš įvairių valdžios departamen
tų.

Reikalauja $50,000 
Už Pašovimą

Kiek laiko atgal du jaunuo
liai mokinosi vartoti šautuvą. 
Besimokindami ir bešaudydami 
jie pašovė 14 metų merga’tę 
Catherine Dressel, gyvenančią 
adresu 2949 Congress street. 
Rezultate mergaitė buvo dali
nai suparaližuota.

Dabar jos tėvai užvedė by
lą prieš jaunuolius, reikalau
dami $50,000 atlyginimo už 
dukters sužeidimą. Jie yra 21 
metų Georgę Viscariello, 2941 
We.st Harrison street ir 18 me
tų John Paul Burrows, 3000 
Flournoy st.

• Chicagos policijos depar
tamentas .paskelbė, kad ims 
pirštų antspaudas visų aplikan- 
tų, kurie nori iš valdžios gau
ti leidimus radio mėgėjų sto
tis operuoti arba tokias stotis 
jau operuoja.

• Prie 59-tos ir Halsted pe
reito birželio 30 d., bedarbis 
Gerald Ruble, mirtinai suvaži
nėjo 50 metų moteriškę, Sabina 
Tague, nuo 7613 Aberdeen st. 
^augumo teismo teisėjas Gor- 
man paskyrė jam 30 dienų ka
lėjime už neatsargumą.

• Kriminalis teismas ištei
sino keturis chicagiečius, ku
rie buvo kaltinami papirkimu 
džiurės buvusio policisto — va
gies John Howe byloj. Jie yra 
John Creed, George M. Crane. 
Sam Orlando, Bridgeporto po
litikierius, ir pats John Howe.

• Iš dangoraižio adresu 180 
N. Michigan avenue iššoko ir 
užsimušė 22 metų mergina Ei
lėn Hertvvig, 7720 South Shore 
Drive. Tėvas pasakojo, kad ke
li mėnesiai atgal duktė gavo 
nervų paįrimą ir labai rūpino
si, kad ji turi mažai draugų ir 
bijo su žmonėmis sueiti. I

• Policija suėmė chicagietį 
Fred Neumann, 5324 Carmen 
avenue ir kaltina jį žmonių 
apgaudinėjimu. Neumann buk 
pasiėmė $149 nuo Mrs. Emma 
Lehmann, 3423 N. Bell avenue, 
žadėdamas parūpinti darbus 
jos vyrui ir sunui, bet žodžio 
niekad neišpildė.

• Valstijų parolių taryba 
grąžino laisvę 94 kalin'ams 
Stateville, Joliet, Pontiac ir 
Menard kalėjimuose.

• Vienų metų kalėjimo ter
miną vakar pradėjo buvęs pc- 
licistas, John Warpenberg, 43 
metų chicagietis, nuo 3547 
Pierce avenue. Metai atgal lai
ke ginčo alinėj Warpenberg pa
šovė žmogų. Teismas jam pa
skyrė probaciją, bet šiomis die
nomis Warpenberg vėl įsivėlė 
į ginčą ir šį kartą oponentui 
kirto su peiliu. Kadangi jis nu
sidėjo probacijai, tai teismas 
pakeitė bausmę kalėjimu.

• Valdžia paskelbė, kad ne
trukus pradės statyti septynis 
naujus triobesius Great Lakęs 
la’vyno stotyj, kur yra lavina
mi nauji laivyno rekrutai. Tro
besiai kainuos apie $350,000 ir 
bus naudojami amunicijos san
dėliais taipgi apgyvend nimui 
apie 1,000 rekrutų.

• Dr. Edward A. Piszczek, 
apskričio komisionieriaus Frank 
Bobrytzke giminaitis, vakar 
buvo paskirtas naujai įsteigto 
Cook apskričio sveikatos de
partamento viršininku, šis de
partamentas rūpinsis temis ap
skričio dalimis, kurios nėra in
korporuotos į miestus.

• Policija ieško dviejų ban
ditų, kurie pasigrobė $200 iš 
Kingsbury Scrap and Metai 
Company raštinės, ad. 1900 
Fullerton avenue.




