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ANGLAI NIEKADA NESUTIKS SU HITLE
RIO TVARKA EUROPOJ-TVIRTINA 

LORDAS HALIFAKSAS
Britų valdžios vyrai pakartotinai Hitleriui 

sako, jog pasiryžę kovoti
LONDONAS, Anglija, liepos 

22 d. — Lordas Halifaksas, 
Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, per radiją šiandien 
pasakytoj kalboj pakartotinai 
pabrėžė, jog Anglija nenusto
sianti kariauti, kol ji nebus už
tikrinta laisve pavergtoms tau
toms ir jai pačiai. Mes žinome, 
—pasakė, — kad ši kova mums 
gali labai brangiai kainuoti, 
bet žinodami, kad tie dalykai, 
dėl kurių mes kariaujame yra 
verti musų aukų, skaitome sau 
garbinga privilegija būti tokių 
brangių dalykų gynėjais. Hitle
rio siūloma taika yra ne kas

Britų darbininkai 
taip pat pasiryžę 

kovoti
LONDONAS, Anglija, liepos 

22 d. — Kad anglai galutinai 
atmeta Hitlerio taiką, matosi ir 
iš anglų darbo ministerio, dar- 
biečių partijos ,vado,; Ernesto 
Bevino kalbos, pasakytos gink
lų fabrikuose dirbantiems dar
bininkams. Mes parodysim Hit- 
leriams ii’ Mussoliniams, — pa
sakė jis, — kad ne tiktai mo* 
kame dirbti ir kovoti, bet kad 
esame patenkinti tokį darbą 
bedirbdami. Musų pajėgos tu
ri būti suderintos ir pasiryži
mas turi būti didelis, kad žmo
nijos priešai pamatytų, jog 
nenorime būti jų vergais.

Tvirtina, jog Latvi
jos prezidentas 

sužeistas
LONDONAS, Anglija, lienos 

22 d. — Anglų Exchange Te- 
legraph žinių agentūra šian
dien praneša, kad ji gavusi ži
nių pro Švediją, jog buvęs Lat
vijos prezidentas Karolis Ulma
nis buvo užpultas ir smarkiai 
sužeistas. Greitosios pagelbos 
jis nuvežtas į vieną Rygos ligo
ninę ir ten jam suteikta pir
mas gydytojų patarnavimas.

Belgų kolonijos pa
laiko anglus

ELISABETHVILLE, Belgų 
Kongo, liepos 22 d.—Belgų ko
lonijų gubernatorius Pierre 
Ryckman, kalbėdamas per ra
diją šiandien pasakė, kad visos 
belgų kolonijos yra nutarusios 
visu kuo padėti anglams, kol 
bus pasiekta pergalė ir Belgija 
bus išla’svintn

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

Mažas debesuotumas ir šilta. 
Saulė teka: 5:34 v. r., leidžiasi 
8:19 v. v. .

kitas, kaip vokiečių jėga valdo- 
ma Europa, kur jis tokiai di
delei daugybei kraštų jau yra 
atėmęs laisvę. Anglai mano, kad 
Europa privalo būti laisvų ne
priklausomų kraštų asociacija, 
bet ne pavergtų kraštų konglo
meratas. Anglija ir visa britų 
imperija yra pasiryžusi tęsti 
kovą ligi pergalės. Kartu su 
Anglija visi tie kraštai, kurie 
myli teisybę, laisvę ir teisėtu
mą, jokiu budu negalės sutikti 
su Hitlerio siūloma Europa. 
Suvienytos Amerikos valstybės 
turtingą šalį pasistatė sau, bet 
ne pamišusiam fanatikui.

Vokiečių lėktuvai ne
padarė didelių 

nuostolių
LONDONAS, Anglija, liepos 

22 d. — Amerikos ir Anglijos 
aikraštininkai, turėję progos 

aplankyti vokiečių lėktuvų bom
barduotas vietas, tvirtina, jog 
nuostoliai padaryti nedideli. 
Laikraštininkai turėjo progos 
aisvai atlankyti vietas, kur bu
vo išmesta po kelios deš mtys 
;onų sprogstamos medžiagos, 
Dėt gamyba nesustojusi, fabri
kai ir toliau tebedirba. Jie tu
rėjo progos įsitikinti, jog vo
kiečių karo pranešimai yra 
smarkiai perdedami ir lakūnų 
padaryti nuostoliai žymiai ma
žesni, negu vokiečiai tvirtina.

Paskandintas Pana
mos laivas

LONDONAS, Anglija, liepos 
22 d. — Praeitą savaitę vokie
čių orlaiviai paskandino Pana
ma respublikai priklausantį lai
vą. Apie laivo Fęossoula pa
skandinimą sužinota tiktai va
kar iš Anglijos pakraščius pa
siekusių to laivo jurininkų. Lai
vas išplaukė iš Barcelonos ir 
buvo bombarduotas liepos 15 d. 
250 mylių atstume nuo Ispani
jos pakraščių. Juroje oras bu
vęs labai blogas ir laiveliais iš
plaukę jurininkai išgyveno la
bai sunkias kovos dėl gyvybės 
valandas. Vanduo kelis kartus 
juos buvo užliejęs ir kai kurie 
jų žuvo juroje. Neturima ži
nių apie antrą pagelbinį laiveb, 
kuriam buvo Frossoula laivo 
kapitonas.

Norvegai bėga iš 
savo krašto

RYTŲ pakraščio uostas, Ka
nada, liepos 22 d. —! Mažu 9 
tonų žuvininkų laiveliu iš Nor
vegijos į Kanadą atvyko 23 
norvegai pabėgę iš savo kraš
to nuo vokieč'ų. Iš Norvegijos 
jie išplaukė birželio 9 d. Pasi
traukus nuo krantų juos už
puolė vokiečių karo lėktuvas ir 
ilgai kulkosvaidžiu apšaudė, 
įsakydamas grįžti j Norvegiją. 
Laivelio kapitonui pasisekė 
priplaukti Faroe salas, ten jis 
gavo kelionei maisto ir vakar 
vakare pasiekė Kanadą.

NAUJIENŲ-ACME Tolfinhoto
HAVANA, CUBA. — Dr. Miguel A. Campa, Kubos 

valstybės sekretorius, sutinka Pan-American konferen
cijai atvykusį U. S. Valstybės sekretorių Cordell liuli. 
Jie eina į Kubos Kongreso rumus. x

Vokiečiai kaltina 
Rooseveltą karo 

užtęsimu
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 22 d. — Vokiečių laikraš
čiai deda atsakomybę ant Ame
rikos prezidento Roosevelto už 
tai, kad anglai nekreipia dėme
sio į Hitlerio taikos pląsiulymus 
ir yra pasiryžę tęsti karą. Jie 
sako, kad Amerika yra davusi 
Vilčių anglams padėti karą tęs
ti, todėl anglai ir nenori taiky
tis. Tuo pačiu metu. tvirtina, 
jog tos viltys bus apgautos, peš 
Amerika negalės laiku ateiti 
pagelbon. Primena, kad Fran- 
euzijai žadėta parama taip pat 
negalėjo laiku ateiti. Vokiečių 
laikrašč'ai tiek toli nueina, kad
Rooseveltą laiko kaltu už Ang
lijos sunaik nimą, kurį ruošia 
Hitleris.

Vokiečiai bombarda
vo 5 anglų ligonines

BERLYNAS, Vokietija, lig- 
pos 22 d. — Amerikos ambasa
dorius Berlyne gavo įsakymą iš 
savo vyriausybės protestuoti 
prieš vokiečių bombardavimą 
anglų karo ligoninių. Du anglų 
laivai-ligoninės buvo bombar
duotos prie Dunkerkės, du į 
pietus nuo Dunderkės ir vienas 
prie Norvegijos krantų. Trys 
laivai-ligoninės vokiečių buvo 
paskandintos.

Sporto švente pa
versta karišku 

paradu
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 22 d. — Vakar Maskvos 
Raudonojoj Aikštėj įvyko spor
tininkų eisenos, kurias sekė 
Stalinas. Sporto švente darė 
karo parado įspūdį. Sportinin
kai nešė šiuos obalsius: — 
Šiandien atletai — rytoj kariai.
— Tegyvuoja sovietų atletai — 
Raudonosios Armijos atsarga.
— Stalino aviacija turi būti 
stipriaus’a pasaulyj! Sporto ei
senų pryšakyj ėjo suomių ka
re dalyvavusieji ski čiuožėjai. 
Lietuvių ir latvių sporto dęle,- 
gacijoms buvo leista pasižiūrė
ti sportinirikų eisenos.

Vokiečiai ir toliau 
tebėgązdina 

anglus
—r-------------------------

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 22 d. — Vokiečių valdžios 
sluoksniai šiandien praneša, 
kad anglams, ateisianti spren
džiamoji valaųda po lordo Ha- 
lifakso iri ęhurchill pasakytų 
kalbų. Vokiečiai .sako, kad Hit
leris neįsakęs pradėti puolimo, 
nes laukiąs atsakymo iš oficia
lių valdžios^ 'vyrų. Jeigu anglų 
atsakymas butų' neigiamas, ta 
vokiečiai davė suprasti, jog 
Hitleris gal dar palauksiąs su 
puolimu. Jis nori duoti laiko 
patiems • anglams susiprastį ir 
nuversti Churchill vyriausybę 
Tuo tarpu Goeringui priklausą 
laikraščiai praneša, kad jie ne
duosią anglams perilgai galvo
ti ir netrukus pradėsią puoli
mą britų imperijai sunaikinti.

Vokiečiai dar tebei
ma franeuzus 

nelaisvėn
BERLYNAS, Vokietija, lie- 

pos 22 d. — Iš Vichy praneša
ma, kačt visi demobilizuoti fran- 
euzų kareiviai bus . areštuoja
mi ir laikomi vokiečių nelais
vėj, jeigu jie bandys grįžti į 
vokiečių okupuotą Francuzijos 
dali. Nelaisvėn bus imami visi 
franeuzai, kol Wiesbadene ne
bus galutinai sutarta dėl fran- 
euzų ir vokiečių taikos sąly
gų.

Emigrantams žada 
duoti pilietybę

SOCKHOLMAS, Švedija, lie- 
pos 22 d. — Sulig žiniomis at
ėjusiomis iš Rygos, nauja lat
vių vyriausybė yra nutarusį 
duoti latvių pilietybę iš Vokie
tijos ir Austrijos atbėgusiems 
politiniams emigrahtams. Jie 
turi pareikšti, kaęl atsiduoda 
naujai sukurtų sovietų * globai 
ir privalo pasižadėti dalyvauti 
Raudonos Armijos paraduose. 
Taip pat pranešama, kad dide
lis estų skaičius atbėgo į Suo
miją. Jie pareiškė, jog bevely- 
ja gyventi emigranto gyveni
mą, negu pasilikti rusų globoj.I

Havanoj stengiasi 
užkirsti kelią 
diktatoriams

HAVANA, Kuba, liepos 22 
d. — šiandien Amerikos užsie
nių reikalų sekretorius Hull pa
sakė labai svarbią kalbą, lie
čiančią p etų ir centro Ameri
kos valstybių politiką. Jis kal
bėjo ne tiktai apie ekonominę 
Amerikos apsaugą nuo dikta
torių įtakos, bet ir apie politi
nę bei karinę visų Amerikos 
valstybių apsaugą. Pasakė, kad 
Amerika nesikiš į kitų valsty
bių vidaus reikalus, bet negali 
leisti, kad kitų valstybių dik
tatoriai į juos kištųsi. Taip pat 
pabrėžė, kad Amer ka negali 
leisti diktatoriams užgriebti 
Vakarų žemyne esančias žemes, 
kurios priklausė nepriklauso
moms valstybėms, bet dabar 
diktatorių jau užimtoms. Pa
smerkė karo, grob mo ir grasi
nimo metodus, vartojamus nau
jai iškilusių diktatorių. Hull 
kalba padarė didelės įtakos į 
suvažiavusius atstovus ir tik - 
masi, jog lengvai bus prieita 
prie konkrečių nutarimų. Ypa
tingai bus tai lengva padaryti 
kada Suvienytos Amerikos val
stybės yra pasiryžusios labai 
glaustai bendradarbiauti eko
nominėj dirvoj.

Iš anksto ginasi prieš 
“penktąją koloną”
BUENOS AIRES, Argentina, 

liepos 22 d. — Vyriausybės nu
tarimu vidaus reikalų ministe
ris nutarė atiduoti teismui na
cių leidžiamo laikraščio redak
torius. Jie kaltinami prasižen
gę viešąjai dorovei, vartoję ne
leistinus 'viešumoje žodžius ir 
kiršinę vieną 'visuomenės dali 
prieš antrą. Pašto ministeris 
uždraudė laikraščio siuntinėji
mą Argentinos paštu, o laik
raštininkų sąjunga nacių laik
raščiui paskelbė viešą papeiki
mą.

Santykiai su japonais 
aštrėja

ŠANCHAJUS, liepos 22 d. 
— Amerikiečių kontroliuojama 
tarp tau jjxe* koncesija yra su
stiprinama dideliu jurininkų 
skaičiumi. Kiekvienas Ameri
kos p lietis, kuriam gali gręsti 
pavojus iš siautėjančių japo
nų, gavo savo asmens apsaugai 
palydovą. Amerikiečiai nutarė 
siųsti telegramą Rooseveltui 
aiškindami, jog visų neramumų 
kaltininkais yra japonai, nes 
jie kontroliuoja užimtą Šancha
jų ir jo apylinkes.

I

Hitleris stengiasi 
gelbėti Mussolini 

gyvybę
RYMAS, Italija, liepos 22 d. 

—- Vąldžios atstovai šiandien 
praneša, kad Hitleris padova
nojęs Italijos ministeriui pir
mininkui Mussolini šarvuotą 
traukinį. Traukinys ta’p pasta
tytas, kad jis apsaugos Musso
lini gyvybę nuo oro bombų ir 
visokių pasikėsinimų prieš jo 
asmenį, kada jam tenka važL 
nėti po Italiją.

EXTRA TELEGRAMA
— ■'■T " ‘ 1 ■ ii»

Washington, D. C., liepos 22 d.
Lietuvos ministeris Suvienytose Amerikos Valstybė

se šiandien įteikė Amerikos vyriausybei memorandumą, 
sąiryšyj su Sovietų Rusijos veiksmais Lietuvoje. Lietuvos 
pasiuntinybės vėliava visą dieną buvo pusiau nuleista.

Būtinai yra reikalinga visuomenės talka, vienybė ir 
aktingumas.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ WASHINGTONE

— Austrijos naikintuvas paskandino šiandien dar vieną 
italų povandeninį laivą.

— Rusų karininkas Boris Charachonov parašiutu nusilei
do iš 38,713 pėdų aukštumos. Tai aukščiausias parašiutininkų 
rekordas.

— Japonijoj, be kvadrumvirato, jau sudarytas ir ministe- 
rių kabinetas, kuris atlikinės tiktai administracinius valdymo 
darbus.

• — Du italų orlaiviai numušti Maltos saloje.
— Oficialiai patvirtintas F. Batistą išrinkimas Kubos pre

zidentu.
— Corbin, buvęs franeuzų ambasadorius Anglijoj, negrįž

ta į Francuziją, bet plaukia į pietų Ameriką.
— Hull pasiūlė Amerikos valstybėms užimti Europai pri

klausančias kolonijas, jeigu diktatoriai jas stengtųsi paimti.
— Petain vyriausybė nutarė pasiųsti Chau temps i Ameri

ką tartis su Amerikos 'vyriausybe franeuzų kolonijų reikalu.
— Britai smarkiai bombardavo didelius pramonės centrus 

šiaurės ir pietų Vokietijoj.
— Generolo de Gaulle kontroliuojami franeuzų lakūnai 

pirmą kartą dalyvavo Vokietijos bombardavime.
— Rumunijos m nisteris nuvažiavo į Salzburgą pasimatyti 

su Ribenjzropu, bet ten jo nerado. ■
— ĮrieTre Lavai pasiėmė visą franeuzų spaudos1 ir radijaus 

kontrolę savo atsakomybėn.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI ’

Stalinas stengiasi 
taikytis su 
Rumunija

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 22 d. — Tuo pačiu me
tu, kai Stalino diplomatai įtei
kė notą rumunų vyriausybei 
pageidaudami “liaudies” val
džios, rusų radijas nustojo pul
ti ir kritikuoti rumunų vyriau
sybę. Radijas visai netikėtai 
pakreipė savo taktiką ir dabar 
pala’ko rumunus ginče su Ven
grija. Rusija stoja Rumunijos 
pusėj ir nenori, kad vengrai 
užimtų Moldaviją.

Bulgarija nenustoja 
reikalavus Dob- 

rudžės
TARNOVO, Bulgarija, lie

pos 22 d. — Bulgarijos m’nis- 
teris pirmininkas Bogdan Filov 
šiandien 'viešai pareiškė, kad 
turės būti panaikinta po karo 
Bulgarijai padaryta skriauda 
ir sugrąžintos iš jos atimtos 
provincijos. Dabar mes turime 
ginkluotis kantrybe ir ramu
mu, nes turime vilties atgauti 
mums priklausančias žemes 
taikos budu. •

Švedai bijosi Rusijos
STOCKHOLMAS, Švedija, lie

pos 22 d. — Visa švedų spau
da yra smarkiai susi rūpinusi 
Rusijos siekimais. Sulig rusų 
reikalavimais suomiai buvo pri
versti išgriauti tvirtoves pasta
tytas Aalandų salose. Dabar 
rusų kariuomenė užėmė tris 
Pabalčio valstybes, kurios sky
rė Švediją nuo Rusijos, šiais 
veiksmais priartino sovietų sie
nas prie Švedijos, o tai ir ver
čia švedus susirūpinti.

Pabalčio seimai ko
pijuoja Sovietų Ru

sijos Įstatymus
RYGA, Latvija, liepos 22 d. 

— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
komunistiški seimai, nutarę pri
jungti šiuos kraštus prie Rusi
jos, skuba priimti įstatymus 
kontroliuojančius nuosavybę, 
pramonę ir bankus. Nors dar 
nėra atsakymo is Maskvos ar 
šios valstybės bus priimtos į 
Sovietų Sąjungą ar ne, naujai 
rinkti seimai eligasi tarytum 
prijungimas jau butų įvykusiu 
faktu. Kai kurie seimo nariai, 
priėmus įstatymą naikinantį 
nepriklausomybę, salėje pradė
ję sukauti: — Tegyvuoja Sta
linas!

Sovietiškai skambąs 
pranešimas 

■ *
KAUNAS, liepos 20 (Elta) — 

Liaudies Seimas šaukiamas lie
pos 21. Visame krašte vyksta 
rinkimai į darbininkų valstie
čių darbo inteligentų tarybas. 
Reikalaujama Stalino konstitu
cijos. Prašoma Sovietų Sąjun
gos aukščiausioji taryba priim
ti Lietuvą į SSSR narius. Su 
milžinišku pasisekimu Lietuvo
je koncertuoja SSSR žymus 
artistai. Draugiškų rungtynių 
išvyko Maskvon Lietuvos spor
tinio jaunimo atstovai.

LIEPOS IR RUGPIUČIO MfiN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro, 
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų.
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ARĖJAS VITKAUSKAS

(Tęsinys)
Vydūnui, žinoma, užleista pir

moji vieta — pagal visą jo oru
mą, kokį jis yra Lietuvoj įsigi
jęs. Jo gyvenimo apžvalga ilga, 
kaip paprastai nelengvai skai
toma ir ne vien siaurai apiman
ti, daug apie kūrybos vyksmą 
ir pan. pasisakyta. Išspausdin
ta iš jo knygų: “Prabočių šešė
liai—Anga”, “Amžina ugnis— 
Liepsnų ryto giesmė, Liepsnų 
vakaro giesmė” ir “Musų už
davinys” knygos ištrauka “Sfin
ksą”, (bene literatūrinis lapsus 
toks laiko nepašykš toj imas?: 
“O sfinksą viena ten smilty
nuose. Amžinai pučiantiejie vė
jai vargsta jau labai senai, kad 
ją apklotų smiltimis. Gal dirba 
taip kelis šimtus tūkstančių 
metų. Tik vis jos dar neapdeil
gė”). O štai ką mums sakė egip
tietis (iš—“Sfinksą”): “Sako 
Aigyptiečių tautos žynys Her- 
mes: “O Aigypte! Aigypte! Iš 
tavęs kartunta nieko nebeliks, 
kaip tik nuostabios pasakos bu
simoms kartoms! Ryškus, nors 
ir tik akmeniniai žodžiai”, 
(“kartunta” — pruslietuviškai 
“ateitis”; matote, kaip išprana
šavo Egipto žynys — tie busi
mų kartų žmonės esame jau 
mes, — 
ninius 
fus...). 
sias čia
prantamas už kitus Vydūno da
lykus.

Ieva Simonaityte, pirmoji 
Lietuvoje literatūros laureatė, 
davus gerą ištrauką iš nebaig
to romano (taip pažymėta) “Vi
lius Karalius”. įdomi vargingi 
autorės biografija. (Tiesa, —

kurie skaitome “akme- 
žodžius”, t.y. ierogli- 
“Sfinksa” bene geriau- 
rašinys. Sklandžiau su-

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3-109 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

biografijos! Jos vis taip dirb
tinumu pas daugelį čia dvel
kiančios. Tas “raštų deginimas”, 
suprantamas autoriaus kūrėjo 
savotiškas noras “kad žinotų 
.nežinomą dalyką”: Simonaitytė 
l— “ir namie, kur ne viena iš
dygo novele, ne vienas išvydo 
dienos šviesą eilėraštis, ne vie
nas įpusėjo romanas ir atsidū
rė retas spaudoje, kiti... degan
čiame: pečiuje..?'; “o anuos 5 
kg. rankraščių, paliktus kaime, 
parvažiavęs vieną vasarą joni
nių naktį ant kalno negailestin
gai- sudeginau”—Anglickas. .. . 
Aplamai, atrodo beveik visų bio
grafijos rašytos jei ne sankro
vos reklaminiame lange, tai tik- 
.rai stikliniame moderniškame I 
name... Nepriklausomybės jose 
galėtų būti pas visus daugiau.), 
žinoma, tik iš plunksnos įsibė
gėjimo Simonaitytei išėjo taip: 
“Man gimus, niekas nesidžiau
gė, bet ir niekas nesisielojok 
Paguldė mane į “šiupulį”, davė 
gerti ir valgyti, išrinko atitin
kamas man kūmas, pakrikšti
jo”. .. Tenebus pikta pajuoka 
pasakius, kad bereikėjo tik ša
kutes ir peilius paminėti... Jū
reivis, laivo dirbimas ir bendra 
pastraipos nuotaika primena 
(suvokietėjusio lietuvio Kara

liaus), romaną iš Neringos gy
venimo — “Winke bunter Wim- 
pel” (“Plevėsuok, marga vėlia
vėle”) : “Plonis metė gėręs ir 
rūkęs, tik nuo primkės negalė
jo atsisakyti. Mat, buvęs jūrei
vis. Jis pasidirbdino naują lai
vą — kas pamariškiuose tikra 
naujiena: Pamariškiai tenkina
si laivais ir valtimis, kuriuos 
jiems primiršta tėvai. — Lai
vas kainavo daug pinigų. Stro
piai pradėjo jis žvejoti, vyko 
si| žuvim į miestą ir kitas tur
gavietes.' Jis apsitvarkė ūkį iv 
ėmė, kiek aplinkybės leido, tik
rai pavyzdingai gyventi”.

Stipriausias rinkinio poetas 
bus Butkų Juze, kurio autobio
grafija tokia: “Daug musų po
etų ir rašytojų išėjo iš kaimo 
ir jį užmiršo. Į kurių tarpą jie 
atėjo, tie, taip pat kaimo išsi
žadėjusieji, juos garbina ir kry
želiais sagsto. O jų žodis liko 
svetimas musų kaimui. —■ Esu 
aš paprastas kaimo dainius. 
Darbo ir prakaito gyvenime 
vargdamas, imu dainai žodį ten, 
kur gražiausioji Lietuvos dalis.

NAUJIENŲ-ĄCMjE Photo
CHICAGO — Delegatų demonstracija jiems nomina

vus Henry A. Wallace į vice-prezidentus.

po

akis

ug-

Dr. V. E SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

trobą, ka. anei nesušaltum, vo 
nu tuo karštuma tas bjaurybe 
po to muna galvelę ka doudas, 
ka dpudas, kap paukštis su 
sparnas: plu-plu, plu-plu... Jun
tu aiške, ka yra ir nebišmanau, 
kon badaryti. Tata buvuom 
parpravuodiję Kuotrele kunigė
lį, jiemiau anam ir išpasakuo- 
jau viskon. Sakau: — Tieveli, 
bene tamysta žiną kokių lie- 
karstų. —■ Nieką, saka, aš, ma- 
male, nežinau. Tik numanau, ka 
rėk tamysta e Ii pri tikra dak
tarą, ne pri buobų. — J e, sa
kau, iš kur aš galiu žinuoti, 
katras tikrasis? — Vo uns sa
ka: — Tas y r tikrus, kur gy- 
ven sava numus pas bažninčę. 
Visame miestalie kiti visi šun- 
daktare, ar pelciere. — Kon be- 
darysu: ka jau tuoks gers žmo
gus 
tam 
gali 
vos 
jau
nedousu ir tiek. Nikap nedousu, 
geriau mirsu unt veitas”. . .

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Sudrėbėjo grindys, kai prie jų kau
lo keliai priklupo.

O lubas maldos debesys aptraukė. 
Per mažąjį langą mėnulis šventuo

sius kvepalus smilkė.
Net sietynas saulės spindulių var

peliais .sausųjų lupų žodžiams 
tarė.

Kryžiaus Žmogus užgesusias 
atvėrė.

Ir keturios žvaigždės trobelėje 
nim degė”. 
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Sofija Čiurlionienė-Kymantai
tė davė “Mergišių” ir savo tar
mišką žemaitišką rašinį. Kas 
'prisipažintų tokiu pat budu 
i Amerikoje atsiradęs, kaip tas 
mergišius Apolinaras, kurį (ne 
jo kaimo) vyrai pririšo prie 
medžio, per rankoves išvėrę 
kartį, (kad neitų pas jų kaimo 
mergas), “O< Kptrikę viską pro 
langelį mėnesienoj- matė, ji kul- 
:ti nėjo, žygiuotįs buvo pasili- 
jkus, tai piemenį pridraskė pri
žadino, įgrasino, įgraudeno, ge- 
rą lašinių bryzą ir kiauši- 
jnių. žadėjo, pati peilį sugalan- 
•do, ir tas priselinęs virves per- 
Įpiaųstė, paskui kartį ištraukė 
’ir paleido belaisvį. — Motiejus 
^graužėsi, atsigraUžti negalėjo, 
'sergėti nieko nepastatęs, bet 
įmergišius Apolinaras- jau į Lez- 
įgius nebepasirodė — į Ameriką 
.išėjo” ?... (Iš piemenuko pa
spirkime budo matome ką papra
stai jis gauna valgyti... O tas 

‘lietuviškas kaimo. “Otelo” toks 
■įvairus, ir vis toks šiurkščiai 
;žiarus, kas jo nežinome! Ir ap
rašytas jis visaip: pas Igną šei
nių mergininką pagauna į rez
gines ir po medžiu pakabina, 
čia vėl...). Iš “paspasakuoji- 

(mo”: “čia vaka pradieje blusi- 
nes sirgti, tata vis kurinuom

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartįsaka, rėk klausyti. Tik jau 
daktarou pasakysu: — Je 
ton bjaurybę iš muna gal- 
išmasinti tep kap nors, ta 
daryk, vo kaukuoles skelti

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

kaimo, žmonės, purvą braido, 
sunkiausius darbus dirba ir 
sunkiausiai, paneigti ir skriau
džiami, duojielę užsipelno, o ne
turi balso.. Nemoka jie savo sie
los virpėjimų, džiaugsmo, var
gų, sopulių ir pageidavimų taip, 
kaįp jaučia, išreikšti. Tai aš ir 
esu ta burna, nes pažįstu savo 
žmones. Kaip tas Dostojevskis 
galiu pasigirti: aš su jais džiau
giaus ir liūdėjau, meldžiaus ir 
iinksminaus, bandą ganiau ir 
mėšlą vežiau, dirbtuvėj darbo 
kūjį kilnojau ir kalėjime sėdė
jau:. juos mokiau ir iš jų mo
kiaus. Kaip margas ii' įvairiais 
smuikeliais yra paženklintas 
musų žmonių gyvenimas, taip 
.ir aš jų stygomis sa'vo dainą 
paleisti stengiuos. — Bet var
gingas piemens, amalininkėlio 
gyvenimas, alkanos gimnazisto 
dienos,, kada reikėjo kovoti su; 
rusų žandarais, idant Lietuvo
je laisva butų, bendradarbiauti 
spaudoje, dirbti visuomenės 
darbas, mokytis pačiam ir ki
tus mokyti, belaisviu būti ir iš
tremtu į svetimas šalis fabriko 
darbininku duoną-.pelnytis, .ne- 
leido man, taip su ,va.irgu besi
grumiant. tobulo ir išsamaus 
žodžio pasakyti. Tačiau aš, my
lėdamas savo žmones ir surin
kęs jėgas, kiek dar jų liko, lan
kau trobelių žemę ir širdingiau
siu žodžiu atveriu savo burną 
jaunatvės dainai. Butkų Juzė”. 
Butkų Juzės raštai: 1. Kalėdų 
Vakaras, Petrapilis, 1917 m. 2. 
žemės Liepsna, Berlynas, 1920 
m. 3. Verkiančios Rožės, Leip
cigas, 1921 m. 4. Paparčio žie
das, Tilžė, 1923 m. 5. Audronė, 
Šiauliai, 1927/8 m. “Kultūra”. 
6. Darbas ir Prakaitas, Ryga, 
1928.

Visi prakaituoti, raudoni 
savaitėms be pertrūkio triūsia, 
dyglys nors ir graibosi šone.

• ‘ i ' t

Ek, tikslas mus darbo yr margas 
tai mergos, degtinė naminė, 
ta) geismas prasmegtų kad var 

gas, — . .
mus dirbančius šimtmečiai mini.

Už laisvę ir laimę trobelių 
vargingo lietuviško krašto 
eiųu aš vis dygų, taip kelią, 
nešioju nelengvą aš naštą...

šimtus štai dėžių aš pridėjau • 
tik gerkit visi piniguoti!
Ir pats jau visai išbadėjau, 
ir nėr ko šeimynai beduoti”.

O štai stipri Butkų, Juzės 
ezija.: :

“Motinos malda.

pOr

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
, . . , , DIENA IĘ NAKTĮ:

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
:■»> ■<: Telefonas LAFAYETTE 0721

koplyčios visose

(Bus daugiau)

Kemkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Mrs. A K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesteru av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street
valandos: nuo 1—4 ir

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

nuo

AKIU SPECIALISTAI
DR. Margeris

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus

Phone YARDS 7299

Klausykite tausų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. 'į. i. P. stoties (1480 K.) 

•u POVILU ŠALTIMIERU. 
i z • • ‘ •

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį ,
8

Tol. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

LIETUVIAI 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: 

Suporior 9454 ar Central 7464

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 5107X
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YARds 1419

Į NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĖBT. No. 2425

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

I Vardas ir pavardė

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

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

WALL HANGING PA
No. 2425 — Paveikslas

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

2400 WEST MAD1SON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

iiiiiiii iiiiic«iiiiiiii n iiiiii linini m 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenuę Phone YARds 4908

J. LIULJSVIČIUS
4348 S. Californįą Avenue Phone LAFayette 3572

Tol. YARDS 3146
VALANDOS: Nup 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.

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

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

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

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

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

CHANE CUAl

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run iš geriausiu mainu, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35 
5 tonus ar daugiau ................................ ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
.ant 50. tonų ar daugiau tiktai .......... ■

PETROLEUM CARBON COKE $0.25
Sales Tax eKstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas ...........

1 Adresas 

Miestas ir valstija

O

o

o

Butkų Juzės “žemaičių dai
na’’ prašosi išrašoma:

“žemaičiai! Mes — darbo valstie
čiai.

Mes — ramsčiai stipriausieji svie
to I

Širdyse mums kraujas taip švie
čia,

tarytum ten saulė tekėtų.

Mus gyslos’ ugnikalniai verda. 
Mums žemė — kovos tik arena. 
Vartojam teisybės tik kardą — 
te laimė pasauliui sruvena!

Beauštant pradėjom sukilti 
visoj: musų žemėj žemaičių — 
ir nešti tik laisvę, tik viltį 
trobelėms ir miniai našlaičių.

ir jungas prakeiktas nupuola, 
skriauda jau duris užsidaro.
Mes virtom į kietąją uolą — 
nebčgsim iš lemiančio karo.

žemaičiai! Mes — darbo valstiečiai. 
Mes — ramsčiai stipriausieji svieto. 
Širdyse mums kraujas taip šviečia, 
tarytum ten saulė tekėtų”.

(Tai kaip dabar su ta žemai
čių pašlovinta kantrybe, jeigu 
jų gyslos’ ugnikalniai verda ir 
jiems žemė — kovos tik are
na!?..). ' :

O štai to paties autoriaus ei
lės:

“ALAUS BRAVARE
Bendro darbo draugams

' Amerikoj e
Šimtus štai dėžių a£ pridėjau, -— 
tik gerkit, visi pųiiguoti! — 
Ir pats jau visai išbadėjau, 
nėr ko šeimynai beduoti.

Ne viens čia. čia tūkstančiai musų.

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

10-—12 vai. ryto; nuo 2 ikiOfiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

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

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų
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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DRABUŽIAI
Sėsdamas rašyti šią tema 

dirstelėjau į garsiuosius anglų 
pažibos Francis Bacon’o “Es- 
says”. Man rūpėjo žinoti, ką 
apie drabužius sakė elegantš- 
kiausi protai tų amžių, kada 
drabužiai dar buvo laikomi ne 
tiktai dengimosi, bet ir puoši
mos! priemone. Deja, pasirodo 
ir puošniajam Baconui, kaip 
tikrajam filosofui, puošimos! 
darbas mažiau už kitus reika
lus rūpėjo, nes jokio rašinio ta 
tema jis anglams nepaliko. Bet, 
žinant jo minčių klojimosi for
mų ir jo filosofijos dvasių, be
veik galima butų drįsti jį tokia 
tema nuimituoti.

nimas prasidėjo nuo Prancūzų 
Revoliucijos laikų, kuri panai
kinus, visus laukujus 
požymius visai išstūmė ir 
drabužių puošnumą. Nuo 
vyrų drabužiai nustojo 
gražus ir virto išimtinai
lariški. Tiesa, dar ir šiand’ėn 
galima pastebėti daug tokių už-

luomu 
vyrų 
tada 
buvę 
utili

“Drabužiai mums reika ingi 
puoštis, dorovei palaikyti ir ap
saugai. Puošimuisi jų nauda 
yra turto ir luomo parodyme, 
dorovei — slėpime ir sužadini
me, o apsaugai — šilumoje....” 
Ką Bacon’as parašytų apie juos 
dabar, jei gyventų — ir spėti 
neįmanoma, nes musų amžius 
savo prasme yra pats nebaco- 
niškiausias. Kai kas Baconui 
net priskiria Shakespeare’o ku-

binimų, kurie nedrąsiai prime
na anuos laikus: juokingus ka
klaryšius, galiukus marškinių 
rankovių, baltas “getras” ir 
pa n. Bet iš viso drąsiai gal’ma 
teigti, kad vyrų drabužiai jau 
nusmuko iki žemiausio, bespal
vio buržuazinio konvencijona- 
luino. Tai “gyvenimo prozos' 
įsikūnijimas. Tos monotonijoj 
neįstengia paįvairinti nei juo
kingi vyrų frakai.

Bet su moterimis yra 
kitaip. Jos pasiliko

:$:>'

NAUJIENOS, Chicago, III

o&agi

C 1CAGO. — Sirocco , kuris laimėjo $50,000 arklių lenktynes Arlington 
I ai k, III. 1 avoiilai Gallahadion ir “Bimelech” paliko 2-roj ir 3-čioj vietoj.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Naujas vokiečių bu 
das orlaiviams kryp 

tį rodyti
LONDONAS, Anglija, liepoc 

21 d. — Pietų Anglijos pakraš
čių sargai šiandien praneša, 
kad jie pastebėjo naujų vokie 
čių būdų orlaiviams kel ui lo
dyti. Keliolika minučių prie: 
bombardavimų pasirodė vienai 
vokiečių orlaivis, kuris skrido 
labai didelėj aukštumoj, 
skrisdamas jis leido plonų 
tų durnų juostų. Netrukus 
sirodė bombanešiai, kurie 
leistų durnų juostų naudojo
rodžiu. Vėl.au atskridusieji or 
laiviai jau paleido bombas.

Be 
bal- 
pa- 
pa 

kel

Italai bombas meto 
prieš italus

rinėtojų nuomone, toks bandy
mas yra vertas tik suvaikėjusių

mėgstančių “trumpiausių ke
lių”. šiaip ar taip, kitą Baconą 
ar Shakespcare’ą musų amžiu
je ir įsivaizduoti sunku butų, o 
abiejų šių autorių kūryboje 
drabužiams yra skiriama daug 
platesnė ir svarbesne funkcija 
negu šiais laikais.

Tas drabužių funkcijų maži-

Bukit Malonus 
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 įtempimą

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.

visai 
sau seną

sias puošiinosi teises ir naudo
jamosios jomis, vis dažniau 
nueina net iki tam tikro eks
hibicionizmo. Ištikimos savo 
laukinei kilmei, jos gašnijasi 
dažais, ir plunksnomis, ir kai
liais, ir kitokiomis priemonė
mis, kurių tikslas prabilti ko 
įtikinamiausia kalba į abejingą 
ar tingų vyriškį. Ir čia jos daž
niausiai pačios save apgauna. 
Senieji autoriai kai siųsdavo 
savo moteris į pergales žygį 
prieš vyriškio atsparumų, pada
bindavo joms plaukus vainiku 
ar viena’ gilele, nuleisdavo juos 
ant pečių kasomis ar palaidus, 
o suknelę uždėdavo tokių, kuri 
netik jų grožius dengė, bet ir 
dengdama juos dar labiau iš
ryškindavo.

Dorovinis kuklumas iš tiesų 
su puošnumu visai nesibara, 
nes nors musų tarpe ir yra to
kių urvinių žmonių, kuriuos 
patenkinti gali tik visiškas ap
nuoginimas, tikri civilizuoti 
žmonės to nemėgsta. Jiems ver
čiau žadintis nežinojimo iliuzi
ja, o vienas kuklumo tikslų yra 
tokių iliuzijų kelti. Kartais kuk
lumu yra. pateisinami tokie su
manymai, kurių tikslai yra to-

prilygti tam skaudžiam jaus
mui, kurį mes iškenčiame so
cialiai pažeminti dėl tos prie
žasties. H. Spencer’is savo “So
ciologijoje” mini kažkokį cini
ką, sakiusį, kad “jausmas, kad 
esi gerai apsirengęs suteikia 
tokią ramybę, kokios jokia ti
kyba suteikti negali”. Visi, be 
abejo, sutiksime, kad tai ciniz
mas, bet vis dėlto aš kartais su
abejoju, ar vargas jau tikrai 
yra tokia didelė dora, kokią iš 
jo kai kurios tikybos daro.

Jei istorija gali būti patikima 
pamoka, tai su moterų drabu
žiais galime būti ramus ir dėl 
ateities. Galime būti tikri, kad 
jų mados keisis su kiekvienu 
metų laiku, o jei kartais tos 
mados ir nusileistų iki liūdnu
mo šablonų, kaip kad vyrų, tai 
neilgam. Moterims mažai rupi 
apsisaugojimas nuo 
Bent apsisaugojimas 
žiais. Jei mada liepia 
permatomais 
Ievos virsta 
nenusilenkia 
autoritetams.

Istoriški anekdotai
Žodis “anekdotas” pirmą kar

tą buvo pavartotas prieš beveik 
1,300 metų, kai Bizantijos is
torikas Prokopius 660-tais me
tais po Kr. g. parašė imperato
riaus Justiniano viešpatavimo 
istoriją. Imperatorius Justinia
nas nebuvo labai kuklus žmo
gus šeimyniniame gyvenime, to
dėl istorikas Prokopius išskyrė 
iš savo istorijos visa lai, kas 

privatinį 
atskirai, 

pašinui 
to ir ki-

žiniška kariuomenė. Bet Atila 
pasityčiojęs iš Šv. Tėvo, pareik
šdamas, kad “kuo tankesnė žo- 
’ė, tuo smagiau jų piauti”. šiuo 
anekdotu Atilos kraujagėrišku- 
mas nepaprastai tiksliai atvaiz 
duojamas. -

Per nesuskaitomas daugybes 
senoviškų istoriškų anekdotų 
pereikim prie naujųjų laikų. Mi
ręs Amerikos prezklbntas Taf
tas buvo labai nepaprastai sto
ras žmogus. Iš jo storumo ir 
sunkumo amerikiečiai nuolat 
šaipydavosi. Prieš savo išrinki
mų A. J. V. prezidentu Taftas

Bartolomeo Colleoni. 
internuoti visam ka- 

Vienas anglų laivo 
pasakoja, kad italų 

pradėjo šokti j van-

šalčių, 
drabu- 
deveti 
musųaudiniais, 

permatomomis ir 
jokiems kitiems 

Ta jų drąsa labai 
išsklaidyti senuo- 
perdėtus įsi tikiu i-

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

’ETGU JUMS REIKIA
Rakandų, Kaurų, Pečių, Radijos, 

Pijanų.
115,000 Stakas, naujas ir vartotas. 
JidžiaUsias kada nors pasiūlytas 

bargenas.
Atsilankykite ir pamatykite.

Atdara kas vakarą iki 10 P. M.
CHICAGO SALVAGE 

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

Nuostabi Knyga Apie 
Dusuli—DYKAI

Dykai knyga, tik ką išėjusi, iškelia labai 
svarbių žinių dusulio bei briancialio kosulio 
Mik°ms. Prašykite kopijos tiandi'-n. jei du
sulio antpuoliai trngdo miegą, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir šniokšti. Net Ir 
iei botum per metus kankinęsis ir bevilties 
išgyti, įsigykite šią knygą Ji atidarė palai
mos duris tūkstančiams—ji gali tai padaryt! 
‘r jums! Nesiųskit pinigų. Nėra prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks jums visiškai 
'tykai. Nežiūrint kur gyveni, rašvk ftian<.<ien. 
NACOR 8319-F State Life Bldg., 
(ndianapolis, Indiana.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

džiui, senosios krinolinos buvo 
išgalvotos nėštumui nuslėpti; 
aukštos kaklo iškarpos dažniau
siai slepia randus, dėmes ar iš
sikišusius kaulus.

Visos tikybos skatina dorovi
nį kuklumų, bet krikščionybė 
ypatingai moko žmones eiti ta 
kryptimi, nes labiau už dauge
lį kitų tikybų ji liepia žmonėms 
domėtis savo vidaus gyvenimu 
ir skleidžia žmogaus menkumo 
jausmų prieš Dievų. Tas jaus
mas dažnai net virsta tąja psi
chine būsena, kurių psichologi
jos mokslas vadina “menkumo 
kompleksu”. Bet tokį komplek
sų kelia ne tiktai introspekcija. 
Dar labiau jam padeda atsiras
ti žmogaus menkumo pajauti
mas kito žmogaus akivaizdoje. 
Visi mes žinome, kad — nepai
sant visų mokyklinių pamokslų 
— svetimi žmonės nuomones 
apie mus susidaro visų pirma

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0068

ALEKSANDRIJA, Egyptas, 
liepos 21 d. — Britų karo lai 
vai atvežė Aleksandrijos uos- 
tan 545 italų jur.ninkus. Tai 
italų karininkai ir jurininkai 
aptarnavusieji paskandintų ita
lų kreiserį 
Italai bus 
ro laikui, 
karininkas 
jurininkai
deni, kai tiktai gavo p'rmų bri
tų paleistų šūvį. Italų laivas la
bai ilgai užtrukęs, kol paleidęs 
pirmų šūvį. Tuo tarpu anglai 
paleido torpeda, kuri pataikė į 
Colleonį maš’nas ir laivas tuo
jau pradėjo skęsti. Anglų karo 
laivas priartėjo prie skendimo 
vietos ir ėmėsi gelbėti italus ju
rininkus, suskubusius iššokti iš 
laivo. Tuo pačiu metu atskrido 
keli italų bombanešiai ir pra
dėjo mėtyti bombas prieš bri
tų laivų, bet daugiausia nuo to 
bombardavimo nukentėjo van
denyje plaukiojantieji italai, 
kuriuos anglai stengėsi išgelbė
ti. Anglai nesitraukė, kol iš 
vandens neištraukė visus plau
kiojančius italus. Jie išgelbėjo 
545 jurininkus. Jų tarpe išgel
bėtas ir italų laivo kapitonas.

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

bernatorium. Norėdamas susi
pažinti su čiabuviais salų gy
ventojais, Taftas atliko didelę 
kelionę per vienų salų raitas 
ant asilo ir po to telegrafavo 
Washingtonan: “Padariau ilgų 
kelionę raitas ant asilo ir esu 
visai sveikas”. 
Amerikos užs.
matyt, buvo' irgi
nes į šį Tafto pranešimų tuojau 
taip atsakęs: “Labai malonu, 
kad tamsta esi sveikas. Tačiau 
skubiai telegrafuok, kaip jau
čiasi asilas, ant kurio tamsta 
jojai!”

lietė imperatoriaus 
gyvenimą ir paskelbė 
(modamas tam savo 
“anccdotica” vardų. Iš 
lo vėliau žodis “anekdotas”, tai
komas įvairiems gyvenimo 
nuotykiams. ' :į. į1

Kadangi žodis “anekdotas” 
yra atsiradęs jam: taikoma pra
sme tik VILtame ainž. p. Kr. g., 
tai galima butų pamanyti, kad 
prieš tai visai nebuvę anekdo
tų. Bet taip manyti butų klai
dinga. Trumpi charakteringi 
pasakojimai, kuriuos šiandien 
vadinam anekdotais, buvo ži
nomi jau prieš dali g metų prieš 
Kr. g. Didžiausias senovės anek
dotų pasakotojas buvo “istori
jos tėvas” graikas Herodotas, 
kuris savo tėvynėj Graikijoj ir 
per savo keliones Mažojoj Azi
joj ir Egipte buvo surinkęs be
gales gražių gražiausių poetiš
kai istoriškų nuotykių. Istoriš
ki anekdotai, nors jie gali visai 
nesutikti su tikrove, kai kada 
daug vaizdžiau nušviečia seno
vę, negu visokį grynai istoriški 
tyrinėjimai. Istorija turi pasa
koti labai ilgai, o anekdotas ke
liais žodžiais pasako viską. Štai 
keli pavyzdžiai.

Kas nežino senovės graikų iš
minčiaus Solono atsakymo į 
Mažosios Azijos Lidijos kara
liaus turtuolio Krezo klausimą, 
kas yra laimingiausias žmogus 
pasauly? — žiūrėk gyvenimo 
pabaigos! — taręs Solonas Kre
zui. Ir šį atsakymą atsiminęs 
Krezas būdamas ant laužo. Su
jaudintas Solono išmintimi, 
puslaukinių persų karalius Ky- 
ras už tai dovanojęs Krezui gy
vybę. Spartakietis Leonidas, su 
300 karių apsiėmęs saugoti Ter- 
mopilių angą nuo' šimtatūks
tantinės Kserkso kariuomenės, 
į pasiūlymą i pasiduoti, kadangi, 
esą, nuo persų vilyčių nebusią 
matyti saulės, atsakęs, kad tuo 
atveju busią smagu kovoti strė
lių pavėsy, nusipelnė 
šio didvyrio senojoj

Bet tuometinis 
reik, ministeris, 

sąmojingas,
DAR TURIME KELETĄ 

KOPIJŲ -
Mikalinos Glemžaitčs

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

sius be galo 
mus apie storų ir gausių dra
bužių naudingumų, net būtinu
mų, ir apie šalto oro pavojus. 
Juo daugiau kas dėvi, juo dau
giau tas drabužių reikalingas. 
Už tos aksiomos įsigalėjimą vi
si turime būti dėkingi visų pir
miausiai savo Ievoms — gun
dytojoms.

Iš drabužių pirmiausia reika
lauti na, kad jie niekur neverž
tų. O labiausiai veržti kažkodėl 
iš sena yra įprasta kaklas. Hi
gieniškai tai blogiausia vieta iš 
visų, kurias galima buvo išsi
rinkti. Siaurasis “sąsiauris” 
tarp galvos ir krutinės yra kim
šte prikimštas visokių arterijų, 
nervų, gyslų, liaukų, raumenų, 
takų. Ir visi jie savo darbui 
reikalingi ko didžiausios lais
vės. Tad ankšta apikaklė dar 
tebėra gal paskutinis ir svar
biausias ptiešas nugalėti toje 
srityje. Kiti priešai tai vyrų su
veržiami diržai, kurie labai pri
sideda vidurių sukietėjimui 
skatinti, ir dar perdaug papli
tę šilti marškiniai ir sunkus 
paltai žiemos metu, šiuo papro
čiu vyrams moterys irgi turėtų 
būti pavyzdžiu. Be abejo, nepa
tartina įprasto drabužio išsiža
dėti per šalčius, bet reikia ryž
tis nesivilkti juo iš rudens pa
gal kalendoriaus įsakymą.

O renkantis šiltą drabužį rei
kia dar žinoti kad
medžiagai šildymo galimybės 
neduoda. Lengvos medžiagos 
yra daug naudingesnės tam rei
kalui, nes jose yra daugiau oro 
narvelių. Oras yra blogas šilu
mos nešėjas (kondukterius), 
tad kūno š.luma tokių medžia
gų, kaip vilnos ar flanelė, yra 
geriau išsaugojama, nes jose 
yra daug daugiau orp narvelių, 
kurie tos šilumos nepraleidžia.

“L.A ”

Garsinkitės “N-nose”

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
$695 
565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285 
365 
345 
165

sedan su viskuo 
su viskuo .........

radio su heater 
su viskuo .........

Mažas BUICK 4 durų 
PACKARD SENDAN 
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBILE sedan 
Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............
Mažas CHRYSLER SEDAN ..............................
PONTIAC COACH, geram stovyje ..................
FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje ....

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 gatves north

SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIšKEI “Shorty”

SAPNAVAI?

uropoje

sunkumas

didžiau- 
istorijoj

LOAN ASSOCIATION of Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

karalius 
kai jis 

gausingais

Garsinkitės “N-nose”1;: “S X“;

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

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

AVINGS

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

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš $370,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

ana CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SA VENGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRffinia 1141

Žiaurus buvo hunų 
Atila. VI r. p. Kr. g, 
žygiavo Romon su 
pulkais. Romos popiežius nore 
jo jį sulaikyti irzper savo pa 
siuntinius liepęs jam sus 
nes prieš jį busią išsiųsta

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.



NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newi

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu

Metams----------------------------$8.00
Pusei metų----------------------- 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiams_________ 1.5
Vienam mėnesiui _______ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija_____________3

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Mėnesiui ......... .J__________75
Jungtinėse Valsti, 

paštu: (i
Metams ---------
Pusei metų ....

Įose, ne Chicagoj, 
atpiginta): 
__________  $5.00 
_________ - 2.75

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

Trims mėnesiams _____  1.50
Dviem mėnesiams_______ _ 1.00
Vienam mėnesiui _______ . .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ___  $8.00

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

Pusei metų ------------- ------- 4.00
Trims mėnesiams_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, 111.

Pasauli nuo ginkluotos nacių ir fašistų invazijos,
Bet keblesnė problema, negu atremti ginkluotą puo

limą, yra padaryti- vakarinį puskąmuolį ekonominiai ne
priklausomą nuo Europos. Washingtonas turės pateikti 
kitoms dviem dešimtim respublikų tinkamą planą. Ar tas 
planas jas patenkins? Nuo to pareis konferencijos pasi
sekimai arba nepasisekimas., ‘

Atrodo, kad ekonomines šių visų respublikų proble
mas butų lengviau išspręsti, jeigu Jungtinės Valstijos 
kooperuotų su Didžiąja Britanija ir jos dominijomis — 
Kanada, Australija ir t.t.

l

M

Rusijos spaudos apžvalga
(Musų specialaus korespondento)

APŽVALGA
Lietuvos pasiuntinybė prieš sovietą 

agresiją
Iš PRIEŠPALECKINĖS 

LIETUVOS

Lietuvos įgaliotas ministeris Jungtinėse Valstijose, 
maj. Povilas žadeikis, vakar įteikė ęareiškimą (memo
randumą) Amerikos vyriausybei dėl sovietų akcijos prieš 
Lietuvą, t. y. dėl Maskvos užsimojimo įjungti Lietuvą į 
SSRS.

Memorandumo tekstas nėra paskelbtas, nes diploma
tiniai papročiai neleidžia pasiuntiniui svetimoje šalyje 
skelbti spaudoje turinį dokumento, adresuoto valdžiai, 
kuriai jisai yra akredituotas, kol to nepadaro gavusi jį 
valdžia. Bet apie Lietuvos pasiuntinio rašto turinį aiš
kiai kalba tik per pusę iškelta Lietuvos vėliava pasiunti
nybės priešakyje.

Lietuvos pasiuntinybė paskelbė gedulą, (liūdesį), 
kaip kad yra daroma, kuomet atsitinka didelė nelaimė 
valstybės arba tautos gyvenime.

Taip, Lietuvą ištiko didelė nelaimė. Pereitą sekma
dieni susirinkęs Kaune tariamas Lietuvos “seimas” nu
tarė galutinai palaidoti Lietuvos nepriklausomybę, “pra
šant” sovietų Rusijos valdžią Lietuvą aneksuoti.

Amerikos lietuviai žino, kas yra tas “seimas”, kuris 
priėmė šitą išdavikišką nutarimą. Jisai yra sudarytas ne 
iš Lietuvos žmonių atstovų, bet iš svetimos valstybės pa
kalikų, už kuriuos Lietuvos žmonės buvo priversti “bal
suoti” sovietų armijos ir žvalgybos grasinimais.

Nesvarbu, kad nutarė Lietuvos nepriklausomybę lik
viduoti ta Maskvos pakalikų sueiga. Bet jos nutarimas 
rodo, ką yra pasiryžęs su Lietuva padaryti “raudona
sis” Rusijos imperializmas. Jisai yra pasiryžęs išbrauk
ti Lietuvą iš nepriklausomų tautų sąrašo, paverčiant ją 
sovietų valstybės dalim. Iš laisvos tautos Lietuva yra 
verčiama Rusijos provincija, — kaip kad buvo anais ca
rizmo laikais.

Visa, ką Lietuvos žmonės per 20 su viršum metų su
kūrė, jiems atimama. Jų žemė, jų ūkiai, jų pramonės, 
mokyklos, organizacijos, laikraščiai — viskas patenka 
Maskvos komisarų kontrolėn, kurie nearė ir nešėjo, bet 
naudosis sunkaus Lietuvos žmonių darbo vaisiais. Ne tik
tai naudosis jų darbo vaisiais, bet elgsis su pačiais Lie
tuvos žmonėmis, kaip su savo tarnais ir pastumdėliais!

Yra dėl ko visai Lietuvai liūdėti. Per pusę nuleista 
Lietuvos vėliava pasiuntinybės priešakyje Washingtone 
išreiškė tai, ką, be abejonės, šiandien jaučia milžiniška 
žmonių dauguma Lietuvoje.

Kartu su Lietuva liūdi ir jos išeivija įvairiuose kraš
tuose. Yra ypatingai skaudu Amerikos lietuviams, kurie 
daugiaus kaip per dvejetą dešimčių metų visokiais bu
dais rėmė nepriklausomą Lietuvą, kad tas jų aukas da
bar pagrobs arba sutremps Lietuvos priešas.

Per metų metus tasai priešas melavo, sakydamas, 
kad jisai esąs Lietuvai draugingas. Jisai žadėjo ją už
tarti ir apginti, ir jo agentai Amerikos lietuvių tarpe, 
komunistai, susiriesdami pasakodavo žmonėms, kad so
vietų Rusiją reikia mylėti, nes ji esanti nuoširdžiausia 
mažųjų tautų — ir ypatingai Lietuvos — gynėja. Še tau 
ir “apgynė”!

Šitas judošiškas sovietų valdovų pasityčiojimas iš 
Lietuvos, šitas begėdiškas iškilmingų prižadų ir sutarčių 
sutrempimas yra, gal būt, ne mažesnė nelaimė žmonišku
mo atžvilgiu, kaip pati sovietų smurto akcija prieš Lie
tuvą r

Bet mes gyvename laisvoje Amerikoje, kur tokie 
agresorių žygiai nėra garbinami, čia ir Lietuvos pasiun
tinybė gali atvirai išreikšti lietuvių tautos jausmus. A- 
merikos lietuviai nenuleis rankų, kaip kad nenuleido1 se- 
niaus. Amerikos demokratija bus su jais, kuomet jie stos 
kovon dėl nepriklausomos demokratinės Lietuvos atstei- 
gimo.

Atėjo iš Kauno trejetas “Lie
tuvos Aido” numerių — vienas 
birželio 9 d. ir dū (rytinis ir 
vakarinis) birželio 13 d. Tai 
dar buvo “priešpaleckinė gady
ne” Lietuvoje. Tie laikraščio 
numeriai, matyt, ilgai klaidžio
jo kelionėje.

Birželio 13-tą “L. A.” įdėjo 
vedamąjį “Sveikindami vyriau
siąjį varduvninką”, t* y. Anta
ną Smetoną. Bet už dviejų die
nų Antanas jau kelįavo Vokie
tijon. Raudonoji armija buvo 
įmaršavusi Lietuvon. Iš Mask
vos atvyko komisaras Dekano
zovas “padėti” Lietuvai sudary
ti naują vyriausybę. Neradęš 
prezidento Smetonos, Stalino 
komisaras liepė ministeriui pir
mininkui Merkiui, paskirti 
“premjeru” Justą Paleckį, — 
ką Merkys ir atliko.

KOMUNIZMAS — REAK
CIJOS TARNAS

Senas laikraštininkas Charles 
Edward RusselI (vieną kartą 
buvęs Socialistų partijos kandi
datu į J. V. prezidentus) rašo:

“Dar vis nėra pakankamai 
įvertintas vaidmuo juodos 
šmėklos, kuri styro kilnių 
vilčių griuvėsiuose dabarti
nėje pasaulio suirutėje. Tai 
Nikalojaus Lenino šešėlis. 
Prieš 33 metus jisai pareiškė, 
kad demokratija tai darbi
ninkų klasės prakeiksmas ir 
nelaimė ii* kad jo misija 
esanti ją. sunaikinti. Jo sva
jonė išsipildė; galima sakyti, 
visoje Europoje demokratiją 
tapo sunaikinta, kaip kad ji
sai norėjo.

“Bet ką laimėjo darbinin
kai iš šito sunaikinimo? Tik
tai pavergimą ir įrodymą, 
kad demokratija buvo vie
nintelė jų apsauga. Mes ne6- 
privalome ignoruoti to fakto, 
kad to ‘Raudonojo Mozės’ 
paleistas potvynis atidarė ke
lią neribotai reakcijai, kuri 
pasibaigė despotizmo trium
fu. Jei ne jis, nebūtų buvę 
suirutės šiaurinėje Italijoje, 
kuri pagamino Mussolinį; jei 
n d jis, nebūtų buvę Vokieti
joje pateisinimo’ respublikos 
sugriovimui. Pagerbti tam, 
žmogui, kurio pastangomis 

' įvyko negirdėtas istorijoje, 
liaudies judėjimų pralaimėji
mas, jo vardu yra pavadin
tas miestas ir jam pastatyta, 
daug statulų.”
Lenino “komunizmas” pra

skynė kelią didžiausiam istori
joje reakcijos triumfui. To ne 
gana, šiandien komunizmas 
yra ne tiktai reakcijos tarnas, 
bet jos talkininkas ir pamėg
džiotojas. Kaip Hitleris ryja 
vieną po kitos, mažas nepri- 
klausomas iautas Vakarų Eu
ropoje, taip daro ir Stalinas 
prie Baltijos juros. Fašistai ir 
naciai kuria savo “imperijas”, 
bolševikai — savo.Amerika ir Europa

Havanoje susirinko užsienių reikalų ministeriai Šiau
rinės ir Pietinės Amerikos respublikų pasitarti apie ben
drus savo reikalus. Iš 21 respublikos, dalyvaujančių kon
ferencijoje, Jungtinės Valstijos yra ne tiktai galingiau
sia, bet yra vienintelė, kurios bijo Europos diktatoriai. 
Tik Jungtinių Valstijų laivynas gali apsaugoti Naująjį

ŽADA “SUŽINOTI”

Brooklyno kom-organe Miza- 
ra bando atspėti, kas tas as
muo, kurio ilgas pranešimas 
apie įvykius Lietuvoje buvo j- 
dėtas “Naujienose” pereitą sa
vaitę. Sako;

“Kas per vienas tas *p. 
V-s’? Ar tai bus Vairas-RaČ- 
kauskas? Kam slėpti? Juk 
anksčiau ar vėliau visvien 
bus sužinota.”
Galimas daiktas, kad GPU 

agentai anksčiau ar vėliau “su
žinos”, kas yra tas asmuo, ir 
kai sužinos, pasakys Mizarai. 
Bet nėra reikalo eiti jiems ; 
talką. Už šnipinėjimą jie gau
na atlyginimą, tai tegu jie beni 
uždirba savo algą.

Carizmo laikais žandarai ir
gi dažniausia “sužinodavo” apie 
tuos, kurie kovojo prieš despo
tišką Rusijos valdžią. Bet tarpe 
lietuvių buvo labai nedaug to
kių, kurie tiems žandarams ap
siimdavo padėti; ir jeigu atsi
rasdavo koks judošėlis, tai jisai 
tuo nesididžiuodavo. O Mizara 
nesisarmatija pasigirti, kad ir 
jisai “sužinos”.

Tai bolševikiško “auklėjimo” 
vaisius.

KAM TAS VEIDMAINIA
VIMAS?

Telegramoje iš Kauno, da
tuotoje berželio 20 d., praneša
ma : ’ *

“Liaudies seimas šaukia
mas liepos 21. Visame krašte 
vyksta rjnkimai į darbinin
kų, valstiečių, darbo inteli
gentų t&fybas. Reikalaujama 
(!) Stalino konstitucijos. 
Prašoma (1!) Sovietų, Sąjun
gos aukščiausioji taryba pri
imti (!'! f) į SSSR narius. Su 
milžinišku pasisekimu Lietu
voje koncertuoja SSSR žy
mus artistai. Draugiškų 
rungtynių išvyko Maskvon 
Lietuvos sportinio jaunimo 
atstovai.”
Matote, jah ir sovietai Lie

tuvoje “renkami”, ir reikalau
jama “Stalino konstitucijos”, ir 
prašoma, kad SSSR “priimtų” 
Lietuvą į savo narius. O visi 
gerai žino, kad Lietuvoje ne 
daugiau, kaip vienas ar du nuo- 

.šimčiai žmonių pritarė sovietiz
mui; milžiniška Lietuvos žmo
nių dauguma buvo ir tebėra 
griežčiausiai priešinga bolševi
kams ir jų tvarkai. Net 1926 
m., kai bolševizmas dar nebu- 
vo visiškai išsigimęs, už komu
nistų (“darbininkų kuopų”) 
sąrašus buvo paduota visoje 
Lietuvoje tik apie 16,000 balsų. 
Pirmesniuose seimo rinkimuose 
komunistai buvo gavę 32,000, 
o dar anksčiau — 64,000. Tokiu 
budu kiekvienuose rinkimuose 
komunistai netekdavo pusės sį- 
vo balsuotojų.

Tai kam čia ta melaginga pa- 
saka, kad buk Lietuva nPrinli 
būti po Stalino diktatūros lete
na?

Smurtu Lietuvą pagrobę, bol
ševikai neturi dtąsos Viešai pri
sipažinti, kad jie vartoja prie
vartą prieš Lietuvos žmones.

Braziliečiai prižada 
neišduoti ispanų
RIO DE JANAIRO, Btttzili- 

ja, liepos 21 d. — Užsienių rei
kalų ministerija praneša, kad 
Brazilijos ambasadorius Madri
de, perimdamas Čilės atstovybės 
reikalų tvarkymą, duosiąs prie
glaudą ir ten esantiems ispanų 
respublikonams

(Tęsinys)
Bet nežiūrint to, liaudis jau 

visuomet pratus pasitikėti nors 
ir dirbtina opozicija, tikėdamo
si, kad šis tas geresnio bus. Juk 
mes galime gerai prisiminti se
nus musų laikus, kuomet Lietu
voje iš karto buvo balsuojama 
Už tautininkus vien todėl, kad 
nebalsuoti už krikščionis demo
kratus, nors abeji buvo lygus, j

Tas pats pasikartoja ir Rusi
joje. Rusijos rinkikas nepaten
kintas esama padėtimi, vienas 
dėl vieno, kitas dėl kito dalyko 
ir žinodamas, kad valstybes 
pryšakyje stovi komunistų par
tija, verčia visas bėdas ant jos' 
ir todėl, nors tarp taip vadina
mų bepartinių ir tikrų komu
nistų mažas skirtumas, visgi 
stengiasi atiduoti savo balsą už 
bepartinį tikėdamas, jog jis ki
tu keliu eis ir turės kokios nors 
įtakos. Tuo Rusijos liaudis iš
reiškia savotišką savo protestą 
prieš esamą valdžią ir jos tvar-

mas toks išėjo ką skelbė, bet 
faktinai tenai nei trečdalio tų 
žadėtų gėrybių nėra. Kuomet 
žmonės apsižiūri, kad apgauti, 
būna praslinkę jau metai ar 
daugiau ir tas klausimas buvo 
apmiręs, gi iki vėl liaudyje kils 
naujas judėjimas šituo ar kitu 
apgaulingu dalyku, valdžia pa
naudos vėl tą patį receptą ir 
taip nuolatos.

Šituo valdžia pasiekia du da- 
llyku: iš karto parodo savo gy
vumą, gyventojų reikalų supra- 

Itimą, vėliau išleidus apgaulin
gą įstatymą tuo pat priverčia 
gyventojus nutilti tuo klausimu 
kalbėjus, gi kuomet gyventojai 
pamato, jog apgavo juos, val
džia turi pakankamai laiko pa- 

I ruošti naują apgaulę, iki nau
jas judėjimas apims visą kraš-

Ir pasirodo, kad rinkimuose 
dalyvavo virš 93 milijonų žmo
nių, kurie turėjo išrinkti į apy
gardų, rajonų ir miestų bei] 
valsčių savivaldybes, atstovus, 
kurių visoj Rusijoje turėjo iš
rinkti virš milijono atstovų. Ir] 
pasirodo, kad Rusijos rinkikai . 
išrinko dvigubai daugiau bepar
tinių, negu partinių, nes parti
jos žmonių į savivaldybes viso
je Rusijoje išrinkta 402,398 
žm., gi bepartinių išrinkta dar
gi 860,610 žmonių. Tai labai 
charakteringa Rusijai, kur rin
kimai vyksta savotiškai ir kan
didatai statomi taip pat ne taip 
kaip kituose kraštuose.

Tiesa, šie bepartiniai greitai 
sudyla, kuomet vyksta rinkimai 
į aukštesnes vietas, bet visgi tai 
parodo ne paprastą vietos gy
ventoj ų z nepasi tikė j imą viešpa
taujančia’partija ir aiškus no
ras juos pakeisti savais žmonė
mis, kurie gal papustu naujų 
vėjų Rusijos vidaus iįT užsienio 
gyvenime.

Prieš šią statistiką negalima 
nieko pasakyti ir įdomu kaip 
mėgina aiškinti komunistai sa
vo tokį nepoptilerumą masėse.

Tai pranašauja naują linkmę, 
kurią paims pats Stalinas, kad 
vėl įtikti masėms ir pasilikti 
prie vairo.

Stalinizmas labai skubus sa
vo politikos keitime ir jei tik 
mato, kad keitimas politikos 
gali sustiprinti jų padėtį viduje, 
nieko nelaukdami, tai padaro, 
žinoma, pasistengdami pirma 
pravesti mintį, jog iniciatyva 
išplaukė iš pačios valdžios.

šita charakteringa ne tik Ru
sijai, bet visom diktatūrom ir 
jei neklystu, yra italų fazišmo 
išradimas, kuris buvo pareko
menduotas tautininkams Lie
tuvoje ir kurie labai plačiai tai 
vartojo. ,

Šio recepto pildymas labai 
paprastas: valdžia per savo pa
tikimus asmenis stengiasi suži
noti ko žmonės pageidauja, vė
liau žiuri kiek tie pageidavimai 
galimi išpildyti neužgaunant sa- 
vė ir viešpataujančio luomo in
teresų. Suradus,* jog galima iš
pildyti bent iš dalies žmonių 
norą šiame klausime, pradeda
ma smarki propaganda per 
spaudą parodant, jog valdžia 
mano pertvarkyti tą ar kitą da
lyką. žmonės skaito ir stebisi: 
valdžia kaip kartas palietė tai, 
kas visiems rūpėjo ir kaip iš 
spaudos matyti, valdžia stengia
si išspręsti klausimą pilnai, tiek, 
kiek žmonės nori. Po propa
gandos, išleidžiama minėtas į- 
statymas ar projektas, kuria 
taip sumaišytas, jog žmonės ne
supranta, kad juos valdžia ap
gavo, nes valdžia nei puses to 
neišpildė, ką savo propagando
je skelbė, bet kadangi žmonės 
prieš akis turi buvusią spaudos 
propagandą, tiki, kad ir įstaty-

Antradienis, liepos 23, 1940
kitais žodžiais skaitant, nuo vie
no iki dviejų dolerių per dieną. 
Kadangi Rusijoje doleris bus 
mainomas į rublius Rusijos 
kursu, išeis, kad Argentinos 
darbininkas, dargi specialistas, 
kuris uždirba du doleriu, rusų 
pinigais skaitant uždirba tik 
keturis nepilnus rublius. Išeitų 

. labaį mažai. Galima prie šios 
statistikos pridėti sieksninį 
straipsnį ir paprašyti Rusijos 
darbininką pagalvoti kiek gali 
argentinietis nupirkti duonos, 
mėsosi ir taip toliau už gį savo 
uždarbį. Bet straipsnyje nebus 
pažymėtos Argentinos kainos, 
bet leis rusui laisvai lyginti su 
jo krašte esančiomis kainomis.

(Bus daugiau) 

Margumynai

Kur garbinamas 
puodas

Panašiai elgiamasi ir su 
streikais arba darbininkų padu-j Toradijai, pirmyščiai Celebe- 
ties pagerinimu. Diktatūrinės so salos gyventojai, labai pa
valdžios nepakenčia streikų ir slaptingai gerbia ir garbina sa- 
nepakenčia ne dėl to, kad jie vo molio indus. Paprasto mo- 
turi interesus vienoje ar kitoje hįo pUOCĮo (metalinių puodų jie 
įmonėje ir streikas, arba darbi- nežino) padarymas, 
ninku padėties pagerinimas ga- čiains yra švįlltas 
Ii jiems sumažinti pelną, bet kapį atlikti tegali 
todėl, kad kiekvienas streikas žmončs įr tai tik laikydamiesi 
veda prie darbininkų susivieni- Lam tikro, griežtai nustatyto 
jimo ir kiekvienas streiko lai- ritualo. pav>> molį kasant, jį 
mėjimas duoda darbininkams rengiant ir žiedžiant puodą, iki 
mintį, jog venybėje galybė, kad jįs patekęs ugnin neįgaus tvir- 
kartu stojus galima šio to lai- tumo, dirbėjas neturi ištarii 
mėti.

Man būnant Lietuvoje t— 
Suvalkijos valstiečių sukilimą 
teko pergyventi tokį dalykėlį: 
tai vienur, tai kitur vyko strei
kai dėl algų padidinimo, vienur 
laimėjo darbininkai, tas paska
tino kilti kitus ir valdžia pama
tė, jog Lietuvą po truputį api
ma streikų banga, kuri nieko 
gero valdžiai nežada, nes nors 
nebuvo profsąjungų, darbinin
kai pasirodė gan vieningi. Nie
kam nebuvo paslaptis, jog vyk
sta smarkus slaptas darbininkų 
veikimas, kuris esant valstie
čiams neramiems, nieko gero 
nepranašavo valdžiai ir valdžia 
norėdama užbėgti šiems strei
kams už akių ir tuo nukirsti 
priežastį darbininkų slaptam 
organizavimuisi, dekreto keliu 
įsakė pakelti visiems pramonės 
darbininkams algas visu 30%.

Dar gudriau valdžia Lietuvo
je norėjo panaudoti darbinin
kus ir bendrai miestiečius prieš 
kylančius ūkininkus. Tam dar
bui dargi norėjo įkinkyti smul
kius valstiečius. Valdžia, pradė
jus Suvalkijos ūkininkams ju
dėti, slapta, per savo agentus, 
kurie ypač buvo ne taip pažįs
tami, pradėjo skleisti paskalus, 
jog ūkininkai kyla dėl to, kad 
puolė javų kainos, gi, girdi, val
džiai sutikus javų kainas pakel
ti, kas nukentės? Tie, kurie tu
ri tuos javus pirkti: miestiečiai, 
darbininkai ir dargi smulkus 
valstiečiai. Ir todėl reikia vi
siems susiburti prieš ūkininkus 
ir neleisti jiems laimėti, nes pa
brangs duona, mėsa ir t.t.

Panašių metodų griebiamasi 
visuose diktatūriniuose kraš
tuose kitšinant vienus prieš ki
tus, tenkinant iš dalies žmonių 
reikalavimus, bet tą tenkinimą 
išpučiant į padanges. Tuo dar
bininkų tenkinimo putimu ypač 
pasižymi Rusija, kuri nesigaili 
statistikų, palyginimų su kitais 
kraštais, nors visa ši propagan
da būna labai baltais siūlais 
siutą.

Mėgiamiaušias rusų triukas 
tai užsienio darbininkų algų 
skelbimas ir lyginimas su algo
mis, kurias gauna rusų darbi
ninkas.

Čia labai gudru ir reikia šiek 
tiek nusimanyti finansų politi
koje, kad to triuko pagrindą 
sugriebti.

Leiskime, jog rusai skelbia 
Argentinos darbininko uždarbį. 
Paskelbia, kad Argentinos dar
bininkas vidutiniškai gauna per 
dieną nuo 5 iki 10 pesų, arba

celebesic- 
veiksinas, 
rinktiniai

garsiai nė vieno žodžio. Jam 
Per| nevalia juoktis ar bartis. Be to, 

į rengiamą poodinį molį, įmai-

darytas puodas toradijiečiams 
yra ne vien tik paprastas virtu
vės rakandas, bet taip pat ir 
magiškas įrankis, į kurį, kaip 
jie mano, puodžius suvaręs vi
sas ugnyje ir molyje esančias 
dvasias, šis jų įsivaizdavimas 
pasireiškia ir įvairiausiais puo
do panaudojimo budais medici
nai. Pa v., toradijų moteriškei 
gimdant, kambaryje sudaužo
mas puodas, nes anot jų, slė
pininga, magiškoji jėga puode, 
padedanti motinai greičiau ir 
laimingiau pagimdyti. Sudaužy
to puodo šukos esti saugojamos 
ir vėliau, kaip amuletas, kabi
namos ant kūdikio kaklo. Pa
našiai toradijiečiai tvirtai tiki, 
kad puodo šukes padeda der
liui taqiti ir nuo javų laukų 
išvaikančios kerštingąsias dva
sias. Todėl Cclebeso salos lau
kai ir dirvos nepaprastai gau
siai šukių primėtytos.

Mirus neapkenčiamam žmo
gui, jo dvasia, anot salos gy
ventojų, gyvuosius persekioja, 
todėl jie ant mirusiojo kapo 
apvožia molinį puodą, kuris, ta
riamai, sulaiko mirusį kape. 
Cclebeso salos gyventojai turi 
galybę kitokių apie puodą prie
tarų ir įvairiausių laimę le
miančių iškilmių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Anglai nekeis Suez 
kanalo bendroves
LONDONAS, Anglija, liepos 

21 d. — Diplomatinių santykių 
nutraukimas tarp Anglijos ir 
Francuzijos neįneš pakaitų į 
Suez kanalo bendrovės gyveni
mą. Suez kanalą kontroliuoja 
tarptautinė akcininkų bendro
vė, kurios didžiausiu akcininku 
yra generolas Weygand. Ben
drovė turi 19 direktorių fran- 
euzų, dešimtį anglų, vieną ho- 
landą ir du egyptiečius. Anglu 
vyriausybė nesikiš į kanalo 
bendrovės reikalus. Vyriausy
bė turi tiktai karišką kontrolę, 
bet nelies ekonomiškos dalies.

K

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Atmintinos Ispanų kovos sukaktuves
Su didele širdgėla visi ispanai 

šiandien prisimena tris metus

ni jas liūdnai mini todėl, kai 
kovą pralaimėjo ir šiandien sė
di ispanų kalėjimuose, Franeu-

arba bastosi po svietą be prie
glaudos. O kiti nesidžiaugia lai
mėję, nes vienas turtingiausiu 
ir gražiausių pasaulio krašti 
tapo griuvėsiais paverstas, pra
rasta nepriklausomybė ir visa
me krašte siautėja badas. Ka
rą laimėjusieji generolai šian 
dien pamatė, jog jie yra tiktai 
Hitlerio įrankiai, o savam kraš
tui jie nesugeba nieko daug au 
duoti kaip vieną svarą duonos

1936 m. liepos devynioliktoji 
bus įrašyta į ispanų istoriją ir 
demokratijos bei darbininkų 
judėjimo istorikai turės ties ja 
apsistoti. Ji bus ilgai minima, 
nes tą dieną visa pažangi Ispa
nija ginklu rankose pasipr'e-

VVinkler 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, 
atvažiuokite

arba

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
ik! 8 vai. Sekmadieniais —• 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

šiuo naujai augančiai reakcijai. 
19 dienos rytą kovon išėjo ne 
tiktai socialistas Kabaliero ir 
anarkistas Durruti, ne tikta 
respublikonas Miacha ir demo
kratas Mangada, bet tūkstan
čiai socialistų ir sindikalistų vi
sose Ispanijos provincijose. Tik
tai komunistų šiose kovose ne
simatė, nes tuo metu Ispanijoj 
jų visai nebuvo. Jie • atsirado 
kartu su tarptautinėm briga
dom, o pradėjo stiprėti kai už 
ispanų pinigus rusai pradėjo 
transportuoti ginklus Ispanijon.

Ispanijos generolai senai ruo
šėsi kovai prieš respubliką ir 
demokratiją. Pirmosios tos ko
vos kibirkštys buvo pastebėjos 
liepos 17 dienos pavakare. La- 
rašėj, nedideliame ispanų Ma
roko miestelyj, girti karininkai 
vakare išvedė raitelių batalijo
ną, nujojo į darbininkų sindi
katą ir be jokio perspėjimo 
pradėjo į juos šaudyti. Sindika
te buvo virš šimtas darbininkų, 
kurie po darbo ten susirinko 
nario mokestį savo unijai su
mokėti ir darbo reikalais pasi
tarti. Užpulti darbininkai pra
dėjo bėgti kas kur galėjo, o fa
šistiški karininkai pradėjo juos 
gatvėse šaudyti, kaip medžiok
lėje kiškius.

Larašės įvykiai pakėlė ant 
kojų visą pažangiąją visuome
nę. Susirupnio visi darbininkų 
centrai ir visos socialistų orga
nizacijos.

dar baisesnės žinios. Panašus 
įvykiai pasikartojo ne tiktai 
Larašėje, bet visame ispanų 
Maroke. Be to, iš Kanarijos sa
lų atskridb generolas Franko ir 
pareiškė, jog jis sukilęs prieš

siems buvo aišku kas ruošiama 
ir visi ruošėsi atsispirti fašis
tams. Socialistai ir sindikalistai 
buvo pasiryžę užkirsti kelią fa
šizmui ir pradėjo rengtis žūt
būtinei kovai.

Pažymėtina, kad sprendžia
mą Ispanų respublikai valandą 
vienintelis žmogus, kuris neži
nojo kas daryti, buvo respubli
koniškas ministeris pirminin
kas Kasares Kiroga. Madride, 
parlamento koridoriuose, Kiro
ga buvo paklaustas ką jis ma
nąs daryti su sukilusiais gene
rolais ir kokių priemonių jis 
imsis sukilimui numalšinti. Ki
roga atsakė, kad nieko jis ne
darysiąs, bet eisiąs gulti. Vėliau 
jis aiškinosi gavęs iš generolų 
garbės žodį nesukilti, todėl ir 
ramiai nuėjęs miegoti. Kiroga 
buvo vienas tų respublikonų, 
kuris dar pasitikėjo fašist'ško 
karininko garbės žodžiu. vfai ne 
dyvas, nes 1936 metais dauge
lis demokratiškų valstybių at
stovų dar tebetikėjo Hitlerio ir 
Mussolini pareiškimais.

Bet šiais pareiškimais nebe
tikėjo nei Prieto, nei Federika 
Montseny, jais nebetikėjo joks

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------te

Naujienų Spulka
Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS:

Universal Savings 
and 

Loan Association

V/s
■ v.-.v

TIT'-Ti r A7VT \ o * 1 . N Ar.HENV-ACME Telenhom
BERLYNAS. — Adolfas Hitleris, Vokietijos diktatorius, sako ‘ kalbą, kurioj.

davė Anglijai “paskutinę progą” “taikytis” arba “žūti”. Anglai jo “taiką” griež
tai atmetė.

socialistas Ispanijoj. Nebetikė
jo ir neaps riko. Liepos devy
nioliktą dieną sukilo beveik v.- 
sos karo įgulos esančios didės -

šistiški generolai manė, kad jie 
respubliką panaikinsią papras 
tu kariškų jėgų pademonstravi
mu, bet smarkiai apsiriko. Bar- 
celonoj, Madride, Valencijoj, 
Bilbao ir kituose didesniuose 
centruose sutiko tokį didelį pa
sipriešinimą, jog netrukus turė
jo pasiduoti. Į dvi dienas Bar- 
celonoj buvo įveikta 18 fašist.š- 
kų pulkų ir kariuomenės vadas 
generolas Godcd buvo suimtas. 
Madride darbininkai turėjo nu
ginkluoti 10 kariuomenės pulkų 
ir antra tiek organizuotų fašis
tų, privažiavusių iš aplinkinių 
provincijų. Ten buvo suimtas 
vyriausias sukilimo vadas gene
rolas Jordaną.

Irpanijos darbininkija ir pa
žangioji visuomenė parodė tokį

są, kad jais tiktai stebėtis ten
ka. Ispanai nugalėjo savo kraš
to fašistines jėgas, bet tada pa- 
šthriesiemš pagalbon atėjo tarp
tautinės reakcijos jėgos, prieš 
kurias tris metus gynėsi, bet 
nepajėgė atsispirti.

Kai tiktai ispanų generolai 
pamatė, jog sukilimas pralai
mėtas, kreipėsi pas Hitlerį ir 
Mussolini ir gavo iš jų reikalin
gą paramą. Reakcingiausias An
glijos konservatorius Čėmber- 
lainas, kuris tuo metu buvo An
glijos ministeriu pirmininku,

sukilusius generolus, o ne

sim-
bet

Franeuzi jos demokrati j a 
patizavo respublikonams, 
nenorėdama priešintis anglų už
sienio politikai, padarė kom
promisą ir pasiūlė neutralų Ne
sikišimo komitetą, šis nesikiši
mas buvo vien fašistams nau
dingas, nes Hitleris su Mussoli
ni be persto jimo padedinėjo su
kilusiems generolams, tuo tar
pu demokratiškos valdžios atsi
sakė padėti respublikonams.

Francuzų demokratija labai 
brangiai už šį savo nevykusį 
nutarimą užmokėjo. Anglijai 
gali kainuoti dar brangiau Čem- 
berlaino veiksmai. Čemberlaino 
palaikomas ir Hitlerio šokina 
mas Franko šiandien labai jau 
Anglijai nemaloniu balsu pra
bilo.

Jeigu Lutų parduota reikalin
gas ginklų kiekis Ispanijos de
mokratams, ilgiems metams vi
sas Europos fašizmas butų pa
laidotas Ispanijos farpka’nčse. 
šiandien nei Hitleris, nei Mus- 
solini nebūtų drįsęs sukelti tas 
skerdynes, kurios verda Euro
poj. ' ;

šiandien daugelis neutraliai 
stovėjusių Ispanijos karo metu 
prisipažįsta klydę.

ĮVAIRENYBESGYVATES TAUTUTIKĖJIME
Nė vienas gyvis nėra apsup

tas tokia mistika, kaip gyvatė. 
Ji buvo esmė viso, kas paslap-

liūgas atsiradimas, vikrumas, 
paslaptingas šliaužimas ir į- 
gėlimo pavojingumas pripildė 
žmones baimės ir pasibaisėji
mo. Buvo tikima, kad net jos 
paveikslas gali atnešti pavojų. 
Neabejotina, kad gyvatės gar
binimas buvo pirmine religija. 
Jos pėdsakai dar tebėra, paste
bimi daugelyje tikėjimų. Kada 
gyvatė buvo?ovipradčta laikyti 
pikto simboliu (ženklu) neži
noma.

Gyvate buvo garbingiausias 
požeminio pasaulio gyvis. Ji 
buvo tarpininkas tarp viršuti
niojo gyvųjų pasaulio ir žemės 
gelmių, mirusiųjų karalijos. 
Mes randame ją išpaišyta ka
pų akmenyse,( senovės Vidur
žemio- juros valstybėse, ypač 
Egipte. Sus irų tigiusi ji buvo 
amžinybės ženklas kapų du
ryse. Stebėjimai, kaip ji keičia 
-sav kailį, kaip ji nusimauna 
savo apdarą, kad vėl nauja ir 
žavinga pasirodytų dienos švie
soje, šukele žmonėse mintį 
apie prisikelinią ir amžiną gy
venimą. Tuo budu gyvatė ta
po nemirtingumo įsikūnijimas.

Tačiau kartu senovės egip
tiečiai jos bijojo ir nekentė,

ties ir' žaizdų, o gyvates oda 
labai greit gydo votis ir žaiz
das. Gyvačių galvos jau seno
vės Romoj buvo laikomos ypa
tingai laimę nešančiais amule
tais. Gyvačių atvaizdai ant na
mų sienų apsaugodavo tų na
mų gyventojus nuo maro ir ki
tų limpamų ligų.

Tuo būdu matome, kad gy
vatė žmonių tikėjime ir gyve
nime vaidjno paslaptingą, dve
jopą vaidmenį. .Ji buvo šiur
pus demonas, bet kartu ir ap- 
saugojantis, laimę teikiantis 
padaras, ženklas kito gyveni
mo, kuriu žmogus, nusikratęs 
visko žemiško, įžengs.

nų Akropolio muziejuje yra 
skulptūra, vaizduojanti gyva 
tės pavidale Trijų dievų vie
nybę. Gyvatė taip pat buvo 
šventas gyvulys sveikatos die
vo Eskulapo. Dar ir šiandien 
gyvate yra gydomo meno ir 
medicinos ženklas. Priežastis 
galėjo būti ta: dėl savo ilgo 
amžiaus gyvatė buvo laikoma 
sveikatos ir ilgo amžiaus įkūni
jimas.

Tolismanų tikėjime ir liau
dies padavimuose gyvatė vai-: 
dina labai didelį vaidmenį.J 
Gyvatės pavidalo žiedas šutei-, 
kia jo nešiotojui sveikatą ir il
gą amžių, žiedas, turintis dvi

OI

Your Kidnoys Heed U ES ITO TO F1USH OUT Fa E. L. Ir 9,000,000 tubes 
and free the aystem of poiaonoua acids 
and vastea. They need help to funetion 
properly in case of any Inorganic trouble. 
VVhen bothercd thia way tako KIDANS and 

Help Your Kidneys
Let You Sleep

Help your Kidneys also so thnt Backache, 
Leg Palns, Lesa of Energy, Hcadaches, 
Dizzlness, Getting Up Nightu are quickly 
rdleyed. Take KIDANg now, if you think 

Your Kidneys Are 
Worth $1.00 « 
If you havo functlonal kidney weakneB8, 
you don't have to auffer, \vhen in many 
cases a stimulant diuretic likę KIDANS 
vrill relleve you of mlsery by fluahing out 
acids, poisona, v.’a s te matter. Remember, 

CDEE1 TR,AL F0R Y0UR rKCE KIDNEYS
If you are troubled Tvith Leg Pains, Back- 
echea, Getting Up Nighla, Lobs of Energy, 
Headaches, Dizzineas, due to functlonal 
kidney 'tveakneaa, just buy two boxes 
KIDANS. Only $1.00. Ūse one box. If 
not relleved, return unopened box and 
G«t Your Money Back. KIDANS 1b sold by

Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

-------------------------- y----------------
Remkite tuos, kurie 

garsinasi
•NAUJIENOSE”

RRIDGEPORT roofing and 
SHEET M ETA L (N).

5216 S. Halsted s t. VU tory 4965
Stogus, rinas. stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bei ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 530fi

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTOBS

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ
Vynai-Likieriai-Gčrimal 

į visas miestu dalis.

5031 W. Roosevelf Rd.
CICERO, ILL.

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsilus c n
Išima Už .............. *IO.uU
prabųvimas ern nn
RAUDONGYSLIU $ O K fl n 
Išėmimas ir Ligon. ’CU.UU 
REUMATIZMAS Si O
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C*f A A
ir vaistai .................. *1.UU
DOUGLAS PAKE HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

® FOTOGRAFAS

čių galvas, sutaiko susipykusius 
draugus. Gyvatės pavidalo apy
ranke saugo kareivį nuo mir-

Spausdinam
/

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Duodam Paskolas ant

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

pataisymai ir statymui nau.ų namų

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus ****

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

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

RYTINĖ RADIO
VALANDA

— iš stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus. .

MSfto .paukanTq/7 2202 West 
ilįrEDERALSAVINGS CermakRd.

IflhAND LOAN ASSOCIATION tt t
y Of CHICAGO CHICAGO, ILL-

Garsinkitčs “N-nosesį Tyfoną, dievo Ozyrio žudi
ką. Priešingai Horuį. kuris bu
vo dienos dievas, Tyfonas bu
vo nusileidžiančios saulės die
vas. Egipte dar iki šių dienų iš
silaikė įsitikinimas, susijęs su 
senovės tikėjimu, kad gyvate 
niekada nemiršta prieš saulės1 
nusileidimą.

Kaip pikto atstovą, mes ma
tome gyvatę (žaltį) apsakyme 
apie Ievos sugundymą rojuje. 
Tokią pat sceną vaizduoja ir 
babilioniečiu molinės lenteles 
iš antrojo tūkstančio metų 
prieš Kristų. Šventajame Rašte 
velnias stačiai “didele gyvate” 
vadinamas. Germanų padavi
muose mes sutinkame “Mid- 
gard” gyvatę, milžiną kuris ga
li apjuosti savo kimu visą že
mę, o pasmerktieji kenčia gy
vačių knibždinčiuose vandeny
se. Tačiau pagarbinus gyvatę 
auka ir maldoms, ji suteikia 
dievišką apsaugą nuo priešų. 
Todėl ji, puošė faraonų karūną, 
maldyklas ir šventąsias skry
nias. Graikai atėmė iš gyvatės 
jos demonišką pobūdį ir pada
rė ją dievų bei herojų palydo
ve. Jos paveikslas puošė alto
rius ir šventyklų frontonus 
kaip būtina dievybių reikmenė. 
Apačioje garsiosios Fidijaus 
statulos, vaizduojančios Atėnų 
globėją dievę Atepą — Parte- 
ną, kyšo ir gyvatės galva. Atė

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

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

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

BOOK 0F PATTERNS^_ , v™ ? - • ■ 3

Vardas
MOKA 3Mi% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės Adresas

1739 SOUTH HALSTED STREET Miestas

Valstija

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

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

■ra naudingos.

NAUJIENOS
1739 South Halsted 

CHICAGO, ILLINOIS 
T«Z. Canal 8590
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Iš Politikos Lauko
Bridgeporto Lietuviai Demokratai Veikia 

Savo Apylinkės Reikalais
Reikalauja Sutvarkyti Trafiką Lituanica Gatvėj

Liepos 11, įvyko U-to War- wardo aldermano H. B. Con- 
do lietuvių demokratų organi- nelly, kad jis padėtų išreika- 
zacijos mėnesinis susirinkimas, lauti iš miesto tokio trafiko su- 
Lictuvių Auditorijoj.

Susirinkimą atidarė pirm.
V. M. Stulpinas ir paprašė raš-

protokolą iš praeito -susirinki
mo. Protokolas buvo priimtas 
vienbalsiai.

tvarkymo Lituanica gatvėj.
Daugiau Gatvekarių Halsted 

Gatvėj
Kitas nemažesnės svarbos 

sumanymas buvo iškeltas vie
no nario, o tai, kad Chicagos 
gatvekarių kompanija 
pintu paleisti daugiau 
karių Halsted gatve, 
kaip yra, tai iš ryto ir
darbininkams važiuojant į dar
bą ir iš darbo reikia stovėti po 
valandą ir po ilgiau negaunant 
atsisėsti gatvekariuose. O jul$, 
Chicagos Surfacc Lines Co., iš 
to daro milionus pelno per 
metus. Savo . įvairiems valdi-

street- 
Dabar 
vakare

C

N A njTFNU-ACMF Telcnhnt
TOLO GROUNDS, N. Y. — Lew Jenkins ant grindų 

prieš pat sustabdymą jo kumštynių su Henry Armstrong, 
šeštame rounoe. Teisėjas Arthur Donovan sustabdė ko
vą ir paskelbė Armstrong laimėtoju.

:iį;'$ 'J

Vespenderaitė ir
Mathews Sukurs t į SPORTAS |
TU o m’n Č! z\i m o iilIBBUUUMUUUHOUBUi =Naują šeimą

Apsvarsčius bėgančius orga
nizacijos reikalus, prieita prie 
reikalų, kurie liečia visą mu
sų seną Bridgeportą. Buvo iš
keltas sumanymas kreiptis į 
Chicagos miesto trafiko tvar
kytoją, kad šis sustabdytų per- 
greitą važiavimą automobilių 
ir trokų musų svarbiausia gat
ve, Lituanica Avenuc. Kaip ži
noma, Lituanica Avenuc eina ninkams moka algoms po ke- 
nuo 31 gatvės iki 39-tos, ir tuo lėtą desėlkų tūkstančių, išmo- 
nors ir neilgu tarpu, automo- ka didelius dividendus bond- 
biliai lekia taip greitai, kad holderiams, tačiau verčia gat- 
jau buvo užmušta ir sužeista vekarių
keletas žmonių prie Lituanica prisigrūdusiose 
Avenuc kryžkelių. Susirinki
mas išreiškė pageidavimą, kad 
butų miesto valdžios prikaltos 
lentos prie stulpų, kad ne
galima greičiau važiuoti kaip 
20 mylių per valandą. Tam rei
kalui ištirti ir išreikalauti iš 
miesto valdžios tokio patvarky
mo išrinkta komisija iš trijų 
žymių lietuvių politikierių, bū
tent: Antanas Gudaitis, Victor, 
Balanda ir Bruno Jakaitis. Jų 
pareiga bus kreiptis prie savo *.

s ta tiems.

MADOS

vartotojus važiuoti
gatvekariuose Diena Iš Dienos d&alrio=

Kiek yra žinoma, Ncvv Yorko 
gatvekariai ir Subways veža 
už penkis centus į kokią tik 
nori miesto dalį. Ir ten nereikia 
stovėti stačiam žmogui po va
landą ir po daugiau. O mu-

baisi, kad jau ilgiau nebegali
ma pakęsti, p A C

Suprantama, jei žmones nie
ko nesakys, tai pati kompani
ja nepasiūlys daugiau gatve
karių. Jai yra geriau ir pigiau 
apseiti su mažiau gatvekarių, 
nes tokiu budu jai lieka dau
giau pelno.

Todėl, tam reikalui irgi bu
vo išrinkta komisija patyrinė- 

gatvekarių

>• iz

komisiją išrinkti sekanti asrųe- 
nys: Antanas Gudaitis, Bitino 
Jakaitis ir V. M. Stulpinas.

Šiltas Vanduo ir Muilas

Galop buvo priduotas vieno 
organizacijos nario nusiskun
dimas, kad Mark White 
Sųuare parke vasarai nebeduo
da nei šilto vandens nei mui
lo einantiems į pirtis. O reikia 
žinoti, kad šiuo laiku daug 
žmonelių yra ant WPA ir 
daug ima pašalpą, ir neturi

Chicagiečiai Atostogau
ja Ingalls, Michigane 
pp. Aleksiejunų Ūkyje

Brightonparkiečiai Pranas ir 
Ona Karobliai, garfieldparkie- 
čiai Juozas ir Petrusė Gara- 
dauskai sekmadienį, liepos 21 
d., išvyko į buvusių chica.gie- 
čių Aleksiunų farmą, kur ma
no turėti geras atostogas. Taip 
pat rengės važiuoti pp. Norke- 
vičiai, Vertelgai, Guokai ir Ko 
liuoeiai. Visi iš naujieniečię 
Garadau.skų apylinkes.

žadėjo atsilankyti ir
kur dabar atostogauja Scott- 
villėj, Medalinskai, Freimanai, 
ciceriečia5 Paugai ir dar kele
tas šeimynų. Kadangi Aleksie
junų ūkis didelis ir apsuptas 
puikiais ežerėliais ir m škais, 
taip pat turi daug patogumų ir 
vietos, tai galima numanyti 
kad šitas didelis būrys žmonių 
ch’cagiečių turės tikrai gerus 
laikus.

ten

Kaip 
vardu- 
Karob- 
a t si ras

Vestuves įvyko sekmadienį.

Du žymus Chicagos jauni 
lietuviai, Elena Vespendraitė, 
“Birutės” choro solistė ir Ray 
Bruno Mathews-Matijoša i t i s/ 
rašytojas ir laikraštininkas, 
pereitą sekmadienį sukurė 
naują šeimą, tuo apvainikuo
dami gražų kelių nfbtij roman
są.

Jungtuvių ceremonijos įvy
ko vėlai po pietų Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčioje, 
toj pačioj, kur jaunoji nuo
taka ir jaunasis buvo pakrik
štyti.

Ceremonijos buvo iškilmin
gos, dalyvaujant keturiojns po
roms pabrolių ir pamergių.! 
Kadangi jaunavedžiai yra ži-! 
nomi už savo ■
veiklą, tai jų -vestuvinėj svitoj Jaunavedžiai 
dalyvavo tokie žymus jaunuo
liai kaip1 inž. A. Rulis, LUC 
klubo veikėjas, Jonas Carobus, 
“Jaunimo” vice-redaktorius, 
Bronius Bruknis, žinomas ra
dio komedijai! tas, Jonas Rukš- 
tala, “Pirmyn” choro ir radio 
solistas, Ann Skrickiutė, auk
štesnės mokyklos mokytoja, 
Joan Pociūtė, grožio kultūros 
ekspertė, Gene Vespendraitė, 
jaunosios sesutė.

Metz Laimėjo 
Golfo Turnyrą

Golfistas Diek Metz iš 
Parko laimėjo sekmadienį Tam 
O’Shanter laukuose pasibaigu
sį “Chicago Open” golfo tur
nyrą. Jis kartu laimėjo ir 
$5,000 premiją, kurią turnyro 
rengėjai laimėtojui skyrė. Pra
džioj atrodė, kad laimės John- 
ny Revolta iš Evanstono, bet į 
turnyro finalus laimė persime
tė Metz’o pusėn. Jis sulošė 72 
skylutes į 278 kirčius. Revolta 
(ruėjo vienu kirčiu daugiau.

Oak

“Argentinos
Lietuvių Balsas

narys, Juozas Poška, “Jauni- 
___  mo” redaktorius, ponia Ves- 
visuomeninę Į penderienė, nuotakos mot na. 

išvyko 
trumpai medaus kelionei, po 
kurios apsigyvens Cicero j.

—Rep.

Harvey Lietuviai 
Rengiasi Piknikui

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

C6

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Dainuos Granadierių 
Trio, Smagi Muzika, 
Įdomybes

Kad ir vasara, bet Peoples 
radio programai pastoviai link
smina jų mėgėjus ir klausyto
jus. Štai ir šios dienos progra
mų išpildyme dalyvaus harmo
ningas Granadierių trio. Kaip 
jie, taip ’r visi kiti rengiasi pa
dainuoti labai gražių dainelių. 
Prie to, bus smagios muzikes 
ir kliokiu įvairenybių. Rado 
klausytojams bus naudinga iš
girsti apie Peoples Furniture 
Gompany Krautuvės didį ir ne
paprastą stako 'sumažinimo iš- 
pardav mą, kuriame paisulo di
delius pinigų sutaupymus ant 
tinkamiausių namams reikme
nų. Patartina Užsisakyti 
radio ant stotieš WGES 
dien 7 valandą vakare ir 
klausyti. —Rep. xxx

Kalėjimas už
Senatvės Pensiją

savo 
šian- 
pasi-

du 
už- 
iš-

HARVEY — Vietos Lietuvių 
Kultūros Draugija rengia pik
niką liepos 28 d., 
Stodd’s darže, prie 
ir Kedzie Avenuc.

Gerbiami nariai ir

Tommy 
1541h str.

nares ne-

AR ŽINOTE K A 
RAŠO

nes linksmai praleisite dieną 
tyrame ore ir geriau susipažin- 

draugijos veikėjais ir

“KELEIVIS?”
jungtuvių apeigas, gražiai solo 
pagiedojo Genovaitė šidiškiu- 
tė-Giedraitienė.

Vestuvinė puota įvyko Sy- 
rena klube, Town of Lake,'site su
kur dalyvavo apie šimtas ar- kitais nariais, 
timųjų giminių ir draugų. Pie-1 Žinoma, netruks visokių gar
iu melu pasakyta eilė sveiki- džių ir šaltų gėrimų, užkan-

jų buvo visi svitos nariai, jau- pasišokti, nes yra platforma ir 
noji porelė, Antanas Vaivada, bus gera orkestrą.
“Naujienų” rcda’kcinio štabo Kviečia Rengimo Komisija

savo parapi- 
j j j rankas

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti ?

Net kunigai 
■studijuoja, nors 
įonhrs draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

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

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks;

“KELEIVIS”
253 Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

Reaches decay-ridden “Blind Spots” 
that ordinary pastos, powders . . .

even water .. . may not enter
It’s herol The mosi delightfullv diffcrent 
tooth pašte you ever hoard of. when saliva 
and biush touch the NEW formula Llsterino 
Tooth Pašte, supercharged with Luster- 
Foain detergent, it iustantly springs intn 
an amazing "bubblo bath” tliat makos vour 
rnouth t ingio wlth life. So rtne it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
Ufrices may never even havereachod. Cleans 
and polishes aroas where some cxperts savr up to 98% of decay starts. 1

Get the big 25^ tube, or better štili the 
double-size 40^ tube containing more than 

ppund of tooth pašte. At anv drug coun- 
ter. Lambert Phannacal Co., Si. Louis Mo

THE formula

LISTERINE TOOTH PAŠTE

LUSTER-TOAM GI ves 
TEETH THE MOSI 

MARVELOUS LUSTE R 
AND SPARKLE.25 metų chicagietė gavo 

mėnesius kalėjimo ir turėjo 
simokėti $500 pabaudos už 
gavimą $575 iš senelių pensi
jų fondo apgavingu budu. Ji 

savo ‘‘motulei”, 
kad motutės j’

Savo vonių gi namuose netu
ri, todėl visai nesuprantama, 
<odel miestas sustojo teikti 
šilto vandens ir muilo tokiose 
viešose pirtyse, kur per metus 
gerą patarnavimą vis teikdavo. 
Šį reikalą apsvarščius nutarta 
parašyti laišką South Park 
Komisionierių pagelbininkui p. 
Al. G. Kumskiui. Jis, nėra abe
jonės, būdamas parkų valdy
bos atsakomingoj vietoj, turė
tų nors tiek gero lietuviams 
padaryti, kad išreikalauti šil
tą vandenį ir muilą teikti tuo
se parkuose, kurie yra dau
giausiai lietuvių darbininkų 
žmonių apgyventos apylinkės. 
Kas iš to išeis, pamatysime vė
liau. Tai tiek šiuo tarpu iš mu
sų politiško veikimo.

—Reporteris

Tegyvuoja Onutės!
Prie to, su jais bus geras dai

nų žinovas p. Karoblis, 
žinia, liepos 26 d. Onų 
vės. Brightonparkietė 
lienė yra Ona. Juk ten
ir daugiau meilių Onučių. Tai 
bus didehs sujudimas, kada 
Ona.s pradės į padanges kelti 
ir už jų sveikatą stilCine; 
skambinti. Ir aš sakau, 
vuoja Onutės! —R. š.

tegy-

ėmė pinigus
bet pasirodė,
visai neturi.

Nubaustoji
11a, 212 W. 24th Street.

yra Rulh Serite-

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus vis u o s e 
Amerikos miestuose ir kituose pašau- 

. lio kraštuose.
paduoda valiausias pasaulines žinias.

Išsiėmė Leidimus
Vėlyboms

(Chicago j)
Peter Krolbassa, 24,

na Oleksa, 20
Walter Petrauskas,

Gertrude Lukasiewicz,
John Tamasunas, 51,

Ja Balchunas, 50
Mathew Malczynski,

Lenore Lisauskas, 18
Ashley Gregg, 26, su Rose

Matvuski, 27
John Kaupas, 52, su Antoi-1 Grigas.

nette Benešiunas, 54
James Leonard, 36, su 

wig Peleckis, 26
Clarene Spalir, 20, su

Matus, 25
Peter Valonis, 26, su

Lulek, 24
Milton Steinman, 33, su Mag-

dalen Cinkavftch, 24

Reikalauja
Perskirų

I Kazimera Grigas nuo August

Hed- IMNAUJIENOS

Maysu Albi-
4480

Betty

24, su

CHICAGO, ILLINOIS

1ACK SWIFT—The Steel Crumples

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

No. 4480 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

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

Čia {deda 15 centą ir praiau

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros ___________  per krutinę

27, su
24
su Tek-

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 4739 
So. Halsted SU Chicago, III.

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 
kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

NAUJIENOS”

Bu Cliff Farrell and Hal Colson

| ITH ALŲ 
re of iT5 
EW ABOARD 
E AURORA 
TS SLOWLY 
IT5 TRIAL 
FLIGHT. 
□UNT DON, 
ISGUISED 

A3 A 
uABORER, 
VATCHES 
4 5ECRET 
TICI PATI O N 
1 DISA5TER

KRAFT french 
dressing

BUT A5 THE GTRAlN COME5, G^REAT METAI 
AND R,BS AMIDSHIP'B BEGjIN 

TO 5NAP LIKĘ STRAWS. ONE BY ONE 
THE CRYSTALUZED.SUPPORTSį GI VE WAYt

j f rinnft

Garsinkitės “N-nose



Antradienis, liepos 23, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI. 7

KUR LAIVAI SKĘSTA KUBILUOSE, BET Adelės Andersou-
Mandeliutes Mirties
Sukakties Minėjimas

Netikit? Paskaitykit!
T rys iš senesniųjų narių Bi

rutės choro susitarė pamatyti 
musų Ameriką, ir patraukė iki

Tai buvo jų planas praleis
ti atostogas. Atostogininkai bu
vo pp. Adomas Maskoliūnas, 
Mrs. Marta Puišis ir Mr. Jos. 
Puišis. Visi trys susėdo į mo
dernišką pp. Puišių 1940 metų 
Oldsmobile ir pasileido ilgon 
kelionėn.

Kaip ir visi kiti žmones, taip 
ir musų birutiečiai manė, kad 
jie išvyksta atostogoms pasil
sėti, betgi jiems teko daugiaus 
pavargti, negu pasilsėti. Bet 
gana tankiai yra atsitikimų, 
kada ir vargas smagumą pada
ro.

5,700 Mylios Kelio
Mašina gera. Keleiviai visi 

sveiki Bubu nereikia, nes vyk
sta į šiltą kraštą. Todėl ir pri
sirengimas nebuvo didelis. Bet 
visiškai nepagalvota, kad rei
kės keliauti apie su virš 5,700 
mylių iki atgal namus teks pa
matyti. Bet, tiek to, kas nebu
vo paimta iš namų, tas buvo 
nupirkta kelyje. Neteko kęsti 
nei bado nei troškulio ir netru
ko gasolino mašinai.

padidinami su fotografijos 
mandrumais taip, kad viskas 
atrodo tikro didumo, kaip mes 
pripratę matyti gyvenime.

“Mums tai buvo nepamiršti
nas įspūdis. Tas parodo, kad 
Hollywood artistai moka ga
biai ir skoningai viską pada
ryti iš miiiiaturos.

“Los Angeles gamta labai 
graži, miestas taipgi gražus, 
betgi gatvės yra labai klaidi
nančios norint surasti pažįsta
mą.

Mes pasisvečiavome porą 
dienų mieste, pasimatėm su 
p. J. Bagdonu ir p. Adele Nau- 
siediene iš Chicagos, ir vėliaus 
patraukėme atgal į namus.

“Pakeliui teko sustoti ir pa
matyti San Francisco Pasau
lio Parodą. Didžiausias įspūdis 
buvo pamatyti tą storiausj 
dį visame pasauly, kuris 
apie 53 pėdas storumo, 
liaus mes sustojome ii’
Lake City, Utah, ir truputį pa- 
simaudėme druskos maudyk
lėse. Ežeras yra labai ypatin
gas tuomi, kad žmogus jame 
negali paskęsti. Nelabai kas 
norės tikėti, kad žmogus van
denyj negali paskęsti, betgi yra 
tikra tiesa. Tame druskos eže
re niekas nėra paskendęs.

mc- 
turi

Salt

Rusams Užėmus 
Lietuvą Reikia Ir 
Čia Planus Keisti

■ ■ .. — . -■. -------- X—

IŠ SLA 63-čtos Kuopos 
Susirinkimo

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

f

Musų birutiečiai apleido 
Chicago liepos 4-tą d., apie 5 
vai. ryto ir pirpias sustojimas 
buvo Tulsa, Okla. Tą pirmą 
dieną padarė 765 mylės. Sako, 
“Mums yra nelabai aišku ar 
tai butą geros mašinos ar la
bai gero draiverio. Tokiu tem
pu važiuojant labai greitai 
mes pasiekėme ir pati Holly- 
woodą. Tenai mums teko pa
matyti ir susipažinti—kaip tas 
‘mūvės’ jie lenais padaro ir 
dabar neturim jokio noro eiti 
jų pamatyti. <
' Hoohjivoode

“Apleidus Salt Lake City 
mes dar nakvojome kelctoj 
vietų, nes turėjome padaryti 
apie 1500 mylių iki namų. Kaip 
ir kiti sako, taip ir mes sa
kome, kad niekur taip nėra 
gerai, kaip namie, todėl mes 
ir pargrįžome. Kiek pasilsėjo
me—tai musų dalykas. Jus iš
važiuokit ir pamatysit kiek 
yra lengva pasilsėti, kada už
simanai lengvai praleisti pora 
savaičių atostogoms.

Būtinai Pamatykit G ratui 
Canyon

A. a. Adelės Anderson, tėvų 
Maudei’ ių dukters, liepos 23 d. 
minima vienų metų mirties sur 
kakt s. Buvo palaidota Tautiš
kose kapinėse.

Ji gimė sausio 5, 1914 m. 
Kewanee, III., o vėliau su savo 
mylima mainyte Johanna ir 
bręliais Stanislovu ir Aleksan
dru gyveno Chicagoj e, ir čia 
būdama- sėkmingai baigė pra
džios ir aukštosios mokyklos 
komercijos mokslus. Ji buvo 
darbšti ir sąmoninga lietu vair 
te, priklausė prie “Ateities žie
do” jaunuolių draugijėles ir 
širdingai bendradarbiavo visuor 
se visuomenės darbuose. Ji bu
vo jauna, vos tik pradėjusi gy
venti, bet neširdinga mirtis ją 
iš. musų akivaizdo pašalino.

Jos mamytė Johanna dar ir 
dabar negali pamiršti savo my
limos dukrelės. Ji ilgiasi ir bu
di. Liūdi jos vyras Everett, 
liūdi broliai Stanislovas ir 
Aleksandras, liūdi jos gentys, 
draugai ir pažįstami — v.si jos 
liūdi ir gailisi.

Jos mamytė Johanna Mandel- 
Karšiokaitė paeina iš Lietuvos, 
Skaudvillės kaimo, — Kurtu- 
vienų. Dabar jos gyvenimo ad
resas yra 1553 North Hoyne 
Avė., Chicago, 111. Ji yra širdin
ga ir gerai nusiteikusi šeimi
ninkė. Lankiu jai gausos, sėk
mingumo rtir ramybes.'*—-O. D.

BCRNSIDE. — SLA 63-čios 
kuopos susirinkimas įvyko lie
pos 11 d Nors tai buvo ne re- 
guliarė susirinkimo diena, bet 
narių atsilankė gana daug. 
Tas parodo, kad nariai domi
si organizacijos reikalais. Tur
būt visi norėjo išgirsti Seimo 
delegatų raportą.

Perbėgus kp. reikalus, eita 
prie komisijų raportų. Iš ligo
nių lankytojų; raportų pasiro
dė, kad dabar •palieka tik vie
na ligonė, kuri randasi ukyj. 
Buvusi ligonė, A. Jasienč, po 
labai sunkios, Jigos jau atsi- 
maldavo, reįšJUa pamažėliui 
sveiksta.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Kiltis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 

" 4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ii 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

■Diena Bloga, Bet Pelno Buvo

Toliau A. Laurutėnas išdavė 
raportą iš įvykusio pikniko 23 
birželio. Tai buvo prieš-Seimi- 
nis piknikas, kuriame matėsi 
svečių net iš Penu, valsttijos. 
Tai buvo, ponų Rėklaičių šei
ma. Mat, p. Rėklaitis buvo at
vykęs į Seimą kaipo delegatas, 
todėl prie progos aplankė ir 
musų pikniką. Rėklaitis yra 
giminaitis 63-čios kp. seno dar
buotojo, F- Skrcbutėno.

Nors diena buvo lietinga, 
bet piknikas pavyko neblo
giausiai, nes įš raporto pasi
rodė, kad kuopai lieka $20.00 
pelno,.. Ačiū 63-čios kuopos pa
triotams, kad jie nepaisydami 
nei nepatogaus oro, vis 
eina į kuopos parengimus.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA T940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė. 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzk 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W 
Beach Avė., tel. Belmont 5923 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas 
3636 W. North Avė., tel. Spauld 
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė 
Susirinkimai įvyksta kas nauj( 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3801 
West Armitage Avė.

tik

Seimo Raportas.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS II 
KULTŪROS KLUBO VALDYB/ 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo 

nas Jankus, 1118 E. 65th St. 
V ice-pirm.— V iktoras Kazimerai 
tis, 4030 Sp. Campbell Ave.;Nut 
rast.—B. Vaitekūnas, 5211 Soutl 
Kildare Avė.; Finansų rast. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 Soutl 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.-
M. Laučienė, 1118 E. 65th St. 
Kasierius —Steponas Kaniušas 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. -
N. Mickevičiene, 6925 S. Artesiai 
Avė.; Kasos globėjai; M. Dantie 
nė, 4535 S. California Avė., i 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th Pi 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi 
rinkimai įvyksta kas antrą sek 
madienį kiekvieną menes, 1:3 
vai. popiet, Hollywood salėj, 241 
W. 43rd St.

eitu padaryti iš mažų šakalių, 
traukinys turi tik iš popicros

čiausi bokštai yra tik apie pen
kių pėdų augščio, didžiausios 
kanuolės yra pirktos iš dešini t- 
štorio ir tie visi pabūklai yra

JONAS PAULAUSKIS

“Jeigu kurie važiuosite, tai 
būtinai nepraleiskit nesustoję 
prie Grand Canyon, Arizona. 
Tas valdžios užlaikomas gam
tos padarinys yra tikrai įspū
dingas. Mes pargrįžome trupu
tį pamatę Amerikos ir visišr 
kai nesigailime savo išlaidų 
ir kelionės. Kitą kartą vėl gaiir

musų ( naujos Tėvynės įdomy

mios. —VBA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 21 d., 5:30 vai. ryto, 
1940 m., .sulaukęs 46 metų 
amž., gimęs Lietuvoje, Kauno 
mieste.

dideliame nubudime 
draugus ir pažįsta-

Pavogė “Naujienų” 
Distrikto Policisto 
Automobili

McCar- 
apimaIby, kurio teritorija 

“Naujienų” apylinkė: 
kvartalus, atvažiuodavo į darbą 
automobiliu. Bet dabar ir git- 
vckarlo turi užtekti, nesaugo
damas kilų turtą, McCarthy ne
išsaugojo savo. Porą dienų at
gal nežinomi vagys jo automo
bilį pavogė.

Galiau buvo išduotas rapor
tas Seimo delegatų. Jis buvo 
labai rūpestingai prirengtas; 
skaitė G. Kučinskienė. Laike

• iO’ •skaitymo nariuose buvo tokia 
tyla, kad rodęs, j^i kas ir ada
tą butų metęs, tai butų buvę 
girdėti. Nariai atydžiai klau
sėsi, norėdanŲ sužinoti, ką 
Seimas nuveikė*, ir kokių pa
gerinimų įvedė iį musų organi
zaciją. Po kelių paklausimų 
raportas likosi priimtas vien
balsiai.
Rengia Rudeninį Parengimą.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠA: 
KLUBO VALDYBA 1940 A 
TAMS: Frank Jakavičia—Pirmir 

kas, 2857 So. Emerald Avė.; 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 4 
Piace; Helen Chapas—Prot. r< 
44U3 So. Albany Avė.; F. A. 
bas—Fin. rast., 4301 Archer A

■‘'J. SkebėrdVl’b—Kontr. rast., 3 
W. 64tn Pi.; N. Viršilienė — 
do glob., 3435 So. Wallace 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 
California Avė.; Dr. M. Strik 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland A

: Paliko 
gimines, 
mus.

Kūnas 
į Phillips 
| Avįe. Laidotuvės įvyks trečiad. 

liepos 24 d.. 8 vai. ryto iš kop.
Į į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
į kurioje atsibus gedulingos pa

maldos už velionio sielą, o iš 
j ten bus nulydėtas į šv. Kazi

miero kapines.
Visi a. a. Jono Paulauskio 

giminės, draugai ir pažįstami 
į esat nuoširdžiai kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
■ jam .paskutinį patarnavimą ir 

atsisveikinimą. Nuliūdę lieką:
Giminės, Draugai ir Pažįstami

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

pašarvotas A. M. 
kopi., 3307 Lituanica

1 rttfriu i Adančiam Gėles
10 v b k x Tei<*ramu 11 LU V LlBlIOVisas Pasaulio 

' Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

FELICIJONĄ 
ZAROMSKIENĖ, 

(po pirmu vyru Kawarskięnė, 
po tėvais Blabąitė)

Persiskyrė su ’ šiuo pasauliu 
liepos 22 d., 4:10 vai. po pietų, 
1940 m., sulaukus 60 metų 
amžiaus, gimus Kibeldžių kai
me, Smilgių parap., Panevėžio 
apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
> vyrą Joną, 2 sūnūs: Frank 

Kawarską ir marčią Connie, 
ir Joną Zaroraskį, 3 dukteris: 
Stella Ramančionis ir žentą 
Joną ir jų šeimyną, Phyllis 
Vinyard ir žentą Theodore ir 
jų šeimyną, Ąlbiną Charlotte 
Reskhus ir žentą Albin, seserį 
Stellą Chapas ir švogerį Juo
zapą ir jų šeimyną, pussserę 
Uršulę Sireikienę ir jos šei
myną ir gimines. Lietuvoje— 

. seserį.
Kūnas pašarvotas P. J. Ri

diko kopi., 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks ketvir- 

' tad., liepos 25 d., 8:00 v. ryto 
1 iš kopi. į Šv. Jurgio parap. 

bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos .pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėtą į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Felicijonos Za- 
romskienės giminės, draugai 
ir pažystami esat nuoširdžai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 

. patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame:

Vyras, Sunai, Dukterys, Mar. 
Iti, žentai, Sesuo, švogeris ir 

Giminės.
L?id. Direkt. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

Užsidegė Lietuvio
Autom. Agentūra

WEST HIGhlAND — Nuo 
degančių šiukšlių šeštadienio 
vakare' užsidegė stogas A and 
A Packard automobil ų agentu 
ros adresu 8309 S. Ashland 
avenue. Nuostoliai nebuvo la
bai dideli, nes gaisrą pasisekė 
greitai likviduoti. Agentūra 
priklauso lietuviui p. F. Arlic- 
kui.

Beje, 63-čia kuopa yra nu
tarusi surengti rudeninį pa
rengimą, kurio pusę pelno bu
vo. numatoma skirti Vilniaus 
lietuviams. Bet dabar, Rusi
jai okupavus visą Lietuvą, tai 
ir parengimo tikslas reikės pa
keisti. Laikas ir vieta bus pa
skelbta vėliau.

S LA. 63-čios kp. Koresp-

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rast. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132’ So. Emerald Avė. |

Naujieniete San 
Diego, Californijoj

ffiF

CLASSIFIED ADS

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

HELP WANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia J

REIKALINGA MOTERIS skirs- E 
tyti skudurius, turi būt .patyrusi, fl 
D. MILLER and SONS, 1347 South ? 
Ashland Avė. Tel. Canal 1024.

MERGINA AR MOTERIS, nerei- G 
kia skalbti, nereikia virti. Pagei
daujama norinti gyventi vietoj. $5 
savaitei. Tel. Radcliff 6245.

MERGINA, 20—25, KAIP veiter- 
ka patarnauti, prie stalų ir padėti k 
virtuvėje. Kambarys ir valgis. 8

5900 West lllth St. g
REIKALINGA PATYRUSI mo- j, 

, teris knygų sortuoti. Pastovus dar- t 
bas ir gera alga. 1801 N. Leavitt 
Street. v

* _ _ — - - .  TL
SINGLE NEEDLE OPERATORS, 

pilnai patyrusios prie geresnės rų- v 
’ sies plaujamų dnesių. Taipgi paty- I 

rusios prosytojos. Dabar yra 
’ jums proga įstoti į didelę musų or- I 
’ ganizaciją ir turėti pastovius dar- s 
‘ bus ir garantuotas algas. Matykite 

Mr. Greenspun. Korach Brothers.
j 913 W. Van Buren St.

HELP VVANTED—MALĖ 
; Darbininkų Reikia ;
- REIKALINGAS VYRAS DAR-
, BUI aplink namus, kuris supranta
- karpenterio darbą ir kuris gali
- draivyti automobilį.
>. OAK LAWN 193 W 2. į
d 6600 West lllth St., Worth, III. J 
0u

REIKALINGAS DUONKEPIS dėl 
juodos duonos, katras galėtų ir 
prie pečiaus dirbti. Darbas nuola- 

_ tinis dėl tinkamo darbininko. Atsi- 
. šaukite 2:00 vai. popiet. 2910 W.

40th Street.
t.
h REIKIA PATYRUSIO darbinin-
- ko į farmą. 'Turi mokėti milžti kar- 
ti ves. Nuolat darbas. Tel. Lafayette
- 2044.

į BUSINESS CUANCES
n Biznio Progos
ir PARSIDUODA TAVERNAS la- 
lJ; bai pigiai, visas ar .pusė. Biznis ge- 
4 rai išdirbtas. Gera vieta. 6500 So. 
l" State Street.
L-

7 MOVING & PACKING
Perkėlimas ir Sukrovimas

P. LOCAL AND LONG DISTANCE
> MOVING
i- Lincoln Return Loads paima ga- 
J. benti bet kurion vieton Jungtinėse 
,h Valstijose. Gabenimą atlieka patyrę 
t., darbininkai. Dalis arba pilni krovi- 
a- niai. Tel. Boulevard 1488.

į5 RAKANDAI PERKAMI IR par- 
duodami. Apmušalai ir naujai nu- 

•» dailinimas atliekamas ekspertų. Ne- 
?• brangios kainos . Tel. Boulevard 
1S 1488.e. ______________________

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui
NAMAI PARDAVIMUI 

Mūras — 2 flatai, 
ekvienas, pečium 
10.00. Arti 36-tos

4 kambarių 
šildomi, $1,- 
ir Sangamon

vienas storas2 mediniai namai, 
keturi flatai, $4,000.00. Arti 35- 

s ir Halsted gatvių.
5 flatų mūras, 4 kambarių kiek- 

Arti 28-tos irenas, $4,800.00. 
nion Avenue. 
4 flatų medinis, 
enas, $2,000.00. 
nerald Avenue.
2 flatų medinis, 
imbarių flatas, 
•ti Sacramento Avenue. 
GORDON REALTY COMPANY

809 West 35th Street 
YARDS 4329.

4 kambarių kiek- 
Arti 31-mos ir

1—2 ir 1—4
$2,500.00. 36-toj

10 KAMBARIŲ MEDINIS namas, 
srarn stovy, tinka 2 apartmentam. 
argenas. 214 So. Aberdeen.

6 KAMBARIŲ MURO NAMAS, 
lalima tuoj užimti, ims $150 rank- 
>inigių iš atsakančio asmens, mokė- 
is po $25 į mėnesį, randasi 10 mi
lučių nuo Oak Park, arti mokyk- 
os, bažnyčių, geras susisiekimas. 
!)ėl smulkesnių žinių rašyti Box 
Z2, 1739 So. Halsted St.

SAVININKAS APLEIDŽIA mie
stą, 6 kambarių mūras. A-l stovis.

t>409 So. Paulina. 2 karam gara
žas, glazed miegamas porčius. Kai
na $4300. Republic 1303.

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

A. E. NEUBERG, 
125 N. La Šalie Street 

Delaware 5270

FAKMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PILNAI FURNIŠIUOTAS VISIŠ
KAI MODERNUS namas, arti Aus- 
tin Avė., didelis žemės plotas, tuo
jau į šiaurę nuo 95th gatvės, pigių 
taksų apylinkėj, elektra, vanduo, 
plumoingas, išgrįstas kelias, didelė 
nauja viešoji mokykla—arti. Kai
na $3350—labą! lengvi išmokėji
mai. Box No. 2392, 1739 So. Hals
ted Street.

REAL ESTATE OFISAS 
permodeliuotas įvairiems 

ant svarbaus išgrįsto 
dešimtys tūkstančių au- 
taipgi busų pravažiuoja

MOKU CASH UŽ MORGIČIUS. 
Išmokamus arba defaultuotus. Mo
kamos aukščiausios kainos. Šaukite 
MR. HESS, State 7653.

BUVUS 
gali būti 
reikalams, 
vieškelio, 
tomobilių,
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.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Va j š vila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekt.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

LAŠT FARM LET IRVING PARK 
FARMS, tuoj į vakarus nuo mies
to ribų, apie 1^ akro ant šito gyvo 
vieškelio, arti mokyklos, žemų tak
sų zona. Kaina $875; $175 cash; $12 
į mėnesį. Daugiau nei 50 šių Home- 
steads parduota į paskutines 90 
dienų. Box 2395, 1739 So. Halsted 
Street.

KODĖL JUS GAUNAT 
' GERESNĮ PIRKINI

PAS PARKWAY
1— Daugiau nei 100 karų pasirinkti
2— Visi karai pritaikyti vasarai
3— “Double check” pataisyti
4— Žemiausios Finance Rates
5— 24 mėnesiai mokėti
6^—Nereikia įmokėjimo iki $300
7— Iron Clad garantija
8— Olselio kainos visiems
9— Geresnės Mainų Nuolaidos

10—Patikima per 24 metus. 
’33 Olds. Coupe H&R ....
,34 Nash Coupe šildytuvas 
’34 Ford Sedan r................
’Dodge Sedan šildytuvas 
’33 ‘ “ 
’34 
’33 
’35 
‘35 
’36 
’36 
’35 
’36 
’36 
’35 
’37 
’37 
’37 
’37 
’37 
’37 
’37 
’38 Olds.
’38 Ford Cpe šild. mėlynas .... 
’38 Dodge Tudor šild., radio .... 
’38 Fiat Coupe ..........................

PARKWAY OLDS
5207 W. CERMAK ROAD 

Cicero 1037 — Lawn 4422

SUPLANUOTA VIDUTINIAI pa
siturinčiai šeimai, daugiau nei 600 
pėdų gilumon, platus frontas, grįs
tas, tykus kelias, arti mokyklos, ke
letas minučių iki Milwaukee and 
Cicero Avė. Kaina $375; $75 cash; 
$5 į mėnesį. Elektra įvesta. Box$1ggi2396, 1739 So. Halsted St.

95
125
145
125

95
295
195
295
275
185
345
325
195
395
425
375
425

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. YardB 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. KiHis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avę., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rast., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chięa- 
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Commupity 
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 

i Street., 7:30 vai. vakaro.

STATE ROAD GARDEN ESTĄ- 
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.

De Soto, šildytuvas ...........
Plymoutth Bus. Cpe. š. ir r. 
Pontiac 4 durų, šildyt..........
Olds Conv. Cpe. šild., radio 
Ford Sedan, šildytuvas .......
Pontiac Cpe. šild. ir radio 
Dodge Sedan, šildytuvas .... 
Plymouth tųdor, šildytuvas 
Packard. Sedan šild. ir rad. 
Pontiac Sedan, šild. ir radio 
Graham Sėd. šild. ir radio
Olds. Cpe., juod. rad.,šild. 

Dodge Fordor—žal. šild., rad. 
Plym. Fordor Trk. šild......
Packard Šild., radio juodas 
Pontiac 2 dr. šild. ir radio 
Stude .4 dr. šild., radio .... 
Nash Laf. con.cpe., šild., rad. 
Olds. 2 dr. š. ir r, juodas ....

Naujienietė p. Bessie Sriubas, 
kuri neseniai per kurį laiką gy
veno Tucson, Arizonoje, šiomis 
dienomis persikėlė į San Diego, 
Californijoj. Pa’aiko 
su tolimu lietuvišku 
Chicagoj skaitydama 
nas”. Sako, ilga jai
kai kartais paštas susitrugdo ir 
“Nąujienos” neateina per dieną 
— kitą. Drg.

kontaktą 
pasauliu 
“Naujie
nas: (L ro

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

Darbinniką Skai
čius Illinois 
Dirbtuvėse

10% Daugiau Negu Pernai
Valstijos darbo, departamenr 

tas skelbia, kad pereitą mėnesį 
Illinois valstijos stambesnes 
dirbtuvės turėjo 635,785 darbi
ninkus. ir jiems kas savaitę iš
mokėjo apie $17,400,000 algo
mis.

Į šias skaitlines neįeina ma
žos dirbtuvės, taipgi neįeina 
darbininkai tarnaują raštinėse, 
sandėliuose, krautuvėse, susi
siekimo įmonėse. Įtrąuktos yra 
tiktai didesnės dirbtuvės, ku
rios užsiima produkcija rin
kai.

Dabar tos dirbtuvės turi apie 
10% daugiau darbininkų, negu 
birželio mėnesį pereitais me-

345 
425 
525 
385 
495
225

r-r

MIDLOTHIAN FARM IDEAL 
poultry, daržovės, elektriką įvesta. 
Kaina $275; $50 cash; $5 kas mė
nuo. Box 2397. 1739 So. Halsted St.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 KOSTAMS: J. Svitonusr—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
2$02 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helęn Gramantįenė —Kasierius. 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis-—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek- 
rpaęiienį, 1 vai. popiet, Hollywooęi

■ .sveį, 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali ‘būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

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.

11 p n « Gėlės Mylintiems I I Uį M ii Vestuvėms. Ban- 
jMkietams, Laidotu- V 11. ft* • vėms. Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE S800

$emkitę tuos, kurk 
garsinasi 

NAUJIENOSE'

.ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St.; Sek
retorius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd St; Finansų rašt. Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.;

. Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St; Kasos globėjas Ona

. Jokubauskianė, 4409 So. Arte. 
, sian. Ąve. Kliubo susirinkimai 
’ įvyksta kas 3-Čią trečiadienį kas 

mėnesį, Hollywood Inn svetainė
je^ 24Į8 W. 43rd St, 7130 vai 
vakaro.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai 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, 
Sudus, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.
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JEI NE BABELIO BOKŠTAS, TAI BENT 
GERAS JO “SAMPELIS”

Ir nereikia toli važiuoti, jis čia pat, 
Chicagoj

Nežinom koks buvo ir kaip 
atrodė tas biblijos Babelio Bok
štas, bet spėjam, kad jis turėjo 
bent kiek panašumo “Babelio 
Bokštui”, kurį mes turime čia 
pat, savo Chicagos mieste.

Jis lengva pasiekti, įdomus 
pamatyti. Vieną kurį sekmadie* 
nį, (tik ne rugpjūčio 11, nes 
tą dieną įvyksta “Naujienų” 
Rudeninis Piknikas Sunset Dar
že) sėskit į automobili arba į 
gatvekarį ir nuvažiuokit su šia 
Chicagos įdomybe susipažinti.

Ten ir “Birutės” Kalnas.
Visi gerai žinot kur ją ras

ti ir kaip pasiekti. Tas “Babe
lio Bokštas” tai Daniel Byan 
miškas, prie 87-tos ir We>tern 
avenue, kur yra ir kieno tiri 
pramintas “Birutės Kalnas”.

Žmonių sekmadieniais čia ti
krai kaip musių. Nuvažiavę 
persitikrinsite, kad nemeluo
jam. Miškas, ir gatvės prie miš
ko, nustatytos, kaip atrodo, 
bent trečdaliu visų Chicagos au
tomobilių (gal savo automobilį 
geriau palikti namie). O pa
čiam miške, kurį mišku galim 
vadinti tik vaizduotę gerai iš
tempus, tai tiek piknikų, kiek 
stalų arba kiek suolų musų 
miesto tėtušiai pasistengė ten 
įrengti.

Perėjus per tą piknikuolojų 
skruzdėlyną reikia stebėtis, kad 
ten kas sekmadienį neįvyksta 
kruviniausias karas ir kad ar
timiausia “Babelio Bokštui” 
švento Kryžiaus ligoninė nėra 
trigubai didesne.

Tiek Tautų, Kiek Stalų.
Kiek tame miške tų piknikų, 

tai tiek ten tautų ir tiek pat 
rasių. Tiek pat skirtingų tbiri- 
peramentų ir tiek pat šnektų. 
Vietos visiems nedaug, suolų ir 
stalų dar mažiau, bet kažkodėl 
tas įdomus chicagiškis “Babelio 
Bokštas” laikosi, negriuvo ir 
ambulansų būriais ten nereikia 
siųsti, nebent kartais vienas-ki- 
tas nuvažiuoja transportaciją 
parūpinti alaus perdaug raga
vusiam piliečiui.

brėžia, kad jie ne rumanai; čia 
yra ir serbai, ir jugoslavai ir 
vengrai, ir italai, ir kroatai, ir... 
bet sustosim, gal jau nusibodo...

Beje, re.kia neužmiršti, kad 
čia beveik kas sekmadienį ūžia, 
uliavoja ir musų geri tautiečiai 
iš Mount Greenvvood. štai pa
vyzdžiui, užvakar, ten piknika- 
vo Mount Greenwoodo Lietuvių 
Demokratų 19-to Wardo Kliu- 
bas.

Izraelio Vaikai iš Lietuvos.
Kažkodėl šis miškas yra Lie

tuvos žydų labai mėgiama viep
ta. Jų čia suvažiuoja lukstan 
čiais. Ir reikia stebėtis, kiek tie 
Israelio vaikai, gimę ir augę 
Lietuvoj, turi savo organizacijų 
Chicagoj. Jie bene didesni drau
gijų steigėjai negu lietuviai, ku
rie tuo atžvilgiu jau visur yra 
žinomi.

Beveik visos tos lietuviškų 
žydų organizacijos »tai “parapi
jiniai” kliubai, pašalpos draugi
jos arba kultūriniai rateliai, pa
našus musų “Žagariečių” ar 
“Žemaičių” kliubams.

štai sąrašas tokių draugijų, 
kurios užvakar Ryan’s miške 
turėjo surengusios piknikus:

Ponevezer (Panevėžio) Sočiai 
Aid Club;

Kovnier (Kauno) Verein;
Iskoroster (?) Lithuanian 

Progressive Verein;
Švėkšna Ladies Auxiliary;
Shedlitzer Ladies Auxiliary.
Be to, yra Vilkaviškio Žydų 

organizacija, yra Ukmergės 
klubas, Šaulių, Tauragės, Šven
čionių, Vilniaus, ir taip toliau. 
Yra ir Mariampolės žydų Klu
bas, kuris, beje, ateinantį sek
madienį Ryans miške irgi ren
gia išvažiavimą labdarybės rei
kalams.

Smagu tuos žydus sueiti ir 
lietuviui malonu patirti kokie 
dideli jie Lietuvos, o ypač savo 
“parapijų” patriotai. Kauno žy
dui nepasakyk blogo žodžio 
apie Kauną, o ypač apie “Sla
badą”, nes jis tuoj atkirs, kad 
tavo Vilkaviškis ar Panevėžis

Gal alus, gal “hotdogai” tuos 
piknikininkus jungia į vieną 
linksmą žmonių skruzdėlyną, 
gal yra koks kitas bendras ry
šys, bet galim užtikrinti, kad 
paprastai visi grįžta namo svei
ki ir gyvi, ir sekmadieniui vėl 
atėjus, to “Babelio” mėgėjai vėl 
skuba atgal į mišką pradėti 
piknikauti iš tos vietos, kur 
pereitą kartą sustojo.

Gaila, kad niekam neatėjo 
mintis čia atsiųsti Tautų Sąjun
gą pasimokinti kaip tautos gali 
gyventi viena kitos pašonėj, ne- 
skaldydamos sau galvų.

Priešai čia Draugai.
Čia prie vieno stalo būrys vo

kiečių. Šalę — piknikauja gru
pelė žydų. Prie trečio stalo — 
triukšmingai linksminasi ir ste
bėtinu žodingumu draugiškai 
keikiasi lenkai. Jų pašonėj ant 
atviros ugnies būrys latvių ke
pa ant pagalio užsmeigtą aviną 
ir laižosi akimis mieruodami 
porcijas, kurias kuogreičiausiai 
griebs.

Netoli nuo latvių kokiemis 
tai keistomis dešromis gar- 
džiuojasi* rumunai ir traukia 
alų stebėtinai dideliais gurkš
niais — vienu sykiu, makt, ir 
ištuština dide’ę steinę. Kitoj 
vietoj bičiuliaujasi ir pečius 
vieni kitiems daužo rusai ir 
ukrainiečiai.
Čia Ir Musų Broliai Mt.green- 

woodiečiai.
Jei dar neužteko — čia atra

sim ir baltgudžių, ir rumanų, 
kurie kažkodėl norėdami atsi
skirti nuo kitų savo tautiečių, 
afišuojasi “besarabais” ir pa

Valdža Ruošiasi 
Užsakyti Daug ■ 
Kariškų Uniformų

— Kitos Biznio Žinutės. —
Rubli siuvėjai laukia gerų 

laikų. Netolimoj ateityj U. S. 
karo vadovybė išduos kontrak
tus pasiūdinti 1,522,000 kar.š- 
kas uniformas už $27 234,4 i0, 
taipgi paskirs apie $50.0J0,C0 > 
kitokioms reikmenoms kariuo
menei apvilkti.

Kontraktus gaus turbūt ne 
viena siuvykla, nes nė.a* už.ek- 
tinai didelės įstaigos, kuri ga.ė 
tų be pagalbos tokį užsakymą 
įkąsti, bet juos padalins tarp 
kelių siuvyklų. 

------- -—\
-v Automobilių Biznis.

Blogais laikais nesiskundži i 
automobilių pramone. Per p. r 
mus šešis šių metų menesius 
amerikiečiai išpirko 1,849,431 
keleivinį automobilį ir 317,787 
trokus. Į tą skaitlinę neįeina 
agentūrų parduoti vartoti auto
mobiliai.

Statyba Labai Padidėjo.
Illinois darbo departamentas 

apskaičiuoja, kad šiemet staty
ba valstijoj, dauginus ai rez ■ 
dencijų, yra padidėjusi 84%, 
palyginus su pernai metai^.

žmones Daugiau Linksminasi.
Ne visos biznio šakos gali 

apyvartos padidėjimu pasigirti, 
bet pamato skųstis neturi Chi
cagos kinotcalrai ir baseball 
kliubai. Palyginus su pernai 
metais, teatrų ir sporto lošimų 
lankymas padidėjo apie 25%, 
nežiūrint naujųjų karo taksų, 
kuriuos dabar reik'a mokė i bi
lietus perkant (po lc. už kiek
vieną dešimtuką, pradedant su 
20c.).

BRIGHTON PARK. — Vagi
lis, kuris apiplėšė Joną Janovvs- 
kį keletą dienų atgal, buvo 
žvairas, bet jo regėjimas buvo 
užtektinai geras pastebėti, kur 
yra padėti pinigai. Jis atėjo į 
gasolino stotį adresu 4689 Ar
cher avenue, kur Janowski dir
ba, ir pasigrobė $30. Piktada
rio ieško New City policija.

tai “mišuganų” miestas.
Tai toks tas Chicagos “Babe

lio Bokštas”. Rs.

Rugpiučio Pirmą 
Įves Maisto
Ženklus Bedarbiams

Vartos Tuos ženklus Vietoj 
Pinigų.

Chicagos pašalpos adminis
tracija skelbia, ka drugpiučio 
1 d. galutinai įves “maisto 
ženklus”, su kuriais bedarbiai 
galės pirkti maistą krautuvėse. 
Ženklus turės ir juos galės var
toti tiktai bedarbiai.

Ženklai bus dviejų spalvų— 
mėlyni ir oranžiniai. Su vie
nos rūšies — bedarbiai galės 
pirkti ką nori, su antros—tik 
tam tikrą maistą, kurį valdžia 
paskirs kas savaitę. Antros rū
šies ženklai įvedami tam, kad 
sumažinti kai kurių maisto 
produktų, ypač daržovių ir 
vaisių, kartais sviesto ir kitų 
riebalų ar mėsos produktų per
viršį rinkoje. '

Bankai Priims Ženklus 
Ui Pinigus

Pašalpos administracija su
rengė apie 20 paskaitų Chica
goj krautuvininkams supažin
dinti su planu, taipgi jiems iš
siuntinėjo litetraturą, kurioj 
plano operavimą smulkmeniš
kai išdėsto. Visi bankai priims 
tuos maisto ženklus už pinigą 
ir krautuvininkams pinigus už 
juos išmokės.

CHICAGO. — Virginijos 
82 . metų amžiaus veteranas 
senatorius, Carter Glass, no
minavo i prezidentus James 
A. Farley, buvusį Roosevello 
kampanijų vędjėją ir dabar
tinį pašto viršininką.

Tikisi Surasti
Vaistus Aukštam
Kraujo Spaudimui

Du Mokslininkai Daro 
Tyrinėjimui

Du Illinois universiteto mok
slininkai, Dr. G. E. VVakerlin 
ir Dr. C. A. Johnson, kaip sa
ko žinios, yra išradę naują “se
rumą”, kurį jie bando pritai
kinti aukšto kraujo spaudimo 
gydymui.

Abu mokslininkai darę ^eks
perimentus su šunimis, kurie 
turi aukšto kraujo spaudimą, 
ir pasirodė, kad vaistai duoda 
gerų rezultatų. Eksperimentai 
dar nėra baigti, tad naujųjų 
vaistų visos ypatybės dar nėra 
žinopios. -

4 l ' •

Atėmė Leidimus 
45-ioms Alinėms

Uu neis’aikymą valandų įsta
tymo ir už įvaikius kitus prasi
žengimus miestų 'valdyba atė
mė leidimus 45-ioms Ch cagos 
alinėms. Jos turės laikinai už
sidaryti, bet .savininkai turi tei
sę kreiptis pr'e valstijos gėri
mų kontro’cs komisijos su ape- 
liacija prieš miesto valdybos 
pasielgimą.

Karščiai Dar 
Nesirengia 
Chicagos Apleisti

Milionas Chicagos 
Papludy minose

Oro pranašas vakar pranešė 
karščiu kamuojamiems chica- 
giečiams, kad ir šiandien jiems 
reikės nemažai prakaituoti. 95 
laipsnių temperatūra žada pa
silikti Chicagoj dar bent vienai 
parai.

Parkų distriktas apskaičiuo
ja, kad sekmadienį apie milio
nas žmonių sugužėjo į Chica
gos ir priemiesčių papludy- 
mius (byčius) ieškoti pagal
bos nuo karščių Michigan eže
ro vandenyse.

Du Žmones Prigėrė
Kiek žinia, prigėrė tik du 

žmonės:
“Eleveiterių” linijai tarnau

jantis konduktorius, .Henry 
Martin, (5123 Lincoln avenue, 
Brookfield, ir

17 metų Milo Tucker, gyve
nęs netoli. Elgin, III.

‘Didysis Karas” 
Gatvekaryj

“Hitleris lenkus sutvarkys”

Milwaukee avenue gatveka- 
ryj užvakar naktį važiavo ne
mažas būrys keleivių, daugiau* 
šiai lenkai. Kas tai garsiai šūk
terėjo taip, kad lenkai išgirstų: 
“Jeigu II tleris Amerikon ateis, 
tai jis pirmiausiai visus lenkus 
sutvarkys!”

Kilo revoliucija. Ramesni ke
leiviai parodė savo pasipiktini
mą žodžiais, bet keturi nevisai 
blaivus lenkai puolė kaltinin
kus mušti — ir prasidėjo ka
ras. Gat’vckario motormonas 
turėjo sustoti ir šauktis patrol- 
kos pagalbon.

Vakar teisėjas McCarthy ke
turiems smarkuoliams paskyrė 
po $100 pabaudos ir kaštus. 
Jie yra John Molik, 1743 Hu- 
ron st., John Chlopacki, 3500 
Quincy, Andrew Kadzislawski, 
1071 N. Marshfield ir jo bro
lis Walter.

VAKAR CHICAGOJE
• Keletą dienų atgal savo na
muos^ pavirto ir mirtinai susi
žeidė 78 metų Kathryn McKen- 
na, 835 Marengo avenue. Vakar 
mirė apskričio ligoninėje.
• Į tarpdurį adresu 9139 Com- 
mercial avenue du vagiliai įsi
tempė Edwardą Moran atėmė 
jo laikrodėlį ir $96 pinigais. 
Moran yra gelžkelio svičmanas 
ir gyvena adr. 3014 Fulton avė.
• Už pusantros mylios nuo 
Jackson Parko krantų sargyba 
užtiko tuščią burinį laivelį. At
suktas radi o garsiai grojo ir iš 
visko atrodė, kad laivelyj butą 
keleivių. Sargyba spėja, kad jie 
turbut žuvo. Laivelis priklausė 
24 metų Ernest Helmboldt, 
6116 South Richmond st. Jis, 
ir jo draugas, 15 metų Robert 
VVolf, nuo 6122 South Francis- 
co avenue, kurie buk išplaukę 
laivelyj iš Jackson Parko prie
plaukos sekmadienio rytą vei
kiausiai prigėrė.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

Žuvo 17 žmonių, v
Karščiams užėjus keleriopai 

padidėjo važiavimas iš miesto 
sekmadieniais, kartu padidėjo 
ir automobilių tragedijų skai
čius. Štai pereito sekmadienio 
aukos:

Prie Lebanon, Ind., dviejų 
automobilių susikulime žuvo:

Estelle Fitzgerald, 25, nuo 
6252 Stony Island avenue;

Buell E. Biggs iš Conncrs- 
villc, Ind., ir

Mrs. B. Biggs, jo žmona.

Prie U.S. 66 ir Illinois 53 
vieškelių kryžkelių, į šiaurę nuo 
Jollieto, dviems automobiliams 
susikūlus žuvo

John Brantley, iš Oak Park. 
Illinois, ir trys kiti, nežinomi 
žmonės.

— x —
Prie 124-los ir Avenue O 

Pennsylvania traukinys užmušė 
(apie tai vakar “N-se” buvo ra
šyta, bet užmuštų merginų var
dai dar nebuvo žinomi):

Malfada Battistelle, 27,
Mary Zd.anowski, 18, ir
George Landsley, visi trys 

gyvenę adr. 3216 E. 92nd street.
— x —

Prie Sauk Trail ir Chieago 
Road (South Chieago Heights) 
dviejų auotmobilių susikulime 
žuvo:

Bertha Kwasek, 14, 2013 Chi
eago Road, ir
, Laura Zona, 17, 15 E. Main 
street, (keturi kiti žmonės bu
vo sužeisti.

— x —
Kitose nelaimėse žuvo:
Byron M. Twohey, 81, 7030 

Yale avenue;
Axel Swanson, 62, 11826 

Lowe avenue;
Louis Kuenster, 17, 8212 S. 

Aberdeen;
Frank Pavelka, 33, 821 S. 

Ada street;
Jack Kelly, 20, iš Wi’low 

Springs.
Autobusas Įvažiavo į Medį.
Penki keleiviai buvo sunko 

kai sužeisti, kai dviejų aukštų 
autobusas vakar paslydo ir įva
žiavo į medį prie Estes avenue 
ir Sheridan Road.

šeši kiti keleiviai buvo sužei
sti, o apie 40 turėjo daug išgas- 
ties ir buvo gerokai sukrėst), 
kai du autobusai susidūrė su 
keleivinėmis mašinomis, sek
madienio vakare. Viena nelai 
mė įvyko ties 6400 Devon avė 
nue, o antra prie Lake Shore 
Drive ir Goethe avenue.

šiandien Chicagos skerdyklo
se iš varžytinių parduos 716 
arklių, kuriuos Francuzija su
pirko Amerikoj, bet nepaspėjo 
išsivežti. Varžytinės prasidės 9 
vai. ryto.

• Piktadariai neturėtų kalbėtis 
apiplėšimų metu. Du jaunuoliai 
liepos 7 d. įsigavo į Frank Kra- 
pek’o namus, adr. 1831 Bhie 
Island avenue, pasivogė radi o 
aparatą ir pinigų. Buto še mi- 
ninko akyvaizdoj jaunuoliai 
pradėjo kalbėtis, ir vienus jų 
antrąjį pavadino vardu “Ray”. 
Krapek tai raportavo Maxwell 
policijos nuovadai. Pol’cistai 
ten tuojau pradėjo to ’ Ray” 
ieškoti. Kas turėjo vardą “Ray”, 
tą kamantinėjo, iki pagaliau 
ieškomąjį susekė. Jis yra Ray- 
mond Johnson, 25 metų, nuo 
900 West 19th street, ir War- 
ren Harper, 19, 1538 West 21.st 
st., kuris apiplėšimo metu pra
sižiojo ir savo draugą išdavė.
• Savo alinės skiepe, adresu 
4621 N. Clark street, pasikorė 
aludininkas John Seip. Buvo 48 
metų amžiaus. Sirguliavo.
© Prie Maxwell ir Jefferson 
gatvių du piktadariai užpuolė 
gatvėj vaisių “pedliorių” Ad- 
olph Rosenberg, jam skaudžiai 
sumušė galvą ir pasigrobė $32. 
Rosenberg gyvena adr. 4753 N. 
A vers avenue.
• Omaha, Nebraskoj buvo su
imtas ir Chiragon atvežtas bu
vęs kalinys George Redman. 
Liepos 12 d., jis nužudė Ruby 
Green, tarnaitę federalio teisė
jo John P. Barnes namuose, 
adresu 205 South Spring ave
nue, LaGrange. Redman prisi
pažino.
q Vakar U. S. maršalui Chica
goj, NVilliam McDonnell pasi
davė garsus laikraščių ir žurna
lų leidėjas Moc Annenberg, ne
seniai nuteistas kalėti tris me
tus už “incomc taksų” nemokė
jimą. Rytoj jis pradės terminą, 
Levvisburg, Pa., kalėjime. An
nenberg yra skolingas valdžiai 
taksais, nuošimčiais ir pabau
domis apie $10,000.060.
• Park Ridge priemiestyj gai
sras sunaikino dviejų aukštų 
gyvenamą namą adresu 35 So. 
Prospect avenue. Nuostoliai sie
kia apie $20,000. Visi namo gy
ventojai išsigelbėjo.
• Vakar anksti rytą policija 
padarė kratą Ye Olde Engl'sh 
tavern alinėj, adr. 3325 South- 
port avenue, vietą uždarė ir 
areštavo 123 viduj buvusius ko- 
stumerius, taipgi tarnautojus 
ir savininkus.
• Virtuvinėmis dujomis vakar 
nusinuodijo 77 metų chicagietis 
Max Schwartz, gyvenęs adresu 
4833 N. Sawyer avenue. Sirgo, 
ir, sako, nenorėjo būti našta sa
vo vaikams.
a Miške, prie 13-tos ir Lyons, 
Waukegane, buvo atrastas ant 
medžio pasikoręs nežnomas, 
apie 40 metų amžiaus vyras.
• Robert Montgomery, 71, 
2327 Cottage Grove avenue, ir 
61 metų George Christenson, 
2306 Cottage Grove — buvo 
konkurentai, abu senų daiktų 
biznyj. šeštadienį jie susitiko, 
vienas pasigriebė šluotą, kitas 
pieno bonką — ir prasidėjo mu
šis. Abu atsidūrė ligoninėje. 
Christenson mirė, muštynėse 
mirtinai sužeistas, o Montgo- 
mery* dar laikosi.
• Palmer House viešbutyj ban
dė nusižudyti mover š<.ė, užm- 
registravusi vardu Eelia M. 
iVood iš “Detroito”. Motcr škė 
buvo atrasta gulinti be sąmo
nės ant grindų kambaryj, kurį 
išsinuomavo. Dabar guli ap
skričio ligoninėje.
O Iš John Klasa alinės, adresu 
2640 Thomas avenue, vagys iš
sinešė 30 keisų degtinės už 
$460.
• Kai sekmadienį Louis lloff- 
berg, 6431 Newgard avenue, iš
važiavo iš miesto trumpėm; 
“atostogoms”, apylinkėj gyveną 
vagiliai tai pastebėjo ir įsigavę 
į jo butą pasivogė įvairių da k- 
tų už $940.




