
The First and Greatest Lithuanian Daily in Atnerica

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntwi

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Halsted Stteet, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVII

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

THE LITHUANIAN DAILY NEWS •
Entered as second-class matter March 7, 1914 at tha Post Office at ęhicago, DL, 

under the Act of March 3, 18,79

NAUJIENOS
th« Lithuanian Daily Ncw»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
- ..............................................

No. 174Kaina 3c Chicago, III., Trečiadienis, Lįspos July 24 d., 1940

JUOZAS URBŠYS RUSU CEKOS PAGROB
TAS IR IŠVEŽTAS Į SOVIETUOS 

KALĖJIMUS
Čeką taip pat yra pagrobusi Latvijos ir 

Estijos užsienių reikalų ministerius 
su šeimomis

TALINAS, Estija, liepos 23 
d. — Slapta rusų policija nesi
tenkino areštu ir išvežimu į 
Rusiją Latvijos užsienių reika
lų ministerio Wilhelm Munters, 
bet areštavo ir kitų dviejų Pa- 
balČio valstybių užsienių reika
lų ministerius. Maskvos įsaky
mu suimami ne tiktai patys 
ministeriai, bet kartu suima
mos ir visos jų šeimynos. Nau
jai suimtųjų tarpe yra buvęs 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nisteris Juozas Urbšys ir buvęs 
Estijos užsienių reikalų minis
teris profesorius Antanas Piip. 
Urbšys šiomis dienomis be jo
kių pėdsakų dingo iš Kauno, o 
Piip iš Talino.

Sovietų Rusija, statydama 
Lietuvai ultimatumą, kaltino ją 
ir kitus Pabalčio kraštus, kon
spiracija prieš •Soidetus. Sakė, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
tarėsi su Finlahdija Mtttifusiš- 
ką bloką sudaryti. Trys Pabal
čio kraštų ministeriai bus kvo-

Estijos prezidentas Stalinas žada priimti
nori atsistatydinti
TALINAS, Estija, liepos 23 

d. — Konstantas Paets, seny
vas Estijos prezidentas, darė 
pastangas atsistatydinti nuo 
savo vietos. Rusijos okupacija 
labai smarkiai paveikusi jo 
sveikatą ir jis negalįs toliau sa
vo pareigų tinkamai atlikti. 
Dabartinė Estijos vyriausybė 
nepriėmusi Estijos prezidento 
atsistatydinimo ir jam įsakiu
si ir toliau eiti prezidento pa
reigas.

Amerika renka me
džiagą galutinam 

nutarimui
WASHINGTON, D. C., liepos 

23 d. — Užsienių reikalų mi
nisterijos sekretoriaus padėjė
jas Sumner Welles šiandien pa
reiškė, kad Amerikos vyriau
sybė daranti žingsnius iša Skin
ti kokiu budu geriau apginti 
Amerikos interesus Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj, turint gal
voj ją prijungimą prie Sovietų 
Rusijos. Jis paskelbė, kad rei
kalinga šiek tiek laiko galuti
nam šio reikalo sprendimui pa
daryti.

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

Mažas debesuotumas ir šilta. 
Saulė teka 5:33 v. r., leidžiasi 
8:18 v. v.

Huvęs Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris Juozas 
Urbšys, Maskvos agentų 
pagrobtas ir išvežtas į 
Rusiją.

č ami Maskvoje šio bloko rei
kalu. Ministerius tardys sovie
tiška čeką.

“savo globon” Pa
balčio valstybes

MASKVA, Sovietų Rusija, 
l’epos 23 d. — Manoma, kad 
šiomis dienomis įvyksiąs Sovie
tų Tarybos posėdis, kuris pa
tenkins Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atstovų prašymą pri
imti šias valstybes Sovietų Są
jungom Trijų valstybių delega
tai, turėdami visus reikalingus 
įgaliojimus, šiandien jau yra 
Maskvoj. Prijungimas šių trijų 
valstybių prie Sovietijos padi
dins jos respublikų skaičių ligi 
penkiolikos. Praeita-’s metais 
Sovietijoj tebuvo tiktai 11 res
publikų. Pirma naujai prijung
ta respublika buvo Karelija, su
daryta iš žemių šiais meta s at
imtų iš Suomijos. Dabar bus 
prijungiamos trys Pabalčio val
stybės, o netrukus planuojama 
sudaryti dar viena respublika. 
Jon bus įrauktos žemės atim
tos iš Rumunijos: Besarabija 
•r šiaurės Bukovina.

Latvių ministeris 
Amerikoj atsisako 
klausyti Maskvos
WASHINGTON, liepos 23 d. 

— Latvių min steris Amerikoj 
Dr. Alfredas Bilmanis šiandien 
pareiškė, kad jis atsisako per
duoti Sovietų Rusijai Latvijos 
Legaciją. Mano kraštas, — pa
reiškė Bilman’s, — tapo ne
provokuoto užpuolimo auka. 
Bilmanis pasakė prašysiąs 
Amerikos vyriausybės ir toliau 
jį skaityti Latvijos atstovu 
Amerikoje.

Reikšmingi Hali- 
'f 

fakso žodžiai
LONDONAS, Anglija, 1 opos 

23 d. — Anglijos užsienių rei
kalų ministeris, atsakydamas į 
Hitlerio sakytą kalbą, tarp ki
tų dalykų štai ką pasakė: Hit
leris pranešė, kad dabar jis 
ruoš a visą vokiečių karo jėgą 
šiam kraštui pulti. Niekas iš 
musų neabejoja, kad jeigu jam 
pasisektų nugalėti, tai butų pa
darytas galas visoms toms ver
tybėms, dėl kurių verta gyven
ti. Mes niekad nenorėjome ka
ro ir niekas iš musų nemano 
kariauti bent vieną dieną ilgiau 
negu tai reikalinga, bet mes ne
nustosime kariavę kol nebusin 
tikri mums reikalniga laisve. 
Kę mes turime galvoje, kai sa
kome kariaujame dėl laisvės? 
Mes norime sutvarkyti musę 
gyvenimą taip, kaip mums pa
tinka ir, aišku, nenorime kiek
vieną kartą suktis atgal ir da
boti ar slapti geštapo agentai 
mus neklauso. Re to, norime 
būti laisvais žmonėmis, o ne 
vergais; norime būti laisvu 
kraštu, o ne Vokietijos vasalu. 
Hitleris gali iškelti savo vėlia
vą kur tiktai jis nori, bet kol 
jis neįveikė Anglijos, visa jo 
imperija stovi ant smėlio.

— *■■■-■ ... <■ , 

Byla dėl Getulio 
Vargas diamanto

LONDONAS, Anglija, liepos 
23 d. — New Yorko brangių 
akmenų prekiautojas užvedė 
bylą prieš Londono tokį patį 
pirklį dėl didelės vertes dia
manto. , Diamantas vadinasi 
Brazil.jos diktatoriaus vardu, 
nes jis buvo surastas Brazili
joj. Diamantas yra 72'3 karatų 
ir yra vertas 480,000 dolerių.

Anglai smarkiai 
bombarda Ak

Bergeną
LONDONAS, Anglija, liepos 

23 d. — Iš dausų neriamieji 
lėktuvai smarkiai bombardavo 
vokiečių laivyno bazę Bergene, 
Norvegijoj. Anglų puolimas bu
vo visai nelauktas, nes vokie
čiai nemanė, kad anglai įsigys 
neriamųjų lėktuvų. Ligi šiam 
metui tiktai vokiečiai juos tin
kamai naudojo. Anglai nuskan
dino vieną vokiečių karo laivą, 
stovėjusį uoste. Kitos mestos 
bombos padarė daug nuostolių.

Benešąs vėl Čekoslo
vakų ministeris 

pirmininkas
LONDONAS, Anglija, liepos 

23 d. — Londone įsteigtas če
koslovakų Tautinis Komitetas 
britų valdžios yra skaitomas 
legalia čekoslovakų vyriausybe. 
Naujos vyriausybės pryšakyj 
atsistojo Eduardas Benešąs, 
buvęs ministeriu pirmininku 
ir Čekoslovakijos prezidentu. 
Churchill pranešė šį vyriausy
bės nutarimą anglų parlamen
tui. Praneš mas pabrėžė, kad 
Anglija ir toliau pripažinsianti 
teisę mažoms tautoms apsi
spręsti savo reikalus, pripažin
sianti mažų valstybių nepri
klausomumą.

Anglai skiria milži
niškas sumas karui

LONDONAS, Anglija, liepos 
23 d. — Anglų vyriausybė pa 
reikalavo iš parlamento 3 bili
jonus doler.ų karo reikalams. 
Pusė tos sumos bus renkama^ 
iš naujai apsėdamų mokesčių. 
Bus keliama visų porduktų kai
na, nes reikalinga imti mokes
čiai. Antrų pusę šios sumos 
anglų vyriausybe mano padeng
ti iš paskolų, kurias mano leng- 
vai gauti.

Anglai ginasi nuo 
vokiečiu lėktuvų

LONDONAS, Anglija, liepos 
23 d. —■ Jaučiamas stipresnis 
vokiečių aviacijos puolimas. 
Priešas bombardavo Skotland - 
ją, Valiją ir kanalo pakrašty 
esančius riiiestus. Nuostoliai 
padaryti hedideli ir sužeistųjų 
skaičius labai mažas, palyginus 
,}u kitais lėktuvų puolimais. 
Anglų priešlėktuvinės patran
kos smarkiai veikė ir žymiai 
sukliudė priešui ardomąjį dar
bą. • :

Anglai patenkinti 
liuli pozicija

Havanoj
LONDONAS, Anglija, liepos 

23 d. —- Anglų ■ spauda sako, 
kad Amerikos užsienių reikalų 
sekretoriaus liuli pareiškimai 
Havanoj prekybos reikalu pri
valo perspėti Vokietiją ir Itali
ją. Hull aiškiau negalėjo pasa
kyti Hitleriui ir Mussolini, jog 
jie neprivalo rankų kišti į A- 
mcriko.s žemyną. Anglai sutin
ka su visa's Hull pasiūlymais 
Europos valstybių kolonijų rei
kalu, jeigu Hitleriui pavyktų 
tas valstybes įveikti.

Japonai: ruošiasi 
blitzkriegui

TOKIO, Japonija, liepos 23 
d. — Naujas ministeris pirmi
ninkas Konoje pareiškė, kad 
jis su dideliu dėmesiu sekęs ge
rai apskaičiuotą vokieč ų diplo
matiją ir manąs, jog Japonija 
turinti labai daug ko iš vokie
čių mokytis. Užsienių reikalų 
ministeris pareiškė, kad japo
nai mano prisilaikyti blitzkrie- 
go taktikos užsienio proble
moms spręsti. Jie nemano di
delių derybų vesti ir ilgai gin
čytis neišspręstais klausimais. 
Nauji metodai japonams busią 
naudingesni, negu ligi šiam me
tui vartoti diplomatijos meto
dai. Kitas ministeris pareiškė 
savo įsitikinimą, jog netrukus 
ateisiąs laikas kai Japonija ga
usianti dalytis pasaulį su Vo
kietija ir Italija.

ATEINANTI PIRMADIENI PRADEDAME SPAUSDINTI 
DIDELI DARBĄ APIE

ISPANŲ LAISVĖS KOVAS
Darbas parašytas Amerikos lietuvio gyvenusio Ispanijoj 
ir aktyviai dalyvavusio priešfašistinėj ispanų liaudies ko
voj. Darbe bus duotas pilnas vaizdas apie ispanų liaudies 
didvyriškus žygius ir jų .pasiryžimą. Bus kalbama apie is
panų liaudies draugus bei priešus. Spaudžiama medžiaga 
yra nauja ir visuomenei visai nežinoma. Nuo ateinančio 
pirmadienio sekite kiekvienų “NAUJIENŲ” numeri, kad 
jums nenutruktų pilnas ispanų kovų dėl laisvės vaizdas.

Vokiečiai dar ne vi
sus nuginklavo

—*■— I I I

BERNAS, Šveicarija, liepos 
23 d. — Francuzų kareiviai, 
pasinaudodami kalnuose esan
čiais sunk.ais keliais ir tune
liais, perėjo vokiečių užimtą te
ritoriją ir pasiekė Šveicariją. 
Kapitono ir leitenanto lyd mas 
francuzų kareivių būrys suge
bėjo kalnais atkeliauti iš Met- 
zo. Jie slapstėsi nuo vokiečių 
ištisą mėnesį. Atėjo Šveicari
jon su visais savo ginklais, ku
riuos atidavė šveicarų polici
jai. šveicarai juos suėmė ir pa
dės koncentrac jos stovyklon.

Stalinas ir Hitleris 
stengiasi patraukti

Rumuniją
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

liepos 23 d. — Vokietija ir Ru 
sija stengiasi prisigerinti prie 
Rumunijos. Rumunų užsienių 
reikalų minister s ir ministeris 
pirmininkas yra pakviesti ? 
Salzburgą būti Ribentropo sve
čiais. Iš kitos pusės Rusijos 
diplomai ja daro pastangas 
perkalbėti rumunų valdžios 
sluoksnius perdaug nesusirišti 
su Vokietija. Tuo pavirinėtu 
rusų diplomatai tvirtina, kad 
jie nori glaudžiau bendradar
biauti su Rumunija.
. * < j 

Bus padarytas nuta
rimas kolonijų 

reikalu
HAVANA, Kuba, Čepas 23 

d. — Suvienytų Amerikos vals
tybių delegacija įnešė Ameri
kos valstybių atstovų konfe- 
rencijon pasiūlymą tuojau pri
imti nutarimą Vakarų Žemyne 
esančių Europos valstybėms 
priklausančių kolonijų re.kalu. 
Siūlo Havanoj viską aptarti, 
kad diktatoriams pasikėsinus į 
šias valstybes nereikėtų berei
kalingai laiko leisti konferen
cijoms ir nutarimams, bet, kad 
tuojau butų pradedama veikti.

Francuzija nestatys 
keleivinių laivų

VICHY, Francuzija, liepos 23 
d. — Karo ir prekybos laivyno 
ministeris admirolas Darlanas 
pareiškė, kad Francuzija atsi
sakanti ateityj statyti d.delius 
keleivinius laivus. Ji statysian 
ti nedidelius prekybinius lai
vus, kurie bus negre ti, bet jie 
galės paimti po keliolika kelei
vių. Tie keleiviai, kurie turėsią 
skubių reikalų, privalės keliau
ti orlaiviais. Spėjama, jog vo
kiečiai francuzams tiktai to
kius prekybinius laivus ir leido 
statyti.

AMERIKA NEPRIPAŽĮSTA STALINO 
OKUPACIJOS

Welles atsakymas į Lietuvos pasiuntinio įteiktą 
memorandumą.

Lietuvos pasiuntinys Ame
rikoje žadeikis, kuris užva
kar įteikė memorandumą Su
vienytų Amerikos Valstybių 
vyriausybei.
WASHINGTON, 1 epc.s 23 d. 

— Amerikos užsienių reikalų 
ministerijos sekretoriaus padė
jėjas Sumner Wellcs spaudos 
atstovų konferencijoj šiandien

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
■Ui-

—Rumun'joj uždraustos katalikų ir žydų vedybos.
—Čilėje įvyko kabineto krizis. Atsistatydino 6 ministeriai.
—Indijos Macharadžos nutarė padėti anglams tęsti karą 

prieš Hitlerį.
—Kanadoj statomi nauji ginklams gam nti fabrikai. Ruo

šiamasi ilgam karui.
—Anglijoj įsakyta panaikinti visi kelius rodantieji ženk

lai, kad tuo butų suklaid ntas kraštan įsiveržęs priešas.
—Vokiečiai kaltina franeuzus ruošus padegti aliejaus šal

tinius visoje Rumunijoj.
—Ministeris pirmininkas pranešė, kad Japonija privalo ak

tyvinti savo veiklą pietų jurose, reiškia, ho’andų kolonijose.
—Sovietų vyriausybė įsakė registruoti visus vyrus nuo 19 

Ugi 50 metų.
—Anglų ambasadorius Maskvoj šiandien pasimatė su už

sienių reikalų komisarijato valdininkais. Kalbėjo karą liečian
čiais reikalais.

—Church 11 nekalbėjo parlamente ir pareiškė, kad užsie
nių reikalų ministeris yra davęs oficialų Anglijos atsakymą 
Hitleriui.

—Petain atidavė teismui Daladicr, Mandcl ir Delbos už 
karo paskelbimą ir pralošimą.

—Petain vyriausybė atėmė pilietybę visiems tiems francu- 
zams, kurie nutarė ir toliau tęsti karą prieš Vokietiją.

—Rusų spauda tvirtina, kad prijungus PabalČ o kraštus 
prie Rusijos Anglijai atimtos galimybės pulti Sovietų Sąjungą.

—Anglai smarkiai bombardavo vokiečių karo bazes Holan- 
dijoj ir Francuzijoj.

—Masaryk yra paskirtas užsienių reikalų ministeriu nau
jame čekoslovakų kabinete.

Francuzai bijo ne

tekti kolonijų

RIO DE JANEIRO, Brazdi- 
ja, liepos 23 d. — Francuzų 
ambasadorius Brazilijoj infor
mavo vyriausybę, jog Petain 
siunčia Camille Chautemps su 
speciaEa misija į Braziliją ir į 
kitas Amerikos valstybes. Chau
temps uždavinys bus •informuo
ti gerai Francuzijos ambasado
rius apie susidariusią Franeu- 
zijoj būklę ir jiems duos nuro
dymus kaip privalo elgtis įvai
riais klausimais. Tuo tarpu 
Berlyno radijas praneša, kad 
svarbausioji Chautemps misija 
pat.krinti Francuzijai jos už
jūrio kolonijas.

pareiškė, kad Amerikos vyriau
sybė nepripažįstanti Sovietų 
Rusijai teisės okupuoti Lietu
vą, Latviją ir Estiją. Tuo pa
čiu metu Welles pranešė, kad 
Amerikos vyriausybė ir toliau 
pripažins legaliomis ligi šiol 
buvusias diplomatines minėtų 
kraštų misijas. Paskutinėmis 
dienomis matėsi, kaip daug 
stipresnis kaimynas vedė prie 
galo ardomąjį procesą, pirma 
sąmoningai palaužydamas mažo 
krašto nepriklausomybę, o vė
liau paglemždamas ir teritori
ją. Ret Amerikos nusistatymas 
Šiuo reikalu visiems yra žino
mas. Amerikos vyriausybė ir 
gyventojai niekuomet nepatei
sins gruoboniškumo padaryto 
vartojant jėgą arba vartojant 
vien gązdinimą jėga. Suvieny
tos Amerikos Valstybės yra nu- 
sistačiusios prieš bet kokios, 
tegu ir labai stiprios, valstybės 
ntervenciją į antrąją, daug 

silpnesniąją. Amerika ir toliau 
laikysis . šių principų.

Primas posėdis Į 
šimtą metų

EDINBURGAS, Škotija, lie
pos 23 d. — Karalystės valdi
ninkai, kurių pareiga yra sau
goti Škotijos karūną ir kitas 
brangenybes, susirinko posė
džiui aptarti karūnos saugumo 
reikalus. Dėl anglų vokiečių ka
ro mano, jog šiuo reikalu turi 
padaryti svarbius nutarimus. 
Įdomu čia yra tai, kad pasku
tinė posėdis šių valdininkų 
įvyko prieš 110 metų.

LIEPOS IR RUGPIUČIO MfiN. 
Naujienų Raštine Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.

*t - .i



Trečiadienis, liėpos 24, 19402

MAICIAI
AKIJĄS VITĘĄUSKAS

(Tęsinys)
Mykolas Vaitkus (kunigas) 

— iš autobiografijos: ^Sukako 
7 metai. Nustebęs iš kitij suži
nojau, kad taląi jąu Mėjes j 
protą. O pątą nė pąstebėte ne
pastebėjau. Tėvąs ėmė piokyli 
lenkišką! skaityti, purs lenkiš
kai ne žod^p nesuprątąu. — 
Išmokęs panorau skaityti. Kai
mynas pakišo kažkokį lietuviš
ką Amerikos ląikpašįį. Paban
džiau — suprantu. Ėmiąu skai
tyti Valančiaus knygeles ir iš 
Tilžės gabenamas brošiūras”. 
Eilėse “Rudens meliodija” kei-

NAUJIENOS,. Chicago, III.

ay sąulė viršūnėje kelias, 
ąr §le£ a rūkas.

Tąų vi§tjekt M šakas nu-

jei lapus tau nubrauko.
Tp tępępi Raip nors išsto

vėti ant kojų 
nors 
nors

ir 
ir

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontu

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 2151

INSURANCE
(APDRAUDĄ)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, gurioje randasi ta
vernai nno Public Liabi- 
11 ties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 

langų.

Raštinėje per
A. RYPKEVĮCIŲ

RaStfnft atdara kas vakarai 
iki 8 vai. Sektnadięniąlf ~ 
nno • ryto iki 1 vai. popiet

štai skamba antra šio posmo 
eilutė:”
- ‘.‘Dieną ir naktį siaudžia. Smege

nis kauluose šaldo.
Vępią per pušį vielą... Siela 

sparnų' nebpvaldo...
Bėgtum galąn pasaulio... Gip nuo 

sąyęs pabėgsi,
Gal ten prie nebūties kranto ty

lą rhų|yj pasieksi..

O štai “Ievos” klausimas pas 
Vąjtky*

"Kaip gpismas žavi ir svaigi kaip 
pagunda;

Tyra kaip vaikelis, kai rytą pą- 
bunda;

Svęlni kaip banga, kaip bangą 
atkakli;

Kaip paukštis linksma ir kaip 
žemė gili;

ftąįp sąpnąs tflU Ir kglP sesė 
sąv«P • •

Tąd kąs gi jinai? — Amži
nąjį Ieva”. •.. (Tąs daiktas, ku
rį Petę apibpdm Wig 
ijches” — ‘-Ąin^inąi moteriškas 
dąlykąą”?).

*‘Kaip Petriukas praduos 
mokaus ėjp” — iš pasisakymo 
biagrąfijoje vaizdu išeinant, tąi 
paties Vaitkaus vaikyste (kas 
gi ryškiai neatmenami lankiu
sieji rusų mokykla?!): štai kaip 
gali iš metaforos pažinti kuni
gą rašius; ‘-Rudens saulė taip 
švelniai ilgesingai šypso, jog 
graudu daros — tartum ligonis 
blankiai nušvito, amžinosios vil
ties gaivinamas”...

Įš Stasio Ąnglickio “Gyveni
mo bruožų” sužinome rašytojo 
kebą Lietuvoje: f‘Nuo to laikę 
ėmiau ląbąi skeptiškai žiūrėti 
į kai kuriu ponų garsinįmąsi, 
kad jie remia rašytojus. Ne, tai 
yra tik ant popieriaus, o tikru
moj kas tik nori, didžiausias 
mizerija gali pakišti rašytojui 
koją, užlįsti jam už akių. Kiek 
musų valstybinėse įstaigose 
dirba rašytoju — jie yra mu'sij 
gabiausi ir labiausiai apsišvie
tę žmonės, — bet kategorijų 
laiptais lipa visi kiti, tik ne 
jie. Rašytojo garsas ne tik ne
padeda jiems kilti, bet nekartą 
dar pakenkia. Tai liūdna tikro
vė, ir išimčių reta”. Ir: “Turiu z v *
daug artimų, kurie manęs bai
siai neapkenčia, tiesiog planin
gai persekioja ir be tulžies aky
se negali pasižiūrėti, nors aš 
jiems nieko pikta nesu padaręs, 
kai kurių ne nepažįstu. Nega
lių suprasti, iš kur ta rūstybę

COLOĘADO SPRINGS, COLO. — Rępųblikonų kan
didatas į prezidentus, W. Wil|kie, tariasi su ekspertu 
George N. Peek, ūkio klapsimais.

žinonėse atsiranda. Esu dėkin
gas Kazimierui Binkiui, kad 
rųąnęs pepakyiete į antruosius 
vainikus!”... Teisingai — apie 
gyvenimą įr save: “Mielas skai
tytojau! Viskas, ką čįa apie 
save surašiau, yrą tik lašas iš 
juros, yrą tik griaučiai gyvo or
ganizmo. Gyvenimas yrą neiš
guldomai didelis, platus ir ne
aprėpiamas. Kai ką apie mane 
dar gali rasti mano raštuose, 
bet ir tai nedaug. Viską apie 
save perą dar niekas pasakęs, 
niekas, tai ir aš nepasakysiu 
nors rašysiu, gal būt, per visą 
amžių. -Taigi, iki pasimatymo 
naujose pievose ir naujuose ari
muose”. .. Po kelių tarmiškų 
gerų 
šis: 
TE!

eilėraščių — pažymėtinas 
“MANQ MIELAS KRAŠ-

Per

Skiriu ant Tilžės filto- 
pakartam žemaičiui.

Autorius.
mažai dėl tavęs su gran
dinėm nueit už Uralo,

Mano mielas krašte, ir prie ra
to prikaustytam mirt.

Per mažai kraugęringoj kovoj 
atrasti sau galą r v

Ir skriaudų bais^ype^. patirt!
Iškimštam daug dienų iškarp- 

ti ant tilto,
Pakartam pasidžiaugt 

nąm ištrėkusių 
akių!

nuo laužo pa.skui 
mų

Į sritis,
ties

milįjp- 
kwuo

Ir su du- 
kąmuo.lias pakilti 
kur nėra jau mirr 
nei kančių.
ir apspjaudytam

C RA NE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

Telefonas RORTSMOUTH 8022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkąst $7-35
5 tonus ar daugiau ...i............................ "
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7,00 
:an( 50 tonų ar. daugiau tiktai .......... "

PETROLEUM CARBON QOKE $0,25
Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas ........... ®

COPR. HWLtCRAFT $1 CG, INC.

DOUBLĘ FRIENDŠHIP KNOT . PĄTTĘRN 2593 
No. 2593 — IŠsiuviųėjimas lovos už’klodui.

I NAUJIENOS NEEDLEORAFT DJEPT

I m? z*
No. 2593

d Chlę^o.

Čia įdėtu? 10 centų ir prašap atsiųsti man Pavyzdi No..

I Vardas ir pavardė

Dr. V. E SIEDUNSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994 
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį

4143 So. Archer Avė,
Tel. LAFAYETTE 3650

Julijaus Janonio.
Vieną gražų rytą 
jos nebranda žmonės. 
Užtat kitoj vietoj, 
kur gatvės subėga, 
sienoj kabo lenta:
Įietmanas Sapieha.

(Seka 2 pąskpUnĮfti posmai):
Neliudėki, Juliau Janonk 
Juk Kaunas dar augti gali, 
ir gatves nevįsos dar pastaty

tos.
Keičiasi laikas, keičiasi žipmės 

ne ir viskrs kitas.

aptvertas, 
gale lauko.
sakeisi ąžuolu

lauke, 
dienos, 
šakorp

lietuvių inteligentiją:
“SVYĘUOJĄ^TĮS MĘPĮ!”
Svyruojanti nuotaika 
Ir bailios lietuviškos 
Tad kaip nesvyruoti 

ir lapeliam,
jei svyra ir linksta kamienas, 
juk tas vejas, kaip uotlo zir

zimas.
Nei ąudros, nei perkūnijos jam 

nesukelti.
Jeigu prasidės tų svyruokliu 

virtimas,
tai argi vėjai čia kalti?
Lietuviškas medi! Išlapojęs ir 

žalias!
Tu ne medis, o sudribęs lapu- 

kas-
Tau v ištiek:

o

Suteptam
liai pakampiais klajoti

/r krūtinėj p didžiąją ugnį 
gln|.

Per mažai yrą tau viską 
ąpkoti

Ir nė trupinio iš sukruvintų 
rankų neimi.

Tikintieji į tįavo paveiksią' 
skausmingą, 

Mano mielas 
daug, gali 
ti.

Kai užnuodyti
krutinę susmingą,

Musų kančios prieš tavo kan
čias pasidaro man šven
tė”. '

ty

au-

krašte, gali
daug išgyven-

durkląpį tąvę

ęilprąščių seka šį.
Neyeravičius, pp- 
kąriniųKas, sąvo 

” taip jšąi-

Eilė kitų
Fabijonas 

bųtų buvęs 
“Eigulyje Karkoje
reiškia: “Jo vienmetes pušys 
jau ramstė dangų gauruoto- 
įpis yiršųnėųiis, tęvi vąijęystės 
ątsinpnimų ųžųoĮ’ukąi suskubo 
pląčiąi išsikeroti ir apželti sa
manų bąrzdomis., p jis kasdip- 
pą, pąąušriu pašokęs iš gųp- 
lio, vis apę davp jų tąnkiąs pi
lės, tarytum rūpestingas jr bu
drus vadas kareivių rikiuotę

Jonas 
mano!” 
kyti —

“Kad
a

19

Šimkus — “Žemaitija 
nori ką stipraus paša- 
neišeina:
dangui grąž ntum jo 

Sveikas Marijas”,
o .pąsiiųeistum, kaip dar ne- 

įgriso,
nutiltum giędnjus litanijas ir 

kalvarijas,
o apgiedotum ąąYe visą!”...
O štai to paties Šimkaus ge

ras eilėraštis — žinoma, apie

tu gi

mylėjęs.

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 
OGso Tek: YARDS 4787 

Nąmų Tel. PROSPECT 1930

Kažkada
męs 

ir laisvę 
Įlct tai nefięsą!
Ąžuolų n ekpompt iki Žpmės

lanksfo
toksai skystąs, nušiųręljs vpjųs. Ilš širdies aš sąkau ląu, kąs tą- 

Tau gali šakose žvakes pa- ve liečia,
kabinti tu, kuris verkei už artoją:

jr sąkytį, kąd sąuĮc tąu švie- kada nors tu sugrįši pilnatei- 
čią. siu piliečiu,

Nemąnąų, kąd tu imtum iš nors tave ir išjojo.
pykčio drebėti. 1030 m.”

Įr taVp pykčiu netikėčją. Nel- Mazalai(č; tipiška 
čakM tavp gah apkntpsioti ninkg kata]ik£j kokjų yrfl

kmn ės. y .. . tuvoje, reiškiasi savo “Pajūrio
įs Uvęs gali juoktis paršeliai. mot „ nQVclcj (..veidu į 
Sakyk, pasąkyki, pa kUP jurą” Šukiu)

naudingas '
vargingai lietuviškai šalia;? (Bus daugiau)

Todėl; neraudok, jeigu sykį----------------------------------------
kirtėjai Skelbimai Naujienose

ate s tavęs nuvalyti. duodą nąudą dėlto,
1U Tiorč‘ailaP°jąi n bmsiai pačios Naujienos
sąve tik išlaikyti... I nauduigos

1936 m.
O štai apie Juliaus Janonio 

gatvę Kaune:
“ĘODĖF TAVE IŠTRĖMĖ?

Kąd čia butų aišku 
apie ką dainuosiu, 
kronikos žinutę 
mažutytę duosiu. 
Kaune buvo gatvė

uki-
Lie-

m
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA UC DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
; PIENĄ ĮR NAKTĮ

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

Telefonas I.ĄFAYliTTE 0727

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAJj 
THERĄPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVeslern 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. Micpigan 

“ ' City 2799-R3.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITI LIETUVIAI pAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. Margelis

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

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus

Phone YARDS 7299
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

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

LIETUVIAI KITATAUČIAI

■ i ŲM'T'L .............. . 1^. U

Klausykite tausų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 vai. ryto Iš W. H. Į. P. stoties (1480 K.) 

sn PQVILŲ AALTIMIERU.

11 .. J'.'ĮI'ĮIJ'J

la
r

Laidotuvių {Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BEĘTASH
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. MICŲIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

1

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
ŲALYSE

lllllllllllllllįlllllllllllllllllllltllllll

ĄLBERT V. PETKUS
4704 So. VYestern Ąyenue Phone LĄFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Ąvenuę Phone YARds 4908

ANTMONY B. PETRUS
683,4 So. Wes|ern Ąvę. PMpe GĘOvehiU Q142
Į4|0 South 4Q|h Cę^irt, Cjęęro PJiOhe Cicęro 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. Cąlifornia Avenue phonę ĮjĄFayette 3572

P, J, RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YĄĘds 1413

I. J, ZOLP
1646 46,th Street phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Įjituaųicą Avepue YARds 1139

į LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plące 31 Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullman 1270

|4ies|as ir valstiją

—

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsuoki Le Van

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

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEĘLEY 7330 
Namų tęlefonąs Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR, V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

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 nuc 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



Trečiadienis, liepos 24, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III,

IS LIETUVOS
SUDEGE JURBARKAS

Gaisras nušlavė pusę miesto. — Sudegė bažnyčia ir daug 
krautuvių bei namų. — žmonėms trūksta duonos, 
kadangi kepyklas gaisras sunaikino. — Tiesiog ste
buklingu budu išliko kioskas.

Jurbarkietis Juozas Gavėne Kurlinsko ir kitų namus. Ims- 
gavo iš Lietuvos oro paštu laiš- ros link viskas liko sunaikinta 
kų, kuriame paduodama dau- iki to raudono muro.
giau smulkmenų apie įvykusį! Andriaus Gavėhės namas vos 
Jurbarke didelį gaisrų, kuris tik sveikas išliko. Daktarai jau 

buvę pradėję kraustyti savo 
daiktus į Jkicmų. Gatvės, kurios 
nebuvo gaisro paliestos, atrodė 

'labai keistai: ten buvo suversti 
baldai ir kitoks turtas, kurį 
žmonės stengėsi išgelbėti.

nušlavė pusę miestuko.
Gaisras įvyko birželio 7 d. 

Pradėjo degti iš malūno (Fe- 
dengo elektros stotis). Sudegė 
katalikų bažnyčia. Namai degė 
abiejose Kauno gatvės pusėse 
iki čuikos mėsinės. Mėsinė ma
žai tenukentėjo. Paskui ugnis 
pasuko pašto kryptimi. Namai 
liko sunaikinti iki Sabaliausko 
murp, kurio kieme visi stale
liai sudegė, o pats mūras išliko 
sveikas Paskui ugnis persimetė 
iki žydų mokyklos ir pasuko 
į Mėsine gatvę, kur sunaikino

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 Avcnue

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.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudimros

................... . '-^=7 
Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Gaisras prasidėjo apie 6 vai. 
vakaro ir truko iki trečios va
landos ryto. Tačiau dar ir ki
lų dienų iš griuvėsių ėjo du
rnai. Iš Kauno Ir Raseinių bu
vo atvykusios kareivių ir sa
vanorių gaisrininkų koman
dos.

Gaisro priežastis kolkas dar 
nėra tikrai išaiškinta. Kai degė 
Margelio dirbtuvė, tai didžiau
sios liepsnos į dangų veržėsi. 
Liūdniausių vaizdų sudarė, kai 
ėmė griūti bažnyčios bokštai.

Dabar Jurbarko nebegalima 
nė pažinti. Kur pirma buvo 
namai, ten tik kaminai beliko. 
Sudegė kinas ir Mėsinės kepy
klos. Žmonės duonos nebeturi. 
Aplankė jau keli, kurie prašė 
duonos-

Taip, Jurbarkas dabar daro 
liūdnų vaizdų. Savo namelio 
neteko ir Jonas Petravičius, 
kuris daugeliui chicagiečių 
yra žinomas. Kaip žmonės pa
sakoja, tai tokia baisi nelaimė 
jurbarkiečius buvo aplankiusi 
prieš 33 metus, kada gaisras ir
gi apie pusę miesto sunaikino.

Jvyko vienas tikrai netikėti
nas dalykas. Bažnyčia ir apie 
bažnyčių buvę namai liko ug
nies sunaikinti. Ir štai kada 
siautė abisi ugnis ir viskų nai
kino, tai tiesiog kažkokiu ste
buklingu budu išliko sveikas 
kioskas (budelė, kur laikraš
čiai pardavinėjami).

SųJ/gos gaisrui buvo labai 
palankios, kadangi per ilgų 
laika neturėjome lietaus.

\ h.i 11' N V-ACMF; Telephoto
FORT SNELLING, MINN. 

—Mary Jane Massey, 14 me
tų, kuri buvo nužudyta ir 
įmesta į aliejaus kubilų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Valdžiai Skubiai
Reikia Apie 100
Mechanikų

Reikia Kreiptis į Chicagos 
Pastą-

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

Turtas virš- - - - - - -  $5,450,000.00
Atsargos fondas virš - - $370,000.00
Dabar Mokame 3^/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt. 

FEdWm^VT\'GS 
LOAN ASSOClATIONoFChicago 

JIJSTIN MACKIEWICII, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
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Jungtinių Valstijų civilės 
tarnybos departamentas skel
bia, kad Rock Islaiųl arsena
lui skubiai reikia apie 100 pa
tyrusių mechanikų. Ateityje 
reikės ir daugiau.

Lietuviai, suinteresuoti šia 
proga gauti darbus, yra ragi
nami užsiregistruoti naujo 
Chicagos pašto rūmuose, prie 
Vau Burcn ir Canal. Reikia 
kreiptis į Civil Service raštinę.

Arsenalui yra reikalingi se
kamų rūšių mechanikai: (aiš
kumo dėlei visus vardus pa- 
duodam angliškai):

“Toolmakers” 
“Machinists”
“Tool and Gange designers”
“Automatic sere to opera

torė
“Precision grindėr opera- 

tors”, ir
“Turret lathe operators.”

Sunkus, Bet 
Nedidelis Grobis

Grobis, kurį piktadariai va
kar pasivogė iš Rcpublic Steel 
korporacijos dirbtuvės, 7850 S. 
Chicago avcnue, buvo labai 
sunkus. Jiems reikėjo turbūt 
troko, nes jis svėrė apie 700 
svarų. Bet vertė nebuvo labai 
didelė. Vagiliai džiaugsis, jei
gu gaus $25.

Jie pasivogė apie 700 svarus 
įvairaus nevalyto metalo.

Paskandintas dide
lis italų kreiseris

LONDONAS, Anglija,% liepos 
21 d. — Britų admiralitetas 
praneša, kad šį rytų buvo pa
skandintas didelis italų kreise
ris Bartolomeo Colleoni. Krei
seris susitiko su Australijos 
kreiseriu Sydney, pasikeitė ke
lis šuviu.s, gavo tprpedų ir nu
skendo. Juros mušis įvyko ne
toli Kretos salos. Britų karo 
laivas ištraukė iš vandens virš 
250 italų jurininkų. Laive bu
vo 500 italų jurininkų. Italų 
laivas baigtas statyti 1930 me
tais. Colleoni lydėjęs antras ita
lų kreiseris suspėjo pasprukti.

Straus & Schram 
Atidaro Vyriškų 
Drabužių Dept.
DIDELES DOVANOS DYKAI 

VYNAMS IR MOTERIMS

Tikslu supažindinti šio dien
raščio skaitytojus su puikios 
rūšies drabužiais, kuriuos par
duoda Straus and Schram, 
specialus trijų dienų dalykas 
tapo suplanuotas Ketvirtadie
niui, Penktadieniui ir šešta
dieniui, liepos 25-tai, 26-tai ir 
27-tai. Tai yra didžiausia Vy
riškų Drabužių Vertybė, štai 
kų jus vyrai gaunate lik už 
222.50:

Netik siutų, bet siutų savo 
paties pasirinkimu iš šio se
zono šiauniausių audinių ir 
spalvų. Ali wool tropical wor- 
steds, all-\vool year rounders, 
all-wool sturdy tweeds—visų 
garantuotos vertės $25. Ir 
jums nebus duota bet kokia 
čeverikų pora—jus galėsite 
pasirinkti iš pilno Straus and 
Schram stako $5 vertės čeve- 
rykus—juodus, balius, rudus 
ar kombinuotų spalvų. Jus 
taip pat galėsite pasirinkti ko
kių lik norite iš šlake esančių 
skrybėlių vertės $4—jų tarpe 
tikrų panamų, coconut šiaudų 
arba plunksnos , lengvumo val
ioki n ę.

Tai yra tikra proga, vyrai! 
Teikiama įstaigos, kuri tarna
vo Chicagai ir apylinkei sųži- 
ninkai ir ištikimai per 58 me
tus. Tai pasiūlymas garantuo- 
jųs jums $34 vertės parėdalų, 
kuriuos dėvėdami jus didžiuo- 
sitės. Ir tai visa lik už $22.50 
kainų- Bet ir šituo mes nepa
baigiam įrodymų, kad įtikinti 
jus, jogei jums apsimokės 
pirkti drabužius pas Straus 
and Schram. Visai ne! Dar 
yra dykai duodama dovana 
su kiekvienu pirkiniu. Štai ji! 
Jeigu jus pirksite einamųjų 
10 dienų laikotarpiu, iki arba 
pirm šeštarfiėnio, liepos 27-tos, 
tai gausite absoliučiai dykai 
pasirinkti $4.^)8 si ack siutų ar
ba 3 po $1.95 baltus, sanfori- 
zcd broadeloth marškinius.

Yra taipgi dykai speciali 
dovana moterims, kurios atsi
lanko į krautuvę kartu su vy- ». 
rais perkančiais drabužius. 
Štai ji! $6.50 vertės visoj šaly 
garsinamų Lady Windsor kos
metikų bus duota absoliučiai 
dykai kiekvienai poniai, kuri 
ateis į Straus and Schram 
krautuvę laike šio įvykio, kar
tu su vyru perkančiu drabu
žius. Dovana susidaro iš pilno 
Beauty Kit. Veidui milteliai, 
veidui kremas, lotions, bril- 
lianline, vanishing cream, elc. 
—yra verti $6.50. Visa tai su
daro sutaupąs ant to $22.50 
pirkinio net iki $23.00. Taigi 
ncatidėliokit! Atminkit, jums 
nereikia cash pas Straus and 
Schram. $1 įmokėjimas įteikia 
jums pirkinį, o balansų jus 
galite mokėti 52 savaites- Štai 
Straus and Schram krautuvių 
adresai:

Southsidėje, E n g lewoode, . 
Straus and Schram krautuvė 
yra adresu 834 W. 63rd St. 
Westsidėje Straus and Schram 
krautuvė yra adresų 4148 W. 
Madison St. North-Westsidėje 
viena krautuve yra adresu 
3318 Lincoln avenue, kita ad
resu 4041 Milwaukee avenue. 
Krautuvės yra atdaros kiek
vienų antradienį, ketvirtadienį 
ir šeštadienį iki 10 vai. vaka
ro, kad laikas jums leistų jas 
atlankyti. Patyrkite lengvo 
kredito vertybes...

Atminkite, vienų vienas do
leris pas Straus and Schram 
suteikia jums pirkinį, o ba
lansų mokėti jus galite visas 
52 savaites.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti t 
tas krautuMf kartos 
skelbiasi Naujienose.

Pont

TW0-WAY

Aprengimas

ANT KREDITO

kombinuotasJus Sutaupi 
nat $11.45

834 W. 63rd St. 
&H8 LincolnAve.

Dabar 
Tik

52 Savaites
Mokėti

SVARBU:
Šis pasiūlymas tikrai 
pasibaigs šešt. vak., 

liepos 27, 1940

Sanforized Broadeloth

3 Marškiniai
Paprastai $5.85

Pasirinkite Bet Kurią Dova 
ną Kol šis Sensacinis Pa 

siūlymas Eina!

Atdara antr., 
šešta d. iki 10

Ekstra Geros Kokybės

SLACK
SUIT 

Paprastai $4.98 
® ARBA

Čia Įeina Visa Tai: 
“CRICKET-CLUB” 
Tropicals-Tweeds-Year ’Rounders 
“Excello-Fit” čeveryk 
balti, rudi 
“Darby-Dodd” Ski-yb 
Panamas-Vailoko-Coconut šiaudų

$22.50 Paprastai

ketvir. 4128 W. Madison S t, 
v- v. 4041 Milwaukee Avė.

s24.95
5.00
4.00

33.95

SLACK 
SUIT

Absolutely FREE
F o r a L i mite d T i m e 0 n i y 
with the Purchase of This

Y o u r. C h o i c e o /
FREE CIPTA Guaranteed TotalSaving 
of From $16.00 To $18.00

a t M * JI
L *1

i
. JR

Spausdinam
f

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

.  mi- n,m,t   _J,m-, 

SKOLlNAMU^S|i— 
MORGIČltl iffl
Safety Dėžutėj nuo
Rašome. Insurance* ■■■ ĮbteįĮ
šies-^R. fe Patarnaujamu >
k i nu> ' i r pardė vimų

. - duodaių M<>ney 
Ofisas i

*1

:EET .J

rel. 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
nokė jimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

RADIO
PATARNAVIMAS 

taisome Radios. Dėl greito patar- 
lavimo šaukit

Tel. YARDS 2793.
Užrumėdinimas garantuota.“.
3562 SO. HALSTED ST.

TETGU JUMS REIKIA
Rakandų, Kaurų, Pečių, Radijos, 

Pijanų.
'15.HO0 įtakas, naujas ir vartotas, 
didžiausias kada nors pasiūlytas 

barmenas.
Atsilankykite ir pamatykite.

Atdara kas vakarą iki 10 P. M.
CHICAGO SALVAGE 
Furniture Co., Ine. 
5300 So. Halsted St.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šauklį Tel. VICTORY 00«6■ ■

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

iv i {kaina 45 centai)
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Taktiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Garsinkites “N-nose”

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ 
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI 

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

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

■■itt
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Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

Except Sunday by 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

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

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted SI, 
Chicago, m. Telefonas Canri 8300.

Rusijos spaudos apžvalgad. 1805 m. jisai prie Aušterlitzo sumušė dviejų galingiau
sių to laiko' valstybių armijas, Austrijos ir Rusijos. Vie
noje jisai padiktavo- joms taikos sąlygas. Apsidirbęs prieš 
Kalėdas su tais savo* priešais, Napoleonas davė prižadą 
savo kariuomenei; kad prieš Velykas jisai jau bus Lon- 
įdone ir diktuos taiką anglams.

Bet šitam Napoleono prižadui nebuvo lemta išsipil- 
jdyti. Už dešimties metų po Austerntzo Napoleono galybė 

^•2? ! buvo sutriuškinta it' jisai buvo išgabentas į Šv. Elenos

98.0C 
4.00 
2.00 
1.5
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Užsakyme kaina:
Chlcagoje—-paJtu

Metams----------------------—
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams ______ -
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui __

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija__ _________
Savaitei ------------------------
Mėnesiui ----------------------

Jungtinėse Valstijose, he) Chicagoj, 
pašto? (Atpiginta)

Metams ....... ...... .----
Pustei metų ___........—
Trims mėnesiams __ ____ 1.50
Dviem mėnesiams_____ <— 1.0G
Vienam mėnesiui_____ - .76
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams $8.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams_ ._ _—- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

salą baigti savo amžių.
Ar nesusilauks panašaus likimo ir rudasis vokiečių 

Napoleonas?

(Musų specialaus korespondento)

Amerika nepripažįsta SSRS grobimų 
Pabaityje

Valstybės departamentas Washingtone atsisako pri
pažinti Stalino žygius Lietuvoje,. Latvijoje ir Estijoje. 
Nežiūrint to, kad Stalino komisarai suvaidino tose šaly- p 
se “rinkimų” komedijas ir kad Maskvos, paskirti “liatL 
dies seimai” Kaune, Rygoje ir Taline pasisakė už jų įjun
gimą į SSRS, Amerikos valdžia supranta, kad tai yra 
tiktai akių monymas, kurio tikslas yra pridengti Stalino 
grobikiškus tikslus Pabalčio kraštuose.

Pasikalbėjime su spaudos atstovais Amerikos valsty
bės sekretoriaus padėjėjas Welles vakar pareiškė, kad 
šios šalies politika yra visiems žinoma. Ji yra priešinga 
grobikiškiems žygiams, visviena ar jie yra atliekami 
ginkluota jėga ar jėgos grasinimu.

Amerikos žmonės ir valdžia, be to, yra priešingi tam, 
kad vienos šalies valdžia kištųsi į vidujinius kitos šalies 
reikalus, kaip kad daro Rusija tose mažose valstybėse.

Kad ir Lietuva netrukus bus sovietų aneksuota,, bet 
Amerikos valdžia ir toliaus laikys jos pasiuntinį P. Ža- 
deikį teisėtu nepriklausomos Lietuvos Respublikos įgalio
tiniu. Ji neduos bolševikams nei Lietuvos pasiuntinybės 
rūmų Washingtone, nei Lietuvos Banko aukso, kuris yra 
padėtas Amerikoje, nei kitokio Lietuvos turto. Kiek tai 
liečia Ameriką, nepriklausoma Lietuva gyvuoja ir gy
vuos I

BOSTONlEelU PRO
TESTAS'

i

Už šitokį Jungtinių Valstijų valdžios nusistatymą vi
sa lietuvių tauta reiškia jai giliausią dėkingumą.

i

Laikas apsivalyti
Tarp Amerikos lietuvių yra veikli “penktoji kolona” 

— komunistai ir įvairus jų pataikūnai. Jie dirba Mask
vos naudai, tos Maskvos, kuri ginkluotomis jėgomis oku
pavo Lietuvą ir dabar rengiasi ją įjungti į Sovietų Są
jungą.

Per keletą metų komunistai veikė, užsidėję' “Lietu
vos patriotų” kaukę. Jie kalbėdavo apie Lietuvos nepri
klausomybę ir jos gynimą. Sakydavo, kad Lietuvai reikia 
demokratinės tvarkos. Vienas jų vadas net paaukojo do
lerį į 'Lietuvos Ginklų Fondą. Bet tai buvo veidmainia
vimas.

Dabar ta kaukė nuo komunistų veido nukrito. Kai 
Stalinas užsimanė Lietuvą pagrobti, komunistai ėmė' sių
sti jam sveikinimus. Jie pasirodė aiškus Lietuvos nepri
klausomybės priešai.

Lietuvių visuomenei su jais nepakeliui. Jie yra Lie
tuvos pavergėjų agentai, agresijos ir smurto rėmėjai. 
Penktoji kolona.

Amerikos lietuvių visuomeninis judėjimas turi nuo 
to gaivalo apsivalyti.

Kas eina kartu su Stalino bernais, tas eina prieš Lie
tuvą. Kas pritaria Stalino plėšikiškiems žygiams prieš 
Lietuvą, tam nėra vietos tarpe Lietuvos nepriklausomy
bės gynėjų.

Amerikos valdžia tuos plėšikiškus Maskvos žygius 
viešai pasmerkė. Mes buturne nelojalius šiai šaliai, kurio
je gyvename, jeigu toleruotume savo tarpe plėšikų už
tarėjus.

Šventoji Elena po Ansterlitzo

itrų, t. y. automobiliai Rusijo- 
, e šiandien suvartoja devynias
dešimt kartų daugiau, negu 
1913 m. O juk Rusijoje auto
mobiliai dar ne taip gausus, 
nes jei š. Amerikoje kiekvienas 
automobilis tenka trims žmo
nėms, tai Rusijoje vienam au
tomobiliui tenka 180 žmonų, 
reiškia Rusijoje, palyginus su 
gyventojų skaičiumi yra (',() ka 
tu mažiau automobilių.

(Bus daugiau)

kad Rusijos gyvenimas žymiai 
po revoliucijos pasikeitė ir ben- 1 
dras gyventojų reikalavimo ly
gis žymiai padidėjo. Jei pir
miau rusų valstietis tenkinosi 
karnų vyžomis, šiandien reika
lauja odos batų, jei pirmiau 
muilas buvo' kaime retenybė, 
šiandien kaimas teikia didelius 
užsakymus dargž kvepalams, 
pudrai’, lupų dažams ir f.t.

Reikia atminti’, kad Rusija 
ptieš karų buvo daugiausia at
silikęs kraštas, galima sakytii, 
jog buvo vietų, kur gyventojai 
gyveno primityvių, pusiau lau
kinių žmonių gypemmu. Šian
dien visa tai, žuvo, viskas pasi- 

! keitė, šiandien maža terasime 
analfabetų, visur valdžia norė
dama įsigyti sau tinkamo ele
mento, pasirūpino liaudies švie
timu, kas ėdrų Rusijoje buvo 
neįmanoma. Ir todėl šiandien 
Rusijos gyventojai daugiau vis
ko sunaudoja ir šie reikalavi
mai nuolatos didėja.

Rusija pasivijo savo pramo- 
. ne užsienį, kai kuriose srityse 

dargi pralenkė dėka savo že
mės turtų, bet Rusija gyvento
jų aprūpinimo atžvilgiu dar at-

(Tęsinys)
Ir kas gaunasi? Gaunasi tai, 

jog rusų darbininkas gyvena 
rojuje, o argentinietis pragare.

Bet pažiūrėkime į antrą me
dalio pusę. Kas užsienyje duos 
už? rusų rublį pusę dolerio ? Nie- 
kasv Todėl dolerį reiktų skaity
ti ne du rubliu, bet užsienio 
birža remiantis — 10—20 cen
tų. Ir tuomet gautųsi, kad ar- 
geiitinietis uždirba ne keturis 
rublius^ bet dešimt rublių. Ma
ža tov tepatiekia rusai kiek ar- 
gentinietis Už du doleriu gali 
nupirkti mėsos ar duonos ir 
kiek už tuos pinigus gali nu
pirkti rusų darbininkas pas šar
ve. Ir gausis, kad pragaras Ru
sijoje, o: dangus Argentinoje. 
Jei argentinietis už dolerį gaus 
puspenkto peso, tai pas save jis 
nupirks už tą puspenkto peso 
aštuoniolika kilogramų duonos, 
gi pavertus tą puspenkto peso 
į rublius, skaitant oficialiu kur- 

. . i su, nenupirks ir pusės tiek duo- 
u nos Rusijoje.

I Kaip matote, skaitytojau, sta
tistikos dar nieko neparodo ir 
jomis galima lygiai taip įrody- ; 

“Sovietų valdžia”, rašo ta- ti juodą baltu, kaip ir atvirkš- 
sai korespondentas, “savo ui- čiai, bet diktatūros tuo liaudo- 
timatumudse neseniai reika- jasi ir apgaudinėja savus gy
liavo, kad Pabaltijo valstybės ventojus. 
atsisakytų nuo savo laisvės 
ir kaltino, kad tos šalys slap
tai tarėsi su Suomija sudary- Kasdieninėje Rusijos'spaudo- 
ti prieš-rusiškų valstybių blo- je labai daug pučiama apie Rū
ką. Trys buvusieji užsienių sijos pramonės pakilimą, iška- 
reikalų ministeriai bus kvo- samų mineralų gausumą, pro- 
eiami GPU (slaptos polįcL dūktų gamybos nepaprastą au- 
jos) Maskvoje.” girną ir t.t. “Izvestia”, “Pravda”

.V1 . , 1V ir kiti laikraščiai pilni šitokių
Iteiskia, bolševikų tvoras sakini ir kibj že.

Lietuvoje Latvijoje ir Estijoje atžvilgiu Rusija už-
jau prasidėjo. Stalino zva• gybi-L į viet „ ..Rusija turi
iiuikai dabar suiniinėja buvu- naftQs vjsas
[sąts mniistenus, o paskui,, be■ ,.Bendrai Rusijos
abejonės, iijns areštuoti ir kt-L on& produkcija> sulygin11s su 
tus žymėsimus asmenis. Lietu- m didgjo devynis kar. 
v.oje .bolševikai gali išnaikinti tus ir lšiandien užima irma 
visų geresniųjų .inteligentiją, I. Earopoj.e ir antrą pasau- 

;palikdama tiktai tuos gaivalus, L jc„ 
kurie sutiks vergiškai, tarnauti phik ‘ ;kaičiai; džiuginallti 

/ ’ . . v ateitis, galima nusispiauti į vis-- Buvęs ministens. Urbsys, be- L įr uk gyyenk h. nor-k Tuo 
je, susilaukė bolševikų keršto J labiaU šie sk^iai smarkiai 
dar nepradėjus “prezidentauti” skelbiami kuomet kalbama apie 
Paleckiui. Pagrįžęs iš- Maskvos, Santarvčs valstybių blokada 
Urbšys rado- savo šeimą išmesk i Vokietiją. ttorčdami 
,tą is buto užsienių reikalų uit- rvfsa>b o kartu ir vokiečiai įro- 
msterijbje. Jo- butą buvo- rėk- d . kad visko vokiečiai gali 
vizavę sovietų, komisarai. Urb- gautį Kusijos.
:šys apsigyveno pas Mašiotus. jau ankstykesniuose straips- 
Bet bolševikai jį išmetė ir is nįuose įrodžiau, jog rusų‘skai- 

įčia. Jisai- tuomet su šeima išsi- LįUg, statistika reikia atsar- 
:kraustė į Kačerginę,. už 7 kilo giai. priiTnU Ne todgi, kad jos 
i metrų nuo, Įnamio.. Tačiau GPU neteisingos, bet todėl, kad jos 
; surado- jį i^. (cia. Dabar Urbšys, L-p gudrjai sustatytos, jog vi
gai bu-L jau yra laikomas Mas- suomet parodo tik vieną meda- 
kvos Lubiai) ko j e, cen traliniame Į bo pUSę įr reikia tik pažvelgti į 
GPU kalėjime. antrą medalio pusę ir visas op-

; šitokią _ demokratiją Stati- timįzmas pražūva.
nas sinteikė Lietuvai. je^ ankstybesniuose savo

straipsniuose teikiau skaityto
jui abejonių ir kai kas galėjo 
pagalvoti, jog tai tik žodžiai, 
Šiandien galiu savo žodžius pa- 
tvitrinti faktais paimtais iš Ru
sijos spaudos, žinoma, ne tos, 
kuri parduodama kiekvienam 
gyventojui, bet skirta daugiau 
prasiravinusiam skaitytojui ir 
todėl eilinį skaitytoją nepasie
kiama.

Štai, “Parteini Stroitel” (Par
tinis Statybininkas) patalpino 
vieno iš žymesniųjų ekonomis
tų, I. Sautin straipsnį apie Ru
sijos gamybą ir Rusijos ekspor
to galimumus. Reikia atminti, 
kad I. Sautin yra Rusijos Liau
dies Ūkio Centraliriės Valdybos 
viršininkas ir visi daviniai ofi
cialus. ;

Butų' perdaug perspausdinti 
visą straipsnį, bet 
kaip išrodo tos 
kuomet pažiūrima 
medalio pusę.

Straipsnio autorius nurodo^ 
kad Rusijos pramonė ir pro
dukcija žymiai padidėjo ir pa
tiekia nemaža skaičių šiam da
lykui įrodytų, bet Čia pat nuro
do, kad viskas padaryta nepa
kankamai, nes reikia atminti,,

[praneša, kad trijuose Pabaltijo 
traktuose, kuriuos- okupavo, so
vietų Raudonoji armija, ir vaL 

-do Maskvos komisarai, staiga 
:dingo nežinia kur buvusieji už
sienių reikalų ministeriai: Lie 
;uvos — Juozas Urbšys, Latvi 
os — Wilihelm Munters. ir Eš 
d jos — Antonius. Piip. Kores
pondentas- spėja Munterį ir jo|® 

i šeimą sovietų ž valgyba jau iš- 
j gabeno į Maskvą. Jį ir 
dviejų okupuotų kraštų 
ministerius, sako- jisai , 

i GPU.

kad—
kad So- 

padariųsi 
1920 me-

Lietuvai 
sienas su

“Keleivis” rašot, kad So. Bos
tone įvyko* liepos mėto. 9 d. dL 
delis protesto mitingas, kuria
me pasakė kalbas redaktorius 
S. Michelsonas,. inž. B. F. SL

: rn>okaiiti& (bliv. ehieagietis, o 
dabar gyvenąs Fitehburgc\ 
Mass.) ir Jonas Krukonis, ku
rie pasmerkė bolševikų invazi
ją Lietuvon. Publikos susirin- 
,ko tiek, kad netilpo į Lietuvių 
svetainę. Mitingas- priėmė se
kančio turinio rezoliuciją:

“Mes, So. Bostono ir apy
linkės lietuviai, susirinkę į. 
masinį mitingą So. Bostone, 
liepos 9- d1. 1940* metais, Lie
tuvių Piliečių Draugijos salo
je, ir išklausę pranešimų apie 
dabartinę Lietuvos padėtį, 
KONSTATAVOME, 

“Nežiūrint į tai, 
vietų. Rusija buvo 
su Lietuva) sutartį 
tais, pripažindatna 
pilnai atnografines 
sostine Vilnium;

“Nežiūrint į tai, kad spalių 
10 dieną 1'939 m. Sovietų 
Rusija pasirašė su Lietuva 
savytai^jio apsigynimo sutar • 

• >tį ir jižtiįrįjpcį įnesifcišimą į 
Lietuvės Vi(Bw'reikalus;

“Nežiūrint to, kad Lietu
va, pasitikėdama Sovietų 
Rusijos duotomis sutarty ga
rantijomis, leido jai laikyti 
Lietuvoje savo; karines bazes,. 
Sovietų Rusija, remdamosi 
nepamatuotomis priekabė
mis, Lietuvą okupavo ir tuo 
badu sulaiižė padarytas su* 
Lietuva sutartis ir duotas ga
rantijas, o taip pat pažeidė 
Lietuvos suverenitetą, 

: “Atsižvelgiant į visa
tebūnie? NUTARTA:

“ (1) Protestuojame
smerkiame imperialistmiĮ 
vietų žygį prieš menkutę 
niekuo* nekaltą Lietuvą.

‘*(2) Nepripažįstame

ta

ir
So-

ir

z
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ĮVAIRENYBĖS
SKOTU TAUPUMAS 

ANEKDOTUOSE
škotai visuotinai žinomi kaip 

nepaprasti šykštuoliai, tačiau 
ši nuomonė yra visiškai netei
singa: škotai yra tik labai tau-

gyventojai norėtų gyventi bent 
taip kaip V. Europos gyvento
jai gyvena, jau neskaitant kaip 
gyvena š. Amerikos gyvento
jas, tai pasirodys, kad dar daug 
dalykų Rusijoje trūksta ir ji 
šiandien turi rūpintis pirmoje 
vietoje aprūpinti savo gyvento
jus produktais tiek, kad jie vis
ko turėtų, ką turi ir gali įsigy
ti V. Europos gyventojas. Dau
gelis prekių Rusijoje aukštas 
kainas turi todėl, kad jų dar 
trūksta, Rusijos gyventojas jei 
galėtų nusipirkti — tų daiktų 
negauna rinkoje, turi laukti ei
lės. Rusijos pramonė dar ne vi
same kame aprūpina vidaus 
rinkų, gi jei kai ką eksportuo
ja, tai dažnai nuskriausdami 
savo gyventojus, arba daugiau-

dosniausių žmogų pasaulyje. 
Tai miręs garsusis Amerikos 
plieno karalius Andrew Gar- 
negie, kuris mokslo ir labda
rybės dalykui yra paaukojęs 
apie 350 milijonų dolerių!

Tiesa, tas jų taupumas daž
nai būna kažkoks nepaprastas, 
galima butų pasakyti, tiesiog 
genialiai juokingas.

Štai eilė naujų anekdotėlių 
apie škotų nuostabųjį taupu
mų.

—Aberdecne, škotų taupu
mo centre, sako, busiančios 
sumažintos tramvajų bilietų 
kainos. Tačiau aberdeeniečiai 
prieš tai labai protestuoją, nes 
tada, pasak jų, jie žymiai ma
žiau sutaupysiu vaikščiodami 
pėsti...

—Kartų vienas prancūzas 
Londone surengęs savo drau
gams subuvimų, tačiau kartu 
pakvietęs ir juos prie to *su-

Hitlerį daugelis lygina su Napoleonu. Kaii kurte sako- 
net, kad Hitleris esąs didesnis užkariautojas už. garsųjį 
korsikietį. Visai trumpu laiku jisai parbloškė Lenkiją, 
Norvegiją, Holandiją, Belgiją ir Fraucuziją n* okupavo' 
Daniją. Šiandien jisai faktinai kontroliuoja Europos kon
tinentą, nes tame kontinente nebėra nė vienos šalies, ku
ri drįstų jam pasipriešinti.

Tačiau Didžioji Britanija dar nėra Hitlerio nugalė
ta, o kol ji jam priešinasi, visi jo laimėjimai stovi ant 
netvirto pagrindo.

Prieš 135 metus Napoleonas buvo laimėjęs didžiau
sią muėį, kuris jf padarė Europos valdovu. Gruodžio 2

ir 
smerkiame Sovietų Rusijos' 
kišimosi į Lietuvos viduji
nius reikaMs, būtent, dikta
vimą kas* ir kaip turi valdy
ti Lietuvą.

“(3) Kviečiame visus ge
ros valios lietuvius, nežiū
rint kur jie bebūtų, prie 
vieningumo, kantrybės, iš
tvermės ir ryžtingai stovėti 
Lietuvos nepriklausomybes* 

, sargyboje.
“(4) Mes, Amerikos lietu- 

viaų pasižad&m Jums, broliai 
Lietuvoje, visomis galimomis- 
priemonėmis padėti, kad Lie
tuva ant visados liktų laisva-, 
nepriklausoma — pačių lie- 

• tuvių valdoma.
“(5) šių rezoliucijų nuta

riam pasiųsti Suvienytų Vai 
stijų Prezidentui, Lietuvos 
Rusijos ir kitų valstybių at
stovybėms Washingtoite ir 
paskelbti spaudoje.”
Už rezoliucijų balsavo visi, 

išimant keletą bolševikėlių> ku
rie sėdėjo, kaip ant žarijų, kuo
met kalbėtojai vanojo .kailį Ma- 

i skvos agresoriams.

TERORAS PABALTIJO 
KRAŠTUOSE

•f

1

Sfali-

Lietuviai Sportinin 
kai Važiuoja 
Pittsburghan

Rugpiučio mėnesį 8, 9 ir 10 
;dd., viši Amerikos sporto da- 
ilyviai Olimpiados Kaune, 1935 
Jir 1938 metais, suvažiuos į sa- 
ivo metinį susirinkimą.

Pereitais metais visi sporti- 
>ninkai buvo- priimti Chicagoj, 
o šįmet pirm. adv. Ed. Schultz 
jUOs pakvietė į Pittsburghą. 
Dalyviai d'iskusuos savo jauni- 
-mo Sporto reikalus, paplati
nimą lietuviškos dvasios^ ir 
svarstys dabartinę Lietuvos 
;padėtį-

Kitas jų metinis susirinkimas 
•b'uS' laikomas New Jersey arba 
ikitam mieste rytuose.. Malonu 
žinoti, kad sporto žvaigždės 
nepamiršta Lietuvos ir lietuvi- 
iškų- reikalų^ —Koeesp. J.. J.

■ ............. — a

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios NaujienosIš Estijos sostinės Talino* vie- Į **yvv». j£-* -•» A

nas Amerikos korespondentam yra naudingos,

visgi štai 
statistikos, 
ir į antrą

Ir minėtas komunistų laik
raštis nurodo, kad Rusijoje 
šiandien (1939 m. pabaigoje) 
tenka kiekvienam gyventojui 
puspenkto karto mažiau vilno
nės medžiagos negu pav. š. A- 
merikoje. Jei pav. Š. Ameriko
je kiekvienas gyventojas gali 
sunaudoti penkis metrus vilno
nių audeklų, tai Rusijos gyven
tojas gali per metus sunaudoti 
tik vienų metrų, nes daugiau 
nepagamina.

Batų Rhsijos gyventojams 
taip pat tenka pustrečio karto 
mažiau,, muilo keturis 
mažiau pagailiinama 
nam gyventojui ir t.t.

Medvilnės auginimas 
jo per paskutinius dešimt melų 
padidėjo dargi tris kartus ir 
1938 m. buvo užauginta 27 mi
lijonai centnerių, bet dar šian
dien turi medvilnės įsivežti iš 
užsienio.

Paimkime kitų sritį, taip ru
sų mėgiamų, naftų. Niekas ne
gali užginčyti, kad šioje srityje 
rusai nužengę toli ir šiandien 
giriasi, kad ’ pasaulyje vos ne 
pirmų vietą užima, bet... naf
tos negali rusai eksportuoti ir 
jei šiandien jie visgi iš geros 
širdies duoda naftos vokie
čiams, tai tuo pat suteikia di
delį nuostolį sau ir niekad šio 
produkto rusai negalės daug iš
vežti.

Kodėl? Labai paprastai: au
ga naftos gamyba, bet aug i 
daug smarkiau naftos naudoji
mas pačiame! krašto viduje. Jei 
Rusija turėjo 1913 m. tik 8,801) 
automobilių ir jei skaityti kiek
vienai mašinai metuose 1,030 
litrų, tai Rusijai reikėjo naftos 
vien' automobiliams 1913 m. — 
8,800,000 litrų. Bet šiandien 
Rusijoje yra 760,000 automobi
lių ir vien automobiliams šian
dien rusai turi sunaudoti vieton 
buvusių nepilnų devynių mili
jonų litrų dargi 760’ milijonų

kartus 
kiekvie-

Ir anglas atsinešęs butelį vis- 
kės, airis kekso skrynutę, o 
škotas... atsivedęs savo brolį.

—Neseniai buvęs iškeltas 
klausimas, koks skirtumas pa
stebimas, kai kas pakviečia
mas arbatos pas anglą, airį ir 
škotą. Skirtumas esąs toks: 
pas anglą paprašius dar tru
putį cukraus, negu buvo įsi
dėta, šeimininkė išimanti pati 
iš cukrinės vieną gabaliuką 
cukraus ir paduodanti; pas ai
rį paduodama visa cukrine; 
dėkis kiek tinkamas; pas ško
tą galima esą išgirsti iš šeimi
ninkės: “Ar tamsta neužmiršai 
išmaišyti?”

—Škotas Sandy Mac \Vbir- 
teris įrašė į savo testamentą: 
‘‘...o savo giminaičiui Angui 
palieku visus tuos pinigus, ku
riuos jis man yra skolingas.”

—Vienas škotas, parėjęs ne
tikėtai namo, randa savo 
žmoną su meilužiu. Jis išsi
traukia revolverį ir lėtai sako: 
“Stokitės už viens antro, kad 
užtektų vienos kulkos!”

—Max Shandy nupirko savo 
sunui akinius. “Elkis su aki
niais labai atsargiai ir vartok 
juos kuo mažiausiai,— pataria 
jis sunui. “Kai į nieką nežiū
ri, turi juos visada nusiimti!”

—Mac Murphy nori nusižu
dyti. Jis nueina į vaistinę ir 
paprašo vitriolio už vieną pe
nį.

“Mažiausia musų parduoda
ma vitriolio dėžė kainuoja 
vieną šilingą,” sako jam vaisti
ninkas.

-‘Jei taip, pastebi Mac Mur
phy, lai aš verčiau gyvensiu 
toliau.”

—Jaunavedžiai škotai ke
liauja povestuvinę kelionę. 
Praeidamas Romoje pro cuk
rainę, vyras nusiperka šoko
lado plytelę, duoda gabalėlį 
žmonai, pats truputį atsikan
do, o visą kitą įsideda į kiše
nę ir sako: *“0 tai, mieloji, pa
liksim savo vaikams!”

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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MIEGAS IR NEMIGA
Gydytojai, gindamiesi nuo 

vis gausėjančių nemigos ligo
nių, iškimšto biologus chemi
kus, ir tie jiems prigamino į- 
vairiausių vaistų vaistei ų. Jei 
jus kuris susirgsi te nemiga, tai 
net kiekvienas ketvirto ar 
penkto kurso medikas jus mo
kės užmigdyti bematant. Bet 
nei jo nei net jo profesoriau i 
vaistais aš jums naudotis nepa
tarčiau. Priežastis yra ta, kadr 
nepaisant dabartinių milžiniškų 
laimėjimų, fiziologija vis dar 
mažai tenusivokia apie miego* 
esmę, o nežinodami iš kur mie
gas kyla nežinome nei kokių 
gyvybinę funkcijų reikia veik

ti nemigai šalinti. O visi dabar
tiniai vaistai, pretenduoju Į ne
migos šalintojų vietų, miegų 
kelia netiesiogiai: jie centrinę 

i nervų sistemų ar nuramina ar 
jos funkcijų aptemdo. Tai, pri
klauso nuo- jų stiprumo. Bet ir 
vieni ir kiti yra sveikatai kenk
smingi, ir teikia tiktai miego 
suorgatų.

Miegas ir valgis yra du veik
sniai,. kuriais mes atsinaujina
me jėgas. Abu tie veiksniai yra 
vienas su kitu labai susiję, ir 
viena priežastis, dėl kurios mie
gas mums yra absoliučiai rei
kalingas, yra ta, kad tik mie
go’ metu, ir tik per miegų, su
virškintas valgis gali pasiekti 
kūno ir nervų narvelius. Sveikų

Naujienų-Aeine Tėl»-bl'« ■.

NEW YORK. — Buvusi Austrijos imperatorienė Zi
ta atvažiuoja New Yorkan. Ji čia gyvens kaipo politinė 
atbėgote iki po karo Europoje. Atskrido “Clipper” lėk
tuvu. Aerodrome jų sutiko sūnus Princas Feliksas (kai
rėj) ir herzogas Olto, kurie jau nuo seniau Amerikoj

Europos- nuodų gamykla.- Ta 
gamykla šiaip išrodo: vienoje 
didelėje salėje prie švies ų lan
gų į.ėdi darbiiiinkų ei.ė. Karštis 
tų ruimų paverčia į f krų š.It- 
i rainį, ir vis dėlto mergaitės- 
darbininkės yra storai; drabu
žiais apsirengusios ir panėši į 
šmėklas. Jų galvos yra paslėp
tos tani tikrame šyde, Dešinoje 

(rankoje tos darb nmkės laik.) 
mažutes žnypleles ir jomis dir- 
na savo darbų. Nepapia tu tik- 
l U-maii ir vikrumu jos tomis žny- 
p ėin-is pagaliui kiekvienų bitę, 

išlenda iš tam tikro ka
nalo. Lengvai paspalidusios, jos 
iktę atneša prie tam tiktos st >- 
ro pčipierialts lėkštės. Miręs bi- 
čš ku-nas- lekia į šalį, tuo tarpu 

pačiumpama kilst? id ksn 1 j iŠ- 
remian-tju bitė, staiga į žiiiyptelių 
spaudimų patekusi b tė, naudo
jasi savo paskutiniu apsigynima 
ginklu, kurį savo gyvenime te
gali pavartoti vienų vienų kartų 
— įgelia^ Tai: bitei reiškia mir-

sitikimu palieka, ir yra svar
biausias dalykas. Specialaus sto
tojo popieriaus viršelis yra ypa
tingai pritaikytas bičių gylių 
nttod'arhs sugerti. Per valandų j 
tokį viršelį sugelia apie 700 bi
čių. Jos čia miršta medicinos 
reikalams. Penkios ar keturios 
bitės teduoda tik vienų tūkstan
tinę gramo htiodų.

I rof. Mūrys ir jo padėjėjas 
dr. Forsteris neseniai išrado bū
dų bitės gylio nuodais netiesio
giniai naudotis gydytojams ir 
pacientams, šiandienų tuos nuc- 
dtts ir kartu geriausių nuo ro 
diiiat.zmo vaistų ir labai sun
kiai les laikančia medžią.ų j u. 
gatflia gauti pirkti ampu ė;e. 
^ydyt. jai t os nuodus 1 gav 
i.airis įti\š..ii. To.cs įt.ė kima 
L toj a kelių bičių įgėlimų. B t 

apoicni aiij jau ii be įt.ėškim a 
jati yra iš tų nuodų padaiyii 
ir mostis, kuri vartojama v> 
aiiine pasaulyje ir kurio i paga1 
ininiirias yra apmokėtas tuks-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET M ET AL CO.

3216 S. Malsted st. vidury 4965
Stogus, rinas. stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome Dėt ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014 - ________________

fTel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

F0X HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gčrimai 

į visas miestą dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

s

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

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

Šaukite Lafayette 3138, arba 
atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE
„ Joe Bagdon

dantų ir vidurių žmogus leng
vai paverčia kumpį, sviestų ir 
duonų ta medžiaga, kuri ilgai
niui iš vidurių {čiulpiama į 
kraujo indus, tačiau kaip sako 
anglų patarlė vienas žmogus 
gali nuvesti arklį prie vandens, 
bet nė dvi dešimtys jų nepri
vers jo gerti. Dėl biologijai dar 
nežinomų priežasčių maistas iš

gyvena.

kojo gyvulio laikus. Akylas k.r- nas tikras
dikių kambarių (ligoninė.e, 
prieglaudose) lankytojas paste
bės, kad musų mažieji labiau-

žinomas
ipie miegų, yra. tas, kad mie-

tik miego metu. O jei susidėvė
ję narveliai nebus atnaujinami 
(o visi jie dirbdami eikvojusi), 
tai organizmas r neišgyvens nei 
kelių dienų, štai kodėl miego 
stoka “išdžiovina” žmogų daug 
greičiau negu badavimas. Dau-

ti. Vėl keturkojinis instinktas.
Khs gi iš to išeina? Toji ke- 

tutkojinė pozicija, techniškai 
vadinamasis “ventralinis deku- 
bitas” atpalaiduoja plaučių ga
lus nuo spaudinio (nors popu
liariai galvojama visai priešin-

kraujo, tad šiitą vonia tam po
ilsiui daug padeda. Tų patį, de
ja, padaro ir valgis atsidūręs i 
pilve, todėl žmogus po vakario-1 
nes pasijunta mieguistas. Dau-I 
gelis žmonių net tyčia geria

MADOS

4481

No. 4481 — Vasarinė suknelė. Su
kintos mieros 12, 14. 16, 18, 20 ir 
30, 32, 34, 36, 38, 40. ‘ .

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

nešiojasi po oda ir viduriuose 
tam tikrų kiekį taukų (saugiau
sių maisto sandėlį karo metui), 
kuriais jis gali misti gana ilgų 
laikų net nevalgydamas, bet be 
miego tas maistas jo neišlaiky
tų nė per kelias dienas.

ši fiziologinė mįslė yra grei
čiausiai priežastis to, kodėl per
sivalgę žmonės dažnai skun
džiasi nemiga. Gamta — genia
liausias ir praktiškiausias išra
dėjas — tokiu atveju imasi pa
prasčiausio ir efektyviausio bu
do nereikalingam maistui už
kirsti kelių- į narvelius: j nai 
verčia nusidėjėlį budėti. Tokiais 
atvejais jis kviečiasi į pagalbų 
vaistus ir per dažnai, deja, jie 
jam padeda save nuodyti. Nu- 
puškęs veidas ir pūškuoti pečiai 
dažniausiai yra tokios nenor
malios būsenos požymis. Žymus 
Amerikos specialistas Dr. Crile 
(ir amerikiečiai lokių jau turi) 
įrodė; kad smegenys, ilgai lai
komos be miego, netenka tam 
tikros medžiagos, kuri yra bū
tina gyvybiniam veikimui, ir 
kad tiktai miegas gali jų su- 
grųžinti. Nepaisant visų vado
vėlinių davinių, mokslas neži
no, kiek tiksliai dienų žmogus 
galėtų išgyventi be miego, nes 

-garbingosios Inkvizicijos laikais 
visiškai atimti miegų žmogui 
dar nemokėjo, o iki šio karo 
fiziologijos' laboratorijose tokių 
bandymų daryli mokslo žmo
nės dar nesiryžo. Gyvuliai be 
miego išlaiko kelias dieas, bet 
jų nervų sistema silpniau dir- 
'ba.

Kai žmogus Kori miego* jis 
gula ka’rtais aukštieni-nkas* kar
tais ant šono; bet kai jis yra 
tikrai išvargintas, jis gula 
kniūpsčias. Vadinasi, instinkty
viai prisimena žiluosius ketur-

toji pozicija padeda 
cirkuliuoti. Didieji 

indai pilve atpalaiduo

čiam orui iš jų išeiti. Nosies 
takai gali tada laisvai išsivalyti. 
Be to, 
kraujui 
kraujo
jami nuo žarnų spaudimo, ir 
kraujas, ypačiai gyslose, sutin
ka mažiau kliūčių. Bet dekubi- 
tas naudingiausias yra žarnoms. 
Stovinti pozicija žarnoms tai 
nuolatinės pastangos neišsprūs
ti iš savo vielų. Aukštieninka 
pozicija tų įtempimų mažina, 
bet vienintelis tikrasis būdas 
žarnoms suteikti poilsio tai pa
gulėti kniūpsčiam. Vadinasi, 
grįžti į keturkojų pozicijų.

Ventralinio dėkubito įtaka 
miegui pasirodo nepaprasta

sigulti pirmų kartų. Bet gulti 
ant veido nėra lengva. Reikia 
susirasti’ vietų priegalviui, ran
koms, nosiai ir kojoms; tačiau,

li. Pirmiausia visi pastebi, kad 
toje pozicijoje kojos žymiai 
greičiau sušyla; ji iš tiesų kojas 
sušildo daug greičiau negu kar
šti buteliai ar* vilnonės kojinės, 
o kojų šiluma, įsitikinta, labai 
teigiamai veikia mibgų. 
pat gerai veikia šiitą 
(36°C) prieš gulant.

Daugelis žmonių geru 
bininku miegui laiko skaitymų, 
lovoje. Akys pavargsta ir sulim- 
pa. Senos tetos ir bobutės sako, 
kad skaityti lovoje akims ken
kia, bet mokslas tai baimei pa
grindo neranda. Tiktai, žinomo,, 
daug priklauso nuo to, kų žmo
gus imasi į lovų skaityti. Nieku 
budu nepatartina prieš miegų* 
skaityti kriminalinių ar meiles 
romanų ar knygų, verčiančių 
galvoti. Svarbiausia, prieš mie
gų reikia atpalaiduoti ir raume
nis ir nervus. Šilta vonia tuo ir 
migdo žmogų, kad atpalaiduoja* 
audimus ir atitraukia kraujų iš

vonia

JACK SmFT-The Bteak-uv

NAUJIENOS Pattero Dept.
1739 S. Halsted St^. Chicago, IU.

Čia įdeda 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No...__

Mieroe  per kratine

(Vardas tr pavardė)

(Adreaaa)

(Mlaataa ir valatifal

Tai, be abejo, turi padėti neini- ; 
gai nuvaryti, nes kraujas tada 
aiškiai ima plūsti į pilvų bet 
dėl to atėjęs miegas ilgai ne-Į 
trunka. Karštas pienas ar kitas 
gėrimas (neminint i jau kavos) 
gali sukelti ncviršk.nimų, p pa

niausiąs nemigos kalt.įlinkas.
Visi negabus miegoti turėtų 

sau giliai įsidėti tų aksiomų:

imti liktai susijaudinamas, rū
pesčiai ar nervinis pervargimas.

si veda liktai Nevirškinimas. Tad 
juo daugiau protinio darbo, juo

P •' M • • . 1mažiau tam turi būti valgio. 
Visi gydytojai sutinka su tUo, 
kad žmonijai daug daugiau li
gų atneša ne badas, bet persi
valgymas. “L.A.”

50 mik bičių mirštą 
kad žmonės butų 

sveiki
jau plačiai yra žinoma, kad 

vienas pačių geriausių ir tik 
riaušių vaistų nuo įcumatiznip* 
yra bičių gylių nuodai. Senovė
je tais vaisiais nuo įcumatiz- 
mo visiškai natūraliai buvo* gy
domi: ligonis nustatytų laikų 
leisdavosi bičių {geliamas. Kų 
toks gydymas reiškė, gerai su
pranta tas, kas bent Vienų kar-

Tai buvo tikras arklio gydy
masis^

Šiandie.!' to> pobūdžio gydy
mas jau vyksta visad kitaip. Bi
čių gylių nuodai yra surenka- 
ini kitokiais keliais. V.ena di
džiausių’ tokių Bičių gyiių nao

upes lllertisso apylinkėje. Įva> 
: idiiose krepšiuose- čia yra visu** 
da apie 50' iwi bijomų bičių n& 

1 medui rinkti, bet bičių gylių 
J nuodams atiduoti:, ši maža v.eu 
telė yra garsi kaip didžiausia

tį. Nuodai, kuriuos bitė šiuo at- lančfų bitelių m rtmi.

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis. 

nusipirkit pakankamai
ATLAS COAL Ateinančiai žiemai

Hlinote SalesF Taksu 3% įeina į Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą
,----------------------------------------------
žemiau paduodamos kainos yra 

už cash, perkant 4 tonus ar
Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.

Daugiau ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba $A.7O 
rankomis kūrenti H*
ACE STOKER NUT“—“l-inch 
oi! treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių 
įrengimams ©
ROYAL STOKER NUT — Mu
sų Vadas. Puiki Štoke- ..$Q.O5 
riam Anglis

POCAHONTAS — Third Vein 
ar New Rfver. Nė- $“9.75
rūksta .. .-Namams ■

VVEST VIRGIN1A MINE $-9.35 
RUN — Extra rupios ■

CHICAGO SOLVAY arba CHI
CAGO COPPERS — $0.35

‘ Ped Cok-e O

ANTMRACITE Chest- $ 4 *į,25 
nut ar Fange Hdrd Coa‘1 « BLACK MAGIC SCREENINGS 

—1-irtch $“9.20
< rupumo ■

BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai $“9.65
o-ali niekti ■

MlLtER’S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine $£f.35
Consolidation
ATLAS BLOCK — $Q.15
P’.iikinq Pečiui Ansrlvs W

Kainos Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS HJEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

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

MA

Duodam Paskolas ant
1 -mų Morgičių

Cbfittagoj ir Apielinftčse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui nau.ų namu

MOKAME Sį%
Dividendų už padėtus pinigus

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdransti iki $5,090.00 per 
Federal Savings> & Loan Insurance Corporation, VVashington, D. C.

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

lįFEDERALSAVlNGS CermakRd
IS-AND LOAN ASSOCIATION rmr Arn tt r 

P AF CHICAGO CHICAGO, 1LL.Of CHICAGO

[, Telephone Cahah 8887 Beri. J. Krtzanauskas, Secretary
| RAŠTINĖS VALANDOS:- Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v.

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

By Cliff Karteli and H ai Colson

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ..............
PRABŲ VIMAS
LigoniMėje ..............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .....

hinNOf HOLO YOUR PLACESt this 
CONTROL ROOM W1LL FLOAT FREE. 
IT IS A 5EPARATE UNIT, 5EALIN6 

ITSELF AUTOMATICALLY.

513.50
$50.00
$’25.00

52.00
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai .......... ....... 51.00
DOUGLAS PAKE HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS
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

arcus

Z-

M £

RYTINĖ RADIO 
VALANDAiš Stoties

muz'ką

Kasdien 
iki

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

vėliausias žinias 
ir/ kitus (domius 

pralnt Šimus.

Garsinkitčs “N-nose”

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

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

Vardas .... ......................................

Adresas

Miestas

Valstija



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, liepos 24, 1940

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS t

IŠ TORONTO PADANGĖS
Malonus Atsiminimai Apie Čikagos Kupiškėnus

Nors S. L. A. seimas atėmė 
delegatams beveik visos sa
vaites laiką, tačiau vakarais 
jie galėjo sunaudoti po kelias 
valandas savo asmeniškiems 
malonumams.

Tu malonumu 
turėjo užtektinai, 

svečiams 
delegatai 
vos porą

dangų m as 
nes čikagie- 

nešykštėjo. 
rinkdavosi 

valandų te- £

čiai jų 
Rytais 
seiman 
migę.

Čia lai bus leista ir man 
pasidalinti įgytais smagumai* 
pas Čikagos kupiškėnus.

Kai kiekvieną vasarą musų 
lietuviai važiuodavo į Ameri-

kambarys pilnutėlis didelių 
vasarinių gėlių, sienos papuoš 
tos paveikslais, kuriuos suau- 
kavo moterys, pačios savo ran
komis juos išsiuvinėję. Pasta
to viršūnėje didžiulis bokštas, 
per kurį aidi per plačias ka
pines perduodama muzika ir 
dainos, šis įrengimas ypatin
gai daug teikia reikšmės lai
dotuvių apeigose. Kuomet lai
dotuvių eisena liūdnai eina 
link naujo kapo, tai ją lydi 
liūdnas ir gedulingas varpų

aš ne kartą ilgėdavatis, kad aš 
neturiu giminių, ir važiuoti su 
pasiilgimo kupinais savaisiais

mis ar džiaugsmais, tfš nega
liu, nes nėra pas ką važiuoti. 
Paskutiniu/ laiku retkarčiais 
susirašant su kupiškėnais, tik 
juos vaizdavausi artimiausiais. 
Savo vizitui Čikagoje pas ku
piškėnus susitariau ir apsisto-

atsisveikinimą mirusiam.
Pačios kapines rūpestingai, 

gražiai ir labai tvarkingai su
tvarkytos, jos dar nesenos, vos 
25 metų, bet kapų supilta ga
na daug, jų vis daugėja. Ma
tyt, žmonės baigia nusikratyti 
prietarų ir be jokios baimės 
vis daugiau randasi norinčių 
eiti į amžiną poilsį ten, kur 
laisva ir ramu, kur mirusiojo 
kelionė nebauginama nei pek
la, nei dangum-..

Daug kapų puošia gana rei-

kad musų buvę torontiečiai 
baigia mus pamiršti ,nes Čika
gos gyvenimo musų gyvenimu 
mainyti nebemano. Labai ge
rai, kad visi radote ten laimę. 
Geriausio jums pasisekimo.

Susižinojau, kad musų Vla
das Raila nemažai veikia ir 
Čikagoje, jo veikimas ten įver
tinamas. Sfų visokių pažiūrų 
žmonėmis jis moka sugyventi, 
be rietenų ir barnių. Mes čia 
Toronte bendrame kultūrinia
me gyvenime labai Vlado pa
sigendame. Su juo buvo gali
ma gražiai sugyventi, rimtai 
pasikalbėti ir protingai rišti 
skirtingas mintis. Jam išvykus, 
iš jo draugų nesirado nei vie
no, tiek rimto, kad butų galė
jęs Vlado pareigas tęsti. Todėl 
ir musu bendras darbas Kana- v
dos kongreso skr. ribose greit 
pakriko, palikdamas didelės 
neapykantos žymes.

Iš šio pikniko skubėjom į 
Matekonių namus, kur turėjo 
susirinkti daugiau kupiškėnų, 
su kuriais turėjau džiaugsmo 
susipažinti.

Tarp Kupiškėnų.
Dėdė ir dėdina, visus pui

kiai vaišino ir visiems šneku-
velionio praeitį. Vieną iš tokių čiuotis buvo malonu. Malonu 
giliai įsidėmėjau, tai pamink-j pažymėti, kad veik visi kupiš- 
las ant Dr. Montvido žmonos kėnai yra 1905 metų kovoto- 
kapo. Tinkama pagarba ati- jai—revoliucionieriai, ne 
duota paminklo pavidale vi- nas dėl to ir Kupiškį apleido,
suomenės ir Dėdei šernui, tam Visi jie ir dabar yra laisvos 
uoliam ir kilniam praeities(minties žmonės, visi skaito pa
reikėjui ir kovotojui už laisvę žangią spaudą ir ją remia, 
ir lietuvybę. Musų laisvama- Mylimiausias kupiškėnų laik- 
niui, daug kovojusiam su raštis Čikagoje yra “Naujie- 
prietarais ir nemažai kentėju- nos”, jos visokiuose reikaluo- 
siam nuo dvasiškijos persekio- se jiems patarnauja, o jie jas 
j imu. kun. M. X. Mockui, taip- tam tikrais atsitikimais pare-

gražuolių rinkimus ir darom 
išvadas, spręsdami tik iš pa
veikslų telpančių “Naujieno
se”. Kai kada abejojam, ar 
gražuolė išrinkta teisingu ir 
bešališku bildu? Atydžiai te
ini j u s Birutę, galiu drąsiai pa
sakyti, kad rinkimai eina po 
vadovybe atsakingų asmenų 
ir, kad gražuolės renkamos 
tikrai teisingai. Pasirodo, kad 
eprezent.oti lietuvaičių gro

žį neužtenka vien gražumo, 
reikia turėti savyje ir lietuviš
kumo požymių. Birutei kaip 
tik nieko netruko, ji ir graži 
ir grakšti, dailiai nuaugusi, 
aukšto ūgio, lietuviškai kalba 
labai gražiai, be to, nusimano 
ir apie Lietuvą, kuomet ji tu
rėjo 14 m. tai aplankė Lietuvą-

Už suteiktas lovanas Birutė 
visoms moterims labai gražiai 
dėkojo, o jos ir jo mamytės 
visas moteris puikiai pavaiši
no. Vestuvės įvyko liepos 6 d. 
Birutė apsivedė su J. Užuba- 
liu, Čikagos lietuviu. Linkiu 
jaunavedžiams laimingos atei
ties. Malonu buvo viešėti pas 
gimines, bet laikas jau buvo

Ir Lietuviai Padeda 
Karo Našta Nešti

TORONTO ĮVAIRENYBĖS
---?- - y. - . /• - - J I , ----luY -r— --- —

Giminės Atsirado
Atvykus į Čikagą paskambi

nau p. Matekoniams, kame 
randuosi ir Matekonis žadėjo 
greit atvykti paimti mane pas 
save.

Musų pirmo susitikimo jaus
mingas momentas, visad liks 
mano atminty. Mums susitikus 
Matekonfes pirmas klausimas 
buvo, ar aš esanti Petro Janu- 
lionio duktė, 
kad jis mano 
atsakiau; taip 
mano tėvelį?
akimis jis atsako, kad

Aš, manydama,

ar Tamsta žinai 
Pilnomis ašarų 

mano

apsi- 
automo- 
Mateko-

k lauši-

su

pa

lis ir lokiu budu aš jo gimi
naitė. Mano džiaugsmas buvo 
neribotas, kad štai ir aš jau 
turiu giminių Amerikoje!

šiuo netikėtinumu 
džiaugę skubinoji į 
bilų. Jame laukė p. 
nienė, mano dėdina, 
nom ir besidalinant
mais iš mano šeimos gyveni
nio, atvykom pas gerbiamus 
Balčiūnus. Pasirodo, kad Bal
čiūno tėviškę ir jo namiškius 
aš gerai pažinojau Lietuvoje. 
Balčiūnai ir jų dukrelė Fran
ces labai malonus ir simpatin
gi žmonės. Nors p. Balčiūnie
nė Amerikoj gimusi lietuvaitė, 
tačiau yra tikra kupiškietė, 
namai spindi lietuviškumu. 
Kaip paskui patyriau, p. Bal
čiūnienė yra veikli kupiškėnų 
tarpe, jai tenka daug veikti ir 
rūpintis parengimais ir jos 
darbas yra pasekmingas O ki
toms moterims nuoširdžiai
ja kooperuojant, bendros pas
tangos neša daug naudos ku
piškėnams. Lai būna žinoma 
ir Lietuvos kupiškėnams, kad 
siunčiami jiems gausus dole
riai yra nuopelnas tokių, kaip 
Balčiūnienė ir kitos.

Tautiškose Kapinėse.

Pas Balčiūnus trumpai
viešėjus skubinomės į Tautiš
kas kapines. Tai buvo mano 
noras, ir aš labai norėjau pa
matyti. Dėdė Matekonis mano 
prašymą patenkino ir mes visi 
važiuojam. Pasirodo, kad dėdė 
yra vienas iš kapinių direkto
rių, jam kapinės gerai žino
mos ir jis man daug pasitar
nauja beaiškindamas apie jas 
ir kai kuriuos kapus.

Tautiškos kapinės, jau tik 
privažiavus, daro gražų vaiz
dą. Jos aptvertos gražia tvora, 
su didžiuliais vartais. Kapines 
puošia įdomus pastatas, jame 
randasi raštinė, gražus didelis 
kambarys direktorių posėd
žiams ir kitokie skyriai. Tik 
įėjus į namą yra didelis svečių

vie-

Kitos dienosi vakare, malo
niai svečiavomės pas p. Bal
čiūnus. Ir čia susirinko gražus 
būrys kupiškėnų, jų tarpe p. 
Rudinskienė ir J. Dulksnys, 
kurį dar Kupiškyj pažinojau. 
Po svetingų šeimininkų vai
šių, skirėmės, susitardami ma
tytis sekantį 
nų piknike.

Jau gana 
mą, skubiai
piškėnų naktį”.

*• dame daug, nėra

vakarą kuliškė-

vėlai baigus sei- 
vykstam į “Ku- 

Žrhonių ran- 
abejonės, 

gi jau pastaytas gražus pamin- mia kiek išgali. Visi Kupiškio kad kupiškėnai turi draugų, 
klas nuo visuomenės, jo atmi- Kultūros dr-jos i____  ___
nimui. šalia kun. Mockaus yra gražiai ir taikiai sugyvena 
papuoštas gėlėmis kapas; tai Pas juos nėra nei’ blogų, nei 
velionės M. Jurgelionienės, vi- pergeni, visi jie lygus, visi 
sų o ypač moterų užtarėjos ir vieni kitus gerbia. Tai labai 
uolios kovotojos visų labui. Jos gražu ir girtina. Butų gerai, 
kapas neužilgo bus papuoštas, kad ir musų kupiškėnai juos 
paminklu, kurį visuomenė jai pasektų. Jau nekalbant apie^ 
pastatys, jos kilnių darbų at-? dėdės šeimą, artimai susipa- 
minimui. -žinau su Balčiūnais, Stanio-

Nuolat dygstant naujiems niais, Rudinskais, Čereškais, 
kapams, kapinėms padidinti į- Dulskiais, Vilimais ir Kate-j 
sigyta didžiulis plotas naujos bais. Su jais visais daugiausia 
žemės. Kapinės įrengtos sulyg praleidau laiko, tai vienur, tai- 
geriausiu ir patogiausiu reika- kitur besisvečiuojant. Visi čia, 

llavimu. Jos savo vaizdingumu suminėti kupiškėnai, —1 
daro tiesiog patrauklų įspūdį.1 gražiai sutvarkę savo gyveni- 
Jų nesinori greit apleisti. JoseĮmus. Turi.gerus darbus, todėl 
randi j ‘ 
sielai, tyliai gali susikaupti sa
vo skausmais ir nerimų, čia 
liūdnai šlamančiai medeliai, 
tave supras ir nuramins švel
niu šlamėsiu, čia nieks nedrįs
ta drumsti tavo ramybės, čia 
nieks nesutinka tavęs su pa
nieka ir užgauliojimais, čia 
esant rodos ir karo baisenybės 
ne tokiu- baisios!

šių kapinių ekonominiai 
reikalai taip tvirti, kad neužil
go žadama jose įsigyti net 
krematoriją. Tikrai paVj’zdin- 
gas čikagiečių lietuvių laisvos 
minties siekių įvykinimas ir 
nuoširdus kapinių direkcijos 
bendras darbas, kapinių reika
luose. Esantys kapinėse direk
toriai, noriai suteikia patarna
vimą, mandagiai paaiškina 
klausimus ir kartais paleidžia 
net muziką ar dainas per gar
siakalbį, vieno ar kito asmens 
pagerbimui. Atsilankiusiems į 
Čikagą lietuviams patartina at
lankyti Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Pas “Grinorius.”

rhmuiną pavargusiai jų visų vaikai baigę ar bai- 
!gia aukštiuosius mokslus. Visi 
turi naujutėlius automobilius, 
kokius musų lietuviai dar toli 
gražu negali turėti-

Daugiau “Giminių”
Sulaukus šeiminio pikniko, 

dauguma delegatų vykome į jį 
tam, kad duoti poilsio įtemp
tiems nervams. Dar 
mus, žiūrėk, atvažiavo 
dėdina ir jų smagi 
Frances. Ilgai neleido 
nes, sako, turime važiuoti pas 
Laučiškius, kitaip sakant į jų 
dukrelės Birutės “Bridal Sho- 
wer” party, kuri įvyko vienoj 
iš Cicero lietuvių ■ svetainių. 
Kadangi man dėdės šeima pa
aiškino, kad p. Laučiškienė 
man tokia pat giminė kaip ir 
Matekonis, tai sutikau ir ją 
atlankyti. Nuvykus į svetainę, 
pirmiausia susipažinau su 
Laučiškiais, paskui su visomis 
bendrai moterims, kurių buvo 
labai daug. Neužilgo atvyko su 
savo sužieduotiniu ir p-lė B. 
Laučiškaitė. Kadangi ji buvo 
suvilta tikrąja priežastimi jos 
atvykimo, tai labai nustebo, 
kad ir moterys teikėsi ją taip 
gausiai apdovanoti. Pakol Bi
rutė su sužiedotuvėmis atidarė 
visas dovanas aš turėjau pro
gos ją gerai stebėti. Ypatingai 

kad Birutė 
penki metai atgal buvo išrink-

20 metų jubiliejaus. Mes kana-

Norėdami, kad Kanada su są
jungininkais laimėtų karą, re
mia Kanados Raudonąjį Kry
žių ir net perkasi karo pasko
los lapus.
W1NNIPEG, Man. — Jau esu 

rašęs “Naujienose”, kad Wmn - 
pego Lietuvių Klubas remia Ka
nados Raudonąjį Kryžių. Nuo 
šio karo pradžios jau t.ys pa
rengimai Kanados Raudonijo 
Kryžiaus naudai buvo sureng i.

Vėliau kai kurie geriau p_s - 
turintys lietuviai net ir karo 
paskolos lapus pradėjo pirkti, 
štai p. Povilas Yauniškis net už 
$100.00 karo paskolos 4apą nu 
sipirko. Poną Yauniškį tuoj pa 
sekė* jo žentaas J. Palikimas ir 
keli kili lietuviai, bet aš ča Al
sų neminėsiu.
Darbininkai skiria dalį algos 

dėl Raudonojo Kryžiaus ir 
karo reikalams.

Pradėjus Kanadoje Raudona
jam Kryžiui ir ka^o reikalams 
aukas rinkti Winnipego piie- 
miesty, St. Boniface’o skerdyk
lose dirbą lietuviai sakosi ir už 
pačius didžiausius pati ij olas, 
anglus, ir franciizus esą pasiro
dę nebloge ni, nes kiekvienas 
ten dirbantis lietuvis nuo savo 
mizerninės algos esą lygiai pa
žadėjo ir moka kas savaitę po’

Apie Tabako. Auginto
jus ir Darbininkus

TORONTO, ONT. — Labai 
malonu matyti laikraščiuose

Nesmagus Įvykis
Vienas vietos lietuvis, jau 

paaugęs vyrukas, gavo kur tai 
meksikietiškų pinigų. Jie pana-

žinučių iš tų vietų, kurias ge- ŠUS kanadiškiams. Norėdamas 
rai pažįsti, kur esi pergyvenęs 
ir smagumų ir vargų. Man 
ypač smagu skaityti apie taba
ko augintojus, nes jų tarpe 
mano išgyventa apie trys me
tai ir esu daug ką patyręs.

Pirmiausiai noriu pagirti 
“Pranelį” už jo aprašymus 
“Naujienose”. Butų smagu, jei
gu jis kas mėnesį parašytų 
naujienų iš tabako augintojų 
gyvenimo- Iš to gal pamatytu
me kiek klaidų mes esam pa
darę, ir gal apie darbininkus 
geriau atsilieptume.

Aš nematau nieko blogo iš siu. M. prižadėjo apmokėti sa- 
darbininkų pusės, jeigu jie or- vaitės gale, bet visur neapsi- 
ganizuojasi. Jie yra žmones ir mokėjęs, pasižadėjo apmokėti 

teises apginti. Jeigu vėliau. N. r * _
1 • VI 1 — a • • t •

pajuokauti jisai nuėjo\į val
džios kontroliuojamą 
krautuvę pasipirkti degtiiiės. 
Bet vietoj degtinės gavo du 
mėnesius džėlos.

Lietuvis “Kytruolis”
Antanas Mikelionis,\ paėmęs 

 

kontraktą maliavojimo\ darbui 
pasisamdė darbininkų, 
ir L Novogrodską. Už kiek lai
ko jų nuomonėse pasirodė skir
tumas ir Mikelionis pareiškė, 
“Nenori, nedirbk.” N- atsakė, 
gerai, apmokėk, tai ir nedirb-

ęnų

rp JU

nori savo 
ūkininkui nepatinka darbinin
ko elgesys arba jo darbštumas, 
tai apmokėk jį pilnai, atleisk 

Jr niekas/negalės kabintis. Bet 
|pas kai uriuos tabako augin- 
' tojus ra kitaip. Jeigu reikia

. N. rašė prašymus ir 
laiškus, išlaukė tris savaites ir

skirti

inas priteisė M. Novogrodskui 
apmokėti arba eiti 7 paroms į 
kalėjimą.

Pas Siuvėjus
Viena siuvėjų šapa, kuri

prieš ar po derliaus, tai. 
užmokesnis visados kažkodėl 
nutrupa. Lietuvis paprastai ne-'samdo virš 80 darbininkų, ko- 

a • • • * 1 • Iatsiteisia teisingai, nepersiski- 
ria draugiškai su lietuviu.

I Patys tabako augintojai va- 
25 centus dėl Kanados Raudo- minėja vienas pas kitą organi
nėj o Kryžiaus ir po 50 centą 
dėl karo reikalų, kas per metus n*U darbininkams atlyginimą 
sudaro net po $36.00 nuo k ek- 
vieno darbininko — lygiai ir. 
musų brolio lieluvio. Bet St. 
Boniface’o skerdyklų ponai — 
bosai vistiek ir į lietuvius žiu
ri kaipo į kokius “penktuko- 
lumnistus”, nes buk darbavie
tėje esą iškabintos iškabos įsa
kančios visiems darbininkams 
tarpusavyje kalbėtis tik angliš
kai bei francaz’škai. Kitaip kal
bantieji busią iš darbo paleisti. 
Gi tuo tarpu Kanados valdžii 
yra išleidus įstatymus, kurie 
darbdaviams draudžia persekio
ti darbininkus. Bet, matyt, po
nai, nė valdžios įstatymų ne
paiso.

Ar lai ne skaudus smūgi i 
musų lietuviams kurių nema
žas skaičius ten dirbą ir iš ge
ros valios Kanados valdžią rem
dami turi bijoti bosų, kad neiš
girstų lietuviškai kalbant —kad 
neliktų iš darbo pavaryti. Ir lai 
daroma nea'.sižvelgiant nė į tai, 
kad Kanados apsigynimo įstaty
mai lietuvių nepaliečia. Iš to 
matyti, kad St. Boniface sker
dyklų ponai jaučiasi esą dides
ni, negu Kanados valdžios gal
vos.

zuodamies. 'ieškodami priemo-

kiais ten sumetimais sustabdė 
darbininkams algas. Išlaukę 
aštuonias dienas darbininkaT 
nebeiškentė ir pareikalavo sa- 

Ivo pinigų, bet šapos savimi^' 
kas atsisakė mokėti. Darbiuin- 

jkai tada kreipėsi prie unijos, 
bet jos lyderiai pareiškė, kad 
pareikalavus algų teismo ke
liu darbininkai negaus dau
giau darbo, ir bus /išmesti iš 
unijos. Lietuviai darbininkai 
ncnusigąndo, nuėjo į policiją 
ir pasiskundė. Kas bus toliau 
—dar nežinia. Darbininkai kal
ba, kad unija palaiko bosą, o 
ne darbininkus.

apkarpyti, tad nereikia stebė
tis kad ir darbininkai organi
zuojasi. Dėlto neturėtų kilti 
skandalas. Kas galima vienam, 
tas turėtų būti prieinama ir 
kitam. Vienu laiku darbinin
kams reikėdavo dirbti po 18 
valandų į parą. Tada auginto
jai, aišku, visai nesiskundė. 
Gal darbininkai gauna tris do
lerius ir maistą, bet argi tas 
darbas tabako laukuose svei
kas? Ar sveika bemaž iki pie- Nelaime 

’tų rasoj braidžioti, mirkti ni
koli noj ?

“Pranukas 
’ svetimtaučius yra
tikra tiesa. Ten neįeina asine- ran 
niškas, tautinis elementas. Pa- nas

nariai labai Naktis buvo tikrai graži, ūpas 
Ipas visus geras, visur linksmu
mas ir kalbos bę galo- Aplink 
būriais sustoję traukia liaudies 
daineles, kurios nekartą girdė
tos ir Kupišky. Jas vėl girdint 
darosi nejauku, kad nesi ten. 
Ten, šiuo momentu veržiasi 

Įtik tavo sparnuotos mintys ir 
įneša širdgėlą tam brangiam 
kampeliui...

Čia taip daug kupiškėnų, vi- 
1 si, rodos, savi, sėnai matyti, 
artimi ir meili. Visiems besi- 
linksminant pasigirsta Stanio- 

labai n^es balsas, jis kviečia Petrus 
ir Povilus į svetainę. Ten 
prasideda jų sveikinimas, su 
linkėjimais. P-lė Matėkonytė 
kiekvienam prisega po gėlę. 
Kartu su jais ir m Ane apdova
nojo gėlėmis, už kimias giliai 
lieku dėkinga moterims. Svei
kinimai ir linkėjimai buvo už
baigti dainomis, kurias labai 
jausmingai sudaihavo būrelis 
jaunimo. Man skirtoji daina 
už mane su kupiškėnais visuo
met.

’ Nežiūrint kaip dš dėkočiau 
jums malonus kupiškėnai, už 
suteiktus man smagumus, vis
tiek žodžiais neišreikšČiau to, 
ką jaučia mano siela. Jaučiuo
si laiminga, kad atvykau pas 
jus, jaučiu jus visus savo prie- 
teliais ir visad noriu likti su 
jumis. Laikas taip skubiai bė- 
go ir man greitai reikėjo jus 
apleisti. Aš apleidžiau jus vi
sus išsinešdama naujas pažin
tis, malonius įspūdžius ir ilgą 
atmintį.

Mano didžiausia pagarba 
mylimiems Matekoniams už 
tėvišką globą laike buvimo Či
kagoje- Taipgi ir LdUčiškiams, 
kurie irgi pripažino mane už 
giminę ir kaip tokią, pasikvie
tė pas save susipažinimui. 
Taipgi, gerb. Balčiūnams, Ru- 
dinskams, stanioniams it ki
tiems esu labai dėkinga už su
teikimą man visokių malonu
mų. Ačiū labai ir tiems, kurių 
kvietimais nebegalėjau pasi- 
riaudoti dėl laiko stokos. Vi- i 
siems ačiū ir iki pasimatymo, 
dabar—pas mus Kanadoje!

nesute- 
dėdė su 
dukrele

būti,

W. L. Klubas irgi nusipirko 
karo paskolos lapą.

Liepos 15 d. Winnipego Lie
tuvių Klubo susirinkimas vien
balsiai nutarė nupirkti (jau ir 
nupirko) klubo vardu karo pa
skolos lapą be jokio nuošimčio 
ėmimo, ir beveik už visą šiuo
laikinę klubo atsargos sumą.

Tuo Winnipego lietuviai klu- 
biečiai vėl labai pasižymėjo 
kaipo tikri demokratijos šali
ninkai, kurie nori, kad Kanada 
su sąjungininkais laimėtų ka
rą. —W L. Klubo Korep.

Pasigėrėjus kapinėmis, nors 
trumpam laikui mano priete- 
liai užsuko į Kultūros ratelio 
(“grinorių”) pikniką, kurs nuo 
kapinių buvo netoli. Ten nuvy
kus iš tolo pažinau buvusius
torontiečius: J. Vaitkų, Dori- stebėjau, todėl, 
nūs, Maliauskus, Adomelienę 
ir Railus. Su jais pasidalinau ta gražuole laike “Naujienų 
kanadiškais vargais ir jų 
džiaugsmais. Iš visko matyti, diečiai paprastai labai sekam

Ir Jie Renka 
Aukas

TORONTO, Ont. — Karui už
ėjus dabar visur renkamos au
kos — tai ginklams, tai Raudo
nam Kryžiui ir visokiems ki
tiems tikslams. Taigi, ir musų 
Toronto komunistai sugalvojo 
pasirinkti aukų savo reika’ams. 
Jie buk perka svetainę.

čia noriu perspėti visus vie
tos lietuvius, kad jie butų at- paima, tai tik škotą ar anglą, 
sargus, nes galima įsivelti į di- Jiems pirma eilė, o mums a- 
delius nesmagumus; Perkūnas teiviams paskutinė.

i l

įdirbi ilgiau kaip pas lietuvį 
augintoją, bet ten tvarka geres
nė. Laikas išskaičiuotas iki 
minutės. Užmokesnis jeigu ne 
doleriu, tai bent puse aukštes
nis negu pas lietuvius. Už ek
stra darbą yra ir ekstra čekis. 
Na, o ar pas lietuvius yra taip?

Pas lietuvius kartais reikia 
sunkiau, ir viršlaikį dirbti, bet 
dažniausiai atlyginimas toks 
pat, jei darbininkas butų iš-

Važiuodamas į darbą vienas 
sako, kad pas vietos lietuvis, M. P., papuolė 

kitaip. Tas P° lr°ku, kuris jam nemažai 
ranką aplamdė- Laimei, vie- 
----1 iš užpakalio važiuojantis 
žmogus įvykį matė. Užrašė 
troko kompanijos vardą ir pa
davė sužeistąjam. Tas . kreipė
si pas lietuviškai kalbantį gy
dytoją, kuris ne tik ranką pa
gydė, bet ir iš kompanijos pa-

tautis pasamdė darbininką ir 
jam pilnai atmoka, nežiūrint 
kad jo darbas jam ir nevisai 
patiko Gal greitai jį paleido, 
bet už dirbtą laiką pilnai at
mokėjo. Jeigu svetimtautis 
priešinasi, tai darbininkas kar
tais pasišaukia policisto pagal
bos, bet lietuvis lietuviui tokių 
priemonių naudoti nelabai no
ri.

Vyrai, Tyliau Kalbėkit
Pirktas protas yra brangus.
Keli lietuviai nuėję į saliuną 

pradėjo ginčytis ir tankiai mi
nėti Hitlerį ir Staliną, (gal bu
vo jų garbintojai). Jie nepa-

Darbai
Toronte darbai ne kaip eina. 

Statyba gerokai padidėjo, bet 
ir darbininkų nestokuoja. Be 
perstatymo ir pažinties sunku 
kur darbas gauti. Daugelis 
žmonių iš mažųjų miestų bė
ga į didžiuosius. Pamatė skel
bimus, kad amunicijos darbai 
turi eiti po 24. valandas, kad 
tokia ir tokia dirbtuvė apli- 
kantus registruoja, nar, ir žmo
nių prilėkė kaip musių.

Yra. tokių, kurie užsiregis
travo ne vienoj, bet 10 dirbtu
vių, bet kas iš to? Jeigu kur ir

visus išsivežė ir dar po porai 
mėnesių patupdę šaltojon.

Laikraščiai Pabrango
Amerikietiški laikraščiai pa

brango vienu centu. “Keleivis” 
buvo 5c, o dabar 6c. “Naujie
nos” pirmiau būdavo 3c, o da
bar 4c. Patyriau, kad keletas 
lietuvių dabar laikraščius boi
kotuoja ir neperka. Ar nebūtų 
galimas kas padaryti, kad ap- 
švieta eitų kaip ėjus?

SLA Delegačių
Raportas
....Liepos 15 d., vakare įvyko 
SLA susirinkimas ir Seimo de
legačių raportų išklausymas. 
Raportai buvo labai ilgi. Dele
gatės pareiškė, kad Seime bal
są teturėjo advokatai, ir gydy
tojai ir šiaip sau patentuoti ir 
medaliuoti asmenys. O eili
niams nariams balso ten nėra? 
Sako, nemalonus reiškiniai 
žiūrint į jaunimą. Verkti nega
li, o keikti dar neišmoko.

(Tęsinys 7-me pusk)
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Nuostoliai Labai Dideli.

BRIDGEPORT. — Vakar po 
pietų ugnis į porą valandų nu
šlavė tūkstančius dolerių ver- 

statybos 
Brothers 
sandėly j, 
Ashland

Pasikorė Antrų
Sukaktuvių Diena

reikmenų Harris

prie 35-tos, netoli 
(1349 W. 35th St.).

Gaisrui kilus liepsnos taip 
greitai plito, kad ungiagesiąi 
buvo bejėgiai. Per paskutinių 
kelių dienų karščius išdžiuvę 
lentos degė kaip popieris.

Kokioms keturioms valan
doms buvo sutrukdytas visas 
susisiekimas Ashland, 35-toj ir 
dalinai Halsted gatvėj. Kadan
gi tai buvo pats važiavimas iš 
darbų, tai spųstis buvo neįma
noma.

Gaisro pažiūrėti buvo subę- 
gę tūkstančiai žmonių. Sumi
šimu pasinaudojo tiktai keli 
“Good-Humor’menai”, kurįe 
nespėjo ledus pardavinėti.

Vakar James ir Auna Chat- 
les’ams, 3719 South Wolcqtt 
sireet, suėjo antros vestuvių su
kaktu /ės. James skubėjo iš dar
bo namo, svajodamas, kad kur 
nors su žmona išvažiuos, gal į 
teatrą, kitur, sukaktuvių dieną 
iškilmingiau praleisti.

Grįžęs namo rado žmoną pa
sikorusią. Ji paliko raštelį su 
žodžiais, “Sveikinu savo brap- 
gų vyrą Japies sukaktuvėmis ir 
siunčiu jam visą savo meilę.”

Charles aiškino policijai, kąd 
žmona turėjo širdies ligą ir apie 
lai dažnai labai rūpindavosi. ’

KANADOS LIETUVIŲ

(Tęsinys is b-io pusi.)

HHI

4 kambarių kiek- 
Arti 31-mos ir

REĄL RSTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

1.00. Arti

4 kambarių 
šildomi, $1,- 
ir Sangamon 

vienas storas

NAMAI PARDAVIMUI 
Mūras — 2 flatai, 
ekvienas, pečium 

36-tos

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

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

Arti 28-tos ir

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NĘW YORĘ. — U. V. Ambasadorius žlugusiai Fran- 

euzijos respublikai, Willįam C. Bullitt, grįžta Amerikon 
“Clipper” lėktuvu. Jis dabar konferuoja su prezidentu 
Rooscvcltu.

Illinois Neturėjo 
Trafiko Nelaimių 
Liepos 4 d.

Šį Kartų Pamatė 
Tikrų Gaisra...
Pamatė Kaip Jo Namas Dega,

Aludininkas John Gurney 
yra didelis gaisrų “mėgėjas”... 
Kai išgirsta ugniagesių sirenas, 
tai negali 
juos vytis 
iia.

Laikraščių, radio, policijos 
nuopelnas

Keistučio Kliubo
Naktinis Piknikas
Šeštadienį Diena Iš Dienos

vietoj išsėdėti, turi 
ir pažiurėti kas de-

f 
rytą, besėdėdamas 
vėl išgirdo tas vilio-

Illinois 
priežastį 
Vieškelių 
VValter VVilliams, 
joj nebuvo nęi 
mirties liepos 4 d 
nepaprastai didelio 
mo keliuose.

valstija turi svarbią 
džiaugsmui. Pasak 
policijos viršininko 

, visoj valsti- 
vienos traLko 

nežiūrint 
susigrudi-

dainas pasileido bėgti, atbėgo 
iki 3500 Eis ton Avenue—ir pa
matė, kad dega jo alinę ir 
kad liepsnos jau yra apėmę 
beveik visą jo namą

Ugniagesiai Gurney šeimyną 
jau buvo iš degančio triobesio 
išgelbėję, tad jam neliko kas 
daryti kaip stovėti ir žitirėįi 

e kaip • namas 'dega. Bet šį kartą 
vaizdas jam nebuvo toks mu
lomis kaip paprastai.

Chicago Motor Club prezi
dentas Charles M. Haycs sako, 
kad tą dieną Illinois kebuose 
buvo virš dviejų milionų auto
mobilių, kadangi oras buvo ma
lonus ir akstinantis keliauti, 
šimtai šeimų suvažiavimų, fe
jerverkai ir piknikai, be to, 
sportas, rungtynės ir celebra
cijos padarė didžiausį susigrū
dimą Illinois keliuose. Betgi ne
buvo mirčių. P. Hayes nurodo 
į dvi priežastis.

Kodėl nelaimių nebuvę?
1) Viršininkas Williams

statė prie darbo visus policis- 
tus. Daugelis policistų dirbu 
net po 12 valandų.

2) Laikraščiai ir radio sto
tys kooperavo Visais galimais 
budais įspėdami automobilis
tus ir pėsčiuosius būti atsar
giais. —B.

pa-

Toronto Mirimąi
Žiūriu šios dienos mirimų 

rekordą laikraštyj “Daily 
Slar”. Mirė 31 žmogus. Tai bu
vo tik naturąlės mirtys, nes 
skendimai, automobilių, karo, 
dviračių nelaimių aukos čia 
neįtrauktos. Gimimų laikraštis 
nepaduoda.

į musų miestą kasdien atga
bena po kelis šimtus vaikučių 
iš Anglijos, ir karo našlaičių 
iš kitų kraštų. Sol-

ONA GILLIENĖ, po pirpiu 
vyru Pečiulienė, po tėvais 

Morkevičiutfc 
gyveno 2947 Qųinn St.

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
liepos 23 d., 1:25 vai. ryto, 1940 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Suvalkų rėd., Mariampo- 
lės apskr., Plutiškių parap.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

4 dukteris Oną Puidokienę, 
žentą Rapolą, Elžbietą Gillie- 
nę, žentą Antaną, Kotriną 
Byrge, žentą Jurgį ir 4 anū
kus, Jadvygą Dabulskienę, 
žentą Juozą, sūnų Andriejų, 
podukrę Oną Sugentienę, žen
tą Vladą, .posūnį Jurgį, 3 se
seris Marijoną Cižauskienę, 
Magdaleną Višniauskienę ir 
Kostanciją Kudirkienę ir švo- 
gerį Kazimierą ir jų šeimyną, 
brolį Joną Morkevičių ir jo 
šeimyną ir gimines; Lietuvoje 
—seserį Marcelę Ališauskienę, 
brolį Antaną Morkevičių ir jo 
šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, liepos 26 d., 8:00 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Gillienės gi
minės, draugai ir .pažįstąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekai 
Dukterys, Sūnus, lentai, Fo-) 
dūk r ė, Posūnis, Seserys, Brcp 

lis ir Giminės.
Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

Iki 50 M, — už 50 c„ 
Iki 21 Metų — Veltui

Svarbus žagariečių 
susirinkimas

Siunčiam' Gėles 
Telegramų t

Visas Pasaulio
■ - — Dalis

kvjętkinįnkas
I Gėlės Vestuvėms, Bankietams
fl ir Pagrabaius
Į 3316 So. Halsted Street j

Tel. YĄRDS 7308

_ ______ i
8 I f* A Gėlės Mylintiems
11 K M lt Vestuvėms, Ban- 

jMkietams, Laidotu-V i m n vėms pajpnoši-

GĖLININKAS maras
4180 Ardier Ąvenue

Phone LAFAYETTE 5800

u*M ■“W

Svarbus žagariečių 
susirinkimas įvyks šį 
dienį, liepos 2<S d., 1:30 
pietų, Hollyvvood Inn, 2417 W. 
43 St.

Šiame susirinkime bus pri
imami nariai vyrai ir motery.s 
ki 50 metų amžiaus už 50 cen

tų įstojimo, gi jaunuoliai iki 21 
metų bus priirpanU be įstojimo. 
Mokestis tiktai 10 centų į mė
nesį.

KJiųliąs naudos duoda daug: 
pomirtinės išmoką $50, už $10 
gėlių nuperka ir duoda karsto 
nešėjus veltui. Jei kaą dar ne- 
prikiąusote, tai nelaukite igąi 
jr įstokite. • .

Par kartą kviečiame visus 
sepus narius aUiUukyti ir nau
jų narių atsivesti.

Rengia pikniką

Turėsime daug svarbiu kiaut 
simų apkalbėti. Knygų revzi- 
jos komisija išduos raportą. 
Piknikui darbininkus turėsime 
išrinkti; bus svarstoma ir se
kančio susirinkimo praleidimas, 
nes tą pačių diena, kpda turi 
įvykti susirinkimas, ir pikni
kas yra rengiamas. Rus ir dau
giau svarbių klausimų.

Kliubo korespondentas J. Bt

K1 ubo 
sekma- 
val. po

d., Liberty Grovc, Keistučio 
pašalpos kliubas rengia nakti
nį pikniką. Dabar pcrgyvęnam 
patį karščiausį vasaros laiko
tarpį. Išdirbę savaitę dirbtu
vėje, prie namų ruošos, rašti
nėj ar biznio įstaigoj, sulaukę 
šeštadienio norime išvažiuoti 
į miškus, kad pasigerėti vasa
ros gamta, kad, kaip sakoma, 
pakvėpuoti tyru oru.

Viršminėtais ir kitais sume
timais Keistučio kliubas ir ren
gia naktinį pikniką šeštadienį.

Komisiją kviečia visus, kam 
laikas leidžia, atvažiuoti.

Beje, jus keistutiečiai gavo* 
te specialius pakivetimus į šį 
naktinį pakniką. Komisija pil
nai pąsitįkį., kad neįtik jus bu
site, bet ii; savo Urentus- pa
kviesite. ,

Liberty. Grovc tai senoji vie
ta, kurioje turėjome pavasari
nį pikniką.

Komisija rengiasi visus pa
vaišinti įvairiais valgiais ir gė
rimais ,na o šokių mylėtojus 
su gera muzika. Prasidės 4 v 
popiet ir tęsis iki sekmadienio 
ryto. —Senas Nary si.

Sofija Lukošiūtė 
Sugrįžo iš Atostogų

Sofija Lukošiūtė duktė 
Brighton Pitrk* drabužių valy
tojų, Antano ir Onos Lukošių,

S and
Ind.

Ji praleido savaitę 
Duncs Beverly Shorcs, 
pas p-u s Kačerauskus-

— Steponą®.

J va n

Įšsiėme Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Joseph Miškus, 31, su

Lis, 24
Stariiėy Balanda, 21, su Sal- 

ly Okrzčšik/20‘
Charles1" G’asunas, 22, su Jane

Wagrier,’1 !
Leslie Faulkner, 43, su

Mason, 33 ’
Arthur Behling, 23, su 

line Bagdonas, 22
James Area, 22, 

Dzikas, 21

Vera

Pau-

su Emily

Graži Vieta 
Atostogoms

Reikalauja
Perskirų

Ąnton Mąrkvąrt
Markvart

Toronto, Kanada
Linksmą ųegųžįpe.

Liepos 28 d., sekmadienį, S. 
L.A. 236 ir 278 kuopos rengia 
linksmą išvažiavimą — geguži
nę.

Į musų gegužinę žada atva
žiuoti gerokas būrys svečių iš 
Detroito. Taigi Toronto ir Hą- 
miltono lietuviai turčtij nepra
leis Ii šios progos, nes tokių 
progų mažai kada esti, kad ir 
tryu oru pakvėpuoti ir susitik
ti malonių svečių. Bet lai dar 
neviskas.

Gegužinėje bus, be visokiu 
pamarginimų, ir linksma mu
zika, taigi jaunimui bus progo- 
ir pasišokti, o išalkusicms bu> 
galima ir alkį numaldyti.

Taigi visi Toronto, Hamilto
no ir priemiesčių lietuviai esa
te kviečiami atsilankyti, nes ii 
pati vietaa gegužinei parinkti 
pas lietuvius farmerius.

Kelrodis į gegužinę yra seka 
mas: važiuoti iš Toronto Ha 
miltono, link penktąja Highwa? 
iki Watertown. Suminėtam' 
miestelyje važiuoti iki Maii 
St. ir Mąinstryčiu pasukti p< 
kairei ir važiuoti inąždąug pon 
mylių iki rasite vėliąvukę si 
mir#dyinu> km; sukti. Noyiųtic 
ji v-ąžiuoli-tį pikniką, bet ištu
riu tieji savų ąųtomobilių, gulės 

.nuvažiuoti troku už stebėtinai 
mažą kainą ten ir atgal. Trokas 
turi garantuotą nuo lietaus ap
saugą, taip kad atsilikime lie
taus bijoti sušlapti netenka.

Keleivių į pikniką trokas 
lauks 83 Gorevalc Avė., I v. p. 
p. Važiuojančius prašome nesi- 
vėluoti — nuvažiavę nesigailė-

SITUATION WANTED

IEŠKAU DAR>3 už dženitorių | 
arba darbo aplink namus. Box 2398 | 
1739 So. Halsted St. R

ĮIELP WĄNTED—FĖmAEĘ G
Darbininkių Reikia______

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

59Q0 West lllth St. k
R— 0

FINISRERS ANT MOTERIŠKŲ 8 
kautų. Tik dirbtuvės patyrimas.

847 East 55th Street. i

HELP WANTED—MALĖ v
\ PąrbininKų Reikia_______  ;

REIKALINGAS - VYRAS DAR
BUI aplink namus, kuris supranta r 
karpenterio darbą ir kuris gali 1 
draivyti automobilį. ,

OAK LAWN 193 W 2.
6600 West lllth St., Worth, III. c

REIKALINGAS DUONKEPIS dėl 
juodoj duonos, katras galėtų ir 
prie pečiaus dirbti. Darbas nuolą- 
tinis dėl tinkamo darbininko. Atsi- c 
šaukite 2:00 vai. popiet. 2910 W. i 
40th Street. 1
N..,,.......  —---- --------- ---  - ..... I

BUSINESS CHANCES J
į _________ BiznioFrogo? i
’ PARSIDUODA TAVERNAS la- 
. b.ai pigiai, visas ar .pusė. Biznis ge

rai išdirbtas. Gera vieta. 6500 So. 
State Street, j

i ČEVERIKAMS TAISYTI ŠAPA 
parsiduoda nebrangiai. Geras biz
nis. 5612 So. Racine.

s
S VVHOLESALE ’ FURNITURE

Rakandai ir įtaisai Pardavimui
- MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes
» pristatome bile kur. Pašaukite ar
r rašykite dėl daugiau informacijų.

Vien tik nacionaliai žinomi daiktai
1 randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 

Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi- 
cągo, III. Phone Republic 6U51.

y SUSIRINKIMAI
e -------------
j CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ pusmetinis susirinkimas 
D įvyks liepos 25 d, 7:30 vai. vakaro, 
.> aųtrašu 6908 So. Western Avė., Chi- 

cago, 111. —A. G. sekr.

enas, $4,800.00. 
nion Avenue.
4 flatų medinis, 
enas, $2,000.00. 
rnerald Avenue.
2 flatų medinis, 1—2 ir 1—4 
mibarių flatas, $2,500.00. 36-toj 
•ti Sacramento Avenue.
GORDON REALTY COMPANY 

809 West 35th Street 
YARDS 4329.

6 KAMBARIŲ MURO NAMAS, 
;alima tuoj užimti, ims $150 rank- 
unigių iš atsakančio asmens, mokė- 
is po $25 į mėnesį, randasi 10 mi
tučių nuo Oak Park, arti mokyk- 
os, bažnyčių, geras susisiekimas. 
Jėl smulkesnių žinių rašyti Box 
32, 1739 So. Halsted St.

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

6409 So. Paulina. 2 karam gara
žas, glazcd miegamas porčius. Kai
na $^300. Repuolic 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 Spring- 
field Avcnue arti 13 gatvės. Savi
ninkas.

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

Delaware 5270

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MIDLOTH1AN FARM, ideali viš
toms, daržovėms, arti 147th St. 
Grįstas kelias, siekia kliubą, elek
tra jvesta. Kainu $275; $50 cash; 
$5 kas mėnuo. Bok 2oJ7. 1739 So. 
Haisted.

hm June
kurie bu

Dabar atostogų sezonas. Mus 
visus traukia išvažiuoti iš mie
sto, kur vėsu ir gražu.

štai vietą, kuri yra labai 
Švari, ir kur nuvykęs gali jau
stis kaip namie. Tai pas pp. 
Wm. SchultzTis. Jie yra labai 
malonus lietuviai, geri naujie- 
niečiai, ir su jais sykį pasima
tęs, visuomet palieki jų drau
gu. Pas juos beveik kaip Lie
tuvos Palangoj. Vietos golfui, 
žuvavimuį, laiveliais važinėtis, 
maudytis kuogeriausios.

Važiuoti reikia U.’ S. 12 vieš
keliu iki Kalamazoo, nuo ten 

Mieli. 
Lake

U. S- 131 iki Cadillac, 
Vieta vadinasi “Plcasant 
Rcsort.”

Jeigu kas norėtumėte 
giau informacijų, aš mie|ai 
suteiksiu.

—Kastas G. IJriiezis,
3755 W. 63r<Į S t., 

Chicago, III.

Reikalauja Grąžinti 
Žmonos Pralaimėtus
Pinigus

Gimimai
Chieagoj i

•V '1S gi- 
mies-

(Informacijos paimtos 
mimų rekordų Chieagos 
te Sveikatos Departamente).

TANKE, John J., 6.13 West 
16,(h Street, gimė liepos 11, tė
vai: William, Mamie.

DOMEIKA, Joseph W., 3116 
Wesl lllth Street, gimė liepos 
7, tėvai: Charles, Ęlizabęth.

MAŽEIKIS —, 1951 Canal- 
port avenue, gimė liepos 6, tė
vai : Stanley,' Norepe.

JUSTAS, Robert, 3018 N. 
Hamlin avenue, gimė liepos 11, 
tėvai: Robert, Bernice.

įstaigą Eąst Chicągoj ir ten ją 
“išmokino lošti kauliukais”. 
Rezultate moteriške prąląimejo 
visąs savo sutaupąs.

vp pernai.
Blogam orui esant, piknikas 

žinomu neįvyks ir bus ąįkeltas 
į sekamą sekmadienį.

—Rareng. Komisija

Kanadiečių Atydai
Riep.os 16 ir 17 d.d. ti|po pa

ieškojimas kąnadietės Ade čs 
Barauskaitės. Ji atvažiavo R) 
metų atgal į Kanadą tik neži
nia į kokį miestą.

Kaip girdėti ji dabar yra ve
dusi, bet vyro pavardė nėrą ži
noma. Jos paieško Amelija Ba
rauskai te, 7028 S.o. Maplevvood

Ji ar ją pažįstantys kanadie
čiai prašome atsišaukti virš.mi- 
ųėtu antrašu. Yra svarbus rei
kalas. —Steponas

^UE AND LOANS 
insai ir Paskolos

avę.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rast., 3549 S. Hai
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
Į649 So. Hąrding st.; Kasos Glob. 
(2j Harry Rėksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Josepn Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago, III.

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

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

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

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

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

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

4917 Komensky Avė., Laf. 5211 
F. Margevičia, — Kontr. * rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.;. T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškąs—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiųr., 656 Vf- 35th St., 
Yaraš 67Q1; Trustįstąi—Tąmkevi- 
čia, Augyst 
ga—Teisė] £ 
raštininkas.

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

LOCAL

MOVING & PACKING 
Perkėlimas ir Sukrovimas

AND LONG DISTANCE 
MOVING

Lincoln Return Loads paima ga
benti bet kurion vieton Jungtinėse 
Valstijose. Gabenimą atlieka patyrę 
darbininkai. Dalis arba pilni krovi
niai. Tel. Boulevard 1488.

RAKANDAI PERKAMI IR par
duodami. Apmušalai ir naujai nu- 
dailinimas atliekamas ekspertų. Ne
brangios kainos . Tel. Boulevard 
1488.

<AU'AUb—1KUUK.S FOR SALE 
Automobiliai# ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA FORD EXPRESS 
V-8 trokas, 3 metų senumo, su ex- 
press bizniu. Biznis išdirbtas per 
12 .metų tarp Chieagos ir Chicago 
Heights. Pardavimo priežastis— 
mirtis. 1335 Went\yorth, Chicago 
Heights,, Iii.

KODĖL JUS GAUNAT 
GERESNĮ PIRKINĮ

PAS PARKWAY
1— Daugiau nei 100 karų pasirinkti
2— Visi karai pritaikyti vasarai
3— “Double check” pataisyti
4— Žemiausios Finance Kates
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 ..........................
’Dodge Sedan šildytuvas .......

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 tudor, šildytuvas 
Packard Sedan šild. ir rad. 
Pontiac Sedan, šild. ir radio 
Graham Sėd. šild. ir radio 
Olds. Cpje., jąod. 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 .... 
Ford Cpe šild. mėlynas 
Dodge Tudor šild., radio 
Fiat Coupe .....................

PARKWAY OLDS
5207 W. CERMAK ROAD 

Cicero 1037 — Lawn 4422

Chieagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Mętams
L. ŽAGARIECĮŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 MĘTAMS: P. Arijus- 

kąs—Pirm., ?109 N. Cleveland 
avė.; A. Nįprikas—Pirm. Pagęlb.', 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. filšt 
avė., Cicero, Iii.; Anna Konęlro? 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germąnia 
place; E. Ramašauskienė—Kent? 
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blyd-? St. Niprikas— Kasieriųs, 
323$ SĮo. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespojid., 
1414 S. 49th Gt., Cicero, III.; K. 
BąlČiųnas-r-Maršąlka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 Westj 
43rd st., Chicago, III.

LIETUVOS BENO KLUBO VĄLr 
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist-.

ras—Pirm., 4548 So. Franoisco

$125 
95 
95 

125 
145 
125
95 

295 
195 
295 
275 
185 
345 
325 
195 
395 
425 
375 
425 
425 
345 
425 
525 
385

.495 
225

’33 
’34 
’33 
’35 
‘35 
’36 
’36 
’35 
’36 
’36 
’35 
’37 
*37 
’37 
’37 
’37 
’37 
’37 
’38 
’38 
’38 
’38

Taisykite Savo 
Pakai

Vįsl as AtokmChicagietis Cur'tis L. Espy, 
6221 Rhodes avenue, užvedu 
bylą Hammondp • federaiiąm 
teisme prieš ‘“gę.mbięri” W. 
Sheetz, reikalaudamas sugrą
žinti jam žmonos Nellie Ešpy 
pralaimėtus $3,860.

Skundėjas sako, kad susipa
žinęs su Mrs, Espy, Sheetz ją 
pąsifcviMė į savo pinigų lošimo

Jęigu neturi pinigų? kreip
kis į Naujienų spulką,—- 
gausi papkoją aut ilgų 
metų. / - į

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

"“IT-5>.wi
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NĄVJĮįįNOSE”
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KAS REIKIA DARYTI KARŠČIUOSE, KAD 
NEBŪTU KARŠTA - ■'3A

Keli Naudingi Patarimai
Oro pranašas vakar ir vėl 

tvirtino, kad saulė musų mie
stą kepins totliau. Galim 
susilaukti mažo lietaus, bet 
karščiai nesumažės 
parą ar dvi.

Chicagos Miesto 
Komitetas
naudingus patarimus kas 
ryti, kad karščiai

dar peri

duoda
Saugumo 
sekamus 

da- 
ne-perdaug

1. Naudingiausi va- 
žuvavimas, 

baseball, plaukiojimas laive
liu.

pa
nų-'silsėk, nes kitaip gali taip 

sikamuoti, kad sveikatai dau
giau žalos padarysi negu gero

Kas Valgyti.
4. Nereikia valgyti sunkių 

valgių: reikia mažinti mėsos, 
riebalų, krakmolų, riebalų die
tą, ir valgyti daugiau daržo
vių.

Kai Eini Maudytis /
5. Maudytis yra labai nau<: 

dingą, bet:
a. nereikia maudytis periG 

gai vienu sykiu;
b- pavalgius reikia palaukti 

dvi valandas pirm einant van
denin ;

c. jei esi sušilęs, neik vande
nin kol neatvėsi;

Kaip Rengtis.
6. Reikia dėvėti lengvus ir 

šviesius, taipgi laisvus rublis, 
nes jie apsaugo nuo saulės

ereikia būti perilgai sau- spindulių ir duoda kūnui pro-

NAU.TTENŲ-ACME TelAnhoto

AMERIKOS LIETUVIU SPORTININKAI 
PROTESTUOJA LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS PANAIKIN1MA
Pasiuntė Pareiškimus Molotov’ui, Hull’ui

------------------------------------------- I

Prieš kelias dienas Amerikos 
Lietuvių Olimpinis Klubas savo 
susirinkime vienbalsiai nutarė 
nusiųsti protesto rezoliuciją ko
misarui Molotovui, Rus'joj, su 
reikalavimu grąžinti laisvą val
džią Lietuvai.

To pačio turinio laiškai buvo

Rezignavo Estijos 
Konsulas Chicagoj

Pasmerkė Sovietų Rusiją

GiiiCAiiU. — Mancy dar Afrikoje is no 
Chicagos kaitros jai patys niekai.

Areštavo Keturis 
Chicagos 
Komunistus

K a Itin a m i “Ne i s t i k i m y be 
Amerikai

nuo karščių apsi

VAKAR CHICAGOJE
• Joliet kalėjimo viršininkas, 
J. E. Ragen skelbia, kad “už 
negražius išsireiškimus apie 
šios šalies tvarką ir kurstančio 
pobūdžio Žodžius” iš tarnybos 
prašalino 42 metų sargą, John 
L. McNeil. McNeil, sako, nėra 
Amerikos pilietis.
e Trys nežinomi vyrai pasisiūlė 
Valerijoną Godreskį parvežti 
namo savo automobilyje. Jie 
nusivežė jį prie 100 ir Torrcnce 
avenue, atėmė $14, laikrodėlį, ir 
š automobilio išmetė. Godrei ki

užsimušė iššokusi iš 11-to aukš
to lango Boston departamenti- 
nėj krautuvėj, prie Dearbom ir 
Madison.
• St. George ligoninėje mirė 
58 metų ūkininkas Garrett Van 
Arkel, nuo 7150 Eemerald ave
nue. Prie 91-mos ir Green ark
lys pasibaidė ir velionį išmetė 
iš vežimo, mirtinai jį sužeisda
mas.

Sekretoriui Cordell liuli, ir Illi
nois Valstijos atstovams 
ingtone. Tekstas laiškų

Wash- 
buvo

Prigėrė Trys 
Jauni Žmonės

prie

July 18,
Secretary of State
Hon. Cordell Hull 
VVashinglon, D. C.
Dear Sir:

1940

The American Lithuanian 
Olympic Crub, in its seession oi 
July 16, 1940, at Chicago, una- 
nimously adopted the follovving 
resolution condemning the Rus- 
sian seizure of Lithuania. We 
hope that the office of the 
United States Secretary of State 
is of a likę opinion.

RESOLUTION
betterIn the interest of a 

civilization and humanity and 
the princ’ples of democracy 
pertinent thereto, the American 
Lithuanian Olynipic 
the government of 
SVites to withhold 
of Russia’s seizure 
ania.

Club urges 
the United 
recognition 

of Lithu-

Estijos konsulas Chicagoj, 
Clifton C. Coldren, pasiuntęs 
protesto laišką dabartinei Es
tijos “valdžiai” rezignavo iš 
savo pareigų ir pareiškė, kad

“Estijos žmonės nieko negali 
padaryti, Rusijos reikalavimų 
alkyvaizdoj, bet aš galiu. Aš 
prasmegsiu, bet nepasiduosiu

Coldren yra Amerikos pilie
tis ir konsulo pareigas Chica
goj ėjo jjer 10 metų. Jis buvo 
taip vadinamas “garbės konsu
las.”

Savo laiške jis labai aštriai 
pasmerkė sovietų Rusiją už 
Estijos nepriklausomybės pa
naikinimą ir už bandymą su
daryti opiniją, kad neva patys 
estai norėjo būti po Rusijos 
valdžia.

Keturi Chicagos komunistai 
buvo areštuoti Lewistown, Ill
inois miestelyje, Fulton aps
krity, kur jie buvo nuvykę rin
kti parašus komunistų petici
joms. Tų peticijų tikslas yra 
priversti valstijos administra
ciją uždėti komunistų partijos 
kandidatus ant lapkričio rin
kimų balinto.

Areštuotieji yra advokatas 
Ita I. Silbar, George Gibbs, 
Mary Wilson ir Jane Curlis. J

Apskričio šerifas visus ke
turis suėmė kaltindamas juos 
neištikimybe Amerikai, ir pa
siremdamas valstijos įstatymu, 
kuris draudžia platinimą lite
ratūros, agituojančios už 
lies valdžios nuvertimą.

Suimtieji buk turėję su
vim ryšulius komunistų parti
jos lyderio Earl Browdcrio i vienoj vietoj vanduo negilus ir 
parašytų brošiūrų. Visi keturi j dugnas 
yra po $20,000 kaucija.

Indiana Dunes Parke, 
Michigan City besimaudyda
mas Michigan ežere prigėrė 10 
metų berniukas Joseph Belle- 
rive Jr., sūnūs Westmont (Chi- 
cagos priemiesčio) polic jos ko- 
misionieriaus.

Kiek arčiau Chicagos, Michi
gan ežero Wells gatvės papl.u- 
dymyj pr gėrė 18 metų Ray- 
mondps Banaski, nuo 8612 Phi
llips avenue.

O Michigane, bebandydamas 
perplaukti Iluron upę,
Ypsilanti, prigėrė 22 metų 
cagietis W lliam A. Ryan, 
7701 S. Green Street. ,

netoli 
chi- 
nuo

Sunkiai Susižeidė 
Nėręs į Negilų 
Vandeni

sa-
23 metų Albert Sidebotham 

maudėsi Michigan ežere, prie 
53-čios. Nčapsižiurėjęs, kad

akmenuotas, jaunuolis 
nėra ir labai skaudžiai susi
žeidė galvą. Nosį beveik nu

pirkite tose krautuvėse, ku- plėšė. Jis gyvena adr. 5620 
rios garsinasi “NAUJIENOSE” Lake Park avenue.

• Širdies liga staigiai mirė 42 
metų statybos kontraktorius 
Raymond Sahlin. Jis gyveno 
adr. 2600 North Kedzie bulva
ras.
• Chicagoj dabar svečiuoja
si iš Indianos atvažiavusi “gra
žuolė”. Ji yra 19 metų Miss 
Lųslie Shippey, Pomidorų (To-

Signed Al G. KUMSKIS, mačių) Augintojų šventėj iš
rinkta “Pomidorų Karalaite.”President

: J,

NAUJIENŲ-ACME Photo
Vice-prezidentas John N. Garner su savo žmona 

važiuoja į Texas valstiją.

Suėmė Visus 5-is
Sekmadienio
Plėšimo Dalyvius

Du pasidavė.
Policijos rankose jau yra 

penki jauni piktadariai, kurie 
sekmadienį bandė išsprogdinti 
seifą pinigų keitimo raštinėj, 
prie 37-los ir AshlanA avenue.

na adr. 8575 Essex avė.
• Už “girtą” važiavimą chica- 
gietis Sam Gubik, 2241 Augus
ta bulvaras, buvo nuteistas už
simokėti $100 pabaudos. Prie 
Augusta ir Leavitt jis sudaužė 
svetimą automobilį.
O Už neatsargų važiavimą au
tomobiliu vakar teisman buvo 
patrauktas Frank Hansai, pu- 
Iicistas iš Hazelcrest, UI. Vasa
rio 21 d., jis važiavo savo 
“skvadkaryj” apie 75 mylių 
greitumu, prie 95-tos ir Halsted 
įvažiavo į kitą automobilį ir 
užmušė vieną žmogų, tris kilus

visi

Vieną policija suėmė įvykio

dlenį, o paskutinieji vakar at
ėjo Rridewell ligoninėn ir pasi
davė. Jie yra:

Kenneth Tuftedal, nuo 327 
Wesl 112th street, ir

Edvvard Melish, 220 West 
1091h si., abu 19 melų amžiaus. 
Abu buvo pašauti laike susi
šaudymo, kuris įvyko sekmadie
nį prie raštinės ir kur du poli-

Pirmiau suimti piešimo daly
viai yra:

22 metų lietuvis George 
Montvdle, iš Hobart, Indiana;

George Budka, 27, nuo 2813
S. Central Park avenue, ir

Frank Michuda, 26, nuo 1331 
18th Place.

Garšinkitės “N-nose”

NAUJIENŲ

LAIMĖJIMAI, ŽAISMES 
IR VISOKĮ PAMARGINTAI

9 44 metu moteriškė, Olga See- 
sholtz, nuo 2700 Division st.,

Ir Keli Lietuviai 
Prarado Alinių 
Leidimus

Daugiausiai uz valandų 
nesilaikymą
“Naujienose 
kad miesto
Chicagos alinių leidi- 
nesila kymą valandų 

nuo-

buvo 
valdyba

Vakar 
pranešta, 
atėmė 45 
mus už
patvarkymų ir už kitas 
dėmes”.

Tarp praradusių leidimus yra 
ir keli lietuviai aludininkai:

Juozas Petrusonis, 902 West 
38th Place;

Goldie Martinonis, 1819 So. 
Carpenter strcet;

Justine Lazcnas, 815 W. 59th

Mary Žilius, 310 Ken.sington 
avenue;

Freda Maskoliūnas, 10315 S. 
Michigan avenue, ir

John Gedcus, 3801 S. Halsted 
strcet.

Chicagos policijos komisio 
nierius Alhnan suspendavo du 
polic’stus, vieną 3, kitą 10 die
nų, už nepamatuotą areštavi
mą ir Įkalinimą policisto Oscar 
Aaflei iš VVest Chicago nuova
dos. Aaflei neseniai buvo už
pultas ir sumuštas trijų vyrų 
North avenue gatvėje.

Suspenduotieji policistai, 
Mark Keanc ir Michael Newell 
areštavo ne vien užpuolikus, 
bet ir Aaflei, traktuodami ir jį

• Cook apskr. šerifas O’Brien 
vakar padarė sekamas permai
nas apskričio policijoj: iš Mor
ton Grove nuovados į Home- 
wood perkėlė Įeit. Fred Mulhau- 
sen, o iš Homewood į Willow 
Springs nuovadą perkėlė Įeit. 
Morton Levitom. Leit. Henry 
Angel ir Įeit. George LeGrue iš 
Willow Springs yra perkeliami 
į Morton Grove nuovadą.
• Besislapstydamas nuo polici
jos iš trečio aukšto lango iškri
to ir sunkiai susižeidė 30 melų 
Paul Zeniba, nuo 1830 21st st. 
Policija jį norėjo kamantinėti 
apie sudaužymą lango alinėje 
ties 3130 Harrison strcet.
e Betaisydamas vandens vamz
džius skiepe namo ties 6835 S. 
Halsted Street/plumberis John 
Fitzgerald per neapsižiūrėjimą 
pasigriebė už “gyvo” elektros 
ilrato. Buvo nutrenktas vietoj. 
Fitzgerald buvo apie 20 metų 
amžiaus ir gyveno adr. 6905 
Emerald avenue.
O Negalėdamas gauti darbo, 59 
metų cliicagietis Thcmas Cascy 
užsirakino savo kambaryj, adr. 
2257 Washinglon avenue, ir 
perkirto sau gerklę su skurstu- 
vo geležte. Mirė pirm negu pa
galba atėjo.
e Wooddale miestelyj, DuPage 
apskrityj Mihvaukee traukinys 
nudaužė automobilį ir užmušė 
cliicagietį Lloyd N. Carter, ku
ris jamp važiavo. Carter buvo 
agentas United State Gypsum 
bendrovės.
• Prie 85-tos ir Western ave
nue Gyvulių globos draugija 
atrado pusiau laukinę kalę ir 
du mažyčius šuniukus. Jie gy
veno urve, kurį kalė išsikasė 
tuščiam lauke, Beverly 11 iii i 
kalno papėdėj.
O Bedekoruodamas savo namą 
57 metų pašto klerkas Arthur 
Sanders labai perkalto, staiga 
gavo širdies ataką ir mirė. Jis 
gyveno adresu 1759 N. Ne\v 
England avenue.
• Kai Chesapeake and Ohio 
gelžkelio prekinis traukinys at
ėjo į yardą, prie 91-tos ir Blak- 
stone avenue, darbininkai pa
stebėjo iš po vieno vagono ky
šančią žmogaus koją. Gelžkelio 
inspektoriai spėja, kad koja 
priklauso nežinomam žmogui, 
kurį traukinys užmušė prie 
Merrillville, Ind., važiuodamas 
Chicagon iš Peru, Ind.

NAUJIENŲ-ACME Teh-phoU)
COLORADO SPRINGS, COLO. —* Republikonų kan

didatas į prezidentus Willkie diskusuoja ūkio proble
mas su Iowa valstijos gubernatorium George Willson 
(kairėje).




