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UOOA REAKCIJA
VOKIEČIAMS PALANKI VYRIAUSYBĖ 

NAIKINA REVOLIUCIJOS 
UŽKARIAVIMUS

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Hitlerio letena jaučiama ir neokupuotoj 
Francuzijos dalyj

Prancūzai išduoda 
vokiečiams Hitle

rio priešus
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 24 d. — Francuzų vyriau
sybė perdavė vokiečiams Her- 
šelį Grynšpaną, jauną Vokieti
jos žyduką, kuris 1938 metais 
lapkr. 7 d., keršydamas už sa
vo šeimos persekiojimą, įėjo į 
vokiečių konsulatą Paryžiuj ir 
nušovė vieną nacių agentą. Bu
vo pasakojama, jog Grynšpa- 
nas buvo paleistas ir nuėjo sa
vanoriu į frontą, bet tikrumoj 
tar-* francuzų vyriausybė jį lai
kė kalėjime ir vėliau perdavė 
vokiečiams. Petain vyriausybė 
perdavė ' vokiečiams ir Otto 
Straserį, nacijonaLstą, bet di
delį Hitlerio priešą. Hitleris nu
šovė vieną štraserio brolį ir už 
pastarąjį buvo paskyręs didelę 
pinigų sumą. Hitleris kaltino 
Otto Štraserį suruošua -prieš 
Hitlerį atentatą Munchene pra
eitais metais.

Draudžiamos maso
nų ložės

PARYžltJS, Francuzija, lie
pos 24 d. — Paryžiaus laikraš
čiai šiand’en praneša, kad vy
riausybė yra padariusi keletą 
labai griežtų nutarimų masonų 
ložių reikalu. Valdžios yra už
daryta Jeunne Courienne de 
France — viena seniausių ir 
stipriausių Francuzijos maso
nų organizacijų. Uždarytos ir 
kitos masonų ložės. Vyriausy- 
b nutarė imtis šių priemonių, 
nes ji žinanti, jog masonų ju
dėjimas turėjęs labai didelės 
įtakos Francuzijai į karą įvel
ti. Laikraščiai praneša, kad 
Gran Oriente archyvai yra stro
piai peržiūrimi ir tikimasi, jog 
juose bus surasta medžiagos 
apkaltinimams padaryti. Čia 
pat pridtiriama,\jog francuzų 
masonai skyrėsi nuo ameriko
niškųjų. Amerikoniški, girdi, 
esą yra geresni. Manoma, kad 
ši pastaba padaryta vien tiktai 
todėl, kad nebūtų užtraukiama 
Amerikos masonų neapykanta 
prieš dabartinę francuzų vy
riausybę.

Daladier teisiamas 
už karo paskel

bimą
VICHY, Francuzija, l’epos 

24 d. — Buvęs francuzų minis
teris pirmininkas Daladier, ku
ris praeitą rudenį paskelbė ka

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

Giedra ir šilta. Saulė teka 
5:36 v. r., leidžiasi 8:17 v. v.

rą Vokietijai, Petain ir Lavai 
įsakymu atgabentas į Marselį 
ir tardomas. Jis yra kaltina
mas karo paskelbimu ir pralo
šimu. Gali būti smarkiai nu
baustas. Kartu su Daladier yra 
tardomi ir kiti buvusieji atsa- 
komingi francuzų valdžios vy
rai, ministeriai ir parlamento 
nariai. Visi jie išvažiavo iš 
Francuzijos birželio 20 dieną 
ir vakar atgabenti į Marselį. 
Lavai paskelbė, kad jo vyriau
sybė yra nusistačiusi bausti 
karo kaltininkus. Nežinia ko
kio smarkumo tos bausmės ga
li būti, bet greičiausiai tai pri
klausys nuo vokieč'ų spaudi
mo.

Valdžia ruošia krašto 
nūataiką teismui

VICHY, Francuzija, liepos 21 
d. — Francuzijos vidaus rei
kalų ministeris kalbėdamas per 
radiją pasakė labai kiršinan
čią kalbą. Jis pirmon eilėn kal
tino ministerius, buvusius val
džioje prieš karą ir karo me
tu. Ypatingai smarkių žodžių 
nesigailėjo Daladier ir Mandel 
adresu. Svarbiausias Mandel 
kaltinimas yra tas, kad jis žy
das. Kaltino Gampinchi, buvu
sį Daladier kabineto ministerį 
ir Delbos. Pats ministeris pri
pažįsta, kad vokiečių užimtoj 
zonoj yra daug daugiau tvar
kos, negu pačių francuzų val
domoj. Jis liepęs vokiečių ne
bijoti.

Amerika prieš Euro
pos kolonijų 
pagrobimą

HAVANA, Kuba, liepos 24 
d. — Havanos konferencijoj 
klausimas apie Europos vals
tybėms priklausančias koloni
jas kasdien darosi vis gyves
nis. Kai kas Suvienytas Ameri
kos valstybes kaltino grobuo
niškumu, noru pagrobti Ame
rikos žemynuose esančias ko
lonijas savo globon, bet konfe
rencijoj paaiškėjo visai kitas 
dalykas. Suvienytų valstybių 
pozicija yra visai priešinga bet 
kokiai okupacijai. Venezuela 
reikalauja, kad jai butų atiduo
ta Aruba, Curacao ir Trinidad. 
Brazilija nori gauti Guijanas, 
Guatemala nori Belizę, o Ar
gentina reikalauja Falklando. 
Kitos valstybės taip pat reika
lauja sau kolonijų. Hull deda 
pastangas įtikinti suvažiavusius 
atstovus, jog nereikia savintis 
Europos valstybėms priklausan
čias kolonijas, bet uždėti joms 
laikiną globą, kad Hitleris ar 
Mussolini jų nepaimtų. Vėliau 
jas reikėtų arba sugrąžinti 
toms valstybėms, kurioms jos 
priklausė, arba duoti joms ne
priklausomybę. Hull įtikinėja, 
kad bus labai negražu, jeigu 
Amerikos valstybės kaip tik 
dabar, kada diktatoriai veda 
grobuonišką karą ir naikina

JNA.UJIENŲ-ACME TelepteoUi
Kubos prezidentas Federico Bru atidar) Pan-Amerikos konferenciją Havanoje.

kitas valstybes, taip pat ims 
grobstyti kolonijas. Tada ir 
šios valstybės elgsis kaip 
ir diktatorinės. Kuba palaiko 
Hull nusistatymą ir tikimasi, 
kad pastarasis pajėgs įtikinti 
kitas valstybes nepradėti ko-
lonijų grobimų.

Anglai planuoja blo
kadą Europai

LONDONAS, Anglija., liepos 
24 d. — Anglija yra nusista
čiusi blokuoti visą Europą išti
są žiemą. Kyljf’'balsų amerikie
čių tarpe prieš šitokį nusistaty
mą, ypatingai reikalaujama, 
kad amerikiečiams butų lei
džiama padėti francuzams, ku
rie jau smarkiai jaučia badą. 
Anglai sutiktų įleisti į Prancū
ziją maisto produktus, bet tik 
su sąlyga, kad visi lie produk 
tai eitų tiesiai francuzams. 
Tam tikslui reikėtų pasiųsti 
Francuzijon visą armiją ame
rikiečių, kurie dabotų, kad siun
čiamas maistas patektų tiktai 
francuzams, o ne vokiečiams. 
Kas liečia kitus kraštus, tai 
anglai tvirtina, jog vokieč ai 
turi gana didelius maisto san
dėlius, kuriuose yra laikomi 
grudai. Jeigu jie nori, kad 
svietas nebadautų, tegul dalo 
ten sukrautą maistą. Vokieti
joj šiek tiek pagerėjo maistas, 
bet norvegai gyvena jau vien 
tiktai žuvimis. Olandijoj ir Bel
gijoj jaučiama didelė maisto 
stoka. O Lenkijoj tai tikras ba
das.

Shaw netiki karo 
pralaimėjimu

LONDONAS, Anglija, liepos 
24 d. — Anglų rašytojas G. B. 
Shaw pareiškė savo pasipikti
nimą, sužinojęs, kad Mussolni 
skleidžia melagingas jam pri
metamas žinias. Shaw niekam 
nėra pareiškęs, kad Anglija 
pralošainti ■ karą. Atvirkščiai, 
Shaw mano, kad Anglija dar 
nepralošusi karo, nes tikrumoj 
ji dar nėra pradėjusi kaip rei
kia kariauti. Mes, anglai, karą 
visuomet pirma paskelbiame, o 
paskui prie jo ruošiamės. Tai 
ne labai geras paprotys, bet šį 
kartą jis išeis musų naudon, 
nes mums nereikėjo daryti tos 
karo parengimo aukos, kaip 
Vokietija tai padarė. Jie pasi
ruošė karui iš anksto, o dabar, 
svarbiausias karo įrankis — 
aviacija, pas' juos jau yra Ru
senusi, o mes turime pačią mo
derniausią.

Lietuvos pasiuntiny
be neklausys

Maskvos
WASHINGTONAS, liepos 24 

d. — Lietuvos pasiuntinys Po
vilas žadeikis šiand en prane-1 
š spaudos atstovams, jog jisl 
atsisako perduoti sa'vo pasiun
tinybę Rusijos valdovams. Nuo 
vakar dienos jis yra priskaito- 
mas tų diplomatų skaičiuje, 
kurių kraštai buvo priešo už
imti, bet kuri® turi viltį laikui 
bėgant vėl > atgauti nepriklau
somybę.

Leido Estijos prezi
dentui atsistatyti
TALINAS, Estija, liepos 24 

d. — Estijos prezidentas Kon
stantas Paets kelis kartus pra
šė atleisti jį nuo prezidento pa
reigų, bet jo prašymas tiktai 
vakar buvo patenkintas. Komu
nistinis parlamentas vakar pri
ėmė Paets atsistatydinimą ir 
paskyrė naują prezidentą. Nau
juoju paskyrė komunistą Joha- 
nnes Varės, kuris laikinai ėjo 
ministerio pirmininko pareigas.

Rusai Pabalčio vals
tybėse elgiasi kaip 

gangsteriai
STOCKHOLMAS, Švedija, 

liepos 24 d. — Sulig patikimais 
pranešimais iš Talino, Estijos 
karo vadas ir visų karo jėgų 
viršininkas generolas Jonas 
Laidoneris tapo suimtas ir iš
vežtas j Rusiją. Spėjama, jog 
jis bus nuvežtas į Maskvą, bet 
jokių tikrų žinių nėra. Teko pa
tirti, kad jis buvo suimtas tuo
jau, kai tiktai komunistinis 
parlamentas nutarė prisijungti 
prie Rusijos. Matomai sovietai 
bijojo, kad jis neorganizuotų 
pasipriešinimo sovietų okupa
cijai.

ATEINANTI PIRMADIENI PRADEDAME SPAUSDINTI 
DIDELI DARBĄ APIE

ISPANŲ LAISVES 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 kiekvieną “NAUJIENŲ” numeri, kad 
jums nenutruktų pilnas ispanų kovų dėl laisvės vaizdas.

Anglai daro didelius 
nuostolius vokie

čiams
ISTAMBULAS, Turkija, lie- 

pos 24 d. — Nesenai iš Vokie
tijos grįžęs vienas turkų pirk
lys pareiškė, kad anglų aviaci
ja daranti vokiečiams be galo 
d delius nuostolius. Hamburgas 
beveik visiškai išgriautas, o 
Bremene, Diuseldorfe, Koelne 
ir kituose miestuose nedirba 
nei vienas .fabrikas. Visi jie yra 
Išardyti. Turkas pareiškė, kad 
anglai bombarduoja tiktai ka
ro siekinius, bet vietos gyven
tojai yra tiek įgązdinti, jog 
dauguma jų apleido dažnai 
bombarduojamus miestus. Įdo
mu yra tai, kad vokiečių spau
da ap’e šiuos bombardavimus 
visai nieko nemini ir Berlyno 
gyventojai nieko apie juos ne
žino. Tas pats pirklys pranešė, 
kad vokiečiai turi labai didel ų 
sunkumų su olandais. Pastarie
ji smarkiai priešinasi vokie
čiams okupantams. Vokicč ai 
turi rašyti naujus Įstatymus 
olandams bausti.

Rusai tiktai vokie
čiams parduoda karo 

medžiagą
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 24 d. — Oficiali rusų 
agentūra Tass pranešė, kad 
paskutinėmis dienomis užs'e- 
hyj skleidžiami visai prasima
nyti gandai. Tvirtinama, kad 
Sovietų Rusija yra gavusi iš 
Anglijos užsakymą 200 milijo
nų anglų svarų vertės karo or
laiviams pagaminti. Tvirtina
ma, kad dalis tų orlaivių jau 
yra anglams Įteikta, ši agentū
ra yra įgaliota pranešti, jog 
tokie gandai neturi jokio pa
grindo ir Rusija anglams or
laivių neparduoda ir negami
na. t

—Italijoj tvirtinama, jog Rumunijos ministerio a. »• 
mas iš Anglijos reiškia anglų—rumunų diplomatinių sa ių 
nutraukimą.

—Slovakijos m’nisteris pirmininkas Tuką pakviest* Vo
kietijon tartis Slovakiją liečiančiais reikalais.

—Vokietijos kaizeris negrįžo į Potsdamą, bet ir tok* te
begyvena savo viloje Olandijoj.

—Anglai tvirtina, kad vokiečiai neteko 4000 orlaivi 10 
karo pradžios.

. —Anglai bombardavo italų uostą Tobruką, paskandinda
mi vieną povandeninį italų laivą.

—Turkijoj, netoli Trapizundo, buvo girdimas didelis že
mės drebėjimas, bet nuostolių nebuvo.

—Maltą italai bombardavo 80 kartų, bet nei kiek nesuma
žino jos kariško atsparumo. Ji atmuša visus italų puolimus, pa
darydama jiems didelių nuostolių.

—Tikimas’, kad Havanos konferencijoj bus aptartas rei
kalas Braziliją ir Čilę kertančiam geležinkeliui statyti. Gele
žinkelis turėtų eiti nuo Santos, Brazilijoj, ligi Arica, Čil< •.

—Iš Londono išvežta 220,000 vaikų apsaugoti nu karo 
pavojaus.

—Anglai nutarė mokėti francuzų kareiviams tok’ pat
algas, kaip gauna ir angliškieji.

—Francuzų valdžia baus mirtimi franeuzus drj ius
turėti ginklus.

—Petain vyriausybė be teismo jau konfiskavo vh s Da
ladier šeimynos turtus ir pranešė, kad jį at duos karo ‘„eismui. 
Tuo pačiu metu yra konfiskuota ir kitų 24 buvusių m eisterių 
turtai.

—Vokiečiai bombardavo Ixmdono priem esčius • ueriko- 
niškais lėktuvais, atimtais iš francuzų pasiraišus taikos utarj.

—Anglai išmėtė po visą Francuz ją lapelius, aiški mčius 
laikos sutarties straipsnius, kurių Petain vyriausybė pa
skelbti francuzams.

—Bymo priemiesčiai buvo bombarduoti ir užmušti italai.
—Italai bombardavo H ai fa' miestą. Padarė m: nuosto

lius gyventojams.
—Rumunija konfiskavo ne tiktai anglų aliejaus bendrovę, 

bet atėmė iš jos visas susisiekimo priemones sauskeiiais ir van
denimis.

—Anglai bombardavo Vokietijoj Gotha, Kassel ir Wenzen- 
dorfo lėtuvams statyti dirbtuves. Padegė Hamburgo ir Gelsen- 
kircheno benzino atsargą. Bombardavo kelis aerodromus.

—Rytoj pranešime iš Latvijos ištremto amerikoniško laik
raštininko įspūdžius.

Vokiečiai smarkiai 
bombarduoja 

anglus
LONDONAS, Anglija, liepos 

24 d. — Vokiečiai labai smar
kiai pradėjo pulti rytinius pie
tų Anglijos uostus. Įvyko ko 
lėtas labai smarkių mūšių. Mū
šiuose dalyvavo daugiau negu 
100 lėktuvų. Spėjama, jog tai 
gali būti pradžia Hitlerio skelb
tos atakos. Iš anglų pusės jė
gos buvo tokio pat stiprumo, 
kaip ir iš vokiečių. Orlaiviai 
kovojo vieni prieš kitą be su
stojimo. Nuo žemės kartais bu
vo labai sunku atskirti kur bu
vo vokiečių, o kur anglų lėktu
vai. Žaibo greitumu lakūnai 
dingdavo debesyse, o netrukus 
š ten vėl puldavo priešą, kuris 

gynėsi kiek galėjo. Anglams 
pavyko numušti 10 vokiečių 
lėktuvų. Mūšiai buvo toki ar
šus, kad numušti lėktuvai' bu
vo kiaurai kulkų prakirsti. Du 
vokiečių orlaiviai susidūrė ir 
krito žemėn.

Lordų rūmai renkasi 
slaptam posėdžiui
LONDONAS, Anglija, liepos 

24 d. — Lordų rūmai šiandien 
renkasi slaptam posėdžiui už
sienio politikai svarstyti. Bus 
sprendžiamas anglų vyriausy- 
bes nutarimas uždaryti Burma' 
vieškelį ir gvildenama kokios 
viso to gali būti pasekmės, šis 
posėdis Šaukiamas todėl, kad 
darbietis Addison pareikalavo, 
iš vyriausybės duoti aišk'ą sa-' 
vo politikos atskaitą. į

Rumunija konfiska
vo anglu aliejaus 

bendroves
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

liepos 2’1 d. — Šiandien rumu
nų vyriausybė konfiskavo di
džiausią anglų aliejaus bendro
vę Astra-Romane. Dalis šios 
bendrovės akcijų priklauso ir 
olandams. Dabar rumunų vy
riausybė gali siųsti šios bend
rovės pagamintą ir išvalytą 
aliejų j Vokietiją. Ligi šiam 
metui ši bendrovė atsisakė vo
kiečiams pardavinėti aliejų. 
Rumunų vyriausybė paskyrė 
šiai bendrobei valdžios komi
sarą, kuris ves visus bendro
vės reikalus.

MEKSIKO, liepos 24 d. — 
Alfredas Navarrete, Meksikos 
anglių kasyklų darbininkų są
jungos sekretorius, šiandien 
pranešė spaudai, kad jų sąjun
ga, kurioje yra įsirašę 125,000 
nariai, išstojo iš Meksikos Dar
bininkų Konfederacijos. Pasta
rąją darbininkų organizaciją 
veda Lombardo Toledano, ku
ris paskutiniu metu tapo ko
munistams labai palankus. 
Meksikos kasėjai nenori pri
klausyti sąjungai, pataikaujan
čiai arba dirbančiai kartu su 
komunistais. 
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LIEPOS IR RUGPIUCIO MEN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro, 
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 6 vai. po pietų. 
Naujienų Administracija.
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ARfiJAS VITKAUSKAS

(Tęsinys)
Stasį Santvarų, iš eilės jo 

eilėraščių gal apibudina ši “To 
limų Šalių” ištrauka:

“Ateina kucLkiai į paupius 
ir pagirius,

Ateina nežinodami kape os
Ir neišgirdę Amžinojo žod

žio,
Kad žemėje esti tiktai sve

čiuos”? — Arba, gal pa
baiga eilėraščio “Ratai”: 

“Sustos prie durų aukso her
bais padab.nti ratai,

Ir skalys kurtai, kur pava
sarį per kalnus atsivijo... 

Išeisime visi palangėsna dai
nuot,

Kiti su gęstančios gyvybes 
šakele

Iš Sibiro tau nešė savo griau
čius.—

Už saviškai kalbėtų malda 
svetima galia

Atėjus buvo jų naikint ir jų 
pastogių griauti.

Dabar pro langus byra dangiš
ka šviesa,

Sodybų sodai pradeda žydėt, 
atsiveria šaltiniai.. .

primulių ir pinav jų”?..
Tėvynei” Santvaras taip

“Prie pikto kelio stovi sentėvių 
namai,

Statyti su daina pilkų sermė
gą.

Juose krutinę kalavijais ardė 
motinų verksmai,

Kai į ^Ameriką tavieji sūnus 
bėgo.

Kla ku tik, kad kardais tebe
mojuoja netiesa,

Kad per mažai vieningi sūnus 
paskutiniai”.

Iš Pr. Genio eilėraščių:
“Poeto namai”, man rodos, 

turi šių klaidų (“išdūlėję” ir 
drauge “sutinę”!?):
“Tai kas, jei mano griaučiai 

alkani, išdūlėję, sutinę — 
pilietis aš anų gigantiškų na

mų žvaigždėtų” ...
Ar čia “žemaitiškiausios kny

gos kūrinys ?:
“RAMIAI LINGAVO DIRVOS

ENGS, Chicago, III.

■ mu-
Evange- 
nepaiso, 
daro...
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AKIU SPECIALISTAI
NAUJIENŲ-\CME Telenhotn

Eugene Thompson, Cincinnati beis’jolininkas, liko sužeistas. Jis yra veda
mas iš aikštes. ✓

Mrs. A. K. JARUSZ
PHVSICAL 
THERAPY 

and M1DWIFE 
»G30 S. VVestern a v

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

illlB

lis”, pasakysime, — juk toks 
“tik maišosi po kojomis 
sų d eno.se su “savo” 
Ii jomis, kurių niekas 
arba vardan jų viskų 
Linkevičiaus kūrybos 
dys:

Ketvirtad., liepos 25, 1940

Dr. V. E. SIEDL1NSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

■»■ ■ ■

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi *\A UJ ir.,xt JSF

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland* Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj pagal sutartį

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
ir Amerikoniški

Su Geriausiu Skoniu
Lietuviški 
Valgiai

BALČIŪNAS ir 
KUVAKSK1. Sav.

p.
M.

DR. K. NURKAT
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

Bėrėm aukso grudų 
į derlingų žemę, 
kvapios dirvos išlingavo 
musų širdį ramių.

Grūdas daigų leidžia, 
dirvos auksu klosis, 
pradalgėse mes siūbuos m 
kaip žalieji uosiai.

Ežerai ten šypsos — 
lino žiedas grynas.
Ežeruose melsvas skliautas 
kaip pražydęs linas.

Puošis žalios girios 
nuometais š Ikiniais, 
sulingavo auksas dirvoj — 
musų laimė gimė”,,.
Bet juk visoj Lietuvoj “ra

miai linguoja dirvos”... Gal gi 
ir čia “žemaitiškiaus as “kny 
gos prasiveržimėlis (to, paties 
Genio “Laukinėj obelėj”):
“Tur būt, tavęs jau niekad 

pamiršiu, sene,
nes aš tų žemę brangių ir 

ve š.rdy jaučiu;
ir tokį ilgesį, ir tokių vėtrų iš

gyvenęs,
sugrįšiu paklausyt rugelių šla

mančių ...”.

savo ištraukoje “Antakalnis 
linksminasi” duoda vaizdų pro
vincijos vįsos “buržuazijos”, 
(kurioje, matomai, gana auto
rius savas). “Gyvoji noveĮė” 
(truputį nayviai) širdingus pa
sakojimas, keliąs gražių var
gingos pradžios mokyklos 
nų atminimų nevienam . ..

Klemensas Dulkė —

die

prn-“Spausdinti eilėraščius 
dėjau 1926 m. lietuviškoje 
Amerikos spaudoje”.

Dvejetas posmelių iš “Žydė
si, Lietuva”:

“Maža paukštei, čilubėsi dai
na <*

. Sode, žieduose
Senoj lūšnelėj

nos
Saulele

i...). Koks tas žmogus, rodo—: 
“Karų, sunaikinusį gimtųjų pa
stogę, prisimenu gana gyvai, 
taip gyvai, kad, rodos, ir šian
dienų'girdžiu virš galvos zvim
biančias kulkas, regiu kraujuo
tus lavonus ir verkiu dėl mo
tinos, kurių vokietis vejasi su 
revolveriu rankoje už kažkokį 
nepaklusnumų. Laimė, kad bo
butė suskubo pulti vokiečiui po 
kojomis ir, apkabinusi niekšo 
batus, maldauti savo dukteriai 
pasigailėjimo. Jeigu ne ji, am
žinų atilsį, seniai bučiau likęs 
našlaitis. Bene tik šis pure
nantis vaizdas man ilgai nelai-

do suprasti vokieč ų kultūros 
aukštinimo, kurio tiek daug te
ko klausytis Šiluvos vidurinėje 
mokykloje ir Raseinių gimna
zijoje. Ar ne todėl ir dabar 
tebejaučiu pas.biauręjima kar
do ašmenimis, šaudyklių tūto
mis ir nuodingų dujų kvapu, 
didžiai stebėdamasis žmonėmis, 
kurie gali džiaugtis italų Al 
mėjimais Etiopijoje, nacionalis 
tų ar vyriausybininkų — Ispa
nijoje ir k t. Argi tame ar ki
tame fronte lieja kraujų ir gul
do galvų ne žmogų s, iš ku
rio gyvybę tegalėtų atimti tik 
jos Davėjas?”. “Vargšas vaike

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Wcst 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

ne-

kalasi

man.
vaizdas

langan”.
ir visas kaimas, 
bus gyva.

mai-

“Žydės
Sodyba 
žydės gyvenimas, kaip laimė,
Žydėsi, Lietuva”.
Prie šių posmelių taip ir ima 

noras palyginti V aižgžtnio re- 
cenzijoje pacituotuoju etų vis” 
1926.X.2’8 d.) Arėjo Vitkausko 
eilutes iš knygutės “Spinduliai 
ir šešėliai”:

“LIETUVIO VILTIS

Bet juk vis tos 
“Žemaitijos” negali 
ti!

Stas us Budavas

specifiškos 
čia pagau-

(kunigas)

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTB 9022 
POCAH<WTA* Mine Ron iš geriausiu mainu 
daug dulkių išimta Perkant $7-35 
5 tonus ar daugiau .............................. ■
Smulkesnės dėl didelių, namų. Per- $7.00 
:ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... »
PETROLEUM CARBON COKE $0.25 

Sales Tax eKstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas .......... Q

Slcgta, guita ir slopinta
Lietuva,

Laikas bėga, amž ai kinta — 
Taip yra.

Tu nebusi amžius rusti-
Ir tamsi, —

Ims vėjeliai švelnus pusti
Jau kiti.

Šviesus, sotus, sumaningi 
Bus vaikai.

Ir be vargo ir laimingi
Bus laikai-”...

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
/

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373

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 VVest 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

Klausykite inųsų^radlo programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 Vai. ryto iš W. H. I. P. stoties <1480 K.) 

■u POVILU ŠALTIMIERU.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Dirbtuve 
STREET

Ofisas ir Akinių 
756 WEST 35th 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 5107

Tel. Office VVentvvorth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

COPR. 19*0, NEEDLECRAFT SERVICE. INC

CROSS STITCH MOTIFS PATTERN 2536

No. 2536 — Išsiuvinėjimai- baltiniams.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT No. 2536

Či» įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardė—.... ....................... ...................... r....................

’ Adresas

Miestas ir valstija

Petras Gintalas — davęs iš
traukų iš savo 5 veiksmų pje
ses “80 ha (Naujakuriai)”.

Mykolas Linkevičius — bu
vęs Amerikoje autorius (duo
da eiles> t

“Motina, būdama nepatenkin
ta esama būkle, šiaip taip įkal
bėjo tėvui vykti i tolimų už
jūrį, kurį po metų ir mudu su 
ja pasiekčva.' Deja, siaučiant 
nedarbui, musų trijų narių šei
mai aukso šalyje ėmė grėsti 
bado pavojus — ir tik vienas 
tėvas pasiliko už Atlanto, at
siduodamas z Visagalio valiai. 
Dėdė, motina ir aš gimtan kraš- 
tan atsidūrėm prieš pat didįjį 
karų, t.y. 1914 m. liepos men. 
“ir “Po didžiojo karo tėvas gri
žo iš Amer.kos ir pųpirko pras
tos rųsies žemės ūkį — mat, 
j.įs buvo susitaupęs pora tūk
stančių dolerių, tebūdamas te
nai tik fabriko šlaviku. Tatai 
įgalino mane siekti vis auk!- 
Įtcsnio mokslo, pam Iti daiTų;ų 
ikurybų. ir likti nęprųktįšku sva
jotojų — nevykėliu, kuris ne
suvokia, kaip galima* tikėti Rū
staus evangelijų ir nešaukti 
Ijrieš barbariškus pasaulio’ ga
ilinu bei turtuolių žygius”, ži

noma, tokius žmones musų gy
venimas sunaikina, (nes j a, 
vargšas, piktnųsis, pavyzdžiui, 
ir vyriausybininkų ir sukilėliu 
kautynėmis Ispanijoje, ir pan.

iHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lįtųąnięa Avenue Phone YARds 4908 <•

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

viininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

’4

Ta

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westęrn Avė.
1410 South 49th Couęt, Cicero

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

Phone CANal 2515
Tel. Pūliniam 1270

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. 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.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose”
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Pasiutusio šuns auka. — Pritaikymas mokyklų krašto 
apgynimui. — Sukčius beveik policmoną neprigavo. 
— Ir policistai turės atsargiai važinėtis. — Daug* 
jaunuolių stoja j armijų. — Didelis piknikas. — Ren-’ 
giasi vedyboms. — Skaudžiai nukentėjo už policmo* 
no neįpaklausymą. — Traukiamas atsakomybėn už 
kolektavimų pinigų politiškai kampanijai. — Miri
mai. — Džiaugiasi bolševikiška, bet patys tąja laisve 

, nenori pasinaudoti. 1

Dešimties metų vaikutis Alau 
Witt vaikštinėjo po Washing- 
ton Park, kur jį užpuolė šuo ir 
taip sudraskė, kad reikėjo į vie
ną koją sudėti dešimt stičių, 
kai buvo nugabentas į ligoninę. 
Vėliau šuo buvo pagautas ir 
pripažintas pasiutusiu.

Mokyklų tarybos viršin nkas 
paskyrė aštuoniolika tuksian
čių dolerių nupirkimui naujų 
mašinų mokykloms, kuriose

---------------- Ą----------------- --

I vaikai yra mokomi įvairių me- 
I chaniškų darbų. Viršininkas 
sako, kad tas įeina į šalies ap
sigynimo programą. Kai kurio
se mokyklose trūksta įvairių į- 
rankių dėl mokinimo mecha
nizmo.

Vienas sukčius pasivertęs lai
krodėlių salesmonu nuėjęs į po
licijos stotį bandė parduoti lai
krodėlį policistuK už labai pigią 
kainą. Na ir ką tik nepadarė 
biznį, bet, ant nelaimės, pasl-

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 Lafayctte 3138, arba 
atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

painiojo ir kitas policistas, ku
ris greit suprato koks čia daly
kas. Tada areštavo salesmoną ir 
konfiskavo ta vorą. .Vėliau pasi
rodė, kad tai buvo sukčius ir 
turėjo daug tokių laikrodėlių 
prisivogęs.

Moteriškų drapanų siuvimo 
industrijoje įėjo į galią naujas 
algų ir darbo valandų patvar
kymas. -Sako, kad apie keturi 
tūkstančiai darbininkų tuo pa
sinaudos.

Policijos komisionierius pa
reiškė, kad policistai važinėda
mi policijos automobiliuose tu
ri laikytis trafiko teisių kaip ir 
kožnas pilietis, žinoma, išski
riant tuos atsitikimus, kada 
jiems yra/reikalas kur skubiai 
važiuoti, tai tada gali su teisė-

INSURANCE 1
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namą savi

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto Iki 1 vak popiet.

. J*

mis apsilenkti. Bet ir tada tu
ri duoti signalus, kad visi ga
lėtų pilnai' girdėti jų greitą va
žiavimą. O šiaip jie turi pa
tvarkymų laikytis ir dar ki
tiems parodyti, kaip pildyti tei
ses.

— • —
U. S. Recruiting Office pra

neša, kad labai daug jaunų vy
rų laisvu noru stoja į kariuo
menę. Nežiūrint to, ką ateitis 
gali parodyti, daugumas iš sto
jančių yra bedarbiai.

Ohio valstijos mokyklų tary
ba praneša, kad ateinantį rude
nį, kai viešos mokyklos atsida
rys, tai nuo Europos karo pa
bėgę vaikučiai galės mokyklas 
lankyti. Taryba pareiškė, kad 
įstatymai to nedraudžia. Nors 
jie ir laikinai yra į S. V. su
vežti, bet mokyklas jie galės 
lankyti ir demokratiška laisve 
pasinaudoti.

Vienas Clevelando gyvento- 
as George Mitchel buvo gerai

* Naujienų S pulką

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

Universal Savings 
and 

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

jau įsikaušęs, sėdo į savo auto
mobilį ir rengėsi jau važi ot'. 
Bet tuo pačiu metu pasita ke 
toj vietoj policistas, kuris pa
darė gana gerą sugestiją: rako, 
tu užrakink savo karą ir e k 
kur tu nori. O kai išmiegosi, 
tai tada pasiimsi karą. Na ir 
viskas atrodė tvarkoje. Bet 
kaip tik policistas prasišalino, 
tai kalbamas draiveris tuoj pra
dėjo važiuoti. Tačiau jis toli ne
nuvažiavo, kai tas pats policis
tas jį pagavo ir nuvežė, kur 
reikėjo. O ant rytojaus teisėjas 
jį nubaudė dviem mėnesiais ka
lėjimo ir dviem šimtais dole
rių pabaudos. Teisėjas pasakė, 
kad jeigu tau policistas davė 
tokią progą, o tu nepasinaudo
jai, tai su tavimi geruoju ne
galima susikalbėti.

Parkų direktorius Varga yra 
traukiamas atsakomybėn už su
rinkimą apie tūkstančio dolerių 
š darbininkų dėl rinkimų kam- 
Kinijos, kuri stalo majorą Bur- 
’on į S. V. senatorius. Burton 
yra nominuotas ir dabar varo
ma stipri agitacija dėl ateinan
čių rinkimų. Pagal Civil Service 
Commission patvarkymų tas 
nėra legališka ir miesto darbi
ninkai neturi būti verčiami to
kią auką daryti. Tas tik daro
ma kaipo politiškas skymas. 
Gąsdinimais, jog darbo neteks, 
darbininkai yra verčiami auko
ti po tam tikrą sumą pinigų.

Liepos 21 dieną įvyko dide
lis piknikas, kurį rurengė Liet. 
Kult. Darželio Sąjunga. Diena 
pasitaikė graži ir šilta, tai ir 
publikos privažiavo gana daug. 
Dėl šilto oro nemažai ir alučio 
išgėrė. Kiek teko patirti, lai 
buvo pelningas piknikas. 0 dar
želiui pinigai yra tikrai reika
lingi.

Leonas Eitutis Jr. ir Lillian 
Maziliauskai te greitu laiku ža
da sueiti į šeimynišką gyveni
mą. Taigi tąja proga liepos 21 
dieną pp. Maziliauskų farmoje 
buvo surengta “shower party”, 
i kurią privažiavo daugybė gi
minių ir draugų suteikdami 
daugybę gražių dovanų. Vestu
vės įvyks pabaigoje rugpiučio 
mėnesio. Abudu jaunuoliai yra 
CIevelande gimę ir augę, ir yra 
visų gerbiami už jų gražų ir 
dorą gyvenimą.

SLA 136 kuopa rengiasi gra
žiam šeimyniškam išvažiavi
mui. Kiek dabar girdėti, tai gal 
dar bus pirmutinis tokis išva
žiavimas. Nariai turėtų tai įsi- 
tėmyti, nes visi turės progos 
smagiai laiką praleisti.

—- ® —-
Mirė Fra n k Sotak, slavų tau

tybės advokatas ir žymi politi
koje figūra. Sotak darbavosi 
politikoje visų tautų tarpe, to
dėl ir lietuviams buvo gana ge
rai žinomas ir sykiu su jais vei
kė.'Jis padėjo vienam kitam 
lietuviui ir miesto darbus gau
ti. Todėl lietuviai apgailestau
ja netekę gero draugo.

Mirė Stella Miniotienė nuo 
6833 Bayliss Avė. sulaukusi vos 
tik 41 metų amžiaus. Paliko 
vyrą, motiną, du sūnūs ir vie
ną dukterį.

Mirė Kazimieras Rumbutis 
nuo 1541 E. 47 St. sulaukęs 68 
metų amžiaus. Paliko moterį, 
tris sūnūs ir tris dukteris.

Komunistai labai džiaugiasi, 
kad) busią dabar Lietuva turin
ti tikrą laisvę ir esanti tikrai 
nepriklausoma. Bet dabar tik 
lieka vienas klausimas išspręs
ti: kas iš jų norėtų ten važiuoti 
ir apsigyventi? žinau, kad dau
gelis ir iš Rusijos rojaus bėgo 
atgal. —Jonas Jarus
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1739 SOUTH HALSTED STREET

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

SUNSET DARŽE 
Rugpiučio 11 d., 1940

Dvigubi pinigai jums grąžinami — jei jie 
nėra puikiausi cigaretai kokius esat rūkę

\Zsame mieste, cigaretų pardavinė

tojai pasiūlys jums naujų cigaretų 
rūšį — Flavor-Rich Old Golds.

Tai yra naujas ir skirtingas mišinys 
naminio ir Turkiško tabako, pagerin
tas dadejimu specialiai importuoto ta
bako, žymus savo kvapsniu ir geru 
skoniu.

Cigaretai, kurie viršyja bile vienus 
cigaretus savo skoniu ir kvapsniu — 
arba DVIGUBI PINIGAI JUMS 
GRĄŽINAMI. Jūs nepralošit — jūs 
laimėsit. Pabandykit Flavor-Rich 
Old Golds.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Hitleris suprato 
anglų atsakymą

S...•'.'.į '<
H

Naujas ZIP-TOP Pakelis 
Tik patraukit virvutę 

Gausite Šviežių cigaretų 
TURTINGO SKONIO 

žaibo greitumu!

Pasiūlymas Dvigubo Pinigu Gražinimo 
Išrūkykit pusę pakelio — tik dešimtį — 
naujų Flavor-Rich Old Golds. Jei jūs nei- 
sitikinsite, kad tai yra puikiausi cigaretai, 
grąžinkite likusius dešimtį cigaretų ir pa
kelį mums — ir mes grąžinsime antratiek, 
kiek mokėjote ir pašto ženklelį. (Pasiū
lymas baigsis rugpjūčio 31, 1940).

P. LORILLARD COMPANY 
119 W. 40th Street . . . New York City

C į ?

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

RADIO
PATARNAVIMAS

Taisome Radios. Dėl greito patar
navimo šaukit

Tel. YARDS 2793.
Uže^nėdinimas garantuota?.
3562 SO. HALSTED ST.

JEIGU JUMS REIKIA
Rakandų, Kaurų, Pečių, Rūdijos, 

Pijanų.
5.0(10 Smakas, naujas ir vartotas.

Didžiausias k^da nors pasiūlytas 
bargenas.’

Atsilankykite ir pamatykite.
Atdara kas vakarą iki 10 P. M.
CHICAGO SALVAGE 

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

BERLYNAS, Vokietija, lie- 
po,s 23 d. — Užsienių reikalų 
min’sterijos valdininkai paskel
bė, kad Hitleris aiškiai supra
to lordo Halifakso žodžius, ku
riais atmetamas •'''‘Hitlerio siūly
mas taikytis. Dabar bus ka
riaujama ligi išnaikinimo, da
bar prasidės “visuotinas karas; 
galimas daiktas, kad netrukus 
prasidės puolimas prieš Angli
ją, — gązdino valdininkas. Vo
kiečių laikraščiai smarkiai pra
dėjo pulti Halifaksą ir kitus 
vyriausybės atstovus, vadinda
mi juos reakcijonieriais, veid- 
mainia's ir nusikaltėliais. Po 
šių pareiškimų vienintelė kalba 
su anglais gali būti tiktai ka- 
nuolių kalba. Hitleris ruošia 
vokiečius žiauriam karui su 
Anglija, kurį jis norėjo laimėti 
be mūšio.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokaihai.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atnige

Jeigu neturi pinigų; kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų. ; “

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

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

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

■ ; and ZZZ
LOAN ASSOCIATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
' Tel. VIRginia 1141

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

Mažas BUICK 4 durų 
PACKARD SENDAN 
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBILE sedan

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

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

Mažas CHRYSLER SEDAN ..............................
PONTIAC COACH, geram stovyje ..................

FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............

CHEVROLET sedan, labai geram stovyje ....

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

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

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

SHOW ROOM
DOMINIKĄS KURAITIS, Savininkas

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakor&ių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So, Halsted St
Šaukit Tel. VICTOR Y 0066

“KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

: (kaina 45 centai) 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai 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.



NAUJIENOS
The Lithaanlan Daily Newa

Published Daily Except Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street

The Lithuanian
1739 South

Telephone CANal 8500

by

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.

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu

Metams
Pusei metų -----------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija ___ ...____
Savaitė! ----------------------
Mėnesiui ....___________

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

Metams _______________  $5.00
Pusei metų ......  2,75
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _______________  $8.00
Pusei metų ____________ 4.00
Trims mėnesiams 3.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mpney 

Orderiu kartu su užsakymu.

|8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

1.00 
,75

Naujienos e i p a kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canzį 8500.

Ieško kaltininkų

NAUJIENOS, Chicago, III.

NEVYKĘS PALYGI
NIMAS

Rusijos spaudos apžvalga
(Musų specialaus korespondento)

Ketvirtad., liepos 25, 1940

ĮVAIRENYBES

Francuzijos kapituliantų valdžia suėmė Marseilles 
mieste buvusį premjerą Daladier, keletą kitų buvusių mi* 
nisterių ir parlamento narių ir ketina juos teisti. Vieni 
jų kaltinami tuo, kad jie įvėlę Francuziją į karą su Hit
leriu arba kad dėl jų Francuzija tą karą pralaimėjo, ki
ti — kad jie pasielgė, kaip dezertyrai, be svarbaus pa
grindo pabėgdami iš Francuzijos, kuomet jai atėjo sun
kiausios dienos.

Senis maršalas Petain ir jo kabineto nariai nori su
versti kaltę dėl Francuzijos nepasisekimo kare su naciais 
tiems žmonėms, kurie yra daug mažiau kalti, negu fašis- 
tuojančių generolų ir stambiojo kapitalo agentų klika, 
susispietusi aplink dabartinę valdžią. Visi žino, kad Da
ladier padarė neatleistiną klaidą, sutikdamas paaukoti 
“taikai” su Hitleriu Francuzijos sąjungininkę Čekoslo
vakiją. Po nelaimingos Miuncheno konferencijos Dala
dier butų galėjęs tą klaidą, bent dalinai atitaisyti, jeigu 
jisai butų ėmęsis energingiau ginkluoti kraštą. Bet jisai 
perdaug pasitikėjo Francuzijos generalinio štabo užtik
rinimais, kad Maginot Linija apsaugos franeuzus nuo 
Hitlerio armijų.

Tačiau, jeigu kaltas Daladier ir jo buvusieji bendra
darbiai Francuzijos valdžioje, tai šimtą kartų kaltesni 
yra kariuomenės vadai, kurių pareiga buvo paruošti 

. Francuzijos ginkluotas jėgas krašto .apgynimui. Jie su
vartojo milžiniškas sumas pinigų apsiginklavimui, bet 
kai atėjo laikas kariauti, tai pasirodė, kad Francuzija 
neturi pakankamai nei lėktuvų, nei tankų, nei priešlėk
tuvinių, nei prieštankinių kanuolių —- ir vokiečiai per 
keletą savaičių pagarsėjusią franeuzų kariuomenę suma
lė į miltus!

Šituos apsileidėlius generolus tai, iš tiesų, reikėtų 
teisti ir bausti. Kartu su jais reikėtų imti už pakarpos 
ir tuos stambiojo kapitalo atstovus, kurie visą laiką truk
dė Francuzijos demokratijos pastangas užimti griežtą 
poziciją prieš Mussolinį ir Hitlerį.

Bet maršalas Petain, gen. Weygand ir jų sėbrai no
ri, kad didžiausieji kaltininkai išsisuktų nuo atsakomy
bės. šituo tikslu jie stengiasi diskredituoti tuos politikos 
vadus, kurie, šiaip ar taip, visgi stojo už kovą prieš fa
šizmą. Jie bijo, kad Francuzijos žmonės, atsipeikėję nuo 
katastrofos, ištikusios kraštą, gali prieš kapituliantus su
kilti, — kaip kad 1871 metais sukilo Paryžiaus gyvento
jai prieš Versalio ponus, pasirašiusius pažeminančią tai
ką su Prūsais.

Kol nacių kareiviai laiko okupavę Paryžių ir dides
niąją dalį Francuzijos, Petaino-Lavalio kabinetas bus 
saugus. Bet jam kinkos dreba, atsiminus, kad Hitlerio 
protekcija anksčiau ar vėliau turės pasibaigti.

Justą Paleckį “Darbininkas” 
lygina su buv. Rusijos premje
ru Kerenskio, Kai pereitą sek
madienį susirinko Kaune Mas
kvos pakalikų “seimas”, tai Pa
leckio “vyriausybe” rezignavo. 
So. Bostono laikraštis apie tai 
rašo:

“Vadinasi, Justo Paleckio 
• valdžia atliko savo darbą. Ji 

suvaidino Kerenskio valdžios 
rolę, ir ji Sovietų komisa
rams nebereikalinga.”
Tai visai nevykęs palygini

mas. Aleksandras Kerenskis ne
buvo jokios svetimos valstybės 
įbruktas ministeris Rusijai. Jį 
buvo paskyrusios ton vieton 
Rusijos darbininkų organizaci
jos. Jisai buvo ištikimas savo 
kraštui ir tiems žmonėms, ku
rie jį pastatė į valdžią. Kerens
kį galima kritikuoti negut už 
lai, kad jisai nevedė griežtos 
kovos su bolševikais, kurie ar
dė Rusijos respubliką ir bro
liu vosi su Vokietijos kaizerio 
agentais.

Kas kita Paleckis. Šis žmo
gus apsiėmė neva tarnauti Lie
tuvai, bet tarnavo Lietuvos 
okupantams bolševikams. Jisai 
elgėsi, kaip veidmainis ir savo 
krašto išdavikas.

Sarmata, kad žmogus, kuris 
dedasi Lietuvos liaudies vaduo
toju, gali šitaip meluoti. Juk 
pei’ to seimo “rinkimus” kons
titucijos klausimas visai nebū
vą ^alsuojamas. Todėl žmonių 
valios išreiškimo šituo klausi
mu nebuvo. ,

Antra, patys rinkimai buvo 
komedija, nes piliečiai neturė
jo progos pasirinkti tarpe kan
didatų. Jiems buvo pakištas tik
tai vienas kandidatų sąrašas.

Trečia. Balsus skaitė tie pa
tys apgavikai, kurie buvo pa
gaminę kandidatų listą. Jeigu 
jie nesidrovėjo apgaudinėti 
žmones, darydami šitokius 
humbugiškus “rinkimus”, tai 
tiktai paskutinis glušas gali ti
kėti, kad jie teisingai suskaitė 
balsus. Net tenai, kur įvairių 
partijų atstovai saugoja balsų

(Tęsinys)
Tad jeigu Rusijos gyventojai 

norės automobiliais pavyti bent 
š. Ameriką, turės padidinti mu
los naudojimą vietos rinkoje 
bent 60 kartų. Bet tame dar ne
viskas, Prieš karą kiek buvo 
Rusijoje traktorių? • šiandien 
yra 511,000 traktorių, 168,900 
kombainų. O kur lakstytuvai, 
karo mašinos ir kitos įmonės, 
kurios maitinasi nafta arba įš 
naftos pagamintomis medžia
gomis. (

Iš šitų kelių skaičių, paduo
damų žymaus Rusijos valdinin
ko matome kiek dar Rusija at
silikusi. Ji pažengė pirmyn, 
pažengė milžinišku žingsniu, 
bet savo gyvenimu savo gyve-

m. tie patys geižkeliai pervežė 
370,5 milijardus tonų.

Tokiu budu, Rusijos gelžke- 
lįų tinklas padidėjo 45%, gi va
žiuojančių padidėjo pusseptin- 
lo karto, o pervažamų prekių 
šešis karius daugiau negu prieš 
karą.

Reiškia, jei Rusija nori pa
tenkinti gyventojų reikalavi
mus Ijent tiek, kiek prieš karą, 
turi padidinti gelžkeiių tinklą 
bent šešis kartus.

ŽMOGUS SKAICIIJ
LENTELĖJE

Žygis prieš Britaniją

kų “prezidentu” Hača, Austri
jos šušningu ir panašiais par
sidavėliais.

neretai moka suklastoti balsavi
mų rezultatus, o ką jau bekal
bėti apie tokį balsų skaitymą, 
prie kurio nebuvo prileistas nė 
vienas žmogus iš opozicijos! 
Nėra jokios abejonės, kad Pa
leckis ir kiti komisaro Dekano
zovo pastumdėliai “suskaitė” 
balsus taip, kaip jiems jų bosas 
buvo įsakęs.

Bet Paleckis yra tikras avi
galvis, jeigu jisai tiki, kad lie
tuvių visuomenė tokius ‘ balsa
vimus” pripažins Lietuvos žmo
nių “valios išreiškimu”.

AGENTAVO SMETONAI

Vokietijos naciai dar vis gąsdina anglus, kad jie įsi- 
veršią į jų teritoriją ir ją užkariausią. Tie gąsdinimai 
buvo kartojami be paliovos daugiau, kaip per mėnesį lai
ko. Pereitą savaitę Hitleris padarė anglams paskutinį 
įspėjimą: Padėkite ginklus — arba busite sunaikinti!

Bet anglai apie taiką su Hitleriu nenori ir kalbėti. 
Užsienių reikalų ministeris Halifax atsakė Hitleriui, kad 
Britanija kariaus ligi pergalės. Taigi dabar naciams teks 
nuo žodžių eiti prie veiksmų. Amžinai gąsdinti ir gąs-. 
dinti negalima. Naciai turi pabandyti savo grasinimus 
įvykinti.

Ar jie stengs britų salas užkariauti?
Matyt,.ir pats Hitleris abejoja. Jisai žino,, kad šita

me žygyje jisai negalės vartoti nei tankų, nei šarvuotų 
sunkvežimių, kurie suvaidino tokį svarbų vaidmenį Bel
gijos ir Francuzijos mūšiuose. Kad ir siauras vanduo 
skiria Anglijos krantus nuo Europos kontinento, bet tan
kai per jurą plaukti negali. Vokiečių’ laivynas yra men
kas palyginti su anglų; todėl bandyti laivais nugabenti 
į Angliją didelę nacių kariuomenę beveik neįmanoma.

Bepalieka lėktuvai. Hitleris turi daug daugiau kąro 
lėktuvų, negu anglai. Bet jo lėktuvai prieš anglus neatsi
laiko. Visi atsimena, kaip anglai sugebėjo evakuoti iŠ 
Dunkirko uosto dešimtis tūkstančių kareivių, nors vo
kiečių bombonešiai stengėsi juos sunaikinti Anglų lėk
tuvai juos nuvijo.

Dr. A. K. Rutkauskas giriasi 
artimai pažinojęs Antaną Sme
toną ir kvietęs jį su prakalbo
mis į Ameriką. Smetona esąs 
labai netikęs žmogus, niekinęs 
savo tautą ir išdavi nėjęs frau 
euzams (tuometiiuglįs lenki 
sėbrams) paslaptis apie Lietu 
vos kariuomenę. Bet keistas da
lykas, kad Dr. Rutkauskas, ku
ris apie, tas Smetonos “niekšys- 
tęs” žinojo, visgi stengėsi jam 
padėti atvykti į Ameriką su 
prakalbomis! Tai, vadinasi, 
Rutkauskas agentavo lietuvi i, 
tautos priešui.

Jisai pats prisipažįsta taįj 
daręs, nes “Vilnyje” jisai pa 
sakoj a:

“Aš asmeniniai A. Smeto 
ną žinau (pažįstu), kaipo 
tautos niekintoją. Pirma Vil
niaus per lenkus užgrobimo 
(1920 m.) pas A. Smetoną 
nuolatos lankėsi franeuzai 
oficicriai, o A. Smetona jiem 
visas musų paslaptis, kariuo
menes silpnumą ir vilniečių 
mokėjimą lenkiškai kalbėti, 
išplepėjo. 1920 metais Lietu
vos Steigiamasis Seimas ne
davė A. Smetonai leidimo į 
Ameriką vykti su prakalbo* 
mis. Aš jį kviečiau, bet jisai 
leidimo negalėjo gauti.”
O šiandien Dr. Rutkauskas 

plakasi prie dar didesnių Lie
tuvos priešų — bolševikų, ku
rie baigia praryti visą Lietuvą! 
Taip pat, kaip senis Graičunas, 
jisai nori, kad Lietuva butų po 
svetimo valdovo letena. Bet tuo 
pačiu laiku jisai nemėgsta žo
džio “ponas”. Pono nekenčia, 
bet despoto nagaiką giria.

PASIGENDA LIETUVIŠ
KŲ ATVAIZDŲ

Viena musų dienraščio skai
tytoja pastebėjo, kad, pranešda
mos žinias apie republikonų ir 
demokratų kpnvencijas, “Nau
jienos” dėdavo ir daug atvaiz
dų iš tų konyencijų. O tuo tar
pu kai įvykę SLA. seimas, tai 
atvaizdų nebuvo dedama. Ji ra
šo: 1 ' 1 ' 'I' ' ' •

“... buvo rašoma iš Pbila., 
Pa., republikonų konvencijos 
su daugybe atvaizdų, o kuo
met tuo pačiu kartu buvo ir 
musų SĘA. seimas, tai mū
siškio seimo nė vieno atvaiz- 
dėlio nebuvo įdėta. Kame čia 
dalykas, kad jus pajėgėte pa
siųsti reporterį su kamera 
net į Pbiladclphiją, bet nepa
jėgėte nutraukti nė vieno at
vaizdo Chicagoje?”
Dalykas labai paprastas. Į 

Philadelphiją reporterio su ka
mera mes nesiuntėme. Patys 
tos konvencijos rengėjai siuntė 
mums žinias ir atvaizdų “ma
tricas” (tiesiog ir per tam tik
ras paveikslų agentūras). O 
SLA. seimas tokiais dalykais 
visai nesirūpino.

Nutraukti atvaizdą, paskui iš 
jo padaryti klišę spaudai kaš
tuoja daug pinigų. Nė vienas 
lietuvių laikraštis savo įtaisų 
tokiems darbams neturi. “Nau
jienos” turi mašinas pasidaryti 
matricą iš metalinės ki šos ar
ką iš matricos nulieti klišės ko
piją. Todėl,' kuomet jos šilą 
mąleriolą gauna, tai atvaizdus 
dėti joms nepasidaro didelių iš
laidų.

Rusijos gyventojai tris kartus 
mažiau gali patenkinti savo gy
venimo reikalavimus, negu V. 
Europos kurios valstybės gy
ventojas.

Kad Rusija galėtų suteikti 
savo gyventojams tokį lygį, 
kaip kitur, turi daugelyje pra
monės šakų padidinti gamybą 
bent tris kartus. O juk gyveni
mas nestovi vietoje, iki padi
dins tris kartus — kitur vėl 
pakils.

Iš to skaitytojui bus aišku, 
kodėl raudonarmiečiai atvykę 
Lietuvon taip puolėsi prie laik
rodžių, nes jų Rusijoje tiek ne
pagaminama, kad kiekvienas 
norintis galėtų jį nusipirkti, 
nors ir turėtų tam pinigų.

Rusijos pramonė pergyveno 
įr tebegyvena golgotos laikus, 
nes ji turėjo gimti iš nieko, iš 
griuvėsių ir jei šiandien jau vis
gi taip toli nužengė, tai ačiū 
darbininko pasiaukavimui, ku
ris dar šiandien sau nereikalau
ja to, ką mato pas aukštą savo 
valdininką, bet jo apetitas au
ga, jis nori žmoniškesnio gyve
nimo, tuo labiau tas noras pas 
jį didėja, kuomet jis užimtuo
se kapitalistiniuose kraštuose 
mato visko pilna, o jo krašte, 
kurį jis skaitė vieninteliu lai
mingu kraštu pasaulyje — to 
nėra,

Tai verčia jį susirūpinti, ver
čia pagalvoti, tai jį skatina bal
suoti ne už komunistus, bet 
bent už bepartinius, nors anie 
maža kuo geresni. Bet viltis, 
vienas vardas, jog tai ne tie 
patys, teikia jam vilčių ir iš
šaukia simpatiją nežinomiems.

Baigiant noriu pasakyti { dar 
dėl gelžkeiių, kurie taip pa leni
nė tame straipsnyje minimi. 
Suatin savo straipsnyje stengia; 
si atsakyti vokiečiams, kurie 
kaltina, jog pas rusus dar vis 
nėra tvarkos gelžkeliuose ir jie 
nepatenkina ne tik vidaus, bet 
ir užsienio reikalavimus atme
nant, kad eksportas Vokietijon 
turi eiti gelžkcliais.

Visa šita teikia didelio rupes- 
čio ne tik vokiečiams, kurie ne
gali gauti kuro savo karo maši
nai, bet ir pačiai Rusijai, kuriai 
karui kilus tektų smarkiai su
sirūpinti su transporto sutvar
kymu ir pagyvinimu.

Vokiečiai iš dalies norėtų ru
sams šiame dalyke pagelbėti,

te, vokiečiai ir rusai pradėjo , 
šnairuotis ir galima tikėtis, jog 
bent laikinai vokiečiai nieko 
daug nedarys, kad pagelbėti ru
sams išplėsti tinklą, nors patys 
rusai stengsis iš visų jėgų čia 
progresuoti, bet žinoma, nežiū
rėdami vokiečių interesų, bet 
savo.

Sumušus Santarvininkus va
karų fronte ir vokiečiams uže* 
mus ne tik Belgiją bei Holam 
diją, bet ir visą š. Prancūzijos 
pakrantę prie La Manšo kana
lo, rusams artinas pavojus iš 
vokiečių puses. Rusai visą laiką 
galvojo, kad vokiečių pasiseki
mai vakarų fronte nebus toki 
skubus ir gerokai nukentės iki 
suteiks šiek liek smarkesnį 
smūgį Santarvei, bet paskuti* 
niai mūšiai parodė, jog vokie
čiai smarkiai skuba apsidirbti 
su Santarvės valstybėmis, nors 
tai kainuotų labai daug pajėgų.

Tiesa, šiais vokiečių laimėji
mais karas dar nepasibaigė, jis 
dargi neįpusėjo, bet lai aiškiai 
parodė rusams, kad visko gali 
-laukti ir visam kam reikia bū
ti pasiruošusiam, nes vokiečių 
skubėjimas ir nesiskaitymas su 
aukomis, parodo, kad vokiečiai 
bijos ilgos žiemos, o tuo labiau 
ilgesnio karo ir netekę vilties 
sumušti Santarvės valstybes, 
gali pasukti į Balkanus, kur ru
sų įtaka nemaža ir kurios ap
gynimui gal tekti susipykti su 
vokiečiais.

Visa lai verčia pačius rusus 
nežiūrint svetimų interesų, pa-

MELAGIS

“Laisvė” rašo, kad tam “liau
dies seimui”, kuris nutarė par
duoti Lietuvą Stalinui, “prem
jeras” Justas Paleckis tarė:

“Naujoji Lietuvos konsti
tucija, pagal Lietuvos žmo
nių išreikštą (?!) valią, iš
gali būti kitokia, kaip stali- 
niška konstitucija.”

Eastland Tragedijos 
25-tos Sukaktuves

812 žmonių
Vakar suėjo lygiai 25-ki me

tai nuo baisios laivo “Eastland’’ 
tragedijos, kurioj žuvo 812 
žmonių, dąugiąusįą yVęstern 
Electric dirbtuvės darbininką!.

Laivas apvirto Chicagos prie
plaukoj su 2,500 piknikuoto- 
jais iš Weslern Electric d’rp- 
tuvės, nepradėjęs keliones į 
Michigan City, Ind., kur piknL 
kuotojai rengėsi važiuoti. Tarp 
žuvusių buvo nemažai lietuvių.

Tai kokiu budu naciai galės į britų salas įsiveržti? 
Jeigu Hitleris bandys ir jam nepasiseks, tai jisai bus ga^ 
vęs pirmų didelį' smūgį šiame kare. v

ja. Geižkeliai daug pamažinu 
auga, negu gyvenimo reikalavi
mai.

Prieš kąrą Rusijoje buvo 58,- 
500 kilometrų gcjžkelių.

Pilietinis karas ir kilos ne
laimės šiuos gelžkclius taip ap
gadino, kad šiek tiek gyveni
mui normaliau pradėjus eiti, 
nebuvo galima galvoti apie 
gelžkeiių statybą, bet teko grei
tosiomis bept pataisyti kas se
no buvo.

Gelžkeiių prieš karą buvo 
maža, kaip tai sunkiai atsilie
pė į karą 1914 m. visi žinome, 
bet visgi per paskuitnius dvi
dešimt melų nauįij gelžkeiių 
mažai pastatyta vos tik 27,C 00 
kilometrų ii- šiandien Rusijoje 
yru 85,000 kilometrų.

Bet prieš karą per metus Ru
sijos geižkeliai pervežė 184,800,- 
000 ^iponiy, gi tokiais 1938 m. 
jau 1,178 milijonus 
Prieš karą per metus

Ii j ardus tonų prekių,

keleivių, 
visi Ru* 
65,7 mi- 
gi 1938

Žinomas prancūzų statistikas 
Georgės Golienas smulkmeniš
kai apskaičiavo žmogaus kūno 
dalių kiekį ir darbus, kuriems 
žmogus atiduoda savo gyve
nimą.

Suaugusio žmogaus kūne yra 
4-5 litrai kraujo. Viename ku
biniame kraujo centimetre yra 
maždaug septyni aštuoni tūk
stančiai baltųjų ir penki mili
jonai raudonųjų kraujo rutu
liukų, visame kūne yra 33-36 
milijardai kraujo rutuliukų. 
Kai įsipiovus pirštą išbėga 
vienas antras lašelis kraujo, 
mes netenkame per milijoną 
raudonųjų kraujo rutuliukų. 
Baltieji kraujo rutuliukai kas
dien sunaikina po keletą šim
tų į kraują patekusių ligų pra
dų. Žmogaus, kuris dirba už
teršto oro aplinkumoje, krau
jo rutuliukai turi nepaprastai 
daug darbo ir per dieną sunai
kina tuksiančius į kraują įsi
brovusių pražūtingųjų ligos 
pradų. Del to mažakraujams, 
turintiems mažiau baltųjų 
kraujo rutuliukų, taip pavojin
gos nesveikos gyvenimo sąly
gos. Kraujas teka po 30 ccnti-

liūs, plentus ir kelius. Bet tai 
ne vienos ir ne dviejų dienų 
darbas, nes kartu su šio susi
siekimo tinklo augimu auga ir 
transporto gausumas, kurį pra-

Kaip ne kaip reikia pripažin
ti, jog rusų pramonė ir preky
ba nepaprastai išaugo, gyveni
mas pastatytas kitoniškais pa
matais ir tos vielos, kurios ka
daise caro laikais buvo pakraš
čiai, dievo ir caro pamiršti, 
šiandien rusų paversti pramo
nės centrais. Visa tai tik padi
dina kelių reikalingumą,
nekalbant apie gan didelį gy-

jau

šiame klausime nei pats die
vas nieko nepadarytų ir negali
ma kaltinti dabartinius valdo
vus, bet praeities ponus, kurie 
nieku nesirūpino ir kas buvo 
žuvo vėliau pilietiniame kare.

Bolševikai naujais pamatais 
pastalė ir sutvarkė pramonę 
bei pramonės centrus ir šiuo 
atžvilgiu žiurėjo didelės ekono
mijos ir praktiškumo, nes sten
gėsi statyti naujus pramonės 
centrus arti pačios žaliavos kas 
jau suteikė šiokią tokią ekono
miją transporte, nes nereikėjo, 
kaip caro laikais vežti žaliavą 
kelis šimtus kilometrų iki fa
brikų. Bet nežiūrint visa tai— 
susisiekimas lebfra Rusijos 
chroninė liga, kuri labai skau
džiai gali atsiliepti į jos gyni
mąsi.

(Bus daugiau)

sas gysleles, kuriomis kraujas 
teka, gausime 560,000 kilomet
rų ilgumo gyslą. Išlicsų žmo
gaus plaučių paviršius užimtų 
per 130 ketvirtainių metrų. 
Per vieną minulę musų plau
čiai apie šešioliką kartų įkve
pia ir liek pat kartų iškvepia. 
Vienu įkvėpimu įtraukiame 
apie 500 kubinių centimetrų 
oro. Per 70 melų žmogus įkve
pia per 608,420,000 kubinių 
metrų oro, kuris sveria apie 
127,000 centnerius. Plonosios 
žmogaus žarnos turi 6 metrus 
75 centimetrus, o storosios—8 
m. 75 centimetrus ilgumo. Nar
velių, iš kurių sudarytas visas 
organizmas, mes turime aštuo
nis bilijonus... 70 metų am
žiaus mirusio žmogaus širdis 
viso yra suplakusi 244 milijo
nus kartų! 70 melų amžiaus 
žmogus savo gyvenimą tai]) iš
skirstė: miegojo 22 metus ir 
280 dienų, valgė 4 metus ir 40 
dienų, vaikštinėjo po kamba
rius 3 metus 310 dienų, kelia
vo 3 metus ir 10 dienų, skaitė 
3 metus ir 8 dienas, prausės, 
skutosi, avėsi kojas 2 m. ir 48 
dienas, žiurėjo į laikrodį 47 
dienas, rašėsi savo pavardę 32 
dienas, rūkė 188 dienas, juokė
si 2 dienas ir 18 valandų. Žmo
gaus jautrumo lentelė taip pat 
labai nevienoda. Oro atmainos 
žmogaus organizme sukelia 
daug pasikeitimų; kai kuriems 
asmenims sukelia skausmų, 
nervų pairimą. Metų laikotar
pis, kuriais pasikeičia oras, 
padaugėja ir įvairių ligonių 
skaičius. Gydytojai kai kurias 
neskubias operacijas dažniau
sia stengiasi daryti esant ge
ram orui. Bandymai nustatyta, 
kad žmogaus organizmo veik
lumo lentelės svyravimas turi 
ryšio ir su dienos ar nakties

hiingai keičiasi ir kimo tempe
ratūra. Ligotiems žmonėms tais 
pačiais laikotarpiais pasireiš
kia įvairus skausmai. Tulžies 
ir nervų priepuoliai dažniau
siai pasireiškia vakare ar nak
tį. Kurie serga plaučių užde
gimu, tiems pavojingiausios 2- 
4 vai. rvto. Tyrimais nustatyta, 
kad ir jautrumas skausmams 
labai nevienodas. Dirbtinai el
ektros jėga įerzinus dantis, pa
tirta, kad žmogaus jautrumas 
skausmams auga nuo ryto iki 
vakaro, paskui vėl silpnėja iki 
ryto. Jautriausias skausmams 
žmogus yra apie 6 vai. Vakare.

Garsinkitčs “N-nose”
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MASINU KARO IŠRADEJAS-ARCHIMEDA..
Tarp didžiausių visų laikų skelbė jai karą, iškeldama jai 

pasaulio genijų, — jų skaičius

riu buvimo dabartinės žmo
nijos pažanga hutų buvusi ne
įmanoma, šiuo metu, kai abe
jose Reino pusėse toks didelis 
dėmesys skiriamas išradėjams, 
ir vėl prisimena Archimedas, 
gyvenęs III amžiuje prieš Kris
tų. Jis buvo didžiausias Sira
kūzus apgulusio Romos legijd- 
no priešas. Sirakūzai, tai sena 
graikų kolonija, gyveno lais
va, nepriklausoma, turtinga, 
tarp gema ličio Romos ir mirš
tančio Kartagenos imperializ
mo. Jau ir tais laikais neutra
liųjų būklė buvo nepavydėti
na, o juo labiau, jeigu jie atsi
durdavo kryžminėje ugnyje. 
211 metais prieš Kr. Roma pa-

I . . . --------------------beveik visiškai panašius kalti
nimus, kokius šio meto kare 
susilaukė Olandija, Belgija, 
Skandinavų ir kitos neutralios 
valstybės. Romėnai apkaltino 
Sirakūzus, kad jie rodą per 
daug didelių simpatijų p li
nams — Kartagenai. Neilgai 
trukus, Romos laivynas, vado
vaujamas Marcelijaus, atplau
kęs pareikalavo, kad Sirakū
zai atidarytų jam savo uostą. 
Tuo pat metu didžiulė sausu
mos armija, Apijaus vadovau
jama, artinosi prie Sirakūzų. 
Sirakūzai buvo milžiniškas 
prekybos centras, bet tai nebu
vo jokia karo jėgų sostinė, ir 
Roma tikėjosi greitai, be ko
vos, su ja apsidirbti. Bet ro
mėnai buvo visiškai užmiršę, 
kad Sirakūzuose gyveno genia
lus mokslininkas Archimedas,

NAUJIENŲ-ACM E Toli-onoi'
COL.ORADO SP,R INGS 

COLO. —Worth Stimils, ku-

nai beigi, pagerbdami savo ge
nialųjį priešą, įsakė saugoti jo 
gyvybę. Archimedas, patikėjęs 
romėnų žodžiu, taip buvo įsi
gilinęs į savo darbą, kad net 
nepajuto, kaip priešai užėmė 
miestą.' Vienas girtas legionie
rius atrado Archimedą įsigili
nusį į savo išradimus • ,. Kas 
tarp jų įvyko — nežinia, bet 
gi po kelių valandų Archime
das buvo rastas pervertas 
laviju, negyvas.

RAŠALAS

•ka-

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 Avenuc

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.

buvo lygaus ir kuris staiga pa
sirodė esąs tiek pat genialus 
mechanikas. Per kelias savai
tes, net gi per kelias dienas jis 
sugalvojo tokią negirdėtą dau
gybę karo pabūklų, apmokė jais 
naudotis karius ir tuo budu 
karą, kuris anksčiau būdavo 

! vyras prieš vyrą, pavertė ma
šinų karų, štai ką apie lai ra
šo Phitarchas:

“Romėnai puolė iš dviejų 
pusių. Sirakuziečiai, priblokšti, 
vos laikėsi, kai Archimedas 

.paleido visas savo mašinas. Iš 
Į jų pasipylė ant romėnų pėsti
ninkų tokia kruša įvairiausių 
strėlių ir milžiniško didumo 
akmenų, su lokiu triukšmu ir 
šniokštimu, kad niekas negalė
jo atlaikyti jų smūgio. Viskas 
buvo apversta, priešų eilės pa- 
<riko ir jis buvo priverstas 
)ėgti.

MADOS

PRAISED 
FR0M 
COAST 

TO 
COAST!

THIS DEUCIOUS 
CHEESE FOOD 

— digesfible as 
milk itself

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

kų turnamente.

Toks pat pasisekimas buvo 
ir juroje. Milžiniški kabliai nu
sileisdavo ant romėnų galerų, 
jas iškeldavo į viršų, paskui 
užpakalis į priekį ir nosimis į 
viršų mesdavo jas atgal į ban
gas. Kitos galeros buvo pritrąm 
kįamos prie kranto ir bloškia
mos į uolas. Dar kitas iškelda
vo į viršų, labai greit sukdavo, 
kol visa įgula iš jų išbyrėdavo 
ir paskui galeros būdavo .su
daužomos į miesto sienas.

Visi manė, kad įvyko stebuk
las. Romėnų tarpe kylo nepa
prasta panika. Marcelijus dar 
pamėgino gudrumu paimti Si
rakūzus. Jis įsakė savo dali
niams tamsią naktį prišliauž- 
ti prie miesto sienų, manyda
mas, kad jš didelės artumos 
Archimedo mašinos negalės iš
mesti savo krovinio. Bet Archi
medas numatė ‘ šitą gudrybę. 
Jis miesto muro sienų plyšiuo-j 
se buvo paruošęs mašinas, vei
kiančias mažame nuotolyje. 
Vos tik legionininkai susitelkė 
prie miesto sienų, ūžtelėjo 
nauja akmenų, švininių kulkų, 
strėlių liūtis, kaip tik tuo me
tu, kai romėnai manė, esą ne
toli laimėjimo.

Kai kurie istorikai tvirtina, 
kad Archimedas buvo sugalvo
jęs milžiniškus veidrodžius, ku

laivus. Kiti istorikai dėl to rei
škia abejonių. Bet jau šis pri- 
leidimas rodo, kokia nepapras
ta panika buvo kilusi romėnų 
tarpe.

No. 4438 — Mažiutėm mergaitėms 
suknelė. Sukirptos micros 2, 4, 6, 
8 ir 10 metu.

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

No matter what you’ve tried without 
success for unsi^htly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritatione, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s fonpula—powerf ully aoothing 
Liauįd Žemo—wnich quicxly relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 diljerent marvelously effec- 
tive ingredienta help YOUk skin. 
Also ointment form. Severe cases 
inay need Extra Strength Žemo,

le romėnai butų buvę priver
sti pasitraukti nuo Sirakūzų 
nieko nepešę. Ir sirakuziečiai 
butų apgynę nepriklausomybę 
savo genialaus mokslininko 
dėka. Pet padarė klaidą, su
tikdami su Marcelijum derėtis. 
Sirakuziečiai buvo apgauti: 
tuo metu, kai truko derybos, 
kaip tik užėjo Dianos šventės. 
Sirakuziečiai manė, esant pa
liauboms, galį ramiai pagerbti 
savo gražiąją deivę. Pačiame 
iškilmių įkarštyje Marcelijus 
įsakė Romos legijonams pulti 
Sirakūzus ir per kelias valan
das miestas buvo paimtas ir

NAUJIENOS Pattern DepL
1789 S. Halsted St., Chicago, ŪL

Čia |dedu 15 centą U prašau
atsiųsti man pavyzdį No
literos  per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Adresą*)

istorijas.
Žmonės savo mhufe reikšti 

.ąštų pradėjo jau laljaį seųiai. 
račiau ca.,yn).o prieiraiDes pr?.- 
.ižioj,e turėjo menkas, r pte 
iššąlą, nei apie popietį, nei apie 
plunksnas neturėjo jie nė jna- 
Ziausio sepralimo, Popierių) -vie
loje vartojo inolio plyteles, 
p nnksny — medįiLns p.įgalin
tus. O rašalo ir nereikėjo, nes 
pagaunku galimą buvo įspausti 
rašto žeklus molyje. La k ui 
slenkant, žmonės suprato, Ra.i 
mobo plytelės yra labai nepa- 
lOgųs raštai. Dėl to pradėjo ieš
koti kitų medžiagų, ant karuj 
galimą butų rašyti, išėjusiomis' 
žmonių dėmesys nukrypo į au
galų lapus. Bet pasirodė, kad 
ant lapų negalima padarytį me-

Pirmasis pabandė nustatyti ge
ro rašalo gaminimo budus che- 
mikas Lerois, Kiek yeliaų šiam 
reikalui daug laiko pašventė 
Bercelius ir Boetcheiis. Jie ra
šalo gamybos budus apibendri 
no, išajškiųdamį kurios medžia
gos šiam reikalui geriausiai tin
ka ir kurie jų mišiniai bei jun
giniai yrą patvariausi. Tačiau 
netrukus rašalo receptus ir ga
minimo budus reikėjo keisti, 
lai daryti privertė dvi priežas 
cys. Viena priežastis tai ta, kad 
Vietoje pilko ir rudo popierių 
buvo pradėtas vartoti bąl.as, 
chloru i? kalkėmis baltintas po- 
picris. Nors popierį ba linant 
chloro ir kalkių palieka yisai 
maži kiekiai, tąčįau jų užtenką, 
kad rašalą suardytų. Tupint tai

galvoje, teko paieškoti būdų ir 
medžiagų gaminti tokiam raša
lui, kuris kalkėms ir chorui bu
tų atsparus. O antra priežastis 
buvo ta, kad pakitėjo rašymo 
įrankiai. Ligi tol buvo rašoma 
žąsų arba kitų paukščių plunk
snomis, o tada buvo pradėtos 
vartoti metalinės plunksnos. 
Paukščių plunksnų raginė me
džiaga yra atspari chemikalams, 
bet rašale buvusios rūgštys me
talines plunksnas ėdė kaip van
duo cukrų. Reikėjo tad surasti 
tokias medžiagas, iš kurių pa
gamintas rašalas nekenktų me
talinėms plunksnoms. Ilgainiui 
ir tai buvo surasta.

Dabartiniu metu yra gamina
mas rašalas įvairiausių spalvų 
ir įvairiausiems tikslams.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET M ET AL CO.

5216 S. Halsted «t. VICtory 4965
Stogus, rinas. stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted § t 

Tel. Boulevard 0014

to ženklų. Reikėjo tad Ieškoti 
naujų rašymo priemonių, žmo
nės jau buvo pastebėję, kad 
tam tikra rųšįs žemės ir suo-

mu pasinaudodami, jie susipra
to ta pačią žeme ir suodžiais 
darkei ant lapų, medžio gabalų, 
audeklų ar kitos medžiagos raš
to ženklus. Pagaliau paaiškėjo, 
jog geriausia rašyti sekasi, že
mę ar suodžius praskiedus van
deniu. Tas medžiagas jie pra
dėjo praskiesti ir tuo budu at
sirado pirmasiš ir pats papras
čiausias rašalaš.

Savaime aišku, žmonės mol.- 
nes lenteles pakeitė augalų la
pais ne per viehą dieną. Bet pa
keitę nepasitenkino tuo, o ieš
kojo patvaresnės rašymo me
džiagos. Kartu' jie tobulino ir 
rašalą. Tačiau rašalas beveik li
gi viduramžio buvo nepapras
tai nepatvarus. Viduramžyje 
rašalas buvo pradėtas gaminti 
jau iš kitų medžiagų. Šiame 
reikale daug padėjo alchemikai, 
kurių iš įvairių medžiagų ban
dė pagaminti auksą. Maišydami 
įvairias medžiagas, ne kartą jie 
gavo gerus dažus, kuriuos ne
jučiomis ėmė vartoti rašymui. 
Išbaigę vieną indelį lašų, jau ži
nomu budu jie pasigamindavo 
jų daugiau. Kai kurie gal ban
dė tuos pačius dažus net ir spe
cialiai pagerinti. Iš tų laikų yra 
ištikusių raštų, kurių rašalas te
bėra ir dabar nepaprastai ryš
kus. Tai rodo, kad viduramžio 
žmonės rašalą gaminti mokėjo 
labai puikiai. Bet vėlesnių lai
kų raštai yra gerokai arba net 
-visiškai išblukę. Vadinasi, vėles
niais laikais rašalas pablogėjo. 
Ar tai iš tikrųjų buvo Imtas 
vartoti blogiau pagamintas ra
šalas, ar tai yra popiečio kai 
lė, šiandien pasakyti sunku.

Rašalo gamyba gana įlgj lai
ką buvo kiekvieno žmogaus as
meniškas reikalas. Tik XVIII

visos Archimedo pastangos jį šimtmečio pabaigoje į rašalo 
apginti nuėjo niekais. Rome- gamybą tapo pažiūrėta plačiau.

JAUK SW1FT—They Will Start Ali Over Again

GERKITE
MALVAZ

Jei Sistema Nusilpusi
'Į’UKSTĄNČIAI Chicagos gyventojų turi MALVAZ 

kasdienjniu savo gėrimu, ne vien sveikatai palai
kyti, bet todėl, kad jis turi tą malonų visą sėlyklo 
skoųį.

Jeigu jus esat neramus šiomis karščio dieno- 
mis, pavargę, nerviški, nusilpnčję, jeigu negalite ge
rai miegoti, mes norėtum patarti jums dažnai išger
ti stiklą šaltą MALVAZ, malonaus Selyklo maisto- 
gėrimo ir per siti krinti jo gaivinančia

Išbąndykit kartūną MALVAZ
šaukit artimiausią <J y 1 e r | arba
CANAL 6500.
MALVAZ daro MONARCH BEER

veikme.

Mo.
2419-49 W.21d Si.

Duodam Paskolas ant

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

pątftisymui ir statymui nąu.ų namų

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus

ALUDARIAI

šiandien. Pa
telefonuokite

[ TURTAS VIRŠ $1,000,000.00

DEL INFORMACIJĄ KREJPKITĖS J

Of CHICAGO

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

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

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miestų dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ........
PRABŲ VIMAS

$13.50 
$50.00 
$-25.00

$2.00
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelha 
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 po
ir vaistai .................. ** I «UU
DOUGLAS PAR F 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
RYTINĖ RADIO

VALANDA

iš stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitčs “N-nose”

įiEDERALSaviNGS CermakRd
W\ AND LOAN ASSOCIATION a ™ tt t

of rmrAr.n CH1LAGO, 1LL.

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

By Cliff Farrell and Hal Colson

Vardas

Adresas

; NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St,

; Chicago, III.

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

! Miestas

, Valstija

BOOK OF PATTERNS^M



1

6 NAUJIENOS, Chicago, III, Ketvirtad., liepos 25, 1940

• MARIJOS • J U R G E L I O N I E N £ S

P ii e s prad i n ės M o k y l o s—1V

Nuo įvedimo pricšpradinės 
mokyklos programo, vietinės 
įstaigos kaip viešos mokyklos, 
privatinės draugijos ir t- t., 
suteikė joms paramą — nuo
mą, šilumą, šviesą ir medžia
gą įrengimams. O federalinė 
valdžia pradžioj mokėjo mo
kyklos valdininkų algas, už 
vaikų maistą ir kitas išlaidas, 
reikalingas įstaigai palaikyti.

Kaip žmonės pradeda dau
giau suprasti ir įvertinti visuo
meninę naudą šių priešpradi- 
nių mokyklų, tai vietinės įstai
gos pradeda jas tvirčiau remti 
ir užsidėti didesnę dalį šio 
projekto išlaidų.

Dabar jau septyniose val
stijose, vietines įstaigos paden
gia visas maisto išlaidas. Pa
prastai suteikia pusę išlaidų 
maistui, bet įvairios valstijos 
stengiasi visomis jėgomis kuo- 
greičiausiai užimti pilną atsa
komybę už maisto išlaidas.

Visi įrengimai apart mažos kyklose, ofiso darbininkai at- 
dalies mokslui yra suteikti vic- eina sykį ar daugiau į savaitę 
tiniu įstaigų. 'atlikti tokius reikalus. Nusiun-

(Bus daugiau) tę laiškus gausite laiku reika-
xxx liūgą patarnavimą.

C. Noigja^

VARGO MOTERIS
(Tęsinys)

Ji pakartojo tuos žodžius— 
ly pati sau. Iš kišenio išsiėmė 
pypkę ir tabako. Pripildė pyp
kę ir aš pažarsčiau karštus pe
lenus krosnyje su mažuku pa
galiuku, ir išskyriau šmotuką 
gvvos anglies. Paėmus tą an
glį, su savo plikais kietais pir
štelis, ji uždėjo ant pypkės ir 
lailfti, kol tabakas gerai įside
gė./Tyliai ji rūkė kelias minu
tes, žiūrėdama į mane labai 
užsimąsčiusi. Prisitraukdama 
mane prie savo kelių, ji sakė:

“Mažytė Marytė buvo peni
mas kūdikis, kuomet mes ap
sigyvenom čionai*. Tuomet ne
buvo jokio kelio, mes važiuo
davome apie tuos didelius 
medžius, ir mano vyras nukir
to tuos visus susipynusius au
galus ir jaunus medelius, kad 
padaryti vietą musų vežimui. 
Kuomet suradome šaltinį, mes 
sustodavome, ir sakydavome, 
pasistatysime pastogę lenais, 
kad būti arti prie tekančio 
vandens. Buvo tuomet mano 
vyras, ir aš ir du vaikučiai: 
ir visi turėjome gyventi senam 
vežime, pakol rastai buvo su
pjaustyti ir paruošti triobai 
statyti. Brangute, aš girdėjau 
miestelienę moterį kuri čionai 
viešėjo praeitą vasarą, sakant, 
kad jai labai patiko taip pri
mityviškai, taip sunkiai gyven
ti laukuose. Sunku Čionais da
bar? Ji ne tik, kad turėjo sto
gą virš savo galvos, bet ir me
dines grindis po kojų. Man 
žingeidi), ką ji nori pasakyti 
‘taip sunkiai gyventi laukuos- 
e!* Mes tai jau žinoma, turė
jom tų sunkenybių užtektipai, 
taip, užtektinai.

“Turbūt sunkiausia dalis 
buvo tuomet, kai vietą rengėm, 
ir musų mažyčiai vaikai buvo 
taip sunku. prižiūrėti. Mano 
sūnūs Antukas” (visas jos ru
svas veidas sudrebėjo, kuomet

PASTABA

1. Ncalidėliokite ilgiau vesti 
pas gydytoją vaiką, kuriam 
reikia priežiūros akims, dan
tims arba bendrai, sveikatos 
pa taisymui. Vaikas yra gana 
jau pasilsėjęs. Jeigu reikia jam 
operacijos “tonsillų” ir t. t., 
tai dar yra ganėtinai laiko 
vaikui pasveikti, pasilsėti ir 
sustiprėti prieš mokyklas ati
darymą. Matykite gydytoją 
šiandien.

XXX
2. Studentas kuris yra bai

gęs aukštesnę mokyklą ir ma
no lankyti kolegiją ar univer
sitetą ir studentas, kuris mano 
persikelti iš vienos įstaigos į 
kitą, negali ilgiau laukti, bet 
turi tuojaus paduoti pareikala
vimą toj įstaigoj kur jo kredi
tai yra, kad juos nusiusti į 
naują mokyklą su laišku, kad 
jis tenai buvo geram stovyje. 
Ims ilgą laiką įvertinti jo kre
ditus, tad reikia neatidėlioti. 
Visose viešose aukštesnėse mo-

Sulietuvino P. M. P .

apie jį kalbėjo), “mano Antu
kas — jo tikras vardas buvo 
Antanas, jis buvo toks gražus’’ 
(jos lupos nusišypsojo kar
čiai), “jis buvo per mažytis, 
kad būti nors kiek naudingu, 
išskyrus, kad mylėti mus, ir jis 
tikrai tai darė, su visa savo 
kūdikio širdimi. Bet jis rei
kalavo daug priežiūros, nes 
jis vis pataikydavo 'papulti į 
visokias bėdas, iš kurių pats 
viens negalėdavo išeiti. Žinai, 
jis paklysdavo taip tankiai, 
kad pagalinus turėjom pririš
ti karvės skambutį prie jo 
juosmens, kad galėtume žino
ti, kur jis randasi.

“Gyvenome čia jau trečius 
melus ir sekėsi gan gerai. Tu
rėjom pasistatę tvartą ir pla
navome didelius dalykus tam 
sezonui. Atsimenu, kaip aš sau 
maniau, jog mes jų užsitarna- 
vom ir, kad aš supratau, ką 
sunkus darbas reiškia. Bet— 
Dieve! Dieve! koki kvailiai 
mes esame. Vieną dieną iškilo 
audra — viens didelis vėjas, 
viens aštrus trenksmas ir vis
kas praėjo. Mėlynas dangus 
vėl šypsojos, bet mes stovėjom 
be žado, nes didysis bėris, tvir
čiausias musų dviejų arklių, 
gulėjo negyvas, žaibo užmuš
tas. Man begalvojant kaip 
skaudus bus tas didelis nuo
stolis; kaip jis palies beveik 
kiekvieną veiksmą musų gyve
nimo per mėnesius ir mėne
sius ateityje—dar truputis ir aš 
bučiau sugriuvus, brangutė”— 
palengvučiai suduodama man 
į, petį, lyg kad pabrėžti ge- 
riaus kiekvieną žodį jos seka
mo sakinio — “mažytė, jeigu 
tu tikėsi man, aš tikrai ma
niau, kad tas buvo vargas, bet 
visiškai ne!”

(uBs daugiau)

Aštuonioliktas nuošimtis vi
sų darbininkų federalės val
džios yra moterys.

Pusė Šimto Metų At
siminimų Neišdildė
Buvo tai prieš penkiasde

šimts metų, Lietuvoje. Aš bu
vau dar visai jauna mergaitė. 
Musų kaime pasamdė jauną 
pusbernį, vardu Jonas. Kartas 
nuo karto mudviem tekdavo 
susitikti ir kiekvieno susitiki
mo žvilgsniai rado reikšmin
gesnio supratimo ir atbalsio 
Neužilgo supratome, kad viens 
kitą my ėjome. Nors nelemtas 
likimas mudu greitai persky
rė, bet ta meilės kibirkštėlė 
išgyveno per daugi aus kaip pu
sę šimto metų ir dar šiandien 
paliečia mano širdį.

Nors daug visokio gyvenimo 
perleidau, ir vargingo ir džiau
gsmingo, bet gyvenimas nepa
jėgė išdildyti tų atsiminimų... 
Aš jo žodžius ir dovaną turė
jau iki pasaulinio karo, bet, 
deja, nors karas viską kitą su 
savim nunešė, tos meilės ugne
lės nepajiegė atšaldinti ir už- 
gęsinti. Gal dar ir šiandien bu
čiau turėjus jo dovaną ir žo
džius, ir ant šios popieros ne
būčiau pareiškus savo širdies 
paslapties. O ta dovanėlė bu
vo maža skrynutė, kurią jisai 
pats savo peiliuku buvo gra
žiai išdrožęs, padaręs. Nema
nau, kad ir staliorius su savo 

ELW()()D, IND. — Lislie 
Shipey, kuri liko išrinkta 
“tomaičių karalaite.”

įrankiais butų galėjęs gražesnę 
padaryti, žodžius ant jos, jis 
irgi pats spausdintom raidėm 
išpiovė (rašto nepažino, vien 
tik maldaknygę skaityti mokė
jo). Tie žodžiai buvo “Mariute, 
aš tave myliu ir mylėsiu iki 
mirties—1884 m.”

Atsimenu kaip šiandien, ka
da jisai įteikė man tą skrynu
tę, kaipo išpažintį savo meilės. 
Buvo tai sekmadienis. O tos 
pačios sąvaitės trečiadienį, ne
laimingoji mirtis patiko jį, at
skyrė mudu amžinai. Bejoda
mas arklius į ganyklą, jis nu
puolė, galvą persiskėlė ir są
monės neatgavęs mirė. Buvo 
dar ir kitokių išaiškinimų tos 
nelaimės, ir prasitarimų, kad 
kas tai arklius tyčia mušė, ar
kliai pasibaidė, smarkiai bėgo 
ir jį numetė žemėn. Kiti pavy
dėjo jam, kad jis mokėjo gra
žiai drožinėti, gražius dalykus 
išdirbinėti-

— x —
Širdis dar ir šiandien skau

da, atsiminus tą pirmąją mei
lę. Gal nebūtų taip sunku, ir 
taip liūdna atsiminti, kad prieš 
mirtį bučiau išgirdus nors kokį 
žodelį iš jo lupų ...

Viena nelaimė sekė kitą.
Tie metai buvo liūdniausi 

metai mano gyvenime. Apart 
mylimojo, netekau dar ir savo 
Brangiosios Motinėlės. Nuola
tos ilgėjaus ir norėjau kartu 
su jais ramiai ilsėtis, bet liki
mas buvo netoks.

Daug kartų klūpojau prie 
šių kapų, lyg trokšdama, kad 
mano valanda greičiaus prisi
artintų. Bet ne taip atsitinka, 
kaip mes trokštame. Mes ne
galime sau nei laimės nei ne
laimės pasiskirti, bet turime 
priimti tai, kas mums ateina.

—'Mariutė

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Galima įkalti vinį į sieną, 
nesuskaldžius “plasterį” jeigu 
vinis bus pirmiaus įdėta į kar
štą vandenį.

Generalė Federacija Mote
rų Klubų švęs savo 50 metų 
sukaktį sekančiais metais, ši 
Federacija dabar turi 15,000 
skyrių su daugjaus kaip 2,000, 
000 narių-

NAUJI BJNU-M’ME Teltsn'v..

Sis tas iš Los 
Angeles, Cal.

Moteris Kalba:
Colmar, Newį Mexico, turi 

apie 75 gyventojus. 1924 me
tuose 8-ios rišio miesto moterys 
suorganizavo Ųiubą. Jos nu
tarė, kad šiam miestui reikia 
skaitomos medžiagos, ne vien 
įvairių firmų katalogų. Todėl, 
jos surinko fondą, nupirko se
ną prekinį vagoną iš Santa 
Fę gelžkelio, perkėlė jį į tuš
čią žemę, ir pridėjo mažas ve- 
randėles. Šiandien, lentynos 
šios šalies mažiausio knygynė
lio, turi 1,700 lomų, visos su 
dovanotos kaimyninių valsti
jų knygynų.

-o-
Louisianoj gyvenanti Foro'. 

Christensen, kuri baigė pradi
nę mokyklą kartu su savo sū
num, Petru, žada stoti į augš- 
tesnę mokyklą su juom šį ru
denį, ir vėliaus į kolegiją. Pet
rukas pagelbsla savo molinai 
su jos “homework”.

Baso ADELĖ

Heilo, Naujienų Moterų Sky
rius. Gal jau per ilgai mano 
tylėta,* bet tam buvo priežas
tys. Matot, vis dairiausi, do
mėjausi Los Angeles lietuvių 
moterų veikla. Norėjau suras
ti ką nors, kuom galėčiau pa
sidžiaugti ir drauge jums pa
sigirti, kad ir čia, galingo Pa- 
cifiko pakraščiuose, musų se
sės rūpinasi lietuviška dvasia, 
ją auklėja.

Bet, deja, turiu prisipažinti, 
kad čia lietuvės moterys be
veik visai neturi savo dirvos. 
Jos, jeigu veikia, tai tik ben
drai su vyrais. Seka vyrų po
litinių įsitikinimų nurodytus 
kelius, o savirdnkiai orijentuo- 
tis, rodos, nei ne bando. Yra 
vienas šiaip taip susitveręs “L- 
A. Lietuvių Moterų Labdarin
gas Kliubas”. Bet ir čią narės 
ateina su savotiškais politiniais 
nusistatymais, ir vieton pra
dėti ką nors moterims kultūri
niai naudingo, praleidžia lai
ką beprasmingiems argumen
tams.

Kaž kaip skaudu man ra
šyt šiuos žodžius, bet, tai yra 
faktas. Musų sesės čia perdaug 
apsikrovę asmeniškais, materi
aliais reikalais, ir, rodos, ne
turi nei noro, nei laiko viešuo
ju veikimu susidomėti. Tiesa, 
jos geros šeimininkės, turi iš- 
auklėję šeimas, sveikas fiziš
kai, davė jiems universitetų di
plomus, bet prakalbink tuos 
jaunuolius lietuviškai, tai daž
niausiai jis arba ji su nusiste
bėjimu tavos paklaus “What’s 
that ”. Tuomet mainyte pasi
skubina paaiškinti, kad jos 
sūnūs ar duktė nesupranta lie
tuviškai. Deja! Tokios situaci
jos, be abejo, randasi ir kitur, 
bet niekuomet taip žymiai, ir 
taip griežtai.

Sutikau jau keletą jaunes
niųjų moterų, Amerikoj augu
sių (be diplomų), kurios man 
atrodo, noriai organizuotųsi 
grupėn ant bepartyviai kultū
rinių pagrindų, kur jos galė
tų liuosai, draugingai susirink
ti, pasikalbėti, pasitart įvairiais 
gyvenimo klausimais. Pasida
lint mintimis ir nebijot kad ga
lės būt apšaukta “šventakup- 
re” arba “bolševike”, kas tarp 
senesniųjų labai dažnai atsi
tinka.

Norėčiau tikėti, kad neužil
go tokia grupe lietuvių moterų 
susiorganizuos, ir Los Angelsc 
atvykę viešnios iš kitų miestų, 
galės pasigėrėti, vieton gailė
tis. Gaila, kad tik tiek tegaliu 
papasakot. Na, gal kitą kart 
bus kas įdomesnio, tad iki to 
kito karto!

Geraį Šeimininkėms 
Žinoti; Kad:

Jeigu naudosite muilotą 
vandenį,, kuomet verdate 
krachmolą skalbiniams, tai 
tokius skalbinius bus lengviaus 
prosyti, reiškia prosas nekibs 
ir skalbiniai gražiai blizgės.

Persūdytą valgį tankiai ga
lima ištaisyti sekamu budu: 
Sudėkite tokį persūdytą valgį 
į puodą ir pakaitykite pakol 
nepradės gerai garuoti. Tuo
met užtempkite! švarų skudu
rėlį ant tokio puodo ir ant jo 
užbarstykite kokį šaukštą mil
tų. Miltai ištrauks dalį druskos 
iš garo.

Pittsburgho. Ji nurodė reikšmę 
lietuvybėje ir jos kovose, musų 
senuolių praeities moterų ga-j 
lią ir patvarumą. Linkėjo da-( 
bartinei musu moterų kariai 
eiti garbingu moterų takais ir, 
kad aukščiau stovinčios mote
rys gelbėtu žemesnėms už sa- 
vę moterims, teikti pagelbą ir 
patarimus visuomeniniame gy
venime.

Ilgiausiai kalbėjo p-lė Brow- 
ning. Jos kalba buvo nukreip
ta demokratijos link, ji ragi
no moteris susirūpinti šeimos 
auklėjimu ir švietimu, aklin- 
giau dalyvauti visuomeniniuo
se klausimuose ir plačiau nau
dotis pilietinėmis teisėmis.

Paroda

Užbaigimui šios jaukios su
eigos p-lė Mikužiutė pakvietė 
musų mylimą p. N. Grigienę 
užbaigti programą dainomis. 
Visos bendrai, jai vadovaujant, 
sudainuoja “Sėjau rūtą”. Pro
gramas užbaigiamas Lietuvos 
ir Amerikos himnais. Visos 
moterys apleidžia puošnią pie
tų svetainę ir atlanko rankdar
bių parodą, kuri buvo paruošia 
šitam pačiam viešbuty, antram 
aukšte, erdviam kambary va
dinamam “Walnut Room”. Ste
bėtinai daug padėta triūso su
rengiant parodą, bet dar dau
giau įdėta triūso ir gabumo 
daugybėje įvairių ir gražių 
rankdarbių. Per keletą atvejų 
teko grožėtis nepaprastais 
rankdarbiais ir mintimis ati
duoti jų savininkėms užpelny
tą pagarbą. Nuoširdžiai tenka 
padėkoti ponioms: Misčikaitie- 
nei, Faizienei, Rypkevičienei 
ir kitoms, kurios įvykdė tai]) 
girtiną sumanymą. Jei tikrai 
pamenu, tai, regis, šis sumany
mas turėti tokią parodą buvo 
p-lės Misčikaitės, kuriai už tai 
kaipo amerikietei-lietuvaitei, 
įvertinančiai lietuvių moterų 
rankdarbių vertę, tenka dide
lis kreditas.

Banketas

O štai 2G d. birž. ir taip lau
kiamas Seimo banketas. Kiek 
čia prisiruošimo, kiek minčių 
ypač jaunimui, kad kaip nors 
gražiau atrodyti, kad tinka
miau pasiruošti!

Įėjus į erdvę ir puikiai pri-r 
ruoštą vakarienei salę, jau bu
vo veik visi stalai užpildyti sve
čiais.

Po 8 v. v. prasidėjo vaka
rienė, o po jos estradoje pasi
rodė energinga ir veikli p-lė 
E. Mikužiutė, kuriai šio banke
to surengimas buvo pavestas. 
Ji pirmąjį pakviečia tarti į 
svečius žodį seimo reng. kom. 
narį Dr. Montvidą. Paskui se
ka koncertinė dalis, dainuoja 
jau anksčiau minėtas N. Ga
dynės mergaičių trio, “Kur 
mano dainos” ir “širdie”. Po 
jų dainuoja p-lė G. Zelniutė 
viena iš gabių lietuvaičių, solo 
“Kad galėčiau” ir Godelės”. 
Labai gražiai pašoko rockfor- 
dietės jaunuolės: E. Jovaišytė, 
R. Mikacija ir P. Budlow. Jos 
šoko keletą ispaniškų šokių.

Perstatoma visa eilė žymių 
visuomenės asmenų, turtingų 
lietuvių biznierių ir visų val
stijų delegatai. Visiems gausiai 
plojama. Po Šių ceremonijų 
pakviečiama dainininkė p. 
Juozaitienė, kuri sudainuoja

Vašilais (Salmon) y 
Želatinoj

2 puodukai kondensuotos pomido
rų (tomačių) sriubos

1 pakelis želatinos, citrininės 
1/16 uncijų kenas vašilą (salmon) 
1 .puodukas virtų žirnių 
1 puodukas kapotų salierų 
% puoduko kapotų žalių pipirų 
% puoduko kapotų alyvų (ne 
būtinai)
1 šaukštas citrinų sunkos
Saločių
Stambiai supjaustytas kietai iš
virtas kiaušinis.
Užvirinkite pomidorų sriubą ir 

ištarpinkit joję želatiną. Supilkite į 
formą (pirmiau ištepkite ją leng
vai alyvų aliejum) ir šaldykite kol 
sutirštės. Skystimo supilkit tik apie 

colio, nė visą. Po to sumaišyki
te žuvieną, žirnius, salierus, pipi
rus, alyvą, etc„ ir sudėkite for
mom Gerai sušaldykite. Išimdamos 
iš formos, uždėkite ant Saločių ir 
papuoškite stambiai supiaustyto 
kiaušinio dalimis. Turėtų užtekti še
šiems žmonėms.

ĮSPŪDŽIAI Iš CHICAGOS LIETUVIU, 0
YPAČ MOTERŲ 'VEIKIMO

(Tęsinys /‘Mano Gimtinė” ir “Ciribiri-
Reikšmingą kalbą pasakė ir bin”. Dar pakviečiamas tarti 

gerbiama Dr. Baltrušaitienė iš žodį prez. F. J. Ragočius ir po
jo SLA ižd. žmona, p. N. Gu- 
gienė, kuri kviečiama vadovau
ti bendram visų svečių daina
vimui.

ši programo dalis išėjo itin 
puikiai, ypatingai moterys gra
žiai dainavo. Vyrai vieni nega
lėdami sutarti pasikvietė žy
mų dainininką p. A. Vasiliaus
ką, kurs savo galingu ir gra
žiu balsu išvadavo vyrus iš 
keblios padėties. Sudainavus 
abu himnus p-lė E. Mikužiutė 
padėkojo už gausų svečių at
silankymą į bankielą ir visus 
kviečia į šokių salę.

Beje, vakarienės metu visi 
stalai buvo papuošti gražiomis 
gėlėmis, kurias specialiai (kai]) 
pranešė p-lė E. Mikužiutė) bu
vo prisiuntęs kaipo dovaną, 
lietuvis gėlininkas p. Stauk iš 
Grand Rapids, Mich. Jam at
sidėkojant visi dalyviai negai
lėjo aplodismentų.

šokių svetainė buvo irgi la
bai graži ir jauki, muzika grie
žė įvairius šokius, galėjo visi 
smagiai pasišokti, šiai seimo 
rengimo kom. tenka didelė 
garbė už tokį įdomų ir dainų 
programų suruošimą delega
tams ir kitiems. Visuose paren
gimuose matosi graži tvarka 
ir rūpestingumas. O. L

(Bus daugiau)

Lietuvai Gelbėti 
Komiteto Moterų 
Skyriaus Veikimas

Atsižvelgiant Į Lietuvos pa
sikeitusią padėtį, Bendras Vil
niui šelpti Komitetas pereita
me susirinkime formaliai pa
keitė savo vardą į Bendrą Lie
tuvai Gelbėti Komitetą. Keletą 
savaičių atgal prie šio komite
to susikūrė moterų skyrius. Į 
jį įeina atstovės iš įvairių mo
terų organizacijų ir draugijų, 
šis moterų skyrius yra širdin
gai pasiryžęs dirbti Lietuvos 
labdarybės darbą, ir pereitame 
susirinkime, p. Grybienei pir- 
min ūkaujant, buvo nutarta pri
sidėti prie komiteto rengiamo 
“Lietuvos Dienos” pikniko Sun- 
set Parke ( sekmadienį, liepos 
28 d.

Į rengimo komisiją įeina: p. 
B’ežienė, p-lė Petrauskaitė, p. 
Aleliunienė, p. Balickienė, p. 
Andrulienė, p. Samienė, p. Jo
naitienė ir p. Voight. Bus visa 
eilė žymių kalbėtojų ir įdomus 
patrijotinis muzikalinis pro
gramas.

Nor.s šio moterų skyriaus 
veikla dėl neaiškios Lietuvos 
padėties kol kas bus aprube 
žinota, visgi jos tikslas bus 
suteikti moralinę pagelbą ir 
duoti Lietuvos moterims žino
ti, jog jos nėra užmirštos Lie
tuvos gęstančios nepriklauso
mybės valandoj.

Visos moterų organizacijos 
ir pavienės moterys yra kvie
čiamos atsilankyti į Šį “Lietu
vos Dienos” pikniką liepos 28 
dieną.

S. čerienė, 
Bendro Lietuvai Gelbėti Ko

miteto sekretorė.

Yra 81 moterų bankų pre
zidentų ir trys tūkstančiai į- 
vairių bankų valdininkių šioje 
šalyje.



Ketvirtad., liepos 25, 1&40

Lietuviu Prekybos 
Butas Vėl Rengia 
Ekskursiją Laivu

Rugp. 4 d., Važiuoja į 
Milvvaukee.

Chicago Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois rengia 
linksmą ir įdomų išvažiavimą 
laivu “City of Grand Rapids” į 
Mihvaukee, 4 dieną rugpiučio 
(Augusi).

Aš manau, kad visi, kurie 
važiavome, atsimename pinną 
smagią ir linksmą lictuv šką 
organizuotą ekskursiją į Mil 
\vaukee, kuri buvo surengta 
1938 metais, Chicago Lithua
nian Chamber of Commerce oi 
Illinois organizacijos. Esu daug 
gražių atsiliepimų ir pris.žadė
jimų iš ten buvusių girdėjęs.

Todel$ gerbiami nariai, rėmė
jai ir visi lietuviai, nuoširdžiai 
esate kviečiami dalyvauti ir šia
me išvažiavime. Komitetas ir 
visi direktoriai deda visas pa
stangas, kad ši ekskursija bu
tų dar šaunesne, linksmesnė ir 
draugiškesnė, negu pirmoji. 
Todėl, nepamirškite dienos — 
4 rugpiučio (Augusto).

Tikietai $2.00.
Laivas išplauks iš Chicagos 

9:30 vai. ryto ir sugrįš 10 vai. 
vakare. Laike kelionės ežeru 
galėsite pasilsėti, padainuoti, o 
norinti prie prie gražios muzi
kos pasišokti, tai jau tikrai tu
rės progą pasitenkinti.

Nuvažiavę į Milvvaukee visi 
gausite skanaus alučio ir už
kandžių veltui. Tiktai pagalvo
kite, 12 valandų kupinai pri
pildytų visokiais įvairumais ant 
ramaus Michigan ežero, prie 
puikios muzikos, o tikietai tik
tai $2.00 suaugusiems, o vai
kams iki 12 metų liktai $1.00.

Kreipkitės prie J. Pakelio.
Tikietai turi būti perkami iš 

anksto. Vėlinu bus paskelbta 
kur tikielus bus galima misi-

A. ■}« A.
ONA GILLIENĖ, po pirmu 
vyru Pečiulienė, po tėvais 

Morkevičiutė 
gyveno 2947 Quinn 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 
By^ge, 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 .pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Dukterys, Sūnus, žentai, Po- 
dukrė, Posūnis, Seserys, Bro

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

Tel. YARDS 1138.

1
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Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams |
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

pirkti, o tuom tarpu tuo reika
lu ir kitų informacijų dėlei 
kreipkitės prie organizacijos se
kretoriaus, John Pakel, 6816 S. 
Western avė., phone GROvehill 
0306. Ofisas atdaras kasdien iki 
5 vai. vakaro, trečiadieniais iki 
12 vidurdienio.

John Pakel, sekr.
• ■

Šį Sekmadienį 
Visi Atvažiuokite į 
Sunset Parka c

Liatuvai Gelbėti Komitetas Ren
gia “Lietuvos Ditną”.

Kas dieną liūdnesnės ir skau
desnės žinios atplaukia pas mus 
apie žiaurų “ranudonąjį terorą’' 
kurį vykdo Lietuvoje koniun z- 
mo nešėjai. Tenai naikinama 
kas Lietuvos, kas lietuviška. 
Tai matydami negalim ramiai 
sėdėti it’ aimanuoti. Reikia veik
ti.

Tam tikslui Bendras Lietuvai 
Gelbėti Komitetas rengia LIE
TUVOS DIENĄ liepos 28 d. 
Sunset Parke. Tenai turim su- 
susirinkti vieningai ir skaitlin
gai, kad įrodyti kad mes sto
jam už tėvynės laisvę ii’ nepri
klausomybę. Tuo tikslu bus žy
mių kalbėtojų ir programas.

Lietuvoje musų trispalvei 
plevėsuoti uždrausta, todėl at
silankę į Lietuvos Dienos de
monstraciją visi bus apdovano
ti su tautinės spalvos kaspinė
liu — sagute, kaipo prisimini
mui, kad musų tautinė vėliava 
jau nebegali plevėsuoti savo tė
vynėje. Br. Gediminas

Diena Iš Dienos
> ■    ■ I ■ ■    ■■ I*

Atostogauja 
Wheatfielde, Ind.

VVhealfielde, gražiam ir ty
liam Indianos valstijos kam- 
pelyj, dabar atostogauja p- K. 
P. Deveikis, Cicero veikėjas 
ir “Naujienų’’ koresponden
tas. Sako, ten labai šilta (chi- 
cagiečianis tai ne naujiena) ir 
yra labai sausa. Visi, sako lau
kia lietaus. (Laukiam jo ir 
mes Chicagoje).

P-as Deveikis yra apsistojęs 
pas gerus nauji-eniečius pp. 
Davis, kurie gyvena prie 
Wheatficldo.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Tony Peters, 24, su Doro- 

thy Sirko, 18.
Anne šūkis, 24, su Stanley 

Jurasha, 24.
Stanley Dubis, 25, su Helene 

Megcr, 23.
Frank Gurevičius, 24, su 

Catherinc Laurinaitis, 26.
Anthony Gurskis, 32r su Es- 

tclle Olcszewski, 25.
Pete Smit, 22, su Joan Kūn

eli is, 22.
’^ilalauja

Pcrskirų
Katherine Gasdiel nuo Ja

mes Gasdiel.

Gimimai
Chicagoj

(Žinios paimtos iš gimimų 
rekordų Chicagos miesto Svei
katos Departamente).

WARANIUS, 5200 Harper 
Avenue, gimė liepos 15 d., tė
vai: George, Anne.

PANKONIN, Patricia, 4412 
So. Kilpa (riek Avenue, gimė 
liepos 14, tėvai < James, BenU- 
ee.

SKRYPKUN, Richard, 6412 
So. Albany Avenue, gimė lie
pos 11. tėvai: Joseph, Agnės

SACK,. Carla Diane, 1211 W. 
31 s t Street, gimė liepos 15, tė
vai William, CharBotte.

SKRODENIS, 4509 S. Pauli-

NAUJIENOS, Chicago, III.

i

NAUJIENŲ-ACME Telenhoto
Fui, karšta! Aštuoniolikos mėnesių Judy Ham iš De- 

catur, Ga., surado būdą nuo karščio apsiginti.

Jei Nepatinka 
Michiganas, Yra Čia 
Ir Paw-Paw
“Lietuvos Palanga“ Michigan 

Valstijoj

Viena iš gražesnių vasaros 
atostogų vietų lietuvių nuosa
vybėj yra moderniškas ir pa
togus North Park Hotel Re- 
sort, kuris randasi tik 100 my
lių nuo Chicagos. Vedėjas šios 
vietos yra teisėjo Zurio brolis, 
gerai žinomas Gediminas Žu- 
ris. Šita vieta yra populiari 
tarp Chicagos lietuvių- Jiems 
patinka apielinkė, kurioje 
randasi nepaprastai dideli me
džiai, sudarą gražų pavėsį. 
Netoli raudasi Paw Paw eže
ras, kur galime maudytis, žu
vauti ar laiveliais važinėtis. Už 
kelių mylių ir randasi Michi- 
gan’o ežeras. Krantai yra bal
to žvyro kalnai, kurių nema
tysite niekur kitur, šie smėly
nai labai panašus Lietuvos 
Baltijos juros krantams. Jie 
taip paveikė chicagiėtę A. 
Nausėdienę, kad ji net parašė 
ilgą raštą apie juos ir pavadino 
“Amerikos Palanga.”

North Park Resorte šiais 
metais randasi daug pagerini
mų. Ypatingai įrengtas naujas 
teniso “kourtas”, -shuffle board 
ir daug kitų žaislų. Netoli ran
dasi puikus Paw Paw Golf 
laukas, garsioji Crystal Palacc 
šokių salė ir Roller Rink. Žmo
nės gali čia tyliai ilsėtis arba 
išėję baltavo ti.
Chicagiečiai AtostognifnkaL
Rugpiučio menesiui reserva- 

ei jas jau turi padarę Dr. A. 
Juozaitis ir šeima, J- Sinkus, 
adv. R- A. Vasalle, adv. K. Sa
vickas, dainininke A. Juozai- 
tiene, J. Kaminskas, A. Nau
sėda, J. Insoda,.. J, Shimkus,
Estelle Mahvecąs, J. Vilimas,
A. Rudis, J. Mažeika, J. Mate- 
vich ir daug kitų. Tikrąj, lie
tuvių dainos skambės po Mi
eli igano laukus ir girias atei
nantį mėnesį. —J. L.

Našlių Atydaib 
Šeštadienį 
Susirinkimas!

1 1 1 l1 - 1

CICERO. — Našlių kliubo 
susirinkimas įvyks liepos 27 
d., 7 vai. vakare, adresu 1613 f 
So. 49th avenue. Visi nariai 
būtinai bukite laiku, nes susi- 
riųkiinas bus trumpas, o tą 
vakarą bus dar ir Keistučio 
Kliubo naktinis piknikas Pil
kio (Liberty) darže. Už tai bu
kite laiku. — Valdyba.

na St., gimė liepos 10, tėvai: 
John, Anna.

JUCIUS,„Carol R., 138 East 
114th Place, gimė liepos 21, 
tėvai: Joseph, Ruth.

Budriko Programas
Nežiūrint vasaros karščių, 

Budrikas musų nepamiršta. Tad 
ir pereitam sekmadienį su tik
ru malonumu klausėmės Bud
riko leidžiamo lietuviško radio 
programo išU didžiules WCFL 
radio stoties 9 vai. vakare. 
Tikrai, simfoninė radio orkest
rą išpildė keletą labai puikių 
numerių. Kam nėra malonu pa
siklausyti puikaus dainavimo 
harmoningo Budriko radio due
to ir solistės Onos Juozaitie
nės ? Jie visados šauniai dai
nuoja pritariant radio orkest
rai,

Makalų drebia irgi buvo įdo
mi. Kas įvyks tarpe Aldutės ir 
Vlado, ar vėDnaujos intrigos? 
Klausysimės ’kitą sekmadienį.

Prie to tenka pastebėti, kad 
kitas Budriko programas įvyks 
šįvakar iš Ciecro stoties 
WHFC ir visuomet būna pil
nas žingeidumo, už ką leidė
jams reiškiame tinįkamą pa
garbą ir esame pasiryžę rem
ti Budriko biznį bent dalinai 
atsilygmdaini už puikius pro
gramas. —Senas klausytojas. 

'“NAUJIENŲ”’
PIKNIKAS

Rugpiučio 11 d., 1940

SUNSETDARŽE
ARCHER IR 135-TA GAT.

Visokios visokiausios dovanos: ra
dijo aparatas, rašomos plunksnos, 
laikrodžiai, miegamojo kambario 
setas ir tt. žaismės, šokiai ir viso
kie pamarginimai.

BUS GERA MUZIKA!

Wendell Willkie ir kongresmanas Charles Halleck 
konferuoja Colorado Springs. K

S.LA. 41-mo Seimo 
Atgarsiai

Apie Moteris.
Laike SLA 41-mo Seimo 

Morrison Kotely, buvo suruoš j 
trys parengimai: koncertas, 
banketas ir piknikas. Visi gerai 
pavyko. Bet daugiausia norė
čiau pasakyti apie moterų rank
darbių parodą.

Aš pirmą sykį mačiau tokių 
gražiij rankdarbių. Negalima 
buvo nuspręsti, kurie gražesni. 
Vienas gražus, kitas dar gra
žesnis. Net ir vyrai gėrėjosi. Aš 
gavau gražių daiktų tai paro
dai nuo P. Klijunienės ir nuo 
P. Wal$kienės. Iš kur kitos su
rinko-— pavardžių neatsimenu.

Gražus Parengimas.
Taipgi turėjome labai gražius 

vienų moterų pietus Boston 
Oyster llouse valgykloje, kur 
susirinko daug profesionalių 
moterų. Programą vedė p-lė E. 
Mikužiutė. Pirmiausia supažin
dino, paskui kai kurios kalbėjo, 
o galiau dainavom, vadovau
jant p. Gugienei. Gražiau ne
buvau mačiusi.

Taipjau girdėjau svečius kal
bant, kad tai buvo pirmas te
kis gražus seimas. Viešbutij 
švarus ir visi parengimai tvar
kingai buvo suruošti. Už rank
darbių parodą ir moterų pietus, 
nuopelnas priklauso vien pane
lei E. Mikužiutei, nes ji tai su
galvojo ir tvarkingai vedė. Vis
kas išėjo kuopuikiausiai ir pa
vyzdingai.

P-le Mikužiutė.
Girdėjau kitų miestų svečius 

kalbant, apie p-lę E. Mikužiutę, 
kad ji gabi ir išmintinga lie
tuvaitė. Butų gražu, kad musų 
vaikai imtų iš jos pavyzdį. Ji 
yra mokytoja, kalba ir rašo 
gražiai lietuviškai. Pildomojo j 
Taryboj ji eina iždo globėjos 
pareigas. Taip jau yra Chicagos 
SLA. ( nųo.s^vybių, prižiurę to j a.

Kalbėjau ir su tais, kurie gy
vena tuose namuose. Sako, kati 
ji labai rūpestingai viską tvar
ko', viską apžiūri ir pataiso. 
Net kada ir nuomą pakelia, tai 
vistiek nesinori kraustytis. Ra
šau šitą iš atostogų Wisconsine 
prie Paddock Lake. Smagu čia. 
Tik čia berašydama tankiai su
klystu. Paukšteliai gieda viso
kiais balseliais, tai ir aš pradė- 
dir giedoti ir užmirštu ką bera
šanti. z

Gaila, kad drg. Miščikaitieiię 
ištiko nelaimė, butų daugiau 
apie seimą parašiusi.

—V. Faiza

GERR, Naujienų, skaityto
jo* ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
ta* krautuve*, kurio* 
skelbicud Naujienose,

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

BARTENDERIS ieško DARBO. 
Patikimas, patyręs, moka paruošti 
sendvičius ir maišyti drinksus. Gera 
reputacija. Telefonas Vincennes 
1081. Klauskite Pete Selintus Jr., 
7 iki 9 vai. vakaro.

HELP WANTED—FEMALE 
_______ Darbininkių Reikia______

OPERATORS, PATY RUSIOS, 
Rayon Underwear, prie Merrow 
PuL*-r ir Union S.pecial Cuff ma
šinų. Pastovus darbas, aukščiausias 
apnAkėjimas. C AR A Y CORP., 3200 
Carol Avė., 4-tas augštas.

HELP WANTED—-MALĖ
Darbininkų,      ,

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

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

REIKALINGAS patyręs VYRAS 
virėjas dirbti Road Housėje, Twin 
Lakęs, Wis. Atsišaukite 2552 West 
63rd St.

REIKIA VYRO DAKTARUI ka
rą draivyti, kiek namų ruošos dar
bui atlikti, turi mokėti draivyti; 
alg\ ir kambarys bei užlaikymas. 
Kreiptis 4740 Drexel Blvd. 12:00 v. 
dieną.

FURN1SHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS la
bai pigiai, visas ar .pusė. Biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta. 6500 So. 
State Street.

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

PARSIDUODA pigiai MAISTO 
KRAUTUVĖ. Geriausia vieta apy
linkėje, .pigi randa. Kambariai už
pakalyje. Lietuvių apylinkė. Tele
fonas Yards 1044 dienos metu arba 
Yards 3878 vakarais.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 25 d, 7:30 vai. vakaro, 
antrašu 6908 So. Western Avė., Chi
cago, III. —A. G. sekr.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL
POS KLIUBO metinis naktinis 
(Moonlighfy piknikas įvyks šešta
dienį, liepos (July) 27 d. 1940, Li
berty Grove Darže, Willow Springs,. 
UI. Pradžia 4:00 vai. f<>piet. Visi 
dr-jos nariai širdingai kviečiami 
atsilankyti į šį pikniką ir prašome 
atsivesti savo draugus. Įžanga vi
siems veltui. —Komitetas.

Šaltimiero Radio 
Valandos 
Išvažiavimas

Rugpiučio 25 d., Oaks darže 
įvyks P. Šaltimiero radio va
landos rengiama “Lietuviška 
Diena’’. Rengėjai sako, kad ra
dio artistai, dainininkai, šokė
jai, juokdariai, pranešėjai, 
muzikantai ir šimtas kitų pa
linksmins atsilankiusius.

Piknikas bus išmargintas kai 
kurių biznierių “pavilionu- 
kais”. Pamatysite, išklausysit 
kelis Moterų Chorus. Bus 
brangių dovanų ir tikrai sma
gių laikų tam gražiam ir vė
siam Oaks darže, 119-ta ir Ar
cher avenue.

Dėl platesnių informacijų 
pasiklausykite Lietuvių radio 
valandos, vedamos Povilo Šal- 
timiero, ' iš galingos WHIP 
stoties, nuo 10-tos iki 11-tos 
valandos ryto. (sp.)

............. As.
KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

REAL ESTATE FOK SALE 
N amai-Zemė Pardavimui

6 KAMBARIŲ MURO NAMAS, 
galima tuoj užimti, ims $150 rank
pinigių iš atsakančio asmens, mokė- 
tis po $25 į mėnesį, randasi 10 mi
nučių nuo Oak Park, arti mokyk
los, bažnyčių, geras susisiekimas. 
Dėl smulkesnių žinių rašyti Box 
C2, 1739 So. Halsted St.

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

6409 So. Paulina. 2 karam gara
žas, glazed miegamas porčius. Kai
na $4300. Republic 1303.

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

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

Deiavvare 5270

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MIDLOTHIAN FARM, ideali viš
toms, daržovėms, arti 147th St. 
Grįstas kelias, siekia kliubą, elek
tra įvesta. Kainu $275; S5U cash; 
$5 kas mėnuo. Bok 2oj7. 1739 So. 
Halsted.

PUIKI WISCONS1N PIENO far- 
ma, Black Hawk Zaismavietė, 240 
akrų, serai; pripažintos karvės; 
taipgi 60 akrų su upeliu; reikia iš
lyginti pavelųęjimas. HARRY E. 
IviaCK, r'orth Atkihson, Wis.

RESORTS—MISCELLANEOUS
■ Aurorta\~Bendrai

VASAROTOJŲ ATYDAI
Praleiskite vakacijas gražioj Twin 

Lakęs, Wis. apylinkėje. Patogus 
kambariai rendon, su ar be valgių. 
iNebrangiai. Del informacijų atsi
šaukite 2552 W. 63rd St.

VVHULLSALE FOKMi'VKE
Ra kanda i ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALisAUSikA^, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6U51.

MOV1NG & PACKING 
Perkėlimas ir Sukrovinias

LOCAL AND LONG DISTANCE 
MOVING

Lincoln Return Loads paima ga
benti bet kurion vieton Jungtinėse 
Valstijose. Gabenimą atlieka patyrę 
aarominkai. Dalis arba pilni krovi
mai. Tel. Boulevard 1488. 4635 So. 
Wentworth Avenue.

RAKANDAI PERKAMI IR par
duodami. Apmušalai ir naujai nu- 
dailinimas atliekamas ekspertų. Ne
brangios kainos . Tel. Boulevard 
1488. 4635 So. Wcntworth Avenue.

Airius—I K U ŪKS FOK SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA FORD EXPRESS 
V-8 trokas, 3 metų senumo, su ex- 
press bizniu. Biznis išdirbtas per 
12 .metų tarp Chicagos ir Chicago 
Heights. Pardavimo priežastis— 
mirtis. 1335 Wentworth, 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 Rates
5— 24 mėnesiai mokėti
6— Nereikia įmokėjimo iki $300
7— Iron Ciad garantija
8— Olselio kainos visiems
9— Geresnės Mainų Nuolaidos 

10—Patikima per 24 metus.
’33 Olds. Coupe H&R ........... $125
,34 Nash Coupe šildytuvas ....... 95
'34 Ford Sodan .......................... 95
’Dodge Sėdau šildytuvas ......... 125
’33 De Soto, šildytuvas ..............145
’34 Plymoutth Bus. Cpe. š. ir r. 125 
’33 Pontiac 4 durų, šildyt.......... 95
’35 Olds Conv. Cpe. šild., radio 295 
‘35 Ford Sedan, šildytuvas .... . 195
’36 Pontiac Cpe. šild. ir radio 295 
’36 Dodge Sedan, šildytuvas .... 275 
’35 Plymouth tudor, šildytuvas 185 
’36 Packard Sedan šild. ir rad. 345 
’36 Pontiac Sedan, šild. ir radio 325 
’35 Graham Sėd. šild. ir radio 195 
’37 Olds. Cpe., juod. rad.,šild. 395 
*37 Dodge Fordor—žal. šild., rad. 425 
’37 Plym. Fordor Trk. šild......  375
‘37 Packard šild., radio juodas 425 
’37 Pontiac 2 dr. šild. ir radio 425 
’37 Stude 4 dr. Šild., radio .... 345 
’37 Nash Laf. con.cpe., šild., rad. 425 
*38 Olds. 2 dr. š. ir r, juodas .... 525 
*38 Ford Cpe šild. mėlynas .... 385 
*38 Dodge Tudor šild., radio .... 495 
’38 Fiat Coupe .......................... 225

PARKWAY OLDS
5207 W. CERMAK ROAD 

Cicero 1037 — Lawn 4422
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VAKAR NUSINUODIJO BRIDGEPORTE 
DOMICĖLĖ RIMKUVIENĖ

Buvo apie 57 metų amžiaus

<

BRIDGEPORT. — Virtuviniu 
gasu vakar rytų (arba užvakar 
vakare) nusinuodijo bridgepor- 
tiete Domicėlė Rimkuvienė, A- 
lekso Rimkaus žmona.

Velionės vyras ją atrado ne
gyvą, gasu užpildytoj virtuvėj, 
kai vakar rytą parėjo iš darbo. 
Jis tarnauja už sargą.

Velionė buvo apie 57 metų 
amžiaus. Apie metai laiko atgal 
ji buvo Manteho proto ligų li
goninėj. Iš ten buvo paleista, 
bet nebuvo pilnai pasveikusi. 
Grįžusi namo ji nuolat sirgu
liavo.

Sveikatos praradimas ir bud-, 
uos jos gyvenimo aplinkybės, 
sako, ją pastūmėjo atimti sau 
gyvybę.

Paėjo iš Telšių.
Velionė paėjo iš Dimš škės 

viensėdijos, Pavandenio parapi
joj, Telšių apskrityj. Ji bus lai
dojama pirmadienį po pietų, 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

Aleksas Rimkus ir jo ve ionė 
žmona buvo tylus žmonės ir 
gyveno geruose santykiuose su 
savo kaimynais. Buvo jų mė
giami ir gerbiami. Jų namai 
randasi adresu 3036 So. Union 
avenue.

Velionės kūnas yra pašarvo
tas Antano M. Phillips koply
čioj, adresu 3307 Lithuanica 
avenue. Rs.

Kaitra Užmušė 
Townoflakietį, 
11-ka Kitų
Krito Negyvas Ties W. 47th.
T()WN OF LAKE. — Vakar 

dienos kaitra užmušė 12-ką vi
dutinio amžiaus ir senus žmo
nes, tarp jų ir vieną tovvnof- 
lakietį, kurio kūnas dabar lai
kinai randasi John F. Eudeikio 
koplyčioj, 4605 S. Hermitage 
avenue.

Velionis kaitros parmuš tas 
staiga krito negyvas ties 1459 
West 47-tos gatvės. Policija at
rado jį gulintį ant šaligatvio. 
Skubiai nelaimingąjį nugabeno 
pas Dr. Stenu, prie 47-tos ir 
Wood, bet ten pasirodė, kad jis 
negyvas ir pagalbos nebereika- 
lauja.

Policija nežino velionio pa
vardės, bet spėja, kad tai koks 
tai Jim Connors, gyvenęs prie 
47th ir Racine gatvių. Velionis 
atrodo apie 67 metų amžiaus.

Šiandien J. F. Eudeikio kop
lyčioj įvyks koronerio tyrinėji
mas įvykiui ištirti. Rs.

Turi Grąžinti 
Darbininkams 
$5,196.00 -
Ir Užsimokėti $2,000 Pabaudos

Federalis teisėjas Holly va
kar įsakė Chieago Metals Cor
poration firmai išmokėti $5,- 
196 savo 72-iems darbinin
kams už išdirbtą viršlaikį. 
Bendrovė taipgi turėjo užsi
mokėti $2,500 pabaudos- už 
nesilaikymą darbo valandų ir 
algų įstatymo.

Korporacija užlaiko dirbtu
vę adresu 1001 Weed st.

Statys Naują 
Dirbtuvę Chicagoj

Bastian-Blessing bendrovė 
skelbia, kad netrukus Chicagos 
šiaurvakarinėj dalyj pradės 
statyti didžiulę naują dirbtu
vę “soda fontanom.s” statyti.

Išleis triobesiui apie $500,- 
000.

W.P.A. “Unija” Nori 
Nusikratyti 
Komunistų

Organizuojasi Kovai
Chicagoj dabar vieši David 

Lasser, buvęs viršininkas 
Workers Alliance of America, 
taip vadinamos “W. P. A. dar
bininkų unijos.”

Jis neseniai pasitraukė iš 
pareigų ir pareiškė, kad ko
munistai turi paėmę organiza
ciją savo kontrolėn ir jos visą 
veikimą dominuoja.

Lasser aiškino, kad jis atvy
ko Chicagon, ir lanko kitus 
miestus, bandydamas suorga
nizuoti opoziciją komunistams 
įvairiuose Workers Alliance 
lokaluose.

Chicagos ir valstijos lokalai 
nuo centralinės organizacijos 
atsimetė kiek laiko atgal, dėl 
tos pačios “komunistų kontro
lės”, kurią Lasser dabar ren
giasi kovoti.

Illinois valstijos Workers 
Alliance viršininkas yra Frank 
W. McCulloch. Organizaciją 
laiko susirinkimus adresu 507 
Greenview avenue-

Ūkininkai
Organizuojasi
Už Rooseveltat

Rems jo ir Wallace’o 
Kandidatūrą.

Vakar Chicagon suvažiavo 
ūkininkų lyderiai iš 12-kos cen- 
tralinių ir vakarinių valstijų 
organizuotis kampanijai už 
Rooseveltą ir II. A. Wallace*o 
kandidatūras į prezidentus ir 
vice-prezidentus.

Jie atstovauja įvairias didžiu
lės ūkininkų organizacijas mi
nėtose valstijose.

Laikinu komiteto pirmininku 
yra William Settle, ūkininkas 
iš Petroleum, Indiana.

Vakar šių ūkininkų lyderiams 
kalbėjo kandidatas Wallace.

Valstija Išmokėjo 
$44,224,000 
Nedarbo Apdraudą

Pirmi Apdraudos Metai.
Illinois Darbo Departamento 

viršininkas Martin P. Durkin 
skelbia, kad per metus laiko, 
baigiant su liepos 1, 1940, vals
tijos nedarbo apdraudos fondas 
išmokėjo pensijomis $44,224,- 
417.

Fondas per tą laiką išrašė 
pavienių čekių 3,308,241. Vidu
tiniai nedarbo apdrauda aprū
pinti darbininkai gauna po $13 
kas savaitę per tam tikrą skai
čių savaičių.

Susikalė Trokas, 
Taxi, Gatvekariai

40 Lengvai- Sužeidė
40 gatvėkario keleiviai ir 

dar keli žmonės buvo sukrėsti 
arba stiklo skeveldrų apkapo
ti kai gatvėkaris ir taksi va
kar susikūlė prie North Clark 
ir Hubbard gatvių kampo.

Sunkiausiai sužeisti buvo 
taksi šoferis, Charles Miller, 
1110 N. La Šalie ir jo keleivis, 
Harold A. Stoner, nuo 5748 N. 
Washtenaw avenue, United 
States Crayon bendrovės pre
zidentas.

Kitoj vietoj, prie Diversey 
ir Kedzie avenue, vakar susi
kūlė gatvėkaris ir sunkus tro
kas. Čia sužeistų nebuvo.

CHICAGO — Didelis medžio sandelyje gaisras. Nuostolių padare už $200- 
000. Sudegė 55 automobiliai, kurie priklausė sandėlio darbininkams.

Traukinys
Užmušė Stanley 
Dargužį

Žuvo Wisconsine, Prie 
Woodruff

18-TA APYLINKĖ. — Tėvai 
Juozas ir Mary Dargužiai va
kar gavo žinią iš Woodruff, 
YVisconsino, kad traukinys ten 
užmušė jų sūnų Stanley.

Nelaimė įvy> o užvakar po 
pietų, prie gelžkelio ir vieške
lio kryžkelės, netoli YVoodruff. 
Traukinys sudaužė automobilį, 
kuriame jaunuolis važiavo ir 
jį užmušė vietoj. Daugiau 
smulkmenų apie nelaimę nėra.

Velionis buvo apie 25 metų 
amžiaus, paliko žmoną ir du 
jaunus vaikus. Prie YVoodruff 
jisai užlaikė vasarnamį. Jo tė
vai gyvena adresu 1600 So. 
Halsted St- ir yra Chicagoj ge
rai žinomi lietuviai.

Velionio kūnas, vakar naktį 
buvo atvežtas Chicagon. Bus 
pašarvotas J. F. Radžiaus kop
lyčioj, 668 YVest 18th Street. 
Apie laidotuves tėvai praneš 
vėliau.

Tai antras skaudus smūgis, 
ištikęs Dargužiu šeimyną mė
nesio bėgyj. Birželio 14 d. mi
rė jų vienintelė duktė Jose- 
phine.
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NAUJIENŲPIKNIKAS
SUHSET DARŽE

LAIMĖJIMAI, ŽAISMES 
IR VISOKĮ PAMARGINIMAI

Igoe Sustabdė
Gatvekariu B-vės
Dividendus

Negali Išmokėti $1,800,000.
Federalis teisėjas M.Igoe va

kar sustabdė išmokėjimą divi
dendų Chicagos gatvekariu ben
drovės pirmo morgičio bond- 
holderiams.

Teisėjas savo pasielgimą pa
aiškino, tuo, kad jis alkarloti
nai prašė bendrovės paduoti 
jam savo finansinį raportą, bet 
jo ,negavo. Be to, jis reikalavo 
gatvekariu bendrovės paskubin
ti derybas su kitomis susisieki
mo bendrovėmis susivienijimo 
reikalu, bet ir tas nebuvo pa
daryta.

Teisėjas aiškino, kad jis divi- 
dentus paliuosuos, kai jo reika
lavimai bus patenkinti.

< ,iii
Dividendų sunja siekia $1,- 

800,000.

O Mirė 74 metų . senelis George 
White, 260 W., 25th st,, kuris 
neseniai buvo sunkiai sužeistas, 
kai prekinis eleveiteris nukrito 
kelis aukštus name ties 1104 S. 
YVabash avenue.

i Vakar 101 Laipsnis 
Karščio Chicagoj, 
Nemažiau Šiandien

Priemiesčiuose Buvo 105.
Karščiai vakar sunkiai kama

vo chicagiečius. Oficialėmis oro 
biuro žiniomis, temperatūra 
siekė 101 laipsnį, bet kai ku
riuose priemiesčiuose ir pačios 
Chicagos tirštumoj buvo šim
tas penki, o gal ir daugiau.
.JDro pranašai sako, kad Chi- 

ęągon ateina vėsesnio oro ban
ga iš Canados, bet reikės pa
vargti kaitroj dar bent vieną 
parą.

Chicagos Parkų valdyba ap
skaičiuoja, kad vakar papludy- 
miais (byčiais) ir parkais nau
dojosi iki pusantro miliono 
žmonių.

1,400,000 Citrinų
Kasdien

Chicagos va’sių rinka ap
skaičiuoja, kad per dabartinius 
karščius chicagiečiai sunaudo
ja po 1,400,000 citrinų kasdien. 
Apelsinų suvalgo apie dvigubai 
tiek.

Tyrinėja Harris 
Lentų Sandėlio 
Gaisrą
Nuostoliai siekią apie $200,000

Ugniagesių departamentas 
vakar pradėjo tyrinėti pitežas- 
tį gaisro, kuris padarė apie 
$200,000 nuostolių Harris Bro
thers Lumber Company sandė- 
lyj, Bridgeporte, ties 1349 W. 
35th Street.

Gaisras kilo užvakar po pie
tų ir išsiplėtė nepaprasati urnai. 
Sudegė tūkstančių dolerių ver
tės medžio produktų, sudegė 
arba buvo apdeginti beveik vi
si f rmos triobesiai, dirbtuvės, 
sandėliai ir ofisas, taipgi sude
gė 55 automobiliai, kuriuos 
darbininkai buvo sustatę san
dėlio kieme.

Visi darbininkai išsigelbėjo, 
bet apie 10 ugniagesių apsvai
go nuo durnų ir reikalavo pir
mos pagalbos.

Gaisrininkus gaisro pradžio
je labai trukdė žemas vandens 
spaudimas. Mat, dėl karščių 
vaikai visur turėjo atidarinėję 
vandens stulpus maudytis gat
vėse. Kol policija stulpus vėl 
uždarinėjo, tai prabėgo geras 
pusvalandis brangaus laiko.

Harris bendrovė vakar pa
skelbė, kad nežiūrint gaisro 
biznį varys kaip variusi, be 
pertraukos.

Keistučio Kliubo 
Naktinis Piknikas

Lietuvių Keistučio Pašelpos 
Kliubo Metinis Naktinis (Moon- 
light) piknikas įvyks šeštadie
nį, liepos 27 d., Liberty Grove 
Darže, Willow Springs, III. 
Pradžia 4:00 vai po pietų.

Visi Draugijos nariai esate 
širdingai kviečiami atsilan
kyti į šį pikniką ir prašome at
sivesti savo draugus. įžanga 
visiems veltui. —P. J. R.

Šiandien Laidoja 
Felicijoną 
Žaromskienę

BRIDGEPORT. — šįryt šv. 
Kazimiero kapinėse bus pa
laidota bridgeportietė Felici
joną Žaromskienė, kuri mirė 
liepos 22 d. sulaukusi ap e 60 
metų amžiaus. Ji buvo uoš
vienė stambaus Bridgeporto 
biznierio, Juozo Ramanč:onio, 
kuris užlaiko geležų karu t u vę 
adresu 3214 S. Halsted Street.

Velionė paLko du sūnūs. 
Frank ir Joną, tris dukteris, 
Stellą Ramančionienę, Phyllis 
Vinyard ir Albiną Reshkus, jų 
vyrus, anūkų ir daug kitų gi
minių.

. Kūnas yra pašarvotas P. J. 
Ridiko koplyčioj, 3354 South 
Halsted Street, iš kur laidotu
vės prasidės apie 8 vai. ryto. 
Gedulo pamaldos įvyks šv. Jur
gio bažnyčioj. (Sp.)

Užtiko Samogono 
Varyklą Ties 
1244 S. Ashland

Per kelias savaites adresu 
1244 South Ashland avenue, 
vyko didelis judėjimas. Į 
triobesį važiavo trokai su kro
viniais lentų, vamzdžių, kati
lų, etc., etc., ir ten sukinėjosi 
būriai darbininkų^

Situacija pasirodė įtartina 
federaliam alkoholių biurui, ir 
trys agentai buvo pastatyti ją 
sekti.

Vakar darbas ir judėjimas 
viduj apsistojo. Nieko nelauk
dami, agentai įėjo į triobesį. 
ir, kaip tikėjosi, ten atrado 
naujai pastatytą, apie $20,000 
vertės samogono varyklą. Ją 
tuojau konfiskavo ir suėmė 
savininką Fred Huizenga iš 
Lansing, III.

Varykla net negavo progos 
darbo pradėti.

Ketvirtad., liepos 25, 1940

VAKAR CHICAGOJE
• 79 metų Herbert P. Crane, 
narys garsios Crane pramoni
ninkų šeimynos, vis dar bylinė
jasi su savo buvusia žmona, 
kostarikiete Elida Piza. Ji ban
do išgauti iš Crane’o apie 
$200,000 pinigais ar Crane 
Plumbing bendrovės Šerais, bet 
tasai aiškina, kad persiskirda
mas davė jai $100,000, be to, ji 
pasiėmė beveik visus jo namų 
įrenginius, tokiu budu nebėra 
jai nieko skolingas. Crane gy
vena prie St. Charles, o buvusi 
žmona vienam Chicagos vieš- 
butyj.
• Adresu 1748 Van Burcn st., 
keletą dienų atgal mirė 80 me
lų senelis Robert L. Howland. 
Kūnas buvo atrastas tik vakar. 
Prie velionio lovos, kur jis mi
rė, budėjo trys jo šunes. Kai 
policistai bandė kūną išvežti, 
tai šunes juos piktai puolė ir 
tik po didelio vargo ir šunis 
uždarius į narvus, pasisekė kū
nas iš namų išnešti.
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• Ties 2101 Kendall avenue 
dėl karščio gavęs širdies ataką 
gatvėj krito negyvas nežinomas 
45 metų skudurų rinkėjas. Kū
nas miesto lavoninėje.
• Federalės valdžios mokesčių 
departamentas vakar uždėjo 
$241,088 “lieną” ant Mike Car
rozzo turto už nesumokėtus in- 
come taksus. Carrozzo yra vi
sų Chicagos gatvių darbininkų 
unijų viršininkas, Chicagoj tu
ri nelabai gerą vardą ir jau ke
lis kartus buvo traukiamas at
sakomybėn. Jis buk nemokėjo 
valdžiai pilnų taksų nuo 1923 
iki 1933 metų. Norėdamas skir
tumą išlyginti jis savanoriai 
sumokėjo apie $503,009, het to 
neužteko. Carrozzo gauna apie 
$8,000 algos iš unijų, het turi 
labai daug įplaukų iš įvairių 
kitų — legalių ir abejotinų — 
šaltinių.
• Mrs. Lbiiise Lucente, 1529 
Fillmore Street valė virtuvę. 
Valandėlei išėjo, palikusi viduj 
savo 15 mėnesių šunų Louis. 
Grįžusi rado kūdikį bevalgant! 
juodą tepalą, naudojamą pe
čiams valyti. Buvo skubiai nu
vežtas ligoninėn, bet daktarai 
negalėjo berniuko išgelbėti. Už 
kelių valandų jis mirė.
e Muzikos mokytojas Isadore 
Buchalter skundėsi policijai, 
kad prie Michigan ir Adams jį 
užpuolė trys vyrai ir atėmė 
$157. Buchalter mokina Fine 
Arts rūmuose, 410 S. Michigan 
avenue.

Bedarbis Žuvo 
Gaisre. Kiti Du 
Pritroškinti

Sudegė “viešbutis”
Vienas bedarbis žuvo, o kiti 

du buvo pritroškinti, bet laiku 
išgelbėti iš užsidegusio “vieš
bučio” adresu 23 North Halsted 
street.

Visi trys ten turėjo nuslnuo- 
mavę kambarius (po 10c. die
nai).

žuvusis bedarbis buvo 60 
metų Samuel McKown.

Kitus du bedarbius iš namo 
išnešė ugniagesiai ir jie abu 
atgaivinti.

Chicagos Lietuvis 
Detroito Gęįfo 
Turnyre

Lošia W. Bublis
Dabar Detroite, Mich., vyks

ta Amerikos golfo mėgėjų tur
nyras, kuriame dalyvauja ge
riausi golfistai iš taip vadina
mų “viešųjų” golfo laukų.

Dalyvių tarpe yra ir vienas 
Chicagos lietuvis, kuris nese
niai pas'žymejo savo lošimu 
vietos “viešų” laukų turnyre. 
Jis yra William Bublis, rodos, 
iš Calumet.
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