
,---------- I .. .... .—---------------- —

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered' as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, UI, 

under the Ac/of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntwi

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

____________________ Phone CAT^al 8500____________________

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
-r . . • •- ■ ‘

V0L XXVII Kaina 3c Chicago, III.. Pirmadienis, Biržsllo-June 17 d., 1940 No. 143

RAUDONARMIEČIAI UŽĖMĖ PENKIS 
LIETUVOS MIESTUS

Bolševikai Ir Naciai 
Pasiašė Naują 

Sutarti

Bolševikų ultimatumas. — Pareikalavo. 
Kad vyriausybė rezignuotų. — Raudo
noji armija imaršavo su 200 tankų. — 
Bolševikų kaltinimai. — Apie naujosios 
vyriausybės sudarymą suręs Maskvos 
komisarai. — Gen. Raštikis esąs “ne
priimtas”.

Kauno ir Maskvos praneši
mais, birželio 15 d. Lietuva 
faktiškai liko raudonosios ar
mijos okupu-ęta. Lietuvai buvo 
pasiųstas ultmatumas, kuris 
susivedė prie “arba — arba”. 
Vadinasi, išpildykite musų rei
kalavimus tuoj, arba raudono
ji armija pradeda karo veiks
mus ir ginklo pagalba Lietu
vą okupuoja. Ultimatumo išpil
dymas reiškė irgi okupaciją, 
tik okupaciją be pasipriešini
mo.

Bolševikų ultimatumo esme 
tokia: 1. raudonajai armijai tu
ri būti leista Įsitvirtinti Lie
tuvos teritorijoje; 2. Antano 
Merkio vyriausybė turi pasi
traukti; 3. vidaurr.eikfthr mi
nistras Skučas ir policijos vir
šininkas ’ PbviĮaitis turflniti nu
bausti už akciją prieš sovietų 
kariuomenės įgulas; 4. naujoji 
vyriausybė turi kooperuoti su 
sovietų vyr.ausybe ir pildyti 
tarpusavio apsigynimo sudary
tą paktą.

Lietuva sutiko ultimatumą 
išpildyti ir apie 3 vai. po pie
tų. kaip Berlynas praneša, rau-

bai išgąsdino ^gyventojus, ku
rie tuoj apgulė maisto krautu
ves, kad galėtų kaip galima 
daugiau maisto daiktų nusi
pirkti.

Bolševikai pasiuntė Lietuvai 
ultimatumą ir pagaliau okupa
vo ją pasiremdami šiais kalti
nimais: girdi, buvę kidnepinami 
raudonosios armijos lakūnai; 
sovietų įgulos kareiviai buvę 
kankinami, kad iš jų butų ga
lima išgauti militarines paslap
tis” (vienas dagi buvęs nužu
dytas) ; buvęs daromas sąmok
slas sovietų kariuomenės įgu
las užpulti; Lietuva sudariusi 
slaptą militarinę sutartį su 
Latvija ir Estija prieš sovie
tus; tų valstybių leidžiamas 
militarinis žurnalas nepalankiai 
atsiliepęs apie sovietus. Kadan
gi visa tai priešinga tarpusa
vio apsigynimo paktui, kurį bol
ševikai antmetė Lietuvai pe
reitą rudenį, tai ir liko pasių
stas ultimatumas.

Kai Lietuvos vyriausybė ga
vo Maskvos ultmatumą, tai 
Antano Merkio vyriausybė tuoj 
rezignavo. Vadinasi, vienas ul
timatumo punktas liko išpildy-

donarmiečiai iš Eisišk'o, Drus-, tas. Naują Vyriausybę sudary- 
kininkų, Dorskininkelių ir Duk-jti liko pakviestas gen. Rak- 
štos pradėjo maršuoti į Lie-'štikis, buvęs armijos vadas, 
tuvą. Jie užėmė Vilnių, Kauną,.Tačiau pranešama, jog jis Mas- 
šiaulius, Panevėžį ir Rase'.-(kvai esąs nepriimtinas. Kaip 
nius. Bolševikų kariuomenė į radijo' praneša, į Kauną atvy- 
Kalmą atmaršavo su 200 tan- kę bolševikų komisarai, kurie 
kų. | žiūrės, kad butų sudaryta pa-

Kariuomenės pasirodymas la- lanki sovietams vyriausybė.

BOLŠEVIKAI PASIRYŽĘ PRAPLĖSTI SA
VO ĮTAKOS SFERA PABALTIJO 

KRAŠTUOSE
STOCKHOLMAS, birž. 16. 

— Švedijoje reiškiama nuomo
nė, kad bolševikai yra pasiry
žę laikyti Lietuvoųe 500,000 
raudonarmiečių. Girdi, tai da
roma todėl, kad Maskva numa
tanti pavojų iš nacių pusės ir 
norinti tinkamai apsisaugoti. 
Vienas kitas laikraštis mano, 
jog Maskva galinti pradėti ka
rinę akciją prieš Hitlerį, kų-

r.'am gali per daug ragai už
augti.

Vienok nuosaikieji švedų 
laikraščiai tiesiog sako, jog Čia 
jokios misterijos nėra: bolševi
kai yra pasiryžę dar labiau pra
plėsti savo įtakos sferų Pabal
tijo valstybėse, tai ir viskas. 
Maža to, jie pranašauja, jog 

.panašios okupacijos netrukus 
J susilauks Latvija ir Estija.

PREZIDENTAS SMETONA BĖGĄS IŠ 
LIETUVOS?

BERLYNAS, birželio 16. — 
čia tarp Lietuvos koresponden
tų prasiplatino gandas, kad 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona su keliais aukštais vy
riausybes pareigūnais bėgąs į 
Vokietiją.

Valdžios rateliuose nieko tik
ro apie tai nežinoma. Tačiau 
reiškia nuomonė, jog Smetonai 
busianti suteikta prieglauda, 
jei jis į Vokietiją pabėgtų.

Vokietija Neiižinte- 
resuota.

BERLYNAS, birželio 16..— 
Oficialus Vokietijos nusistaty
mas dėl bolševikų okupavimo 
Lietuvos esąs toks: “Tai Ru- 
sijos-Lietuvos reikalas, kuriuo 
mes tiesiogiai nęsame užintere- 
suoti”.

MASKVA, birž! 16. — Prieš 
penkias dienas Maskva ir Ber
lynas pasirašė naują sutartį 
dėl procedūros, kuria pasire
miant bus sprendžiama “kon
fliktai ir incidentai”, susiję su 
kalbamų valstybių bendra sie
na Lenkijoje. , s \‘

“Europa Euro-
• V* ,4piečiams

BERLYNAS, birž. 16. Na
cių laikraščiai didžiausiomis 
antraštėmis įdėjo Hitlerio pa
reiškimą, jog Vokietija netu
rinti jokių pretenzijų į Ame
rikos kontinento teritorijas. Jai 
taip pat neapeinanti to konti
nento politine santvarka. Gir
di, Europa europiečiams, o 
Amerika amerikiečams.

Tač au Hitlerio pareiškimais 
ir pasižadėjimais šiandien ne
tiki nė vienas žmogus, kuris 
sugeba šiek tiek protauti. f

Amerikos Parama 
Padėties Nepa- 

keisianti
------ r' ' ."YV*1* ■ ■" * **"'

BERLYNAS, birž. 16? — čia 
atvirai reiškiama nuomonė, jog 
Jungtinių Valstijų prezidento 
naujas užtikrinimas, jog Ame
rika visais budais rems sąjun
gininkus, dabartinės padėties 
nebepakeis. Jokia pagalba są
jungininkų ncbeišgelbėsianti.

Naciai Pranašauja
Pučą

BERLYNAS, birželio 16. — 
Vokiečių žinių agentūra skel
bia, jog Franci jo j e einąs dide
lis bruzdėjimas. Gyventojai esą 
bais:’ai nusivylę karu ir pagei
daują, kadyjis kaip galima grei
čiau baigtųsi. Armijos vadovy
bėje irgi neviskas esą tvarko
je: maršalas Petain stojąs už 
tai, nieko nelaukiant butų pa
darytą atskira taika su Vokie
tija.

Girdi, Francijoje galima 
laukti .militarinio pučo ir nau
josios vyriausybės sudarymo.

Rusai Steigią Skrai- 
•dyklą Netoli Alaskos

NOME, Alaska, birž. 16. — 
Čia raportuojama, jog bolševi
kai pradėję skraidyklą ir be- 
vielinį stotį Big Diomede salo
je, kuri nuo Amerikos sienos 
yra tik už keturių mylių. Be 
to, raportas sako, jog rusa' 
bandą tą salą apgyvendinti tūk
stančiais žmonių.

Jungtinės Valstijos 
Įspėjo Japoniją

TOKIO, birž. 16. — Jungti
nių Valstijų ambasadorius Jo- 
seph C. Grew pranešė Japoni
jos vyriausybei, jog Amerika 
visai nemananti reikalauti, kad 
amerikiečiai tuoj apleistų 
Chungking. Jei toje srityje 
amerikiečiai nukentės, tai už 
tai turės atsakyti Japonijos vy
riausybė.

Antanas Smetona

Stasys Raštikis4

Juozas Urbšy s

Juozas Stalinas.

Viačėslau Molotov

Anglai Kovosią Tol, 
Kol , Naciai Nebus

Nugalėti
LONDONAS, birželio 16. — 

Anglai sako, jog jie nieku ba
du nepasiduos naciams. Esą jie 
kovosią tol, kol ILtlei^s nebus 
nugalėtas.

Įspėja Prieš 
Apgavystę

LONDONAS, birželio 16. — 
Britų transliavimo kompanija 
įspėjo radijo klausytojus, kad 
po vidurnakčio transliuojami 
lyg tai iš franeuzų stočių pra
nešimai yra vokiečių propagan
dą. Tuos pranešimus darą ne 
franeuzai, bet vokiečiai, kurie 
siekias! sudemora’izuoti sąjun
gininkus.

s

Ragina Apginkluoti 
Moteris Ir Vaikus_ , . * »
LONDONAS, birželio 16. — 

Kai kurie parlamento nariai 
yra pasiryžę reikalauti, kad vi
si Anglijos gyventojai butų ap- 
gnkluoti taip, jog galėtų at
remti priešo įsiveržimą.

Clement Davies, liberalas, 
pareiškė, jog turi būti apgink
luoti visi gyventojai, įskaitant 
moteris ir berniukus, kurie 
“gali mėtyti rutulius”. Jie ga
lės priešus pasitikti rankinėmis 
granatomis.

Nori, Kad Cardenas 
Ir Vėl Pasiliktų Mek

sikos Prezidentu
MEKSIKOS, MIESTAS, birž. 

16. — Rafael Sanchez Tapia, 
prezidento Cardenas asmeniš
kas draugas ir vienas iš trijų 
kandidatų į prezidentus, pada
rė pasiūlymą, kad visi trys iš
trauktų savo kandidatūras, o 
Cardenas pasiliktų antram ter
minui.

Esą, tarptautinė situacija 
yra tiek rimta, jog reikia sick- 
tis kiek galima didesnio vie
ningumo.

R - ■ ...S ~~ .....................

Brazilijoje Liko Iš
vaikytas Sąjunginin

kams Palankus
Mitingas

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, birž. 16. — Saugumo orga
nai čia išvaikė demonstraciją, 
kuri siekėsi parodyti savo sim
patiją sąjungin’nkams.

Policija sako, jog demon
stracija buvusi rengiama pa
reiškimui vieningumo su Jung
tinėmis Valstijomis. Bet kada 
demonstrantai nukrypę nuo to 
tikslo, tai policija turėjusi de
monstraciją išvaikyti, kadangi 
vyriausybe yra nutarusi laiky
tis griežto neutraliteto.

f f 7
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Pažadėjo Sąjungi
ninkams Paramą

WASHINGTON, D, €., birž. 
16. — Savo pranešime Fran
ci jos premjerui Reynaud pre
zidentas Rooseveltas pareiškė, 
jog Jungtinės Valstijos^ visais 
budais rems sąjungininkus gin
klais ir amunicija, kol jie ves 

|karą su priešais.

REZIGNAVO FRANCUOS KABINETAS
Maršalas Petain sudaręs naują kabinetą. 

— Generolas Weygand eisiąs karo mi
nistro vietą.

, NEW YORK, birž. 16. — 
Nacionalė transliavimo korpo
racija per radiją pranešė, jog 
11 vai. vakaro razignavo Fran
ci jos kabinetas, kuriam vado

vavo premjeras Reynaud. Nau
ją vyriausybę sudaręs marša
las Petain, kurio kabinete ap
saugos ministro pareigas eisiąs 
generolas Weygand.

PRANCŪZAI APLEIDO MAGINOT LINIJĄ
BASEL, Šveicarija, birž. 16. 

— 500,000 franeuzų pasitrau
kė iš Maginot linijos, kurios

pastatymas atsiėjo milijonus 
dolerių. Pasitraukė lodė], kad 
tą liniją apginti nėra jokios 
galimybės.

ATEIVIAI BUS REGISTRUOJAMI
Taip pat bus nuimami pirštų antspaudai
WASHINGTON, D. C., birž. 

16. — Senatas priėmė vien'} 
griežčiausių įstatymų, kurs 
yra kreipiamas prieš ateivius. 
Tas įstatymas reikalauja, kad 
visi ateiviai nepiliečiai butų re
gistruojami ir jų pirštų ant
spaudai nuimami. Ateiviai, ku
rie ves agitaciją už šio krašto 
federalės, valstijos ir t. t. vy-

siaurybės nuvertimą, bus be jo
kių ceremonijų deportuojami.

Kadangi atstovų butas pana
šų įstatymą jau yra priėmęs, 
tai numatoma, jog ateivių re
gistracija netrukus bus pradėta 
vykinti. Registruotis turės visi 
ateiviai, kurie to nepadarys, 
buįįjskaudžiai baudžiami, net 
deportuojami.

KIEK VOKIETIJA IŠLEIDO PINIGU 
APSIGINKLAVIMUI

CLEVELAND, birž. 16. — 
Leonąrd P. A yrės, žinomas vie
tos bankininkas ir f’nansinin- 
kas, pareiškė, jog per penke
rius metus Vokietija karo rei
kalams išleidusi $19,100,000,- 
000. Tuo tarpu Anglija išleido 
$6,200,000,000, o Francija tik 
$4,900,000,000.

Konservatoriai Rei- j 
kalaus Chamberlai-

no Ir Jo Klikos 
Pašalinimo

LONDONAS/birželio 16. — 
Konservatorių partijoje prasi
dėjo judėjimas, kuris siekiasi 
Chamberlainą ir jo šalininkus 
pašalinti iš voldžios. Chamber- 
lainas yra laikomas didžiausiu 
dabartinių sąjungininkų nelai
mių kaltininku.

Airija Smarkiai 
Ginkluojasi

DUBLINAS, birž. 16. — Ap
siginklavimas eina visu smar
kumu. Anglija ne tik ginkluo
jasi, bet ir daro žygių sustip
rinti apsigynimą. Phoenix par
ke, kur yra Amerikos pasiun
tinybė, liko padarytos savotiš
kos barikados, kad negalėtų 
nusileisti priešo lėktuvai.

Amerikos Laivas Iš
plaukė Iš Airijos
GALWAY, Airija, birž. 16. 

— Amerikos laivas VVashing- 
ton išplaukė iš čia j New Yor- 
ką su 1,768 amerikiečiais. Apie 
tą išplaukimą liko pranešta ka- 
raujančioms valstybėms, kad 
butų galima išvengti incidento.

Nieko stebėtino, Francija ir 
Anglija ginklų atžvilgiu negali 
susilyginti su Vokietija.

Kitas įdomus faktas yra tas, 
jog per tuos pačius penkerius 
metus Sovietų Rusija karo rei
kalams išleido milžinišką su
mą pinigų, kuri siekia $13,500,- 
000,000.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

KAUNAS, birž. 16. — čia 
užginčijama žinia, kad prezi
dentas Smetona pabėgęs į Vo
kietiją. 

’—X-----X-----X—

KAUNAS, birž. 16. — Iš 
Maskvos atvyko V. G. Deka
nozovas, užsienio reikalų vice- 
komisaras, kuris faktiškai per
ėmė Lietuvos tvarkymą. Vadi
nasi, Lietuvoje bus sudaryta 
tokia vyriausybė, kuri vergiš
kai pildys Maskvos įsakymus.

—X---- X-----X—

STOCKHOLMAS, Švedija, 
birž. 16. — čia gautomis ži
niomis, Sovietų Rusija pasiun
tusi tokį pat ultimatumą-Latvi
jai ir Estijai, kokį priversta 
buvo išpildyti Lietuva. Tai reiš
kia, -jog Latvija ir Estija irgi 
bus raudonosios armijos oku
puota.

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

šiandien debesuotumas, pro
tarpiais lietus.

Saulė teka 5:14 v. r., leid
žiasi 8:26 v. v.



2 NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadien, birželio 17, 1940
St. Mi^čįkas-Žįemys

Linkolno Ir jo užmušėjo paslaptis
Gal ir perdaug drąsu rašyti 

apie š. Amerikos prezidentą, 
nesant š. Amerikos piliečiu ir 
gal butų puse akiplėšiškumo, 
jei apie jį rašyčiau kur nors 
kitur, bet ne J Š. Amerikos lai
kraštį, kuriam šis klausimas, 
kaip jo skąitytojąms, labai ar
timas.

Bet visgi norisį parašyti ke
lias eilutes, ypač atmenant, jog 
šiemet sukako lygiai 75 me
tai nuo jo mirties teatre.

Kodėl rašau apie jį?
Rašau grynai asmeniškais 

sumetimais. Tai dar atsiliepia 
kūdikystės laikai, nes jei ne
klystu, Abraomo Linkolno bi
ografiją perskaičiau anksčiau, 
negu keno kito žymesnio as
mens ir ji man ne tik patiko,

maną; Vėliau galvojau, jog 
permaža tegalima apie ji pasa
kyti, nes paėmus jį kaip val
stybes vyrą, jis pasižymėjo 
vien vergijos panaikinimu ir 
dėl to kilusiu karu tarp,šiau
rinių ir pietinių štatų. Bet vis
gi man asmeniškai jo asmeny
bė įdomi ir norisi .jau sena ją 
geriau suprasti.

Ilgą laiką Linkolnas buvo 
savotiška šventenybe ne tik 
amerikiečiams, bet ir visaip 
pasauliui. Niekas nedrįso apie 
jį tarti blogą žodį viešai, nors 
sieloje jį daugelis keikė, o
ypač tie, kurią dėką ne|eko pi
giųjų vergų. Amerikos laikro
dininkai dargi savo iškabose 
piešdami laikrodį, nustato žy- 
miamą valandą, kaip karts tą, 
kuri surišta su Linkolno tra-

NAUJIENŲ- ACME fplęphotp

PARYŽIUS. — Jaunas Prancūzas, sužeistas miesto 
bombardavime, yra vedaipąs į pirmos pagelbos stotį. 
Šis cenzūruotas paveikslas atgabentas Amerikai “Clip
per” lėktuvu. i >

dviem konstitucijomis,' kurios 
viena kitai priešingos: rekėjo 
arba vergiją visur įvest* arba 
visur ją panaikinti.

Nei vienas moderniškas tų 
laikų žmogus negalėjo stovėti 
už vergiją, kuri kenkė progre
sui, kuri nedavė tai, ko reika
lavo valstybės ekonominis gy
venimas.

Butų neteisinga tvirtinti, jog 
Linkolnas panaikino vergiją 
Amerikoje grynai dėl senti
mentalių sumetimų kitais žo
džiais sakant iš gailesčio prie 
juodųjų brolių. Gal ir veikė šis 
sentimentas, bet ne jis buvo

meniškais, bet valstybiniais 
sumetimais. Tai savotiškas 
žingsnis prieš imperializhią, 
nors tais laikais tas žodis ne
buvo žinomas tokioje prasmė
je, kurioje mes šiandien jį 
vartojame.

Linkolnas sako vergijos ša
lininkams:

(Bus daugiau)

YARDS 3144
ANDOS: Nuo 11 dd 12, 2 Iki

Pirmadieniais: 2 iki i ir 7 iki 8 
Šventadieniais: Ii iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTFD ST

(tuomet turėjau ne daugiau de
šimties metų) sekti jo pavyzdį. 
Ir nuo to laiko Linkolnas kaž
kaip man amžinai pasiliko ar
timas ir kartu paslaptingas.

Artimas tuo, jog jis man la
bai įstrigo ir paslaptingas, nes 
kiek teko apie jį skaityti, vi
suomet daug naujo, nežinomo 
sužinodavau iki pagaliau pra
dėjau painiotis ir man jo as-'žmones, tai ... klausykite kas 
menybė, taip aiški kūdikystės Į ausis turi, dėka savo mokėji- 
dienose, prisidengė

Bet šiais cinizmo laikais, 
kuomęt niekas jau nėra šven
ta, viskas minama į purvus, 
neišsigelbėjo to likimo ir pro-? 
zidentas Linkolnas. Kalbu apie 
Edgar Lee Mastres knygą, 
“Linkolnas”, kurioje autorius 
stengiasi įrodyti jog Linkolnaą 
nieku nepasižymėjo, buvo men
ka žmogystė ir jei prasimušė į

kažkokia lino pasakoti anegdotus, juokin
ti žmones.

g aš bent Ši ypatybė Linkolno budo 
pusę literatūros išleistos apie buvo man žinoma, bet, kad jos 
jį perskaičiau, nes tam labai dėka galima pasiekti dargi pre- 
kenkia menkas i o _ 
žinojimas, bet kiek yra išleis-* slaptis. Ištiesų 
ta vokiečių, rusų, rašyta ispa-jvisi keliai į Rymą veda, arbą 
nų ar lietuvių kalba—stengiau- šiame atvejuje į valdžią, 
si perskaityti.

Ir štai kas man puolė į akis'dargi stengiasi įrodyti, 
visai nesenai: po Didžiojo karo girdi, Linkolnas buvo nemen- 
pasaulinėje literatūroje labai kas materialistas, nes vedė sa- 
paplito nauja, gal ir 
atmenant Phitarcho parašytas žmonelę—Mary, dėl jos pini- 
palyginamas biografijas, nauja gų'...
romarto forma, Ištiri -stengiasi: Neturėdamas geresnij argii- 
atvaizduoti senovės ar dabaf- mentų, stengiasi Linkolno. an
ties žymius žmones beletristi-toritetą dar numušti pažymė- 
kos formoje prisilaikąnt kiek dajnas, jog jis niekad nešukuo- 
galint istorinės tiesos ir visgi davo galvos ir .kas svarbiau- 
nei vienas iš žymesniųjų šio šia — nesimaudydavo, dargi, 
romano autorių nepasirinko girdi, klausimas ar prausdavo- 
Linkolną, nors tiek istorinių, si...
tiek psicbologiniiralžvilgiu tei-. Panašių dalykų galima pa- 
kia labai daug medžiagos ir pasakoti ne tik apie Linkolną, 
progos. Spėjau, jog gal to ne- bet apie daugelį istoriniu vyrų: 
si imama, nes per daug plačiai istorijoje nemenkesne baime 
tektų rašyti, reiktų išplėsti ro- prieš vandenį žinomas ir Liud-

anglų kalbos zidento kėdės—man buvo pa- 
pasirodo, jog

Maža to, minėtas autorius 
kad,

vikąs XIV, vadinamas Prancū
zijos saule ir puikiai žinome, 
jog iki devyniolikto amžiąųą 
pradžios, veik visame pasauly
je buvo įprotys nesimaudyti 
juroje, kaip šiandien, bet tik 
namie: tam tikrose voniose, 
kurios panešėjo į batą arba 
tiesiog savotiškoje bačkoje, ku
rioje žiemai raugdavo kopus
ius ir kur maudydavosi nekei
sdami vandens visi, pradedant 
šeimos galva; vėliau motina ir 
pagaliau išeilės visi vaikai su
lig amžiaus . ..

Panašus papročiai žiemą dar 
ir šiandien užsiliko kur nėra 
šiltų vonių ir pigių pirčių.

Taigi, tokiais argumentais

eijos, po viso Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos pasiliuosa- 
vimo iš svetimos vergijos ir 
dargi vergijos panaikinimo Ar- 
gentinojė, tai buvo anachro
nizmas, kuris kenkė vidaus gy
venimui, kuris nesutiko su to 
laiko dvasia, ypač, kuomet A-

Valstybės ekonominis pro
gresas reikalavo naujų darbo 
santykių, sąlygų, našesnių, ne
gu vergo darbas.

Valstybės vieningumas rei
kalavo įstatymų vienodumo ir 
produkcijos kainų lygsvaros.

Juk jei Linkolnas panaikino 
vergiją 1863 m., lai už metų 
panašiai pasielgė ir Rusijos ca
ras su savo valstybės vergais- 
baudžiaųninkais.

Ar caras tai darė taip pat 
iš gailesčio? Aišku, jog ne, jis 
buvo, kaip lygiai Linkolnas 
tik viešpataujančios klasės va
lios vykintojas ir žmogus, ku
ris geriau numatė ateitį, negu 
neapsišvietę toliau 
zendų neišeiną 
Pietų štatuose.

i
Vien lik tenka 

ką Linkolnas per 
vartoja gindamas
apie būtinumą vergijos panai
kinimo, kad suprastume, jog

Dr. V. E. SIEDL1NSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS O9»4
Antrad.. Ketvirtąd. Penktadieni
4143 So. Archer Avė,

Tel. LAFAYETTE 3656

sena, |vo garsiąją pavyduliavimais

ga, nes į kiekvieną istorinį as
menį reikia žiūrėti to laiko, t) 
ne šių laikų akimis, kad galė
tume juos teisti.

Garsinkitčs “N-nose”

Mis. A. K. JaRUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and M1DVVIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0( 
v. r. iki 5 v. popie 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. Šeštad. ir 
Sek m. pagal sutart

savo fa- 
dvarininkai

pasiskaityti 
argumentus 
savo mintįvisam pasauliui laisvių atžvil

giu.
Maža to, negali būti valstybės

vieningumo, voikihnt joje šis jo žingsnis žengtas ne as-

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj oagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEI/IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 ,
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZIJBRTCKA8 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais pagąl susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Šalęs Tk. v Astra

ČkA.y e CUAL COMPANY 
So, Long Avenue 

Telelonas, PORTŠMOUTH 9022
POCAMUNTAb Mine Kun iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $735
5 tonus ar daugiau ............................■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $"7«OO 
:ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $Q.OO 

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas O

klausimai man mažiausia ru- 
T ■ » • • f f ,

pi ir šiandien esu įsitikinęs, 
kad garsus romanų rašytojai 
nerašo nieko apie Linkolną, 
nes kas jo asmeny j butų svar
bu ir sudarytų romano griau- 
či us—p r id e n g t a p a si ap t i m i.

O paslapčių jo gyvenime ne
maža ir jų išaiškinti veik ne
gulima. bent nėra tvirtos me
džiagos, kuria remdamasis ga
lėtum tvirtinti vienaip ar ki
taip-

Paimkime lik du nepapras-

PROCHETED SQUARES PATTERN 2485
No. 2485—Mėgsta staltiesė

MM

lą, veido išraišką ir jo budo 
ypatybe—pasakoti anegdotus, 
arba paskutinį sulyginkime su 
jo asmenišką šeimos tragedi
ja? Ženkime žingsnį toliau: jo 
mirtis. Jis ją nujautė, ji jam 
nebuvo paslaptimi, dargi iš da
lies jos geidė, bet visgi retaį 
tesisaugojo.

Bet bene didžiausia paslap
tis—jų žudytojas. Nekalbu a- 
pie tai,' kad buk žuvo vėliatj 
nuo valdžios kulipkų/iietikrasis 
žudytojas, bet kažkas kitas, bet 
turiu galvoj pačius žudymo 
motyvus: kodėl minėtas artis
tas žudė?

Ir panašių klausimų nemaža.
Neturiu kiek nors naujesnės, 

medžiagos apje visas šias pa
slaptis, bet kadangi tai paslap
tis, paslaptis, kurį nejšąiškin- 
tina jokiais dokumentais, bet 
tik spėliojimais, sugretinimais, 
norisi pamėginti šiek tiek tos

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. pąlated St, CMęap, W.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė..... ................................     ...............

No. 2485

Adresas

V f f

II
Linkolnas, vergijos panaikin- 

tojas, bųv.o anūkas vergų pirk
lio iš motinus pusės. Jo tėvu
kas, motinos tėvas, kilme iš 
Pietų, buvo pe tik vergų pirk
lys,, bet ir susikrovė šiokį to
kį turtą iš šio biauraus amato.

Ir Linkolųas šią savo šeimos 
paslaptį žinojo, nes vienam sa
vo draugui apie tai pasakė.

Ęet jei jo tėvuko laikais ver
gija buvo labai natūralūs ir 
dargi iš dalies valdiškas ama
tas, tai, Linkolno laikais, po 
Didžiosios Prancūzijos teveliu-

■

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

SU POVILU ŠALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

^AMBULANCE, > ■
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
j!447 South Fairfield Avenue

Telefonas lafayette 0727

koplyčios visose

DR. vAiTUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrjcally 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
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas Sppcialė atyda atkreipiama 
į- mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS, nuo 10 

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsilikimų 
l.. J. . , 

pirmai
1712 South Ashland A v

Phone YAĘDS 1373.

DR. A. TENKINS 
(LįetuvifH 

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

vai vakaro ir pagal sutartį
Tel PROSPECT $731

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofl.o 
Namų Tel

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

\ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Uftbas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 {
* h Rez, (lydė Fark 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

Laidętųvių Direktoriai

YARDS 1419

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYJE

P. j. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

J, liulevicius
4348 S, Cąiifornią Avenue Phone Lafayette 3572

, • » 
.      > ' -■ M ■. ■ . . 1 ■  ..................................................... ......... ..................................—

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. VVėstern Ąye. Phone Grovehill 0142
1410 South įoth Coąrt, Cicero Phone Cicero 2109

laiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiuiiHąiiiiiini

NARIAI 
Chicagos 
Cicero
Lietuvių ; 
Direktorių 
Asociacijos
piiinnnititinniiiininyjiiiiiiH

IIHIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną, 

ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

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 VV. 18th St, netoli Morgan St 

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

Tek CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

■A

Yards 1139
Yards 1188

Į, J. ZOLP Phone Yards 0781
1640 West 46th Street

Antanas m. prilups 
3307 JJtuanica Avenue Phone Yards 4908

8, P, MAŽEIKA
3319 bituanica Avenue

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Ąvėiiue - Phone Lafayette 8024

LAOHAWICZ IR SŪNUS
3314 West 33r4 Placę Phone Canąl 2515
SKYRIUS: 42-44 Best 108th Street Tel. Pullman 127»

• 1

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2201 West 22nd Street
Valančios: nuo 1—3 ir 7-*-8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
jResidencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso \alandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėtoj oagai sutartį.

Dr. F. Ptllsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield BJvd.
Cor. Damen. , Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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 MIDWA¥ 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 8o. Dearborn St.
Rpom 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų TeL—Hyde Bark 3395Miestas ir vajątija t

j
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SKANDALAS DĖL KOMUNISTU PARTIJOS 
KANDIDATĘ PETICIJŲ PARAŠU
The Pittsburgh Press Skelbia Peticijas 

Pasirašiusiu Vardus.
“The Pittsburgh Press” su 

praeitu sekmadieniu — birželio 
9 d., pradėjo skelbti laikraštyje 
pavardes pasirašiusių po komu
nistų kandidatų peticija. Tas, 
žinoma, sukėlė daug publikoje 
sensacijų ir pačių komunistų 
tarpe didelį sumišimą, o padė
jusių savo parašus po komunis
tų partijos kandidatų petici
joms didelį susirūpinimą. Ir 
kurgi nebus susirūpinimo, ypač 
dabartiniu laiku, kada viešai 
per laikraščius ir per radio vi
sur yra skelbiamai kad komu
nistų partija yra dalis tos gar
siosios “penktosios kolonos”, 
kuriai yra skelbiamas “kryžiaus 
karas”.

Dar Pittsburgho publika nėra 
pamiršus Dies Komiteto agentų 
suruoštos Pittsburghe komunis
tų “medžioklės” ir ieškojimo 
komunistų partijos narių rekor-

kad lietuviai komunistai, bijo 
darni kad jų rekordai nepatek
tų į valdžios rankas, degino sa
vo knygas.

Po Stalino “broliško” pasibu
čiavimo su Hitleriu, komunistų 
propaganda ir agitacija pilniau
siai atitiko nacių propagandai, 
ir nacių propaganda komunis
tų propagandai, bet vietos ko
munistų partija turėjo pakali-

S. & M. AUTO SALES
7333 So. Halsted St

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bei 
kokj varfdtą ' kdrą.1 Visi > karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkimus. 
Nereikia jmokėjimo, jei turi nuo- 
la inį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių iSsimokėjimui. Turime štai 
kokiu pirkinių:
1937 Tellaplane 4 durų $OQC 
Sedan, elektr. šildyt........
1936 Packard 4 durų
Sedan .... ...........................
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, šildytuvas $O7C 
defrosteris, tik ............... vi U
1937 Terraplane 4 durų $OQE 
Sedan, trunkas ................ CvU

IR DAUG KITOKIŲ.
Atdara Vakarais iki 10 v. 

ir sekmadienj.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

karnai drąsos statyti savo 
didatus į valdiškas vietas ir ieš
koti parašų po savo peticijoms 
kad jų kandidatai butų padėti 
ant balioto. Komunistai surinko 
reikalingą skaičių parašų, nors 
tur būt visai nesitikėjo laimėti 
rinkimus ar surinkti tiek balsų 
rinkimų dienoje, kiek kad su
rinko parašų po peticijoms.

Vienintelis rezultatas tas, kad 
komunistai įvėlė daug nekaltų 
žmonių į bėda. Komunistai tur
būt žino gerai, kad jų visas vei
kimas valdžios agentų yra se
kamas ir kad pasirašę po pe
ticijomis bus ikaitomi komu
nistais ar pritaiėjais. Dauguma 
pasirašiusių vis ii nieko bendro 
neturi nei su |<omunistais nei 
su komunizmu. Ot, atėjo pas 
juos į namus ir prašė jų para
šo, o žmonės, nieko blogo ne
manydami, pasirašė, nors patys 
visai nemanė už komunistus 
balsuoti.

Lietuvių Mažai.
Iš žymesnių lietuviškų komu

nistų mažai kas yra pasirašę po 
tomis peticijomis.

Apskritai, lietuvių labai ma
žas nuošimtis tėra padėję savo 
parašus. Iš paskelbtų iki šiai 
dienai apie 1,700 vardų, lietu
viškų pavardžių vargiai galimą 
butų surasti apie porą tuzinų. 
Iš to mažo skaitliaus tai žino
mų komunistų bus tik kokie 
4—5, o kiti tai keletas parapi
jom) ir “velfėrininkų”, kurie 
greičiausiai ir patys nežinojo 
ant ko rašėsi, arba dėl to rašė
si, kad jų prašė pasirašyti. Žy
mesnieji lietuviai — komunis
tai, nors jie ir daug kalba apie

balsuoja demokratiškai ar re- 
publikoniškai.

“The Pittsburgho Press” pra
dėjus skelbti vardus ir pavar
des pasirašiusių po komunistų 
peticijomis, komunistai pradė
jo protestuoti prieš laikrašti, 
bet “Press” rėmėsi tuomi, kad 
jie turi žinių, jog po peticijo-

r. neteisėtai ir be jų žinios, o ma
tydami savo vardus laikraštyj,

.,1 - .. II | , I !l — — 1

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y.

neteisėtų vardų naudojimą. Tie, 
katrie patys rašėsi ir než'nojo 
ant ko rašėsi, galės klaidą ati-

Nusiskundimų tai gana, viso
kių. Vieni sakosi, kad jie neži
nojo ant ko rašėsi, kiti sako, 
kad parašų rinkėjai jiems sakė, 
kad jie rašosi už Prezidento 
Roosevelto trečią terminą. Kiti 
manė, kad tai buvusios demo- 
kratų peticijos. Yra ir tokių, 
kurie užsigina, kad jie rašėsi.

Komunistai Protestuoja.

, Iš antros ' pusės, komunistų

NAUJIEN©S
NAUJIENOS

NAUJIENOSIM

vadai tvirtina, kad vardų skel
bimas yra netiesotas ir neleisti
nas, kad tai yra gąsdinimas bal
suotojų, kad jie ištrauktų savo 
parašus iš pcJcijų.-Komuni ,L2 
kandidatai reikalauja Teisino 
drausmės prieš,skelbimą vardų 
bet kol kas teismas ne iskuhi 
na, o laikraštyje kasdieną skel
biama daugiau ir daug au var
dų. Taip pat tasai laikraštis ra
šo, kad kaip tik susidarys pa
kankamai į.odymų, kad sukty 
.lės ir apgavystės buvo vartoja 
na renkant parašus, tai kom i- 
listų kandidatai ne tik praras 
.eisę būti aut baloto, bet pa-

iakomybėn. '
Patarimas Lietuviams.

Tie lietuviai, kurie jaučia kad 
Jų vardai yra netiesėtai padėti 
po komunistų peticijomis, tū
rėtų atsišaukti į “The Pitts
burgh Press” ir išpildyti tam 
(ikras blankas, kad apsisaugo
jus galimų nesmagumų.. Dabar 
ištikrųjų yra skelbiamas “ka
ras” ne tik naciams, bet ir ko
munistams. Plieno darbininkų 
unija Pittsburghe jau skelbia, 
kad ji mes visus komunistus iš 
unijos. Kitose unijose irgi va
roma agitacija prieš komunis
tus. Dirbtuvių bosai neglosto 
komunistų, o tie žmonės, ku
rie gyvena iš “reliefo” — pa
šalpos arba W.P.A. darbų, ga
li prarasti pašalpą ir darbus.

kovoti už komunistų idėjas, tai 
žinoma yra jų pač’ų dalykas. 
Lai kovoja ir jiems niekas (o 
nepavydi. Dabartiniu laiku ko
munistų idėjos tai garbinimas 
Stalino ir gelbėjimas. Hitleriui. 
Bet butų labai negerai, jei dėl 
tų komunistinių idėjų papu’tų į 
bėdą tie žmonės, kurie toms 
idėjoms nepritarė. ,

Kitame Pittsburgho Naujie
nų numery mes paskelbsime tų 
lietuvių vardus ir pavardes, ku
rie yra pasirašę komunistų pe
ticijas ir kurių vardai jau buvo 
skelbti “The Pittsburgh Press”.

x —S. Bakanas

K DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

SLA 3-čio Apskričio Pikni
kas Gerai Pavyko.

Birželio 9 d., Lietuvių Ūkyje 
SLA 3-čias apskritis buvo su1 
rengęs metinį savo išvažiavimą. 
Išvažiavimas pavyko visais at
žvilgiais, nepaisant nepalan
kaus oro. Buvo privažiavę iš 
Pittsburgho ir apylinkės gana 
daug gražios ir rinktinės- publi
kos. Visi gražiai linksminosi. O 
kaip teko patirti, tai ir gražaus

Lietuvių Vaizbos Butas Mi
nės 10 Metų Sukaktuves
Šiais metais Pittsburgho Lie

tuvių Vaizbos Butui sukanka 
10 metų nuo jo susiorganizavi- 
mo. Kad tinkamai pažymėjus 
tas sukaktuves, tai vaizbiečiai 
rengia bankietą Lietuvių Ūkyje 
po atviru dangumi, tarpe žalių 
medžių, birželio 19 dieną.

» MA (OTENU-ACME Teleuhntc
Jack Dempsey, kairėje, padeda kitam boksininkui, 

Artūro Godoy, treneruotis. Godoy neužilgo vėl mėgins 
atimti čampiono titulą nuo Joe Louis.

Įvairios žinios iš Lietuvos
AMATAI - AMATI
NINKAI LIETUVOJ

KAUNAS. — Lietuvoj buvo 
1939 metais 13,611 amatų įmo
nių. Siuvėjų įmonės sudaro 
19.3 %, batsiuvių ir mėsininkų

vių 4% visų amatų įmonių. At
gavę Vilnių ir jo sritį radome 
4,177 amatų įmones pačiamfe 
Vilniuje ir daugiau ka’p 500 
įmonių Vilniaus srityje, šių 
metų pradžioje visoje Lietuvo
je buvo arti 15,000 amatų įmo
nių': Į šį skaičių neįeina kaimo 
amatininkai, kurie, dirbdami be 
samdinių, neprivalo išpirkti 
verslo liudijimų? Prekybos, 
Pramonės ir Amatų Rūmų su
rinktomis iš 242 valsčių žinio
mis, tokių amatininkų buvo 
per 32,600. Iš jų apie 14,000

kepėjai, kirpėjai, staliai, kal
viai, šaltkalviai, mūrininkai, 
mezgėjos, audėjos ir t. t. Vil
niuje pereitų metų pabaigoje 
buvo 4,177 amatų įmonės, ku
rios taip skirstėsi: drabužių 
siuvimo 866, batsiuvių 466, mė
sininkų 369, kirpėjų 206, stalių 
206, šaltkalvių 187, kirpėjų 175, 
aulų garniu. 137, dažymo skar
dininkų 94, kailių siuvimo £5, 
pirštinių garniu. 91, laikrodžių 
taisymo 75, fotografų 73, skry
bėlių gamintojų 64, krosninin- 
kų 66, kalvių 59, kepurių ga
mintojų 59. Pirštinių gamini
mų įmonių metinė produkcija 
anksčiau siekdavo iki 600,090 
porų pirštinių per metus. Rei
kalui esant, jų gamybą bu’.ų 
galima dar 50% padidinti. Be
to, Vilniuje buvo išplėsta dar šymas.

pintų baldų gamyba, tik dabar' 
tokių baldų gamybai jaučiamas 
žaliavos trukumas. Viinaus 
krašte kultivuoti karklai pin
tiems baldams gaminti nebuvo 
auginami. Tų karklų auginimą 
reikėtų padidinti. Apytikriais 
skaičiavimais, visos Lietuvon 
amatininkų įmones ir kaimo 
amatininkai pagamina kasmet 
vertybių už 150 milijonų litų.

LIETUVA DABAR 
59,731 KV. KILO

METRŲ
KAUNĄS.—Statistiniais duo

menimis, pereitų metų pradžio
je Lietuvos valstybės bendras 
plotas siekė 55,670 kv. km., ta
me skaičiuje 2,848 kv. km. Klai
pėdos krašto, kuris 1939 metų 
kovo mėn. atiteko Vokietijai. 
Pereitų metų spalių mėn. su
tartimi su Sovietų Sąjunga at- 
gavus Vilnių ir jo sritį Lietu
vos teritorija vėl padidėjo. Pro
vizoriniais skaičiavimais, Vil
niaus srityje Lietuvai atiteko 
6,655 kv. km. ir tuo bildu ben
drą Lietuvos plotą sudarė 59,- 
477 kv. km. Šie duomenys buvo 
paskelbti pereitų metų pabai
goje “Statistikos Biuletenio” 10 
nr. šiais metais galutinai nu
stačiau sieną su Sovietų Sąjun
ga ir atlikus galutinius apskai
čiavimus, paaiškėjo, kad Lietu
vai atitekusios Vilniaus srities 
plotas yra 254 k v. km. didesnis, 
negu buvo provizoriniai apskai
čiuota. Tuo budu Lietuvai ati
teko ne 6,655, bet 6,909 kv. km. 
Taigi dabartinėse savo ribose 
Lietuva užima 59,731 km. plo
tą. Kiek, atgavus Vilnių ir jo 
sritį, yra padidėjęs Lietuvos gy
ventojų skaičius, ir kiek iš vi
so Lietuvoje yra gyventojų, pa
aiškės rudenį, kai bus įvykdy
tas visuotinis gyventojų sura-

kitų darbų laiku, o apie 19,000 
pastoviai verčiasi;amatais. Vi
soje Lietuvoje (su Vilniaus sri
timi) amatų įmonėse dirba, 
įskaitant meistrus, darbhrnkus 
ir mokinius apie 40,000 asme
nų. Prie šio skaičiaus pridėjus 
kaimo amatininkus, apytikriai 
galima skaityti, kad amatuose 
Lietuvoje dirba daugiau kaip( 
70,000 žmonių. Didžiausią jų 
dalį sudaro siuvėjai, batsiuviai,

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

AKINIAI VISOKIOS MADOS
už $2.45

pritaikyti akims su pilna garantija. Ekza- 
minavimas akių veltui. Sulaužytą lensą pa
darome už $1.00. Nauji tempeliai 60c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis randasi di
džiulėje Joseph F. Budriko krautuvėje kož- 
ną dieną ir nedėlioję iki 4 vai. popiet.

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151

11M N \l M |i RAMYBĘ TURĖSI

r------------------- -
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bei ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

......... - ■■■■■ ............. ■ ■■ ■ /
— , ■■■................................... . i ................ fe'

Česnakai Padeda Žarnų 
■ Nuodus Pašalinti

Apsvaigę,’ Dažnai galva nkauda? Priežasti
mi gali būti Žarnų apsinodininian nuo kenka* 
mingų bakterijų storojoj Žarnoj. Ateikite 
Mandlcn ir gaukite duotmią bandomąja pa
keli bekvapių DEARDORN Cennekų tablečių 
TAV7"ĮZ’ Ą T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 
ly 1 IVrll M j aual te j poras dienų i 
(Jaukite DYKAI sampelį iA tvalgretu Vais
tinių. Parsii/uoda visu se didžiuosuoae vais
tinėse.

Skubus patamavrfnas
Patenkinimas užtikrintas 

Stanley Mitchell f o. 
Expertai Beer Co'l Valytojai.
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlotk 7407 
CHICAGO.

Plumbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

No. 4384—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Kaip tik uzsi- 
I \ . dirbsiu, pradėsiu 
‘ taupyti 

NAUJIENŲ 
SPULKOJ

I.,

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 
$o. Halsted St., Chicago, III.

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

STOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJI
NAUJI
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00. ’

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”

IMMOS

M
CHICAGO, ILLINOIS

L.D.S. 8 Apskritis Rengia 
Prakalbas, 

t ,.

Teko pastebėti garsinimai 
SLA 3-šio apskričio išvažiavi
me, kad LDS 8 apskritys ren
gia SLA Jaunuolių Komisijos 
nariui Keistučiui Nichelsonui 
prakalbas Pittsburghe. Bet tas 
jaunuolis važiuodamas į S^A 
Seimą vežasi ir “Chaperone*\ 
Rojų Mizarą, LDS Centro pre
zidentą. Mat bijoma, kad kas 
tą jaunuolį nesuklaidintų.

Mizara ir jaunuolis Michelso- 
nas kalbės Pittsburghe birželio 
20 d., LMD svetainėje.

. —Reporterių

‘huu..

Naujienų Spulkoje Moka 31/2%
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

Publishęd Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

To smurto tikslas
1' Pašnekesys apie SSSR LIETUVIAI SUVAL-

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, IU. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kaina:
Chicago j ę—paštu

Metams_______________
Pusei metų------------------
Trims mėnesiams 

, Dviem mėnesiams __ ____
Vienam mėnesiui ___

Chicagdj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija__________
Savaitei --------------------- _
Mėnesiui --------- -----------

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

Metams -------------------------$5.00
t Pusei metų ____________ . 2.75

Trims mėnesiams ---- ,----- 1.50
Dviem mėnesiams_______1.00
Vienam mėnesiui_______.76
Lietuvėje ir kitur užsieniuose:
Metams ______
Pusei metų ...__
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50

Lietuva okupuota

Kodėl Rusijos bolševikai ūžšimahė nepriklausomy
bę sunaikinti? | z ’

Kai kurie žmoųės spėlioja, kad Stalino tikslas esąs 
įsitvirtinti prie Nemuno prieš Vokietiją. Bet rusai tūri 
bendrą sieną su Vokietija per visą buvusios Lenkijos 
teritoriją. Ką gąli padėti Stalinui įsitvirtinimai Lietu
vos teritorijoje, jeigu ta siena su Vokietija bus atdara?

Greičiausia Stalinui rupi prisiplėšti kaip galint dau
giai! svetimų žemių, kol vakaruose dar tebeina karas.

Per 20 metų sovietų valdžia veidmainingai kalbėjo 
apie savo “draugingumą” Lietuvai. Bet visą laiką ji ty
kojo progos Lietūvą praryti. Juk kaili, jei nė šitam tiks
lui, Maskva po pereitojo pasaūlio karo buvo pasiuntusi 
Angarietį ir Kapsuką su Raudonąja . armija Lietuvą 
okupuoti ? kam ji laikė Mihske ir Maskvoje “Lietuvos 
komunistų partijos” komitetą, kuris visą laiką darė są
mokslus prieš Lietuvos nepriklausomybę?

Stalinas neva grąžiii’o Lietuvai. Vilnių, bet dabar 
pagrobė visą Lietuvą.

Pasikalbėjimas sii kažkuo ir kažkur. — Darbininkų al- 
gfdS SSSR. ~ Kiek kas kaštuoja SSSR ir Lietuvoje. 
-— Sovietų jaunimas ttori gražiai rėdytis ir linksmai 
gyventi. — : 
mojimais. — PYOpAganda. — Skaito tarp eilučių.

(Musų Specialaus korespondento Lietuvoje)

Rusų imperializmas. — Giriasi savo lai-

I

>

KU KRAŠTE

J. V. KARO DEPAR
TAMENTAS TRUKDĖ 
PAGALBOS DAVIMĄ 
SĄJUNGININKAMS

ITALAI tremtiniai
PROTESTUOJA

Maskvos priekabė

Stalino armijos okupavo Lietuvą.
Pereitą šeštadienį Lietuvos vyriausybė buvo pri

versta priimti sovietų ultimatumą, ir Raudonosios ar
mijos pulkai tuojaus įmaršavo į Kauną, Vilnių, Panevė
žį ir Raseinius. v

Savo ultimatume sovietų valdžia reikalavo, kad jos 
kariuomenei butų suteiktas “laisvas įėjimas” i Lietuvos 
teritoriją. Be to, ji reikalavo, kad pasitrauktų ministė- 
rių kabinetas, kurio priešakyje stovėjo Antanas Mer
kys, ir kad būtų “nubausti” Vidaus reikalų ministėris 
gen. Kazys Skučas, ir policijos viršininkas Augustinas 
Povilaitis.

Visus bolševikų reikalavimus Lietuvos valdžia išpil- .. ... r ,žinomieji Washingtono fel- 
ue* jetonistai, Drew Pearson ir

Naują ministerių kabinetą buvo pavesta sudaryti1 RObert Allen, rašo, kad J. V. 
gen. Raštikiui. Bėt Maskva atsisakė jį “pripažinti”. Ji karo departamento viršininkai 
reikalauja, kad Stalino įgaliotas komisaras nurodytų nuo perėitd kovo mėnesio be- 
Lietuvai, iš kokių žmonių turi susidėti Lietuvos vyriau- Veik iki paskutinių dienų trukr- 
aVux ' - • s ■ Amerikos ginklų pardavimą

L . . ... , . ... . . . i .v j Anglijai, nors Amerikos arse-Lietuva tokiu budu galutinai pateko po bolsevikis- nailMse gul£jo daugyb5 šautu. 
ko lokio letena. Kaipo nepriklausoma valstybė, jr išny- mašininių kanuolių ir Įti
ko. tokių karo pabūklų, kurių niė-

Tai tokį “draugingumą” Lietuvai parodė raudonie- kas nevartojo ir neketino var- 
ji Maskvos banditai! |totk

Tuodu laikraštininkai sako, 
kad apie karo departamento 
pasipriešinimą patyrė preziden-

To, kas atsitiko su Lietuva, buvo galima tikėtis. |tas P°°scvcltas- luomet jisai 
Kuomet Maskva pereitą spalių menesj sugrąžino genthau imtis atitinkamil žif)g. 

Lietuvai Vilnių, pasilikdama sau keturis < penktadaliusL^ų • jr 1 sugalvojo
Vilniaus krašto, ir privertė Lietuvą įsteigti savo terito- teisėtą būdą tą padėtį pakeisti, 
rijoje “bazes” Raudonajai armijai, buvo aišku, kad tai «Jisai įsišaukė generolą 
yra pirmas žingsnis į Lietuvos okupaciją. . Marshallą (generalinio štabo

“Naujienos” tą sutartį taip įvertino pačioje pra- viršininką), ir už keleto diė-
džioje, ir po to jos ne kartą nurodė, kad tos sovietų ka- hų sąjungini Akai galėjo hu-
riuomenės įgulos Lietuvoje negali turėti jokios strategi
nės vertės nei Lietuvos apgynimui nuo busimų priešų, 
nei Sovietų Sąjungos .saugumui. Jų vienintelė prasmė 
galėjo būti tiktai ta, kad Stalinas norėjo “įkelti koją” į 
Lietuvą su tikslu vėliau ją visai pasiglemžti. ’ . ...,

Kuomet neseniai sovietų valdžia iškėlė absurdišką . . !!6s. £ us <a uv.°
kaltmimą Lietuvai, kad jos teritorijoje esą vagiami” tame pasauii(> kare. Taigi są- 
soviėtų bazių kareiviai, ir pašaukė ministerį pirminin- .jungininkai juos dabar vėl al
ką Merkį Maskvon “pasiaiškinti”,, tai buvo galima su- pirko. Bėt, deja, per vėlai. Jei- 
prasti, jogėi bolševikai ieško priekabės “įkelti antrą kO- gu anglai ir franeuzai butų ga
ją” Lietuvon. Taip tuos Maskvos kaltinimus suprato vi- vę tuos Sink}Us dviem-trim me
si musų laikraščiai, išimant komunistiškus, kurie aklai ncslais anks^lau» tai ir j 

_ T. . • . .v. je jie, gal būt, butų stengę
teisiho Maskvą ir smerke Lietuvos valdžią. priėš vokiečius atsilaikyti.

Taip ir buvo. Po tuo pretekstu, kad Lietuvoje esą 
“vagiami” raudonarmiečiai, Stalinas pavogė Lietuvos 
nepriklausomybę! >

pirkti 500,000 Ehfield šautu
vų, 450 anglų 75 milimetrų 
kanuolių, 25,000 Browningo 
kulkosvaidžių, 5,000 Stokes

Kiti sovietų kaltinimai
MolotOvas apkaltino Lietuvą ne tiktai tuo, kad so

vietų karėiviai Lietuvoje esą pavagiami ir kahkinami. 
Jisai apkaltino ją taip pat, kad ji padariusi “slaptą su
tartį su Latvija ir Estija ir kad Lietuvos karo minis
terija leidusi anglų,. f rancūzų ir vokiečių kalbomis žur
nalą (“Žinyną” t), nepalankų Rusijai.

Mes ūėturėjomė progos šitų kaltinimų patikrinti. 
Bet jie rodo, kad Maskva nepripažįsta teises Lietuvai 
nei savarankiškai vesti savo užsienių politiką, nei lais
vai leisti laikraščius. Stalinas, reiškia, jau prieš Lietuvą 
okupuojant žiurėjo į'jaį kaip į sovietų koloniją. ,

Butų nesąmonė nrnnyti, kad sovietų Rusijai galėjo 
būti koks nors pavojus iš trijų mažiukių Pabaltijo val
stybėlių, jeigū jos ir iš tiesų butų padariusios kokią 
nors slaptą sutartį. 1 ’

Šitie kaltinimai irgi yra niekas kita, kaip priekabė.
Stalinas ryžosi okupuoti Lietuvą militariškai ir 

Jcartu padiktuoti jai, kokia turi būti josids valdžia. Ji
sai pavedė savo komisarui spręsti, iš kokių žmonių turi 
susidėti Lietuvos rtiinisterių kabinėtas. ;

Šitoks begėdiškas bolševikų kišimąsi } Lietuvos vi
daus politiką rodo, kad jie nebelaiko - Lietuvos nepri
klausoma valstybe. Ir kadangi Lietuva neturėjo, galios 
tokiam sovietų kišimuisi pasipriešinti, tai ji atsidūrė so
vietų “protektorato” padėtyje. « * 7

Visa eilė italų veikėjų, kurie 
buvo priversti pabėgti iš savo 
tėvynes nuo fašistų persekioji
mų, pakėlė protesto balsą prieš 
Musšolinio įstojimą į karą na
cių pusėje. Jungtinėse Valstijo
se yra susidaręs įtalų respubli
kos rėmėjų komitetas, į kurį 
įeina Dr. Andrew R. Igrao, 
Mrs. Alexaiidra Caroti, Oswald 
Forlani, prof. Ugo Mameli, Ma
rio Carrara, Carlo Fragiacomo.

Komitetas paskelbė spaudoje 
pareiškimą, kuriame tarp kitko 
sakoma:

“Italijos respublikiniai 
tremtiniai Jungtinėse Vals
tijose pareiškia savo protes
tą prieš šjtą naują nedorybę, 
kurią tyrpniškoji Italijos val
džia atlieka prieš Italiją ir 
geriausi.uą jos interesus. Ita
lijos interesuose yra, kad 
Eurdpa nusikratytų paVd- 
jaus iš hacių pusės, grąsi- 
nancio mirtim šių dienų ei vi*

NUOMONES keičiasi

Pereitą savaitę 30 garsių 
Amerikos rašytojų padare 
spaU'doje pareiškimą, raginda
mi Jungtines Valstijas tuojaus 
paskelbti karą Vokietijai!

Įdoniu, kad tar'pe tų rašyto
jų yra ir Wėlter Millis, kurte; 
piriniaūs griežtai Stojo už Ainb-; 
rikds izoliaciją. Jisai yra para-, 
šęs knygą “Road to War”, kų-i 
rioje jisai aštriai kritikavd Ve
lionį/ Woodrow Wilšoną, j6 ka
binetą ir tuometinį J. V. koh- 
gėesą už Amerikos stojinią į 
pasaulio karą. Bet dabar tas 
pats Walter Millis nurodo, kad 
pasaulis negales turėti ramy
bės, kol nebus sunaikintas Vo
kietijos nacizmas. x ,

v , ■ < “Ta gengsteriška nacių val- 
i džia”,1 sako jisai, “nuo pa- 
'• čdos pradžios neturėjo jokio 

intereso gyventi taikoje su 
didžiomsioins ir < mažom- 
sioms tautoms.. Priešingai: ji 
iš anksto buvo pasistačiusi 
vyriausiu tikslu savo progra- 
me šaltai apsvarstytą gran
dinę užkariavimų, visvienA 
ar karo keliu, ar karo gru5- 
mojimais.”

FAšISTŲ IR NACIŲ SIM- 
PATIZATORIAI 

AMERIKOJE

New York o 
kiečių kalba, 
tung”, rašo:

“Vienas

šavaitraštiš vd- 
“Ncuc Volkszei-

vadovaujančių j ų 
italų anti-fašistų Amerikoje, 
profesorius Max Ašcoli, ku
ris mokytojauja New Ybrkb 

. mokykloje New Scbool f oi’ 
Sočiai Research, .pasakė 
laikraščio • ‘New York Post’ 
bendradarbiui, kad jo ap
skaičiavimu 60% italų, gy
venančių Amerikoje, siihpa- 
tižtičja fašizmui; jisai nia- 
110, kad kbkie 10% Amerikos 
italų > yra griežti fašlziho 
priešai, b 30% čia gyvenan
čių italų esą indiferentiški.”
Bet Amerikos vokiečių hu- 

sistatymaš yra kitoks. Nacių 
pritarėjų nuošimtis tarp ' jų 
daug mažesnis. Gerhart Sege r 
(bilV. Vokietijos reičhstago iia-

vėitraštyjc sako:
t z

“Jungtinėse Valstijose aš 
išgyveilau jau beveik šešis 
metus ir, laikydamas paskAi- 

( tAs, aplankiau visas 48 val
stijas, šito patyritno rezulta
te priėjau išvadą, kad kokie 
5% Ąmęrikos vokiečių yra 
arba tikri naciai arba nacių 
šimpatizatoriai, kiti 5%' ak
tingai kovoja prieš nacius, o 
$0% yra arba indifereiitiŠki, 
arba bijo atvirai užimti aiš
kią poziciją link nacių.

•

“IŠ šito palyginimo mato
me, kad italų propagandos 
įtaka Jungtinėse Valstijose 
buvo stipresnė, negu vokie
čių.” ;r 
Bet dabar, kai Italijoj fašiz-,

" Dabar veik visa Europa atsi
dūrė dengiamoje spalvoje. Ka
ras y fa reikalingas visakeriopų 
priemonių. Viena iš svarbiausių 
tų priemonių, tai atsargumas. 
Atsargumas visakeriopas, vie
nas jų — nekišk liežuvį, kūr 
bekeikia.

Dabar jau įprasta taip rašyti 
ir kalbėti, — kažkur, kažkas, 
nežinomoje vietbje ir taip to
liau.

Taigi ir aš važiuoju nežino
moje žemėje, kažkurios valsty
bės traukiniu, kalbu su nežino
mu žmogumi.

Jisai važiuoja iš SSSR. Juk 
rusų žente vis dar iš seno daug 
kam yra tuo nežinomu sfink
su, juo labiau šiuo metu šioji 
mįslė dar labiau keistoka pali
ko. Suprasite, kokia smalsa ėš 
kalbėjau su tuo nežinomu as
meniu. <

Jisai kalba atsargiai, bet įdo
miai ir, rodos, bešaliai.

—Bukite rainus, ne bet kas 
dabar gali pakliūti į SSSR! Vi
sokiems šocialistams SSSR var
tai kietai uždaryti! Svetimos 
valstybės privatus stambus pir
klys, ar stambios pramonės at
stovas žymiai lengvai lenais pa
klius, negu koks nors liberalas, 
net SSSR užsienių politikos 
šimpatikas.

—Turiu atvirai pasakyti, kad 
man kaipo pramonės atstovui 
daug kas SSSR patinka. Žinote, 
pramonėje vienas iš svarbiau
sių daiktų, tai gaminio įverti
nimas. Darbininkų klausimas 
visur yra labai opus reikalas. 
Darbiniu,kaųis algų niekuomet 
tvirtų ilgesniam laikui neliūsta-’ 
lysi, o juk nuo jų pareina ir 
gaminio įvertinimas. Pramonė
je juk svarbu, kad į nuostolius 
bedirbti. Darbininkų streikai 
kitur daug painiavos įneša. Vi
sai kitas reikalas SSSR. Čia nuo 
darbiinilkų streikų pramonė 
yra apsaugota! Tik nemanyki
te, kad darbininkai gauna to
kius atlyginimu, kad jais butų 
patenkinti? Nė! Išvertus į Lie
tuvos valiutą, darbininkas syidu- 
tiniai į dieną gauna tarp pen- 
kiiį Septynių litų, žinoma, tai 
ne kvalifikuotas darbininkas. 
Visokie meistrai^ amatininkai 
uždirba daugiau, bet tai tik pa
vieniai asmens, masė tenkinasi 
apytikriai penkiais rubliais į 
dieną, tai yra kas Siekia iki sep
tynių litų. O štai šiuo metu ko
kios produktų kainos: duonos 
vienas kilogramas vienas litas, 
galvijienos - 
centai, kiaulienos
lity' 84 centai; kumpis -— dvi
dešimts vienas litas 66 centai; 
pieno — du litai; šviesto — i 
dvidešimts keturi litai 57 cen
tai; Vienas kiaušinis — 90 cen
tų; bulvių kilogramas — litas 
50 centų; cukraus — keturi li
tai 5*0 centų; tik druska pigi, 
jos kilogramas kaštuoja vos še
ši centai.

Tuos pačius produktus dabar 
Lietuvoje galima pirkti: duo
nos vienas kilogramas 27 cen
tai; galvijienos — 85 centai; 
kiAulienOš — litas 70 centų; 
kumpis — du litai 36 centai;

pienas — dvidešimts du centai; 
sviestas — keturi litai 50 centų; 
kiaušinis — devyniolika centų; 
bulvių kilogramas — septyni 
centai; cukraus — litas 60 cen
tų ir druskos — 22 centai. Lie
tuvoje vidutinis dienos uždar
bis darbininko taip pat svyruo
ja tarp penkių — septynių li
tų.

—Klausiate manęs, dėl ko fe
nais darbininkai nestreikuoja? 
Matote, SSSR nėra tokios stam
besnės pramonės įmonės, ku
rioje neveiktų slapta policija, 
GPU agentų pavidale. Net vi
suose didesniuose mieštuose 
kiekviename name tokie agen
tai akylai budi! Tai tvarka. Be 
GPU agento žinios darbininko 
plaukas nenukris! Tiesa, SSSR 
darbininkai socialiniai geriau 
aprūpinti. Dirba tik septynias 
valandas. Senatvėje gauna pen
siją, ligoje paslaugas nemoka
mai ir apmokamas atostogas. 
Gimdyvės gauna apmokamas 
atostogas ir gimusiam, tikriau 

, gimdyvei, dar pinigais priedų, 
, o daugiavaikės šeimos dar nuo- 
. laimius atlyginimus. Visai tai 
. gražu ir gera, bet medicina nė- 
. ra taip gerai sutvarkyta, kaip 

'kitur. Į kurortus tik kelintas 
darbininkas pakliūva. Maitintis 
visiems vienodai reikia. Tai vi
sai nenuostabu, kad šeimose vi
si šeimos nariai dirba, nes ki
taip nieku budu išmisti negalė-

šešiolika litų 84
— šešiolika

mas stojo į karą Hitlerio pu
sėje, tai ir Amerikoje žymiai 
pasikeitė visuomenės opinija 
apie, fašistus. Prezidentas 
Boosevėltas pasakė, kad Itali
ja, paskelbdama karą Francii- 
žijaj, “įsmeigė kalaviją į nuga
rą savo kaimynui”! Visa Ame
rikos spadda aštriai smerkia 
Italijos fašizmą, lygindama jį 
su šakalu, kuris slenka paskui 
stipresnį grobuonį su tikslu 
gauti dalį jo grobio. . ,

Suvalkų trikampis, kurį bu
vo užgrobę lenkai, o dabar tu
ri vokiečiai, yra 3,000 kvadra
tinių kilometrų didumo. Tame 
plote gyvena 120,000 gyvento
jų. Vokietijos laikraščiai pa
skelbę, kad Suvalkų kraštas, 
prijungiamas prie Rytprūsių. 
Toliau tie patys laikraščiai pa
brėžia, kad tame krašte augi
nama daug bulvių, rugių ir 
daug paukščių, ypač žąsų. Kra
štas yra žymus savo miškais. 
Kadangi ta sritis yra tik skys
tai apgyventa, vokiečiai džiau
giasi Suradę patogią vietą kolo-

Žydai iš tos srities jau esą iš-

nemažai, tačiau jiems neleidžia
ma ten veikti nei pasireikšti. 
Tuoj po vokiečių okupacijos 
ten buvo suimti visi lietuviai

Vieni buvo pasodinti į kalėji
mus, kiti išvežti į \larbo stovy
klas. Daug žinių iš to krašto 
netenka gauti, tačiau, kiek gir
dėti, dalis lietuvių dabar jau 
buvo paleista iš kalėjimų ir 
darbo stovyklų. Tačiau lietuviš
kų mokyklų nebeleidžia atdary
ti. Lietuviai negauna lietuviškų 
laikraščių nei knygų, negali 
klausytis Lietuvos radijo trans-

jungos veikia, bet jomis diri
guoja nerinkti darbininkų at
stovai, bet skiriami! šios sąjun
gos daugiau yra susirūpinę dar-

bet ne jų atlyginimu. Juk SSSR 
vyriausias darbdavys, o gal vie
nintelis, tai pati valstybė! Vals
tybe zyra gyvai užinteresuota 
turėti pigias ir darbščias ran
kas. Valstybe taip pat yra ir 
vyriausias pirklys. Tokioje san
tvarkoje, suprantama darbinin
kai stropiai prižiūrimi, bet pri
žiūrimi viena linkine, kad jie 
dirbtų ir dirbtų gerai ir pigiai. 
Darbininkams ruošiamos viso
kios pasilinksminimo pramogos. 
Iškilos, išeigos, pranešimai, de
monstracijos, ar manifestacijos 
ir visa tai atliekama ne tiek pa-

vinių, bet iš viršaus įsakymu. 
No?i, ar nenori, bet taip turi 
būti! Darbininkų apsišvietimas, 
jų kultūra palyginamai aukš
čiau pakilusi, bet vienoje lik 
kryptyje. Visa kas dedasi už
sieniuose jiems yra svetima. 
Jiems atrodo, kad užsieniuose 
visi darbininkai tik skurdžiai 
gyvena.

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

GYDYTOJAI VIL
NIUJ ORGANI

ZUOJASI
d.VILNIUS. — Gegužės 19 

Vilniuje įsteigta Vilniaus Lie
tuvių Gydytojų Draugija, į ku
rią įsirašė apie 40 gydytojų. 
Pirmame draugijos susirinkime 
Vienbalsiai nutarta kuo grei
čiausiai Vilniuje įsteigti gydy
to jums pasitobulinti institutą. 
Vilniaus Gydytojų Draugija tu
ri labai - seną istoriją. Tokio 
Vardo draugija. Vilniuje, egzis
tavo jau nuo 1805 m. 'tai bu- 
Vo vienmfele tokia draugija vi
soje tų laikų Rtkšijdjė, Lenkijo- 
Ie ir Lietuvoje. TA draugija jau 

819 m. surado. Lietuvėje gy
domąsias vietas Birštoną, Drus
kininkus, Stakliškes ir kt.

atskirti nuo Lietuvos ir nuo 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo.

elgesio. Jie elgiasi taip, lyg ten

valdžios įsakymai — o jų yra 
labai daug —, skelbiami tik vo
kiečių ir lenkų kalbomis. Taigi, 
jie lietuvių buvimo visiškai ne
paiso, o gal nenori pripažinti. 
Visi valdininkai buvo atvežti iš 
Vokietijos ar iš Klaipėdos kraš
to, o viršaičiais, kurie turi ypač

vietos vokiečiai, arba iš Vokie
tijos atvežti. Daug lietuvių kil
mės vokiečių valdininkų iš Klai- ' 
pėdos krašto buvo perkelti į Su 
valkų kraštą ir dabar vokietina 
lietuvius ir visus kilus gyvento-

cija pirmoje eilėje rūpinasi, 
ūkio reikalais. Ūkininkai turi 
gerai išdirbti ir apsėti visus

nonia, visus savo produktus 
pristatyti už nustatytą atlygini
mą įrengtiems maistui rinkti 
punktams. Grudų galima leis
ti malti tik nustatytus kiekius. 
Norint skersti kiaulę ar kitą gy
vulį, reikia gauti leidimą, o mč-

pagal kortelei skiriama kiek
vienam asmeniui už tam tikrą 
laiką. Kas yra viršaus, turi ati
duoti. Turgų nei Vokietijoje, 
nei Vokietijos užimtose srityse, 
nebėr, nes ūkininkai savo pro
duktų, išskyrus kaikurių daržo 
vių ir gėlių, nebegali į turgus 
vežti. Jei markės vertė nuolat 
nekristų i^ jie už gautus pini
gus galėtų nusipirkti ko jiems 
reikia, ukišku atžvilgiu ūkinin
kams nebūtų blogai. Tačiau, da
bar nebe tie laikai, kad ūkinin
kai norėtų būti kitų vergais, vi
siškai išsižadėti savo tautos rei
kalų ir visų teisių, kuriomis pi
liečiai naudojasi demokratinėse 
valstybėje. Pagaliau, vokiečiai, 
Gorėdami savo tautiečius grą
žinti Vokietijai, nesigailėjo jb- 
kių aukų, n'el rizikavo pradėti 
karą ir žengė per lavonų kkii- 
vas. Bet kitiems, kurių jie skel
biasi esą užtarėjai, net globė
jai, tie patys vokiečiai nepripa
žįsta jokių (eisiu. Tie faktai nu
plėšia jų veidmainiškumo kau
kę ir parodo, kad jų kalbos lie
ka kalbomis, b tikslas — pa
vergti Europos tautas.

N Dangiėtis

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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LIETUVOS PAUKŠČIAI PAVASARI
žuvintos ežeras—šiaurės paukščių stotis. Baubliai ir te

tervinai. Didysis paukščių sąskrydis. Ėžero paviršiu
je gulbes, o padangėse sakalai ir jūrų ėreliai. 1,000 
sparnuotų šeimynų. l.._

Jei kituose didžiuose musų 
krašto ežeruose paukščiams nė
ra saugu tai Palių ir Žuvintu 
ežero apylinkėse jie jaučiasi lyg 
savo rojuje.

Lietuvos gamtos veidas per jose tuojau pasirodė pirmosios 
paskutiniuosius penkiolika me
tų taip smalkiai pasikeitė. Nu
sausinti nemaži plotai. Kartu 
su mel tonacijos darbais išnyko 
ir retesnioji Lietuvos balų gy
vūnija. Todėl kai kurių musų 
mokslininkų rupesniu atitinka
mos įstaigos įsteigė gamtos ap
saugos plotus. Tokiuose plotuo
se per odę metų susibūrė re
čiausi ar jau išnykę Lietuvos

laukinių ančių virtinės. Tik pri
tyrusio medžiotojo akis atski
ria rudagalves nuo rudujų, kly
kuoles nuo cyPlių ir didžiąsias 
nito kdodubtųjų.

Neatsilieka ir laikinės žąšy.5. 
Mažųjų, didžiųjų ir pilkųjų žį- 
sų virtinės skrisdamos iš pietų 
vakarų į šiaurę čia laikinai nu
tupia pailsėti. Per kelias savai
tes šioje vandens stotyje pasil
si šimtai, net tpkstončiai Šovie-

^4

V'

rodo medžiotojai, nesuskamba 
šautuvų šūviai, negirdėti skali-

ĮVAIRIOS žinios
Fėderalio Agento 
Raportas Apie Fa 

šistų Veiklą

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

NEW YORK, birž. 14. — 
New Yorko policija gavo in
strukcijų budriai sekti “penk
tosios kolumnos” veiklą. Kar
tu su too jai buVo Įteiktas ne
žinomo federalės valdžios agen
to 25 puslapių raportas apie 
fašistų veiklą.

Dalykas tbkis, jog valdžios 
Agentabls', esą, pasisekę susek
ti, kad generalis italų konsu
las išleidęs įsakymą suintensy
vinti Jungtinėse Valstijose vei
kimą fašistų naudai.

Tai yra Geriausi ir Gražiam! 
Automobiliai Amerikoj; modei> 
Eiškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas x

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US" 

4030 So. Archer Aventie
Phone Virginia 1515

Nori Sušvelninti 
Intigracijos 
Įstatymus

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
1ŪŪTUAL LIQUOR 
co. — VVholesale 

4707 S. Halsted St 
Te) Boulevard 60D

birž.

Dar ne taip seniai žuvintos 
ežeras neturėjo laukinių žąsų, 
erelių, gulbių ir kitų retesnių 
paukščių. Dabar ten užtiksime 
ko ne visus Lietuvos sparnuo
čių atstovus. Jie čia suskrenda 
ne šimtais, bet tūkstančiais.

Sriaunusis Dovinės upokšnis 
apie 1,000 ha žuvintos ežerą 
skrodžia Į dvi dalis, o iš čia lei
džiasi žiemių vakarų link. Do
vinė ir daf du upeliai —■ Kiau- 
leča ir Bambėna yra puiki na
tūrali vieta, ir pro tų upelių 
žiotis naujosios sparnuočių šei
mynos daro tolimesnes ekskur
sijas į Marijampolės ir Alytaus 
apskričius.

Šią žiemą Žuvintos ežeras 
kiek ilgiau buvo sukaustytas 
storo ledų shiogsnio, tad jame 
gyvenimas prasidėjo kiek vė
liau, nei kitais metais.

Kaip tik atsirado properšos,

net Skandinavijos kraštų pauk
ščių. Tik menka dalis Žavintos 
ežeLo rajone pasirenka vietas 
susukti gūžtoms.

Beveik kartu su rėksnėmis 
antimis žydrioje pavasario pa
dangėje pasirodo ir mielosios 
gtllbės. Giesmininkės ir nebylės 
baltos lyg plikas nusileidžia 
tarp pluduruojančių ledų ir 
meldų. Gulbės ilgiau už kitus 
paukščius ieško vietos lizdams. 
Ne greit šie didieji šiaurės 
paukščiai pasirenka vietą ilges
niam laikui. Jos iš žuvintos 
ežero nuskrenda dar ir į kitas 
vietas ir tik sugrįžusios nu
sprendžia pasilikti čia ir sU- 
ktaūja savo lizdus tankiuose 
melduose. Jau kėleri metai iš

CArfJFENU-ACME Tol riboto
ST. LOUIS, MO. — šiame mieste prasideda moterų golfo turnamentas. Lošė

jų tarpe bus ir šios dvi jaunos panelės, Phyllis Gilo, 15 metų, iš Atlantis, la.-, ir 
Jeannc Clih’ė, 1'6 metų, iš Bloomington,, Illinois.

vėlyvo vakaro skVėn'da į toli
mesnes apylinkes ieškoti mais
to. O rėksnės penpės taip gerai 
eina sargybas, kad praeivį jos 
pasitinka už geto kilometro ir 
iš erdvių seka kiekvieną jo žing-

Vidudienyje ežero paviršiuje 
tikras paukščių paradas. Tada

Vilniaus katedros 'Jungtines Valstijos

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGAI.
• TAVERNŲ ir narni

ninku, kurioje ran___ ...
vemai nub Public Liabl- 
Htles.

savi-

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

elai krauja sau lizdus žuvintos 
ežero melduose ir čia išsiveda 
gausias šeimynas..

Tik rėksnės antys, tos įkyrios 
ežero gyvenimo ramybes truk
dytojos, išnardo visus meldus— 
švitrus, krinUokšniuš, apžiūri 
saleles ir skrosdamos orą Bū
riais nutraukia kitur. Jos pri
verstos skristi kitur, nes geres
nės vietos jau būna užimtos ki
tų ančių šeimynų.

Gegužės mėnesį Žuvintu eže
ro rajone įvyksta didysis spar
nuočių sąskrydis. Tada apylin
kių pelkėse pradeda burbuliuo
ti tetervinai, sukukuoja gegu
tės, “atgazuoja” tūkstančiai an- 
člp. Šimtai kirų, tulikų, penpių, 
griciiikų tėh suka saVo lizdus ir 
nardo ežero paviršiuje. Kiekvie
na šių paukščių rūšis traukia 
savo “giesmes”.

Bet pats gražiausias laikas 
paUkŠ’čiį rojuje prasideda fadė, 
kai visoje pilnumoje sužaliuoja 
apylinkių plotai, kai soduose 
pradeda žydėti vyšnios, kriau
šes, obelys. Tik tada galima pa
matyti tikrąjį Lietuvos paukš
čių rojaus veidą. Dar nepasiro
džius aušrai, Bambėnos, Kiau- 
lėčios ir Dovinės tankiuose krū
muose savo arijas traukia lakš
tingalos, o patekėjus Saulei tė's

koli maisto išplaukia šimtai 
margaspalvių narų, žąsų, an
čių, dančiasnapių vandens viš
telių ir kitų. Pro padrikusias 
paukščių grupeles pradefiliuoja 
šauniosios gulbės. Gi ežero- pa
dangėse susirenka būriai bliz- 

besisuki- 
sakalų

VILNIUS. — 1387 m. kovo 
10 d. Jogailos pastatyta seno
vės lietuvių šventajame miške, 
pirminė Vilniaus medinė Kate
dra 1419 metais visiškai Sude
gė. Naują, jau murinę katedrą 
atstatė Vytautas Didysis, kuris 
1386 melais priėmė su - savo 
broliais krikštą, pasidaręs nuo 
to laiko uolus naujojo tikėjimo 
globėjas i*r rėmėjas. . Vytauto

ganei ų kirų, mikliai 
nančių paukštvanagių,

Sakalai ir e^ėifai tie puikus 
‘^sklandytojai” ištisas valandas 
raižo mėlynas erdves ir ten se
ka kas dėdasi ežere. Kai auka 
gerai įžiūrėta, tie “sklandyto
jai” akmeniu krenta žemyn. Po 
celių sekundžių jurų erelis ar 
sakalas didžiuliais nagais su-

mui nebiivo dirbtinė ir nenuo- 
širdi, nes popiežius Martynas V, 
įvertindamas Lietuvos valdovo 
nuopelnus Bažnyčiai, 1418 me
tais gegužės 13 d. atsiimto į Vil
nių bulę, paskirdamas Vytatitą 
Didįjį generaliniu vikaru visai 
Lietuvai ir žemaičiams, įsaky
damas vyskupui 
kams jo klausyti

Tiiri 131 Milijoną Su 
Viršum Gyventojų
WAŠH1N&TON, d. c., birž. 

14. — Prieš kiek laiko, kaip 
žinia, buvo padarytas Jungti
nių Valstijų gyventojų suraši- 
nėjitoas. Apytikri apskaičiavi- 
toai rodo, jog Jungtinių Valsti
jų gyventojų skaičius jau pra
šoko 131 milijoną.

-Pagal 1980 m, šbrasinėjimą, 
Amerika turėjo 122,775,046 gy
ventojus. Tokiu budu dešim
ties melų prieaūgJs maždaug 
siekia 9 milijonus.

WASHINGTON, D. C., 
14. — Kongrese prasidėjo ju
dėjimas, kuris siekiasi kiek at
leisti imigracijos įstatymų varž
tus, kad butų galima įsileisti 
pabėgėlių vaikus iš Europos 
kato zonų. Kongrcsmanaš San- 
dager jau paruošė ir Dilių, kad 
visam karo laikui butų įleid
žiami vaikai iš Anglijos, Fran- 
cijos, Belg jos ir Holandijos.

Attiėrikos Kontinen 
to Militarinis 
Pajėgumas

birž.WASHINGTON, 1). C., 
14. — Amerikos kontinento 21 
respublika karo metu galėtų 
sumobJizuoti 2,250,000 gerai 
apmokytų ir pusiau apmokytų 
kareivių ir 452 karo laivus.

Reguliarės kariuomenės Ame
rikos^ respublikos 
500,000. Likusioji 
deda iš toiLcijosė i »• " ’įrir deda ls W|I1‘C1J<Garsinkitės N -nose I tarinių vienetų.

turi tik apie 
armija susi- 

ir kitų mili-

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

ir šnekučiai. Nenutilsią ir ge
gučių kukavimas. Kiyklės, kuo
duotosios, cyplės ir kitų rųšių 
antyš nuo šahlės tekėjimo iki

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiami žinios iš viso\ pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBR plačiai aprašo apie Amerikos lietuviu vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių Veikalus; pintini 

mokslą ir kultūrą, kovoja sii lietuvių nūtaūtihiu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba |hišliį>į 

ir Amerikos lietuvių motėnį ’relkiilaihš “Moterų
Pasaulį* / ,

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų bittfato. Pinigų 

persiuntimas į Lietuviį ir kftur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyiu N; Y*

' Velkes. Bet toks plėšriųjų 
'raukščių pasirodymas, atseit, 
jų medžioklė per daug negąz- 
dina Žuvintos ežero gyventojų. 
Jie tik trumpam laikui sulekia 

meldūš, krutolis, kiti pasine- 
rii po vandeniu ir tilo jau gy- 
VehiiYias vėl eina savo keliu.

Musų krašto gamtininkams 
Žuvintos ežeras yra wenas iš 
tų, kuri'e gali smulkiai sekti 
Lietuvos sparnuočių gyvenimą. 
Čia yra paukščių stebykla. Pri
tyrusi eigulio Zubavičiausį akis 
ir išlavinta ausis gerai atskiria 
sparnuočių balsus ir jų vardus. 
Šis eigulis per kelis metus smul
kiai pažino žuvintos ežero ir 
apylinkių guVėhtojus. Jis žino, 
kur kokiuose melduose sukro
vė lizdus laukinės žąsys, kur 
peri gulbes, kur yra kolonija 
kirų, kur slepiasi tulikai, ūsuo
tosios zylėš, gricįukai, laukiai 
ir kiti paukščiai. Įkasai eigulis 
Žuvintos .ežero apylinkes^ yra 
suskaitęs net keliasdešimtis rų
šių Įvairių įvAukščių, kūne ki
tuose toušų krašto vandenyse 
neperi drba peri labai tetai, Pa
vasariais į šią vietą atvyksta 
ir Vytauto Didžiojo Universite
to gamttoinkiai, kurie seka tų 
retesni ųjų Lieto vos špaiitooči’ų 
gyvenimą.

Nenuostabų, kad Žuvintos 
ežeras jau jiuo gegužes mėnesio 
susilaukia tomistų, kurie iš arti 
ir iš toli, bet įjer žiuronuš se
ka kas dėdašl tame Lietuvos

ir dvasinin- 
ir jį remti, 
rūpesčiu ir 

iniciatyva buvo įsteigtos žemai
čių, V oi u i n ės ir Klevo vyskupi
jos, senovės Lietuvoje pastaty
ta ne viena bažnyčia, o Vilniaus 
katedra ypačiai globota ir puo
šta. Vytautas Didysis dėjo pa
stangų įkurti savarankišką Lie
tuvos bažnytinę metropoliją.

Anižiai praėjo nito Vytauto 
Didžiojo laikų. Vilniaus kated
roje pasiliko Lietuvių
neįkainuojamų palaikų, jų tar
pe čia ilsis ir paties jos įkūrėjo 
kūnas. 1931 m. tiriant aptikti 
ir pirminės gotinio . stiliaus vy- 
tautlnės bažnyčios froidinės 
sienos ir pilioriaus fragmentai 
prie choro pusantro metro gi
lume po dabartiniais pamatais.

Tautai

tedra buvo 'perstatyta dar kele
tą kartų: 1522 lietuvių kimi- 
gaikščio -vyskupo Jdiio, po 1610 
m. gaišto, po 1655 m. rusų su- 
naikinihlo / (1666 ni.) ir paga
liai p’o 1766 m. rugsėju 2 d. 
katedros bokšto griuvimo. ’šį 
kartų katedros atstatytom dar
bas teko Ukmergės apskrities, 
ligonių kditob baudžiaitoihko 
Sįokbs šitoto, Vilniaus mefib 
mokyklos profesoriui lietuviui 
atohitektorito Laurynui Stokai 
(idcėvičiuf. Gausiai išpuošta, .vi

rcmoYddoH ta katedra tebesto
vi ir šiandieną. Daug jos pa- 
pikošihių y ta taip pat kito lietu
viu vilniečio dailininko Smug- 
I’eVičia'uš teptuko. Taigi, Vil
niaus katedra yra gyva ir neį
kainuojama LiėlUvi'ų Tdūtdš 
šventove.

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš NuoŠifntj Nno 1 Dfenns

$4,900,000.00
$350,000.00

Turtas virš - - -
X

Atsargos fondas Virš
Dabar Mokame 3į^% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATIONofChicago
jVSTIN MACKIEWiČlį. Preš.

Vai. iki 5. Ser. S Iki 12
Sub. 9 iki 8 vak.

TeL VIRginia 1141

50

ta 534-so
Dirbame puikias dantihes pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujtiosilis Hue dantis, kurie labiausia panešą į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
'Pai'nątykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

hmidale Dental Laboratories
hEJNA BROS.

3945W. 26th SU 1724 So. Ashland Avė.
Tėt Litonfliite 29^08-9 , Tek Monroe 9251
.:AtdT.»n 9 iki ....... .

KAM UAURT1?
Įsigykite šau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

salti m iero Rytmetinių

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DtSTRIBUTORS

Parduodam genaus) ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ
Vynai-Likieriai-Gcrimai 

į visas miesto dalis. .

5031 W. Roosevelt Rd,
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE
. ~ MOV1NG
Perklaustom forničiub, pianus ir 
visokius rakandus bei storus 
Vežam į farrrtas ir kitus miestus 
Žema karna Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis ų visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
1'el. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50
Išima Uz .............. ■ v
prabuvimas $cn nn
RAUDONGYSL1Ų flfl
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS CO
Greitą Pagelba —....
GYDO VISAS LIGAS
Ekzandnacija C 4 HA
ir vaistai .................. ■
DOUGLAS PARK IIOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

KAINUOJA
MAŽIAU | L

PORA r2
NUDAŽYTI 
KTiRTENUS SU

Gypsy
EČRU CURTAIN DYE

10c
8uz25c

ii

YRA VAISTU IR NOITIuNS 
KRAUTUVĖSE

1480 KYLOCICLES vuji.tpRii NaiHūuoše 
’bnrlū nAudsį d A) f n.
u n nugins

•naūdimrot

ko, nes dAbar, kai tas pfatAs 
yra paverktais gatotoš apsaugos 
teritorija, Ūe tik mažieji, bet it 
didieji paukščiai, ypačiai gul
bės, visAi riebaijios ir žniohės 
prisileidžia gana arti. “L. A.”

I. P—niuS

KAUNAS. — Dėrbo • ŪmUai 
kultūrinių klubų bibliotekoiiiš 
nupirko per 1,800 nAUjų knygų. 
Be to, steigiamos 4 liadjoš kil- 
hojaihds bibliotek'oš. Jų1 dabar 
bus 24 sū 2,400 knygų

RADIO
PROGRAMŲ 

itett iiifb
RASTINIU

PROSPECT 4050
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by tack- 
industrial 
račiai ri- 
liberties.
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A CHALLENGING NEW KIND 0F 
VACAT10N

In thiš setting račiai diffcrences, 
rural economy and pioneer tradi- 
tions break away from academic 
language and become suddenly 
part of life.

Another camp is located in roll- 
ing Connecticut farm land, not far 
from Long Island Sound and with- 
in a few miles of Bridgeport. The 
work project will improve the liv- 
ing ąuarters and clear out play 
space for children who come from 
New York East Side. In this Con
necticut setting, the Green Farms 
Work Camp will study political and 
industrial sociology of an Ameri
can city. Bridgeport because of its 
cosmopolitan makę up and type of 
industry, offers a studyz> of varied 
sociological problems.

The West Park Work Camp, lo- 
cated six miles from Poughkeepsie, 
N. Y., is very scenically situated on 
the Hudson. The work project will 
consist of helping to build up the 
svvimming and recreational facili- 
ties for a work’s school called the 
Hudson Shore Labor School. In- 
dustry has brought the problems of 
unionization, relief, and workers. 
The work campers will study this 
region and discover whether in

the American traditions of our na- 
tion, there is a problem of an or- 
derly solutioni of the nations prob
lems. They will propose themselves 
to serve their democracy 
ling the questions of 
stagnation, religious and 
valry and threats to civil

The Pacific North West Work 
Camp, located in Dayton, Oregon, 
is established at ttie migratory la
bor camp operated by the federal 
Farm Security Administration. 
Those of us who have read “Grapes 
of Wrath” or who have seen the 
film, will realize the many and 
complicated problems the “Okies” 
presented. The work project will 
consist of building a community 
kitehen and a playground for the 
children of the farmers, and tak- 
ing charge of nursery and play
ground activities, assisting medical 
officers and promoting 
and religious Services. In thi 
ting, clear 
ed college 
leadership 
and sočiai

A magnificent display of 15,000 peonies is coming into full 
bloom at Humboldt Park just VVest of the Rose Garden, Sacra- 
mento Goulevard, North of/ DiVision Street.

These finest of all hardy perennials include such varr/.ies as 
Indispensablc, Lotis van Houtte, Lady Branswell, La Tulipe, Ma- 
rie Lemoine, Monsieur Julės EUe and President Rooseveit.

A smal.1 būt excellent peony collection can also be seen at 
Indian Boundary Park, Lunt and Campbell Avenue.

-----  ----- —.----------------------------------------------------------------------------

Brioa-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

discussion 
set- 

thinking and open-mind- 
students 'under capable 
will study the human 
problems of theše-but-

recently-remembered 
This work camp will 
structive opportunity 
Christian principles in
so effectively dramatized in ‘Grapes 
of Wrath”. '

(To Be Continued )

Americans. 
offer a con- 

to apply 
the problem

PUBLIC SCHOOLS WILL GRADUATE 
40,000 STUDENTS

Most of Exercises Slated Thursday;
Many Lithuanians Get Diplomas

Public school graduates—40,000 
strong, many of them of Lithuani
an parentage—will be awarded their 
diplomas next week at individual 
school exerc:ses. The number ex- 
ceeds by 1,302 the mark sėt by lašt 
graduates. it was announced by the 
board of Education.
, Elementary school graduates num
ber 20.872, a decrease from lašt year 
of 619. High school graduates num
ber 17,404 as against 16,026, the 
1939 figure. In addition, 1,025 stu
dents will receive diplomas from 
the three junior 
than lašt year.

All of the 333 
will hold their
1:15 p. m. next Thursday and be 
addressed by 
Schools 
o’clock.

colleges, 373 mote

elementary schools 
commencements at

Supeęintendent 
William H. Johnson at 
over Station WIND.

of 
1:30

Technical High School will
the

graduates of 
exercises 
Addison

170 stu-

Crippled Children’s branch of Tu- 
ley High School will be graduated 
next Wednesday in the school au
ditorium. On Thursday 441 students 
will be awarded their diplomas.

• Dr. B. Lamar Johnson, president 
of Stephen College, Columbia, Mo., 
will speak to 504
Wright Junior College at 
at the Lane School, 2501 
Street, next Friday.

Diplomas will be given
dents next Thursday evening in the 
auditorium of Herzl Junior College, 
with Dr. John A. Lapp as the prin
cipai speaker.

Wilson Junior College will gra
duate 298 students next Thursday in 
its auditorium, 6800 Stewart avenue. 
George Cassell, assistant superin
tendent of schools, will be the main 
speaker.

Lane 
graduate the largest class in 
history of Chicago, 1,275 students, 
with ceremonies next Thursday at 
the International Amphitheater.

Most of the high schools will hold 
their exercises at 8 p. m. next Thur
sday in their own auditoriums, 
though some have scheduled their 
ceremonies for Tuesday, Wednesday 
and Friday.

The following schools will have 
their commencements on Thursday 
evening! Admundsen, Calumet, Du- 
Sable, Englewood, Fenger,' Lucy 
Flower, Harrison, Hyde Park, Kel- 
vyn Park, Lake View, McKinley, 
Medill. Morgan Park, 
Rooseveit, Schurz and

Other G^aduations Thursday

Here’s Your Chance 
To Say What’s On 
Your Mind

St. Phillips, 
Senn.

that will hold their ex- 
other than their own au- 
next Thursday follow: 

at Herzl Junior College; 
at the Loyola Community 
Tilden at the University

Will Sing for SLA Convention

Adeline Zach, one of the 
at the SLA Seimas Con- 
be held at the Lithuanian

cert, there will be dancing after the 
/ J program.

Miss 
soloists 
cert, to 
Auditorium, 3133 So. Halsted St., the
evening of, Monday, June 24th.(

This is to be Miss Zach’s first 
appearanęe before a Lithuanian au- 

■dience. However, just a' few weeks 
! ago this lovely young soprano 
Įmade h-er debut at Kimball Hali. 
She received truly encouraging and 
very complimentary revicws by Se
verai outstanding ncwspaper 
sic erities.

Also, Monday 
program, are to 
Stogis, popular
known choruses, Birutė and Naujos 
Gadynes and Beliajus’ group of folk 
dancers. . )

In order to enable our Chicago 
Lithuanians to become acquainted 
with Lithuanians from various paris 
of the U. S. who will be attending 
the Seimas or Convention as dele-^ 
gates, and be present at the con-

mu-

the
Paul

evening, on 
appėar Mr.
basso, two well-

governing 
was amended by 

District Board of Com- 
last July būt permits 
required up to the pre-

EDUCATION: Lithuanian gradu
ates this ’/ ar are too numerous to 
mention in one installment of this 
column, so wc will not even at
tempt it... If our readers have been 
following the “Naujienos” daily du- 
ring the lašt week or so, however, Į among the Lithuanians... The port- 
they have witncssed the most com- sider, some sports authorities de- 
plete coverage in this field.. . We Į clare, is considered a trouble ma- 
cannot resist mentioning, however, ker by his present employers, the 
that Al Prusis, that tall, dark, per- Washington Senators... 
sonable and de-ep-voiced LUCcr, 
has graduated i n dentistry .. . Al 
is engaged, as you might remember 
our telling you some time ago... 
Eilleen Masalskis-Mason, daughter 
of AIex Masalskis, former funeral 
director whose Bridgeport location 
was taken over by Anthony Phillips, 
graduated Illinois U. and will now 
teach French and Spanish .,. Her.
folks think maybe she should have whcn 1 was 20’ 1 had plenty 
studied German instead... Aldona of advice for «verybody. At 40 
Malela finished her first year at 1 fclt fattered if anybody asked 
Illinois U. with a citation for ex- ror 1 don t
cellence in scholarship ... Cicero*s|^ua*’^’cd S,ve an>’- 
Frank Kay is that town’s newest 
young Lithuanian

MUSIC: Five 
now playing with 
men’s Symphonv 
are Aldona Grušas, trumpet, Emily 
Poška, clarinet, Anne Pažemis, oboe 
Adele Pažemis, bassoon and Lulu 
Raben-Miceviius, violin . . . Adeline 
Zach, the mezzo-sopprano of whose 
existence very 
knew until she appearcd in a re
cital at KimbaU bąli recently, will 
be fentured in the SLA concert at 
the Lithuanian auditorium a week 
from tonite ... Naujos Gadynės cho
rus, Birutė chorus and 
Paul Stosis will complete 
gram .. . Many pleasant

Wednesday, June 19, 1940 is the 
deadline for applications for the I 
achievemenfl Plaque which is to be 
awarded to the outstanding Lithu
anian high school graduate of June * w
1940. In making the seleetion the 
Executive Committee of the LUC 
ind the Auxiliary Committee will 
take into consideration the candi- 
date’s scholastic record as well as 
his participation in extra curricular 
affairs. All Lithuanian high school 
graduates are eligible for this aw- 
ard. Applications may be made by 
teachers, friends, relatives or stu
dents themselves, and mušt be sent 
to Mr. C. Rusackas, 5600 S. Eliza- 
beth Street, Chicago not later than 
June 19. 

After a winter of much hard 
work, the club members welcome 
the lazy summer when they can 
relax and enjoy themselves. A week 
aco. fourteen of the more camera- 
minded of our group snent the day 
at Brookfield Zoo. Strange as it 
may seem. one of our party actual- 
ly got lošt—and there were no chil
dren (Blanch Stann became so en- 
grosscd in her. photography she 
didn’t see the ręst of the crowd go 
on, so she .says). 

Sunday, June 22, is the date al- 
ready sėt aside for the June club 
meeting. The Initiation-Graduation 
party will be held Saturday, June 
29, at Mrs. Stankūnas’ U2th and 
Western. Prospectives and members 
are all invited to attend. Among 
the graduates who will be feted 
are Victor Krauchunas, Edvvard- 
Mineika, Joseph Janus. Al Prussis,' 
Al Drigot and Edgar Firant..

The LUC ,wishes to congratulate °reeted the’'audience at the' Ste- 
j! __ _ 1 _ ___ .• _ M n /r i m ir ’

• phens’ pupils’ recital at Curtiss hall 
Mrs. jast WGek They do have some 
may 
con- 
com- 

can

the newly married Mr. and . Mrs.' 
Edward Allman and Mr. and 
Anthony Faiza,.. In marriage 
they find the happiness and 
tentment which •• only true 
nanionship and sincere love 
bring.

appearances on Lithuanian radio 
programs ... If the White Sox 
would be successful in getting Joe 
Krakauskas, as it is reported they 
are trying to do, there would be an 
apparent inerease in baseball fans «

NUTS and BOLTS
by

M. T. DOME

really feel

attorney .. .
Lithuanians are 

the Chicago Wo- 
orchestra .. . They

few Lithuanians

baritone 
the pro- 
surprises

promising singing and violinist 
reer aspirants at this time...

ca-

Surprised 
your friends

at

the travel- 
if he could

Which brings to mind 
ler who asked a native 
swim in the river without fear of 
eroeodiles.

“Oh, sure”—replied the native,— 
“there 
miles.”

“Why 
ler.

“Well,
they don’t likę so many 
around,” was the rejoiner.

isn’t a eroeodile in fifty

is that”, asked the

I don’t know, būt I

travel-

reckon
sharks

People who claim wars will end 
when we are all one big family 
don’t know much about families.

SON—“Daddy, how soon will I 
be old enough to do as I please?”

DAD—“I couldn’t say son—no
body has ever lived that long yet.”

I am certain that those who will 
attend the “SLA 41mo Seimo” Con- 
cert Monday evening, June 24th, at 
the Lithuanian Auditorium with 
admission 50c, will cnjoy anĄ>even- 
ing long to be remembered for its 
variety and at the šame time form 
many new friendships.

Let this Concert be a welcome 
to our visiting delegates—a wel- 
come that will prove to them . the 
Chicago Lithuanian’s are truly 
friendly. Genevieve Zelnis

S. L. A. S. R. K. Sekr.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

Navy Pier Art Exhibit 
To Open June 29

The fourth annual Navy Pier art 
exhibit will be opened to the pub- 
lic June 29. Entry cards cbming in

Nobody can makc me believe wo- 
men are smarter than men, unless 
you claim marriage is a smarter 
racket than polities.

Unusual Occupation Dept.

Jack Jamieson, prominent local 
athlete and svvimmer, has been ap- 
pointed county wife guard at Sun- 
set beach for the/ remainder of the 
wintcr season. —Hollywood (Calif.) 
Beach Herald.

Permits are no longer necessary 
for ūse of the four open forams on 
Chicago Park District property, ac- 
cording to George T. Donoghue, Ge
neral Superintendent of the Park 
District.

The park ordinance 
group meetingi 
the Park 
missioners 
have been 
sent time.

The forums, where distribution 
of literature\ is also allowed, are 
located in Grant Park on Northerly 
Island about 2 blocks South of the 
parking area; in Lincoln Park at 
the Band Shell South of Grant’s 
monument; in Garfield Park at 
Lake Street and Hamlin Avenue 
and in Washington Park off 53rd 
Street and Hyde Park Boulevard.

Schools 
ercises at 
ditorium 
Manley 
Sullivan 
Theater;
of Chicago Field House; Parker at 
the Civic Opera House, and Waller 
at the LeMoyne School.

Austin High School will hold its 
exercises next Wednesday and 
Thursday; Bowen’s will be next 
Tuesday evening at the Calumet 
auditorium; Crane’s at the 132nd 
Armory on Wednesday; Farragut’s 
on Wednesday at the Harrison au
ditorium; Foreman’s at the Lane 
auditorium on Wednesday; Harper’s 
at Lindblom auditorium on Wednes- 
day; Hirsch’s at the Calumet audi
torium on Wednesday; Kelly’s at 
Lindblom auditorium on Tuesday; 
Lindblom at its own auditorium on 
Wednesday; Von Steuben’s at Roos- 
evelt auditorium on Wednb^day, and 
Well’s at its. own auditorium next 
Wednesday and Thursday.

Thirty-six students of the Sabin*an hour.

The Rock Island Arsenai, kęep- 
ing pace with the inereased arma- 
ment program, will hold ope: 
petitive examinations 
vil-service positions, 
nounced today.

Applications may 
from the secretary, board 
States civil-service examiners, Rock 
Island Arsenai, Rock Island, III. The 
positions and daily salaries are: 
Toolmaker, $7.60 to $8.62; mačhin- 
ist, $7.04 to $8.16; machine operator, 
automatic screw, $6.40 to $7.52, ma
chine operator, turret laths, $6.40 to 
$7.52, and machine operator, grind- 
er, $6.48 to $8.08.

The secretary of the civil-service 
examiners at Savanna, III., an- 
nounced examination for operator 
of a power blade grader at 75 cents

for 
it

be

n com- 
five ci- 

was an-

obtained 
of United

BEAUTIES, ETC.: 
the large number of 
taking the fatal leap this summer? 
. .. The cause is no mystery—there’s 
too much beauty about in Lithua
nian cirdes ... Here are a fcw rep- 
resentative facts: Pirmyn’s Bernice 
ZabeI was one of the five finalists 
in Western Electric’s annual search 
for its vacation—or “Heilo Charlie”

every day indicate that this year s gįrj we ]ay fhe cause of Bernice’s
exhibition will be one of unusal ^"juitimate defeat to polities: the of- 
terest.

Many 
sending 
prints.

Entry 
exhibit may be secured by writing 
to Charles S. Peterson, 77 East Elm 
Street, Chicago. All cards mušt be 
filled out and returned to Mr. Pe
terson before June 21 in order that 
the catalogue may be printed in 
time for the opening. 
Chicago may submit 
any medium—water 
drawings, seulpture 
There is a 25 cent fee for each ex- 
hibit.

leading Chicago1 artists are 
in paintings, seulpture and

cards for the Navy Pier

Each artist in 
two works in 

color, oil, 
and prints.

,.
‘‘Boy, Oh Boy! I can 
sec the Jonines Bonfire 
R i ght From 
Here!”

Sunday, .Tune 23,
is THE DAY1

Follow The
Crowds to

Read Ali A-
boiit It, Big-
gest Picnic of 
the Year. Sun
sėt Park I”

“It Looks Liko Ev- 
eryone Will Be

Tune 23rd, to JAU
NIMAS’ Picnic at 
Sunset Park1”

“Ghib Da Blub! (1’11
Rcmcinber T

JAUNIMAS Pi
For Years!)

ii>

i uiumate aeieat 10 pontics: me oi- 
I fice forcc voted as a bloc for the 
only Office girls in the finais.. . 
A totai of 127 cntries werc receiv
ed... W. E. employs about 3,000 
girls... At least four Lithuanian 
girls, to our knowledge, were enter- 
ed in the recent “Cinderella Con- 
test” sponsored by Chicago’s tab- 
loid.... They are Jeanette' Shimkus, 
Ann Žade, Miss Narbut (Marquette) 
and Elaine Pendrys.. . All reached 
the finais and the first htree were 
among the winners ....

BIBS AND TUCKERS: Dr. and 
Mrs. T. Brazis, resident physician 
at the Holy Cross hospital, are the 
parents of bouncing baby giri. .. 
(Always wanted to ūse that ex- 
pression, but—wonder what makes 
them bounce?) ... Adding more 
beauty to the Lithuanian colony, 
baby girls have also been added to 
the households of Mr. and Mrs. 
Kraujalis and Mr. and Mrs. Žilis...

KNICKKNACKS: Joe Danta, Geo. 
Krukonis and Frank Šnekutis have 
returned from a three week trip to 
California ... They tell us that Es- 
telle Goldy-Galdikas and Vern Pe- 
fcersen are making eonerete plans... 
Ed Beinor was signed lašt week by 
the Brooklyn Dodgers ... No, not 
the National league pennant con- 
tenders, but the football team ... 
Lon Labanauskas was godfather to 
the Peter Dargis’ new daughter... 
It seems you cannot pick up a pa- 
per these days without reading of 
new records established by 
Blozis, the Georgetown U 
more ... Ed Petkus, Walter 
kas and Joe Matulis were 
the winenrs in the preparatory meet 
for the 1940 National Airplane Mo- 
del championships lašt week ... 
AI Dobar informs us that we were 
a bit premature in announcing hie 
wife’s arrival in Chicago this 
week ... Plans have not been com- 
pleted as yet.. .J. Jv Tamalunas is 
on a committee connected with the 
spring flower show which will be 
held at Garfield park this week-end 
... Harriet Lukas now has a “glee 
club” of her own, which is making

Thcy wouldn’t need those walls 
and guards in the penitentiaries if 
they’d just give the prisoners the 
daily papers to read.

A Doctor, Please!

Even Grandpa Knutson joined in 
the festivities to the extent of a 
couple of square dances and a 
quadrille and said this morning he 
got quite a kink out of it. —Bar- 
ret (Calif.) Weekly Advertiser.

United States 
Civil Service 
Examinations

MACHJNE OPERATOR, AUTO
MATIC SCREW (CLEVELANV)— 
$6.40 to $7.52 a Day.

MACHINE OPERATOR, TURRET 
L ATI! E 
Day.

(W&S)—$6.4(1 to $7.52 a

big Al 
sopho- 
Savic- 
among

MACH1NE OPERATOR, GRIND- 
ER (PRECISION)— PRODUCTJON 
—,$6.48 to $8.08 a Day.

MACHINIST—$7.04 to $8.16 i 
Day.

(I’or filling the positions of
Marhinist, General
Machinist, Precision).

TOOI.MAKER—$7.60 to $.72 ,a 
Day.

Applications for the above po- 
sitions will be received until fur- 
thcr notice by the Civil Service 
(kimniission, Ncw Post Office'Build- 
ng, Chicago, until furthcr notice, 

and vvill be rated as the needs of 
the servicc will reąuire.

Employmcnt will be in the Onl- 
nance Service, War Department, 
Rock Island Arsenai, Rock Island, 
Illinois.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi
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AUKOS KUN. MOCKAUS PAMINKLO 
FONDUI IR KAPUI PUOŠTI

Lietuvos Užgriebimas Sukrėtė Visus
Kun. M. X. Mockui pamink- palaidojimui, ir paminklui ir vi

lą atidengiant, gegužes 26 d.,Įsam darbui, 
buvo renkamos aukos jo kapą 
amžinai prižiūrėti. Aukos taip
gi buvo duodamos už biogra
fiją, kuri tfen buvo dalinama.

Bet pasirodė, kad tą dieną 
nebuvo užtektinai įplaukų šį 
darbą užbaigti, nes oras buvo 
blogas ir šimtai žmonių neat
silankė, kurie kitaip butų atsi
lankę.

Taigi, Fondas rinko aukas 
kapų puošimo 
dalino velionio 
biografiją.

Su aukomis
kartą prisidėjo daugelis lietu
vių ir šiuomi aukotojų vardus 
skelbiame.

Prašome aukotojų mums at
leisti, jei kai kurių vardai ne
gerai užrašyti, nes sunku bu
vo Visų teisingai užrašyti.

Vėliau bus paskelbta pilna 
visų aukų atskaita, o tuo tar
pu fondas išsiuntinės biografi
ją į tas kolonijas, kurios auko
mis prisidėjo ir kun. Mockaus

dieną, taipgi vėl 
kun. S. Mockaus

ir vieną ir kitą

Aukos, Surinkta Atidengimo 
Dienoj, Gegužės 26, per Albinų 
Laurutėną ir ponią G. Kuchip

M. Marciukėnas ..
, N. Gavanavas .....

T. Yongg ...............
1 A. Vashatas ........
J. Danta ...............
M. Mockus ............

Buckus ............
Grinius ...........
KuEeša ...........

Mačiulis ............
Jaučius ....:...............
Yulinskienė ...........
J.- K. Jakubauskas
Smulkios

L. Beliauskas .... —
P. Grigaliūnas .....
M. Macikevičienė ..
A. Grigutis ........
J. Buividas ..\v— 
G. Mileika ........ - »
P. Valaitis ....... ...
A. Kundrotą .......
M. Liubinas ........
A. žebraitis .......
J. Pučkorius .......
M. GUčius ..........
Smulkiais .............

į Ar Rengiatės 
Važiuoti Laivu 
Su Legionieriais?

1.00 
.25 
.25 
.2*5 
.26 
.25 

1.00

. .25
.25

1.38

S.

Viso
Per A.

aukos

Ar tikietus jau pasirūpinote?
Jei dar ne, tai laikas įsigyti

KASĖ, po tėvais 
Dargužiukė
su šiuo pasauliu

JOSEPHINE 
Joseph

Persiskyrė 
birželio 14 d., 2:15 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 34 m. amž., 
gimus Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Robert Kasė, dukterį Do- 
rothy Kasė, motiną Marijo
ną ir tėvą Juozapą Dargužius, 
2 brolius: Alexa'ndrą ir Sta
nislovą, 2 brolienes: Oną ir 
Loretą, 3 anukus ir daug ki
tų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. Rad- 
žiaus koplyčioj, 668 W. 18th 
St. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, birželię 17 d., 1 vai. po
Lietuvių Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Josephinos Kasė 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:

_ Vyras, Dukterys, Motina, Tė
vas, Broliai, Brolienės ir 

Giminės.
Laid. Direkt. J. Radžius, 

tel. CANAL 6174. Namų tel. 
MONROE' 2725.

11 f*l 1*1 & Gėlės Mylintiems 
I I M 14 A Vestuvėms, Ban- 

^•Ąkietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Švęs “Jonines” 
Marąuette Parke 
Birželio 28

t ><• . TTI «. •*' ,11.14 l » 1-4 ••♦■•■.-Tru- • H .MMM' I |MI I .. ’l' II ’P II ... ItaMIMM T." ’.>■»»«     „ .„K,,,,,,,,,     ■■nMBMinK

CLASSIFIED APSTI

• -25
.. .25
. .25
.. .25
.. .25
. .25
. .50
. .25

$1.32

$4.82
Jučus ir p-nią 
E. Bombro

J

Maskin .....
Shatkauskas ... 
Tamašauskas ... 

Mrs. Victor Schult
Mrs. Kudukis .....
S. Riekašienė ....
A. Tamke’vičius .... 
Z. Černauskas ....
Mr. J. Jasinskas 
Smulkios aukos .

.. .25
1.00
1.00
1.00
1.00

. .50
.. .50

.70

.83

M.

M.

Viso $6.38

Viso $6.28
Per P. Kučinskas ir 

ponia Griškėnas
A. M. Metilionis .30

ONA ŠILANSKIENĖ 
(po tėvais Ridikauskaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 16 d, 8:40 vai ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kėdainių apskr., Pa
jieslio parap., Mikyrų kaimo. ' 

Amerikoj išgyveno 26 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Danacą, 3 sūnūs: Kazi
mierą ir marčią Viktoriją, An
taną ir mare. Agniešką ir anūką 
•Antanu Pranciškų, dukterį 
Jennie, pusseserę Oną Ribilię- 
nę ir jos šeimyną, pusbrolį 
Antaną Kazlauską ir jo šei
myną, dėdę Joną Ridikauskų 
ir jo šeimyną, dėdyną Oną 
Jasukaitienę ir šeimyną, švo- 
gerką Ridikauskienę ir jos 
šeimyną, ir gimines, Lietuvoj 
du brolius: Antaną ir Joną, 
seserį Olesę ir j U šeimynas.

Kūnas pašarvotas 
diko koplyčioj, 3354 
ted St.

Laidotuvės įvyks 
birželio 19 d., 8:30

P. J. Ri- 
So. Hals-

Per J. Griskėnas ir 
E. Ručinskienę

Schult .....
Smilingis .. 
Young ....
Kučinskas . 
Kazlauskas

Yuknis .....
Kaziunas .. 
Granskis .. 
Benediktas 
Teutaras ..

M
T.
M. Vasilauskas ..
M.

M.
M.
M.

Užunaris —. 
Gausas .......
žižunas ......
Jenčiauskas 
Zdankus .... 

Pivis ..........
Lukaševiče

Grigutienė ... 
Milar ..... i...

J.

Granikis —. 
Pūdas .........

Stasiūnas .... 
M. Davidonis ...
M. Sandara .... 
V. Marauskienė 
J. Zapustas .... 
Mrs. Dovidonis 
Smulkių ..........

Viso

.25

. .25

25

.25

.30

.20 

.2$ 

.25 

.50 

.15 

.25 

.25

.50 

.25 

.25 

.25 

.50

.. .25 
$2.78

$10.68
(Pabaiga ryloj)

I ni/FlKK™—1*8 LU f Ll M V Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

įr Pagrabams
3316 Šo. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

seredoj, 
vai. ryto, 

iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Šilanskienės 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
giminės, draugai ir pąjiįįs|ąmi 
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. \

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė, Marčios, 
Anūkas, Pusseserė, Pusbrolis, 

Dėdė ir Giminės.
Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

KAZIMIERAS PETRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

šeštad., birželio 15 d,, 1940 m. 
sulaukęs 45 m. amž., Kilęs iš 
Panevėžio apškr. Amerikoj iš
gyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą žmoną Adolfiną, po • 
tėvais Žalandauskaįtę, du sū
nus Kazimierą ir Raymondą, 
ir tris dukteris: Adolfiną, Ly- 
dią ir ’Charlotte, du dėdes An
taną ir Franciškų Petrauskus 
ir tris dėdienes, daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2443 W. Pershing Rd., Tel. 
Virginia 2876. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., birželio 20, 
8:30 vai. rytcH iš namų į Nek. 
Pras. Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos. pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.-

Visi a. a. Kazimiero Pet
rausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame:
Žippna, Sunai, Dukterys ir 

Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS ,1741. •

R

AGNIEŠKA GRIBINIENE
(po tėvais Trubaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 15 dieną, 5:05 vai. va
karo, 1940 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Telšių apskr., 
Pavandenio parapijoj ir mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų.z
Paliko dideliame nuliudime mylimą vyrą Damijoną (Dąn), 

2 dukteris Leokadiją, žentą George ir 2 anūkes Thurman, Oną ir , 
žentą Joną Višniauską, sūnų Joną, dvi seseris Bernice jos šei
myną Yudikauskus, seserį Oną, jos vyrą ir šeimyną, pusbrolį 
Bennie jo moterį Oną Pallulius, dėdienę Katriną ir šeimyną 
Gribinus ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoj— 
seną motinėlę.

Priklausė prie S. L. A. 238 kuopos, L. D. S. 76 kuopos, Chi
cagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 4001 Brighton Place, Lafayette 5582.
Laidotuves įvyks trečiadięnį, Birželio 19 d„ 1:30 vai. po 

pietų. Iš namų bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. a. Agneškos Gribinienės giminės, draugai ir požįs- 

tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, žentai, Sūnūs, Seserys, Pusbrolis, Dėdienė' 

ir Gimiėns.
Laid. Direktorius J. Ljulevičius, Tel. Lafayette 3572

MARIJONA EĮCZIENę 
(po tėvais Yurginaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 15 d., 11:55 vai. ryto, 
1940 m., gimus Tauragės ap
skrity, Pagramančiu parap., 
Yocių kaime. Amerikoj išgy
veno 38 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Uršulę, žentą Antąną
Macus, sūnų Joną ir marčią 
Eičius, du anukus Joną Macą 
ir Jean Wagner, 3 poanukųs 
daug kitų giminių draugų ir 
pažįstamų, [Lietuvoj — brolį 
Augustiną Yurginą ir jo šei
myną.

Kūnas pašarvotas naujuose 
2551 W. 45th St., Lafayette 
7048. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, birželio 19 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Pras. 
Panelės šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldas už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Eiczie- 
neą giminės, draugai įr pažįs
tami esat .nlioširdziai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Duktė, Žentas, Sūnūs, Marti, 
Anūkai, po anūkai ir giminės 

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

Dariaus-Girėno posto 271 
rengiama ekskursija į Mil- 
waukee jau artinasi, beliko vos 
sąvaitė laiko įsigyti tikietus.

Išvažiavimas įvyks sekma
dienį, birželio 23 d.} 9:30 vai. 
ryto iš Navy Pier “S. S. City 
jf Grand Rapids” laivu.

Tai bus viena iš sveikiausių 
ir linksmiausių pasivažinėjimų 
Micbigail ežeru.

Legionieriai yra prįsirenge 
važiuojančius ' su jais svečius 
pilnai patenkinti.

Karlu važiuos ir Dariaus-Gi
rėno posto Druni ir Bugle 
(uorps, kurie linksmins važiuo
jančius svečius, grieždami įvai
rius muzikos numerius.

Iškilmes Rengia Parkų Distrik- 
tas ir V. Beliajus.

Penktadienio vakare, birže
lio 28 d., Marąuette* parke bus 
surengta milžiniška Joninių ge
gužinė. Lietuviškos dainos 
skambės po laukus, o tautiški 
šokiai žavės tūkstančius svečių, 
kurie žada atsilankyti.

šias jonines rengia Vytautas 
Beliajus su savo grupe, su pa
galba Chicagos parkų rekreaci
jos divizijos*

Bus šieno grėbimo vaizdelis, 
kuriame matysite dalyvius su 
dalgiais bei grėbliais. Bus senų 
papročių atvaizdavimas, juo
kingas suvaidinimas vienos tau
tiškos dainelės, žaidimas ir su- 
dainavimas senos lietuviškos 
joninių dainelės, “Kai aš turė
jau.”

SITUATION WANTED 
Ješko Darbo

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
popeminkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

HELP VVANTED—FEMALE

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, prižiūrėti 2 vaikų, 
savas kambarys, $7 iki $8. 543 Mel- 
rose. .

REIKIA PATYRUSIOS veiterkos, 
gera alga. 4656 So. Western.

REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 
needle operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštas darbo 
atlyginimo dydis, mergina gali už
sidirbti toli daugiau minimumo, 
gera extra kompensacija 
operatorėms.

SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

geroms

Bus programas, pietus Laukią Daug Publikos.

TAVERNO KAMPINIO BARGE
NAS. Pamatykite ką $8,000 nu
pirks: gerai pastatyta 2 aukštų ply
tinį 'Su didele krautuve ir 4 kam
bariais užpakaly, einančių tavemo 
bizniu ir fikčeriais; 4—5 kambarių 
flatus antram aukšte, fumaso šil
dymas ir 5 kambarių katedžę s už
pakaly, furnasą; rendos $137 į mė
nesį, be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mickevice, Rosain, 5933 So. Hals
ted St. Normai 3678 (didelis pasi
rinkimas kitokių bargenų).

DIDELIS BARGENAS — namas 
su tavemo bizniu. Kreiptis 
NATHAN KANTOR, Lietuviškas
Žydukas, 4707 So. Halsted St. 

Boulevard 0014 nuo 4 iki 6 v. vak.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge- 
ra vieta, pigiai. 201 S. 25th Avė., 
Bellwood, III.

Taip pat bus nepaprastas 
“show” ir šiaip visokių kome
dijų. Tikietų kaina 2 doleriai 
ten ir atgal, vaikams iki 12 me
lų puse kainos. Nuvažiavus į 
Mihvaukee įvyks' gardus pietus 
švariame Antlers viešbutyje.

Dariaus-Girėno postas 271 
kviečia visus; kuriems tik lai
kas ir aplinkybės pavelija, da
lyvauti šiame legionierių nepa
prastame išvažiavime ir suda
ryti kuo skaillingiausį lietuvių 
btirį ant laivo.

Frank Krasauskas.

REIKALINGA SKRYBĖLIŲ dir
bėjų, patyrusios atsišaukite tuojaus 
NORTHERN HAT MANUFACTU- 

RING, 153 N. Wabash Avė.

■ ■A —

Manoma, kad keletas tūks
tančių atsilankys iškilmes pa
matyti. Free Chicago To urs jau 
pranešė, kad ateis su 300 sve
čių. Garbes svečiai bus Lietu
vos konsulas, Petras Daužvar- 
dis su žmona, V. K. Brown, 
parkų rekreacijos divizijos vir- 
šiųinkas, ir daugelis kilų.

Šventimas “Joninių” Cbica- 
gos parkuose buvo V. Beliajaus 
pradėtas pernai, kada Jonines 
buvo surengtos Mark White 
parke. Tas parengimas buvo 
toks pasekmingas, kad daugelis 
iš minios, kuri dalyvavo, reika
lavo jį pakartoti. Kadangi Mar- 
ąuette Parkas daug gražesnis ir 
atrodo daugiau kaip Lietuvos 
kampelis, jis buvo parinktas šių 
metų “Joninėms”. Parengimo 
vieta bus tarp Kedzie ir Sacra- 
mento gatvių, pakalnėj, 
medžių. Įžanga nemokama.

REIKALINGA MERGINA paty
rusi grosernės krautuvės darbe. 

530'f So. Halsted St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
kad mokėtų padaryti sendvičius. 
Kambarys gyvenimui, geras mo
kestis, darbas ant visados. MRS. 
ADAMS, 3738 So. Halsted St.

REIKALINGA VIENO AR DVIE
JŲ gabių patyrusių vyrų dirbti ge
ležies atlaikų jardą.

WARSHAWSKY and CO., 
1900 So. State Street.

K.

pažįstamus. Pasirodė, 
čia “celebreitina” An- 
Tai buvo pas Antaną 
Antąną Petraitį, 4240

Lief.Deniokratai
Paskyrė $10.00 
Vilniečiams

PARDAVIMUI LUNCHRUIMIS " 
už prieinamą kainą, mažas įmokė- 
jimas. 334 So. Western Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

FURN1TURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 

rakandai, mažai vartoti. Parduosiu 
po vieną šmotą, ar visus sykiu — 
savininkas ant vietos. Atsišaukite 
650 West 35th St.

BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

tuvė ir 3—4 kambarių flatas, karš
tu vandeniu šildomi, 2 karų gara
žas. Savininkas išvažiuoja, atiduos 
aukos kaina.

Artesian Avė. arti 71 gat. tik 
$6500 už aukštos klasės 6 kambarių 
mūrinį bungalow, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas, lotas 
45x125, terminais, $1500 pinigais, 
likusią mėnesiniai iki išmokės.

Artesian, arti 70 gat. 6 kambarių 
bungaloNV, 2 karų plytinis garažas, 
karšto vandens šildymas. Kaina la
bai nebrangi.

Dėl informacijų pasimatyti su 
Frank Jurjevich.

ERNEST GEISSLER, 
2749 W. 63rd St. Hemlock 3400

PASIŪLO 3 AUKŠTŲ MURINI 
akmeniniu priešakiu, 2240 Jackson 
Blvd. $4450.00. Įmokėti $15,900, liku
sią—mėnesiniais įnašais. Šaukti 
Buckingham 0760, po 7:00 v. vak.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

ŠIE ANTANAI BRANGINA 
SAVO VARDADIENIUS

Birželio 13-tą d. pasitikau 
savo drhūg^Juožą * Marčinkų; 
kuris užkviere mane į svečius 
pas draugus. Ir, ištikimųjų, čia 
radau savo visus senus drau
gus ir 
kad jie 
tanines.
Ūsą ir
So. Artesian Avė. .

Čia radau Antaną Joniką, 
Antaną Andziulį su žmoria Ma
rijona, Anna Rutkauskienę, Joc 
Kaminską, Magdaleną Chesriie- 
nę ir daug kitų.

Mrs. Mary Ūsienę pagamino 
gardžią vakarienę, o Antanas 
Ūsas ir Antanas Petraitis pa
tiekė alaus ir degtines, na, ir 
just-nejutome, kad jau laikas 
buvo eiti namo. Well, tai buvo 
šaunios Antanines.

Steponas.

La»u-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Anthony W. Gradle, su 

ra T. Šimkus
Stanley Kruk, 22, su Emilie 

Dowiat, 17
Stanley C.'?Wilicko, 22, su 

Helen Stano, 20
Al Nėckrosh, 26, su Mau- 

rine Williams, 25
John Petrošius, 23, su 

rence La Course, 20
Matthew Makar, .28, su 

rence Midway, 24
Michael buba, 27, su

McGuire, 26
Anthony Faiza; 23, su

Lucas, 23
CIarence Collie, 27, su An- 

toinette Tomkutonis, 33
James Queenan, 23, su* Lil- 

lian Ptitris, 17 

s '’lmlfįuįa
Perskirti <

Stella Vansach nuo Joe Van- 
sach

Flo-

FlOr?

Anne

Mary

Iš 11-to Wardo Kliubo 
darbuotės

Birželio 13 d., 1910, įvyko 
11-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Organizacijos susirinki
mas. Susirinkimą atidarė pirm. 
V. M. Stulpinas ir pakvietė 
raštininką F. Naujokų perskai
tyti protokolų iš praeito susi
rinkimo.

Apsvarsčius bėgančius orga
nizacijos reikalus, prieita prie 
praeito organizacijos pikniko,

Pasitaikius gražiam orui ir 
ačiū paramai gerų lietuvių pa
siliks keletas dolerių pelno. To
dėl p. B. J. Jakaitis duoda įne
šimą, Ipd iš pikniko pelno bu
tų paskirta bent dešimtis dole
rių Vilniaus krašto lietuvių 
kultūros reikalams. s Įnešimas 
liekasi priimtas beveik vienbal
siai. Tokiu budu 11-to Wardo 
Lietuvių Demokratų Organiza
cija pasiųs $10 Lietuvos kon
sului p. P. Daužvardžiui 
niaus krašto lietuviams.

Įsidėmėtina tiems, kurie 
retų prisirašytu prie šios
mokratų Organizacijos, kad su
sirinkimai yra laikomi kas mė
nesį Lietuvių Auditorium, 3133 
S. Halsted St., kiekvieno mėne
sio antrą ketvirtadienį, 8 
vakare. —Reporteris.

Vil-

no-
Dc-

vai.

L. ŽAGARTEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, 111.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rast., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
plv ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. .Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollyvvood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. Rockvvell st.;
Dundulis
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

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

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

PARDAVIMUI PER SAVININ
KĄ už prieinamą kainą 2 flatų mū
rinis namas po 6 kambarius, gara
žas, geriausiame stovyje, gera 
transportaciją arti mokyklos ir baž
nyčios. 6226 Lakevvood Avc. Shel- 
drake 4658.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž/- 
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box A, 4, 
1739 So. Halsted St.

STATYTOJUI REIKIA GRYNŲ 
pinigų, parduoda naują 5 kambarių 
murinę rezidenciją pigiau negu 
kaihavo. Graži ir moderną, netoli 
71 ir Talman. Tel. Hemlock 4303.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Dr. T.
Dr.-kvotėjas, 4157

MAŽA FARMA 
$200.00 cash reikalinga, kitus 
po $25.00 mėnesy. Puikus 6 
kambarių namas, dideli lau
kai aplinkui, galima auginti 
vištas, didelis daržas, medžiai 
ir tuo pačiu laiku naudokis 
miestišku gyvenimu. Gasas, 
elektriką, vanduo, mokykla, 
visai arti. Rašykite laišku — 
1739 So. Halsted St., Box2374.

BUILDING MĄTERIAL 
Statybai Materlolas

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.

VVHOLESALĖ FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

'HVO

Ladislav A. Kapsa nuo Jen- 
nie B. Kapsa

JoJin H. Rupnick nuo Floren- 
tine Rupnick

Northwestern 
Universitetą

šeštadienį N)orthwestern 
universitetas išdalino diplo
mus 1,925-ięms studentams, 
baigusiems mokslus.

Tai didžiausias abiturientų 
skaičius universiteto istorijoj- 
Jų tarpe yra keli lietuviai.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepųlevičius. 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis. 3247 Beach Avė.; Kasię- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Antpn 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

FINANCE AND LOANS

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ 
Greita Veikla—Geri Terminai 

PETERS BROS. & CO. 
1647 W. 47th Street 

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat)



CHICAGOS LIETUVIAI PASIPIKTINI
NUSIMINĘ

Lietuvos Užgriebimas Sukrėtė ,Visus
Chicagoj beveik nėra lietu

vio, kuris nebūtų pasipiktinęs, 
nusiminęs dėl skaudaus likimo, 
kuris ištiko musų gimtinę Lie
tuvą.

Daugelis tų chicagiečių atsi
dūrė Amerikoj tiktai todėl, kad 
jie kovojo prieš caro valdžią 
Lietuvoj, svajojo apie jos ne
priklausomybę, ir iš ten pabė
gę dirbo visomis jėgomis už tos 
nepriklausomybės svajonės įvy- 
kinimą čia. Daugelis atsidūrė 
Amerikoj, nes sutiko geriau gy
venti savanoriam trėmime A- 
merikoj, negu tarnauti Rusijos 
kariuomenėj. Daugelis iš jų ka
lėjimuose už Lietuvos laisvę 
puvo.

Ir, štai, vienu smūgiu visi 
jų darbo vaisiai, visas jų pa
sišventimas, visos amerikiečių 
pastangos ir aukos sudėtos Lie
tuvai pastatyti ant kojų, ją pa
kelti kultūriniai ir medžiagi
niai — nuėjo niekais.

Lietuva vėl atsidūrė po ruso 
batu.

Nestebėtina tad, kad ameri
kiečiai lietuviai nus’minę, kad 
pasipiktinę. Visi to, kas įvyko, 
kaip ir laukė. Kai Merkys išva
žiavo Maskvon “tartis”, Stali
no pakviestas, visi jautė, kad 
ne gerų žinių jis Lietuvai par
veš. Bet taip kaip mirtinai ser
gantis ligonis iki paskutinės va
landos tiki, kad jis pasveiks, 
taip ir visi lietuviai tikėjo, 
kad Lietuvos laisvė ir nepri
klausomybė bus išgelbėta, kad 
didžiulis priešas savo mažą kai
myną neužsmaugs, jo pasigai
lės.

Bet pragaištingas smūgis kri
to.

Kai kurie karčiai juokavo. 
“Gerai, kad neužmiršom rusiš
kai ‘govorit’ ”, keli chicagiečiai 
vakar kalbėjo. Kiti tylėjo apa
tijos apimti. Yra tokių, kurie 
šį paskutinį Stalino smurto žy
gį gina. Sako, “tai buvo pada
ryta Lietuvos naudai, Rusija 
Lietuvą apsaugos, Rusija tik 
gerą manydama tai padarė.” 

liet prisimena, kad tie patys 
žmonės, kurie dabar taip kal
ba, "purvais drabstė, nesuvaldy- 
dami liežuvio šį dienraštį biau- 
rojo, kai Dr. Grigaitis redakci 
riiuose straipsniouse tikrino, 
kad Rusija Lietuvą okupuos. 
Jis atkartotinai rašė, kad Ru
sija “grąžino Lietuvai Vilnių”, 
bet netrukus ji ne tik Vilnių 
atsiims, bet pasiglemš ir visą 
Lietuvą”. “Naujienos” “niekus 
tauškia”, aiškino tie parsidavę 
lietuviai komunistai. Jie piestu 
šoko, jie tikrino, kad Stalinas 
ne tik Vilnių grąžins, bet ne
trukus gal atiduos ir Švenčio
nis, o kas kitaip sako, tai tas 
“begėdiškiausias melagis”.

Sunku bus jiems išaiškinti 
vėliausį Rusijos žygį.

Bet yra tokių, kurie bando 
Rusiją ginti, ir tie žmonės yra 
lietuviai, Lietuvoj gimę, Lietu 
voj augę. Jiems svetimi dievai, 
svetimi valdovai yra mielesni, 
negu jų gimta šalis, ir jos lais
vas gyvavimas. '

Kas amerikiečiams daryti, 
niekas dar nežino. Eina kalbos, 
kad įvairios organizacijos 
šauks masinius mitingus ir 
kels protestus, bandys išjudinti 
amerikiečius kovai už Lietuvos 
atsteigimą, bet kol kas nieko 
tikro nėra žinoma.

Oficialio pranešimo apie įvy
kius amerikiečiai iš Lietūvos 
konsulato Chicagoj ir atstovy
bės Washingtone dar neturi. 
Bet reikia tikėti, kad jie šian
dien prabils. Nėra abejonės, 
kad ir tas įstaigas yra užgulu
si kartumo, nusiminimo at
mosfera. Jos Amerikai atstova
vo Lietuvą, bandė šią didelę ša
lį su Lietuva supažindinti, už- 
megsti draugiškumą, bet šian
dien tą Lietuvą jau valdo sve
timi žmonės.

Lietuvos nelaimė spaudžia 
kiekvieno Amerikos lietuvio 
širdį. —Rs.

Kovoja Už Cicero 
Vandens Sąskaitų 
Sumažinimą

Iš Cicero Namų Savininkų 
Susirinkimo.

Ciceros Lietuvių Namų Savi
ninkų ir Politikos klubo prieš- 
pusmetinis susirinkimas įvyko 
birželio 11 dM Liuosybės svetai
nėje. Susirinkimas buvo skait-
liūgas.

Buvo keletas rimtų svarsty
mų. Svarbiausias nutarimas bu
vo reikalauti miestelio valdi
ninkų ssutoti savininkus kan
kinti su aukštomis vandens bi- 
lomis. Kai, prieš keturis metus, 
pakėlė vandens sąskaitas tiks
lu išlyginti užsilikusius vandens 
departamento nedateklius, sa
ke, kad aukštesnės Irios tęsis 
tik metus ar du, o po to sąskai
tos vėl bus numažintos.

Keturi Metai Praėjo.
Jau praėjo keturi metai. Van

dens sąskaitos ne tik nėra ma
žinamos, bet yra keliamos. Jau 
mokėtojus iš kantrybės išvaro.

Šiame susirinkime Klubas nu
tarė kreiptis į valdininkus jų 
sekančiame susirinkime, pir
madienį, birželio 17 d., 8 v.v. 
Klubo atstovai turės pagaminę 
tame dalyke rezoliuciją. Todėl 
yra patartina visiems namų sa
vininkams prigulėti prie klubo 
arba dalyvauti tame susirinki
me ir ginti savo reikalus. Bukit 
visi. 1

Po susirinkimo klubiečiai at
šventė savo keturių metų jubi
liejų. Turėjo statinę alaus ir 
užkandžių. Užbaigę, skirstėsi 
namo patenkinti savo užsibrėž
tu veikimu.

Jubiliejus.
Šitas kliubas susitvėrė gegu

žės 6 d., 1936 m., po to kaip 
Improvemento Klubas kai ku
rių žmonių tapo pakrigdytas. 
Improvement Klubas buvo iš
gyvavęs 31 metus. Vietos namų 
savininkai ir darbuotojai, ma
tydami, kad negalima būti be 
jokio lietuviško veikimo, suor
ganizavo Cicero Namų Savinin
kų ir Politikos klubą. Reikia 
pasakyti, kad šis klubas pilnai 
pavaduoja Improvement Klubą, 
kaip savo kolonijos pagerini
mui taip pat ir finansiškai. Jis 
turi vietos gyventojų užuojautą 
savo darbuotėje.

Todėl yra pageidaujama, kad 
tie, kurie dar prie kliubo ne
priklausote, prisidėtumėt. Tai
pogi esate kviečiami ir buvu
sieji Improvement Klubo nariai 
įstoti į šį klubą. Visi sykiu dar- 
buodamės atgaivinsim Impro
vement Klubą ir atgausime sa
vo pinigus, kurie jau suvirš ke
turi metai yra užareštuoti.

Aš manau, kad yra laikas vi
sus nesusipratimus likviduoti ir 
visiems sykiu vėl pradCti vie
ningai darbuotis kaip praeityj 
kad buvo daroma. Visiems aiš 
ku, kad mes ką turėjom pra
eityj pasiekę per tūps'keturis 
metus, esame nebetekę, kaip 
ekonomiškai taip ir politiškai. 
Visi kas gyvas, į vienybę!

Klubietis

Gaisras Skerdyklose 
— Nuo Degtuko

Pereitos savaitės pabaigo, 
Chicagos skerdyklose, prie Ex- 
change avenue, nuo neatsar
giai numesto cigarete užside
gė tuščias galvijų gardas. Nuo
stoliai siekia apie $100.

NAUJIENOS, Chicago, III.

LONDONAS. — Gimines atsisveikina su Londono vaikučiais, kurie yra* gabe
nami į saugesnes vietas provincijoj.

Lietuviai Baigę T T • • j

Vandalai Sugriovė 
Dvi Westsidėsv~ 
Svetaines
Sako, Jas Naudoję Komunistai

NVESTSIDE. — šeši gerai 
apsirėdę, ginkluoti vandalai 
sugriovė dvi sales Westsidęj 
ir pareiškė, jog už tai taip da
ro, kad sales naudoja “komu
nistai.”

Su kirviais vandalai suka
pojo langus, duris, įvairius 
kambarių įrengimus ir kitus 
daiktus, kaip literatūrą ir kė
des, išmetė per langus. Vienos 
salės sargai, Hyman’ui Patoss, 
piktadariai pagrąsino šauti, 
jeigu jis pasipriešins. Kitoj 
salėj du žmonės miegojo, 
Charles Kinrell, ir Albert Fis- 
cher. Čia užpuoljkąi irgi grą- 
sino pavartoti ginklą, jeigu jie 
bandys priešintis.

Nukentėjusios salės buvo 
adresu, 1238 So. Kcdzie ave
nue, ir 3227 Roosevelt Road, 
kur randasi 24-to Wardo ko
munistų partijos raštinė.

Tie patys piktadariai, taipgi 
išdaužė langus valgykloj, adr. 
3847 West Roosevelt Road, 
kur komunistai dažnai'susi
rinkdavę valgyli.

Vedybų Biuras 
Nebus Uždarytas 
Po Liepos 1

' Nepamatuoti Gandai.

Per kelias paskutines dienas 
kas tai Chicagoj išplatino ži
nią kad po liepos 1 d., dėl 
karo, bus uždarytas neribotam 
laikui vedybinių leidhnų biu
ras. ■

Apskričio valdžia skcjbia, 
kad ta žinia yra neteisinga ir 
jai nėra jokio pamato.

Kas norės apsivesti, galės tai 
padaryti prieš liepos mėnesį, 
per liepos mėnesį ir po liepos 
mėnesio. Biuras NEBUS užda
rytas. O jeigu ateis karas, tai 
ims kariuomenėn visus—ar jie 
bus vedę ar nevedę.

Pasikorė Kazys 
Petrauskas

BRIGHTON P ARK. — Mc 
Kinley Parke šeštadienį buvo 
atrastas pasikoręs 45 metų lie
tuvis, Kazys Petrauskas, nuo 
2443 W. Pershing Road. Pasi
korė iš savo diržo sunėręs kil-

VeLonis buvo susikrimtęs dėl 
nedarbo, taipgi dėl tos priežas
ties prarado ir namą.

Inkvestas šįryt, J. F. Eudei- 
kio koplyčioj, 4605 S. Hermit- 
age. Laidoja dir. J. F. EudeL 
kis.

sius Rytinių Valstijų 
s Ir Kolegijose

(Tęsinys)
NORTHWESTERN 

UNIVERSITY
Robert N. Tanis (Mastcr oi 

Arts)
Aldona E. Alekno (Bach. of 

Arts) \
Laurence A. Lauraitis (Bach. 

of Science)
Ann T. Milius (Bach.)

UNIVERSITY OF CHICAGO
Albert W. Dr got
Augusta R. Gudas

PULLMAN FREE SCHOOL 
OF MANUAL TRAINING 
•Helen Benicky 
Walter T. Butkus 
Walter T. Surma

JONĖS COMMERCIAL 
HIGH ’SČHOOL

Lillian Baron. 5
Dorothy H. Grybas 
Helen L. Stuk

i Ui j (Bus daugiau)
; -A'

Mokins Tautiškus 
Šokius Y.MJ>.A.
Konferencijai

. ; . . • ■ i : \—■■ I. I ■■III ■

Leidžia Tautiškų Šokių Knygą.
P

Šią savaitę Vytautas Be’injus 
išvažiuoja į Lake Gcneva dvie- 
ioms savaitėms, kur įvyks 
Y.NV.C.A. kolegijų studentų 
konferencija. Dalyvaus apie 600 
studenčių iš daugelio vidur-va- 
karinių valstijų miestų. Belia- 
jaus uždavinys bus mokinti 
tautiškus šokius.

Rugpiųčio mėnesyj CIeyton 
F. Summy Co., žymi muzikos 
spausdinimo įstaiga Chicagoje 
ir New Yorke/išleis tautiškų 
šokių knygą. Knygoj bus apra
šyta 35 tautiški šokiai iš 17 
tautų. Tilps trumpos šokių is
torijos ir jų muzikos gaidos.

^Tuojau po paskelbimo, kad 
tokia knyga bus atspausd’nta 
daug užsakymų: buvo gauta iš 
State Teachers kolegijų, nuo 
kultūros įstaigų, Normai mo
kytojų kolegijų ir universitetų 
bei rekreacijos 'vedėjų iš visos 
Amerikos.

’■ • •.'1

Veikalas Apįe Lietuvius.
Dabar Beliąjtfs rengia kitą 

knygą spaudai — vien lietuviš
kų šokių ir žaidimų. Knyga 
bus paskirstyta įį tčfe dalis. Pir* 
moji dalis susidės vien iš žai
dimų tinkąmtį vaikiu darželiams 
ir žemesnės piiokyklos amžiaus 
vaikams, su dajnomi? 1‘etuvių 
kalboj Hr vertimais anglų kal
boj. Antroji dalis išdėstys gry
nus ■ lietuvišku^ .šokiits, o tre
čioji dalis svetini tau tiškus šo
kius, kurie buvo sulietuvinti 
kaip tai klumpakojis, kokietka, 
veųgirka, greiz ir t.t. Trumpi 
lięuivių istorija, ir aprašymas 
jų papročių, ' drabužių ir> t?t. 
taipgi tilps toje knygoje. Ji bus 
išleista už metų laiko. V.

Dėl Hitlerio Pasigė
rė; Užsimokėjo $15

Bandė Malšinti Liūdesį.

Harold Foss, 1502 Ehmvood 
avenue, Evanstonas, yra nor
vegas. Beskaitydamas laikraš
čiuose apie' nuolatinius Hitle
rio laimėjimus, Foss tiek nu
siminė, kad nutarė, gerai pasi
gerti. Tai padarė. Nelaimei, 
sumanė ir automobiliu važiuo
ti, ir buvo suimtas.

Teisėjas McCormick simpa
tizavo su jo liūdesio priežas
tim, bet visliek nuteisė Foss’ą 
užsimokėti $15 pabaudos.

Naujas Streiko
"-oius McCormick 

"faktorių Dirbtuvėj
Nori Unijos Pripažinimo.

United Farm Equipmenl 
NVorkers of Amęrica, C. I. O., 
unijos nariai įgaliavo savo 
valdybą paskelbti streiką Mc- 
Mormick-International Har- 
vester Company traktorių dir
btuvėje, 2600 31sl Street.

Unija reikalauja seniorileto 
teisių, unijos pripažinimo ir 
valandų sutrumpinimo, kai 
yra mažiau darbo.

Nušovė du Žmones 
Automobilyj

1 Salio, Buvę Raketieriai

Prie 69tOs ir Wabash ave
nue, policija užliko stovintį 
automobilį, kuriame buvo du 
kulkomis sukapoti lavonai.

Policija vėliau nustatė, kad 
nušautieji buvo Michael J. Mc- 
Govern, 41 metų sraketierius, 
nuo 8205 South Laflin st., ir 
29 metų, taipgi, raketierius, 
James McGlade, nuo 1713 W. 
83rd št. Automobilyj, šalia la
vonų, buvo moteriškas ridi- 
kiulis. <

Kas abu nušovė, policija ne-

Teismai Chicagoj 
Pradeda Atostogas

Padare Kelias Permainas

Liepos 4 d., Chicagos teis
mai pradės devynių savaičių 
atostogas, ir per tą laiką *bus 
svarstomos tiktai nepaprastos 
bylos ir tarnaus tik vienas tei
sėjas. Patvarkymas paliečia 
Circuit ir Superior teismus.

Šiomis dienomiš buvo pa
darytos kelios permainos. Vy
riausiu Circuit teismo teisėju 
buvo išrinktas Philip J. Fin- 
negan, o teisėjas NVilliam V. 
Brothers teisių skyriaus virši
ninku.

Garsinkites “N-nose”

Pirmadien, birželio 17, 1940

Karas Europoj, — 
Tad Amerikiečiai 
Pamatys Savo Šalį
Sunaudos Virš 20,000,000,000 

Gasolino.
Kadangi atostogos Europoje 

yra negalimos, šiemet daugiau 
amerikiečių pamatys įvairias 
savo šalies dalis negu praeityje. 
Illinois Automobilių klubas ap- 
skaitliuoja, kad 25 milijonai 
automobilių, nešantys du syk 
tiek pasažierių, pasipils į Ame
rikos vieškelius šią vasarą.

Kiek gasolino tie automobi
listai suvartos? Sunku pasaky
ti, bet pernai 20,638,000,000 ga
lionų buvo supilta į automobi^ 
lių tankus. Taksai sumokėti ant 
to gasolino siekė suvirš 822 mi
lijonus dolerių.

Kas metas daugiau ameriko
nų praleidžia atostogas savo ša
lyj. Jie vis daugiau įdomaujasi 
pamatyti Amerikos sceniškas ir 
istorines vietas. Valdžiai page
rinus vieškelius, tas yra dabar 
jiems lengva padalyti.

“Automobiliukų” 
Lenktynes Prasi
dės Birželio 23 d.

Amerikoj netrūksta sportų, 
netrūksta nei mėgėjų, štai, sek
madienį, birželio 23 d., Chica
goje vėl atsidaro “nykštukų” 
automobilių lenktynės. Lenkty
nės įvyksta Cook County Fa i r 
Grounds, prie River Road ir 
North Avė.

Nors šie automobiliai yra to
kie mažiukai, kad atrodo kai 
žaislai, jie ištikrųjų prilygsta 
didžiomsioms lenktyniavimo 
mašinoms. Jų pagam nimas kai
nuoja nuo $3,500 iki $6,000 ir 
jie gali važiuoti virš 100 my
lių į valandą.

Toks Pareiškimas 
Nebuvo Padarytas

šeštadienį, vienam Chicagos 
angliškam dienraštyj tilpo ne
va “interview” su “Naujienų” 
redakcijos nariu dėl rusų oku
pacijos Lietuvoj.

Šiuomi pareiškiam, kad te
nai minimas ‘‘intervievv” neį
vyko ir dienraštyj paduotas 
pareiškimas nebuvo padary
tas. —Rs.

Darbininkas Žuvo 
Dirbtuvėj

American Steel and Wire 
Company dirbtuvėje, Joliete, 
pereitą trečiadienį buvo sun
kiai sužeistas darbininkai 
George Paulis iš. Andersono, 
Indianos.

Vakar jis pasimirė Passa- 
vant ligoninėj. Paulis buvo 50 
metų amžiaus.

Jaunimo Ratelio 
Choras Rengiasi 
Piknikui

Minės Ir Jonines.
Ar jau visi žinote, kad Rate

lio choras rengiasi prie milži
niškos lietuviškos gegužinės 
birželio-June 23 d. Jon'nių iš
vakarėse? Dalyvaus keletas 
chorų: Chicagos Vyrų choras, 
Kanklių choras ir Ratelio cho
ras. Prie to bus visokių tautiš
kų šokių iš seniausių ir vėliau
sių laikų. Joninės bus paminė
tos tikrai lietuviškai, deginimu 
laužo, paskaitomis ir visais pa- 
marginimais.

Taigi, visi drožkime pas ra- 
teliečius, birželio 23 d., į Liber
ty daržą. Piknikas prasidės net 
nuo 10 vai. ryto.

Lauksime jūsų Liberty darže.
x Jonas Sliožis

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Valstijos polįeija užva
kar areštavo už neatsargų va
žiavimą automobiliu Markham 
priemiesčio policijos viršinin
ką Earl Jett. Prie 159> ir Cent
ral Park avenue, jis suvaži
nėjo ir sunkiai sužeidė 33. me
tų moteriškę^ Thelma Pandos, 
ir jos 3 metų sūnų, Edivard. 
Policija, sako, kad Jett buvęs 
girtas.

• Prie North ir Addison 
gatvių, Vilią Park, prieiniestyj, 
Illinois Central traukinys už
mušė du žmones, Mervin Hub- 
bard, nuo 2825. 'Palmer Street, 
Chicago, ir nežinomą mote
riškę, kuri važiavo su juo au
tomobilyj.

• Nežinomas piktadaris pa
sivogė $619 iš Stein and Solo- 
mon rūbų krautuvės* adresu 
318 West Madison Street. .......

• Chicago Civil Libėrlies 
komisija kreipėsi į merą Kelly, 
su reikalavimu leisti Chicagoj 
rodyti filmą, “The Fight for 
Life”, kurį federalė valdžia 
neseniai pagamino Chicagoj. 
Paveikslas atvaizduoja, kaip 
valdžia ir labdaringos įstaigos 
globoja naujagimius ir kūdi
kių laukiančias motinas Chi
cagos. lūšnų distriktuose. Pa
veikslas buvo trauktas Max- 
well gatves apylinkėje.

• Nuo troko, į kurį jis bu
vo įsikabinęs, nukrito ir užsi
mušė 3 metų berniukas, Bay- 
mond Hausfeld, J r., 2510 In
diana avenue. Troko šoferis, 
F runk Moore, 6842 S. ..Ada 
avenue, apie įvykį nieko ne
žinojo tol, kol praeiviai jį ne
sustabdė.

• 71 m. moteriškė Raporta
vo Dos Plaines nuovadai, kad 
į jos butą per langą įsigavo 
nežinomas piktadaris ir bandė 
ją ^užpulti.

• Ibi e Wells ir Madison 
gatvių du ginkluoti piktada
riai atėmė $50 pinigais nuo 
Isadore Scivdrtz, 5710 N. St. 
Louis avenue, išmetė jį iš au
tomobilio ir nuvažiavo su juo.

• Iš Uptown State Bank rū
mų nušoko arba nukrito ir už
mušė 31 metų chicagietė Mrs. 
Gladys Maudei, 444 Oakdalc 
avenue, Glencoe. Ji sirgo ne
pagydoma liga, kurią gavo 
pagimdžiusi kūdikį.

• Vakar anksti rytą van* 
dalai subadė 75-kių automo
bilių padangas. Automobiliai 
buvo sustatyti prie Kcstne 
Kilbourn, Kenneth gatvėse, ne* 
toli Harrison ir 5//z avenue.

• 16 metu mergaitė, Minnc 
Kneicher, 3045 Honore Street 
mirtinai sudlgė, kai jos paža- 
mos užsidegė nuo įkaitusio 
pečiaus.

• Automobiliu važiavo mer
gina ir du vyrai, kitam važia
vo vienas vyras. Bevažiuojant 
kilo ginčas. Užnykeh vyras iŠ 
antro automobilio išlipo ir pa
siėmęs revolveri suvarė šešis 
šuvius į vieno automobilio pa
dangas. Merginos ir kitų šū
viai nekliudė. Tai buvo: 20 
metu Irenc Hanavan, 1403 E. 
66th Place, Harry Mentch, 5547 
Drcxel avenue, ir Frank We- 
hle 5556 Drexel avenue. Ap
šaudymas įvyko prie Garfield 
ir Loomis bulvarų.

Negalės Visas Su
nešioti Be to, —

Jiems ir Netiks.
Keli vagiliai užvakar vakare 

įsigavo i moterišku rūbų krau
tuve, adresu 1527% Devon avė. 
ir pasivogė 135 poras moteriš
ku kojinių, kurių vertė siekia 
apie $663.

Vagiliai turi turbut daug 
merginų, nes patys negalės tų 

i kojinių sunešioti, o, kas svar
biausia, jiems jos ir netinka.




