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UVOS MiNISTERIU KABINE i*

, Gpn. Maxi\te WegandMarshall Henri Pelai n

direktorius vidaus reik, minis
terijoje).

Sveikatos ministeris (nauja 
ministerija — Koganas.

JUSTINAS PALECKIS SUDARĖ UETUVOS 
MINISTRU KABINĖTA

(Telegrama iš Kauno.) | vanauskas, buvęs finansų >mi-
„ . _ .. _ . nisteris Merkio kabinete.Premjeras — Justinas Palec- ,n . . ....,, v i. x /. I Teisingumo ministeris —kis, žurnalistas (buvo pasiųs- „ , .
’ . , 4 .. a ii Pakarklis.tas i koncentracijos stovykla i

reikalų m’nisteris, laikinai ei
nąs ir švietimo ministcrio pa
reigas — prof. Krėvė-Mickevi- 
čiuš, rašytojas ir žurnalistas.

Krašto apsaugos ministeris 
ir vyriausias kariuomenės va
das — gen. Vitkauskas (buvo 
vyriausias kariuomenės vadas, 
atsistatydinus gen. Raštikiui).

Finansų ministeris ir laiki
nai einąs susisiekimo meiste
rio pareigas — Ernestas Gal-

Respublikos .prezidento Lie
tuva kol kas neturi. Išvykus į 
užsienį (Vokeitiją?) Antanui 
Smetonai, prezidento pareigas 
buvo perėmęs ministeris pirmi
ninkas A. Merkys. Dabar tas 
pareigas, tur būt, eina 
jaS'S premjeras/Paleckis.

nau-

SMETONA PABĖGO J VOKIETIJA
MASKVA, birž. 17. — žinia 

apie tai, kad prezidentas Sme
tona su keliais aukštais vyriau
sybės pareigūnais pabėgo į Vo
kietiją, pasitvirtino. Tass žinių

Ber- 
kad

agentūra praneša, jog iš 
lyno gavusi pranešimą, 
'prezidentas Smetona ir jo pa
lydovai liko Vokiečių suimti ir 
Karaliaučiuje internuoti.

Paul Baudot n

Italija Atakuoja 
Egipto Uostus

ALEXANDRIA, Egiptas, bir
želio 17.*— Italijos lakūnai ata
kavo Egipto uostus Viduržemių 
juroje. Užmuštų is sužeistų 
skaičius siekia 30. Tatai gali 
priversti prie karo tarp Egip
to ir Italijos.

Vokiečiai Grūmoja 
Anglams

BERLYNAS, birž. 17. — Vo
kiečių laikraščiai pradėjo smar
kiai atakuoti anglus. Girdi, ne
trukus pati Anglija patirs ka
rą ant savo kailio.

Mokesčių Našta 
Vokietijoje

FRANCI JA NUSITARĖ NEBEKARIAUTI
Premjeras Petain prašo “garbingos” 

taikos”
BORDEAUX, birž. 17. — 

Naujasis Francijos premjeras 
Petain atlaikė savo kabineto 
posėdi ir tuoj po to kreipėsi į 
Ispanijos ambasadorių, kad ta
sai praneštų gen. Franco apie 
Francijos norą taikytis su Vo-

kietija. Premjeras taip pat pa
sakė per radiją kalbą, kurioje 
jis pabrėžė, jog Franci j a nebe
gali ilgiau tęsti karo, ir todėl 
jo vadovaujama vyriausybe 
kreipėsi į Vokietiją prašydama 
“garbingos taikos”.

HITLERIS REIKALAUSIĄS PILNO 
PASIDAVIMO

BERLYNAS, birž. 17. — kalausiąs 
Oficialiuose rateliuose vyrauja sidavimo. 
nuomonė, kad Hitleris parei- be jokių

visiško Franci jos pa- 
Vadinasi, pasidavimo 
sąlygų.

RAUDONOJI ARMIJA UŽĖMĖ LATVIJA 
□K ESTIJĄ

MASKVA, birž. 
donoj i armija be 
priešinimo užėmė

17. — Rau- vo išpildyti, 
jokio ‘pasi- Maskva sako, jog kalbamos 
Latviją ir'trys Pabaltijo valstybės turėjo 

Ėst ją. Tos valstybės, kaip ir. padariusios slaptą sutartį prieš 
Lietuva, buvo gavusios ultima-’ SSSR. Be to, jos norėjusios į 
tumą, kurį jos priverstos bu-.savo sąjungą įtraukti Suomiją.

200,000 Rekrutų 
Amerikos Armi
jai Ir Laivynui

Nukentėjo Jehovos 
Liudininkai

Louis Frossard
FRANCIJA. — Rezignavus Reynaudo kabinetui, šie 

vyrai stojo prie Franci jos valstybinio vairo: viršuj, iš 
kairės, Maršhal Henri Petain, premjeras; Gen. Maxine 
Weygąpd, apsaugos ministeris; apačioj i$ kairės, Louis 
Fręssąrcį, darbų ministeris; Paul Biiudoin; vidaus 
reikalu ministeris. v

BERLYNAS, birželio 17. — 
Skaitant, kad Vokietija turi 
80 milijonų gyventojų, kiek
vienam vokiečiui per metus 
tenka sumokėti 126 dolerius 
mokesčiais. Be to, lenką dar 
mokėti apdraudą ir kitus Ver
stinus mokesčius įvairioms na
cių organizacijoms.

/

Žuvo Francuzų 
Vadas

BORDEAUX, birž. 17. — 
Raymond Laurent, buvęs Pa
ryš aus miesto tarybos pirmi
ninkas, liko užmuštas. Jis žu
vo, kai naciai bombardavo iš 
oro miestą.

Naulienų-Acnie Telephoto

STATYS NAUJA LAIVYNĄ
Naciai Rengiasi 
Užimti Islandiją

Hitleris ir Musso 
lihi tarsis

3,000 Mylių Neišgel 
’bės Amerikos

Šaukiamas Australi
jos Parlamentas

SYDNEY, birž. 17.—Premje
ras Robert G. Monzics šaukia 
parlamentą specailiai sesijai. 
Parlamentui teks spręsti itin 
svarbius reikalus, susijusius su 
karu.

VVASHINGTON, D. C., birž. 
17.—Netrukus prezidentas Roo- 
seveltas išleis atsišaukimą, ra
gindamas jaunuolius stoti į ar
miją ir laivyną. Numatoma re
krutuoti 200,(XX) vyrų. Nuo pa
saulinio karo tai bus didžiausia 
mobilizacija.

Patarimas Lind 
bergh’ui

WASHINGTON, D. C., birž. 
17. — Senatorius Key Pittman 
atsakė į pulkininko Lindbergho 
kalbą. Savo atsakyme jis. pa
tarė Lindbergh’ui stoti į avia
ciją, kur jis gali daug naudos 
padaryti, o ne užsiimti politi
ka, apie kurią jis mažai tenu- 
sivokia. *

Esą, Lindbergh’as graudena, 
kad Amerika nesikištų į Euro
pos reižalus, nes tai gali pri
versti prie karo. Jeigu taip ir 
atsitiktų, pareiškė Pittman, tai 
dėl karo paskelbimo ir vedimo 
bus atsakinga Vokietija, o ne 
Jungtinėj Valstijos.

LITCHFIELD, III., birž.
— Policijai teko kreiptis į 
rifą, kad pagelbėtų sulaikyti 
įtūžusią minią nuo kraujo pra
liejimo ir išlaužimo kalėjimo, 
kuriame buvo uždarytas 61 “Je
hovos liudininkas”.

“Jehovos liudininkai” yra re
liginė sekta. Tos sektos nariai 
atsisakė atiduoti pagrabą Jung- 
t.’nių Valstijų vėliavai. Minia 
už vėliavos paniekinimą tiek 
įtūžo, jog liudininkus teko sau
gumo sumetimais į kalėjimą 
uždaryti.

Vėliau 16 automobilių, ku
rie priklausė “liudininkams”, 
buvo apversti ir pusėtinai 
lamdyti.

Laimingai Baigė
Dienų Kelionę

še-

ap-

56

Sulaikė Du Bundo 
Vadus

READING, Pa., birž. 17. — 
Valstijos milicija sulaikė du 
įžymius vokiečių bundo (nacių 
organizacijos) narius. Jie 
vo apklausinėti, o vėliau 
leisti.

Sulaikyti buvo Gerhard
helm Kunze ir Gustav Eliner. Panamos Vėliavą.

bU-

STOCKHOLMAS, birž. 17. — 
Čia eina kalbos, kad netrukus 
Hitleris rengiasi užimti Islandi
ją, kuri priklausė Danijai. įsi
tvirtinus Islandijoje, Hitleriui 
butų lengviau užpulti Angliją.

KETCHIKAN, Aląska, birž. 
17. — Paul Saiko laimingai 
baigė savo namie daryta arka 
ilgą ir sunkią kelionę, kuri tru
ko 56 dienas. Niekas nesitikė
jo, kad jis su 40 pėdų ilgio lai
veliu galės iš Seattle, Wash.,’ 
atplaukti į Alaską.

Satko laivelis buvo varomas 
seno automobilio motoru.

Panama Turės 200 
Prekybinių Laivų
PANAMA, birž. 17. — Ne

trukus Panama turės 200 pte- 
kurių tonažas 

sieks 879,411. Tie laivai turės
Įkybinių laivų, 

Wil-

Karo Pabėgėliai 
Šveicarijoje

GENEVA, birž. 17. — Viena 
rimčiausių švencarijos proble
mų—tai karo pabėgėliai. Fran
cijos armijų nepasisekimai pa
bėgėlių skaičių nuolat didina. 
Jau dabar švencarija priversta 
yra maitinti tuksiančius karo 
atbėgėlių. Mažiukei šaliai tai 
sudaro sunkią naštą.

Pašalino 80 Vokiečių 
Iš Atsakingų Darbų

PANAMA, birž. 17. — Co- 
lombia pašalino 80 vokiečių 
ekspertų, kurie dirbo prie avia
cijos. Iš viso vokiečiai čia yra 
budr ai sekami. Mat, prisibijo- 
ma “penktosios kolumnos” vei
kimo.

Nužudė Japonams
Palankų Generolą

BERLYNAS, birž. 17. — Hit
leris asmeniškai susitiks su 
Mussolini ir turės pasitarimą 
dėl nustatymo taikos sąlygų 

WASHINGTON, D. C., birž. I franC1J?!’ '<UrI faktlskai sut;’
T ,. _ \T , ... ko pasiduoti.177. — Jungtines Valstijos yra 

pasiryžusios pastatyti visai .
naują ir galingą laivyną.> At- Reynaud Atvyksiąs 
lantiko vandenynui. Iki' šiol T
Amerikos laivynas buvo specla- 4
liai skiriamas Ramiajam van- ., . i i • • ROMA, birz. 17. — Oficia-denui. Dabar, kai grūmoja pa-1„r „ - ha italu žinių agentura paskel-vojus, jog naciai gali sunat-1 _ . ; T7 , ,
kinti Francijos ir Anglijos lai- aU veVnail( > mvęs
vynus, Jungtinės Valstijos pri- FranclJ0S Premjeras, esąs pa- 
verstos yra stvertis žygių At-1 snen^s ; 1 rneri ą. 
lantiko krantams sustiprinti. 
Naujausius laivynas susidės iš 
moderniškiausių karo laivų. 
Ypačiai bus kreipiamas dėme
sys i m lžiniškus naikintuvus, 
kurie galės atsilaikyti prieš 
bombonešių atakas.

LONDONAS, b’rželio 17. — 
Anglų “Daily Express” laikraš
tis pataria amerikiečiams pasi
mokyti iš anglų kvailumo. Te
gul Jungtinės Valstijos nesiti
ki, kad 3,000 mylių 
juos gali apsaugoti, 
laikraštis.

Girdi, Anglija buvo
ta Miuncheno ir pasidavė ap
gaunama. Dabar ji turi už tai 
labai brangiai sumokėti, 
stojo į karą neprisirengusi.

-Juliana Buvusi 
„Įtraukta Į Juo

dąją Knygą

atstumas 
sako tas

užliuliuo-

MONTEBELLO, birž. 17. — 
Iš patikimų, ; šaltinių patirta, 
jog Holandijos princesa Juliana 
ir jos du vaikai atvyko į Ka
nadą saugumo vedami. Esą, 
jos vardas buvęs Gestapo (vo
kiečių slaptosios policijos) į 
“juodąją knygą” įtrauktas.

nes

Norvegija Išsi
laisvins

Robert Montgomery 
Grįžta Į Ameriką

Suėmė Italų Mili 
jonierių

’0TTAWA, birž. 17. — James 
Franceshini, milijonierius ir lai
vų statymo kompanijos prezi- 

_ . A . • • i dentas, liko policijos suimtas.
Penki Žuvo Armijos Jis yra italas.

Lėktuvų^Ayarijoje Į Ragįna Daugiau 
VaikščiotiNEW YORK, birž. 17.—Ar

mijos lėktuvų avarijoje žuvo 
penki žmonės. Avarija įvyko, 
kai du bombonešiai susidūrė.

Rezignavo Rumu 
nijos Kabinetas

BOSTON, birž. 17.—Dr. Paul 
D. White, plačiai žinomas šir
dies ligų specialistas, pataria 
amerikiečiams daugiau vaikš
čioti arba dviračiais važinėtis. 
Tuo atveju, sako jis, visos au
tomobilių dirbtuvės galės tar
nauti krašto apsaugai bei gami
nimui ginklų tiems, kurie ko
voja už cipilizacijos išlaikymą.

LONDONAS, birželio 17. — 
Pabėgęs Norvegijos karalius 
Haakon pasakė per radiją kal
bą, kuri buvo kreipiama į nor
vegus. Savo kalba jis ragino 
tautiečius nusiminti, nes, girdi, 
ateisianti diena, kad norvegai 
ir vėl savarankiai tvarkysią 
savo krašto reikalus.

LISRON, Portugalija, birž. 
17. — Robert Montgomery, ži
nomas Amerikos k'no aktorius, 
pasitraukė iš ambulanso tarny
bos Franci joje. Netrukus jis 
rengiasi grįžti j Ameriką,

Įspėja Prieš Karo 
Isteriją

Naujos Karo Zonos 
Anglijoje

LONDONAS, birželio 17. — 
Liko paskelbtos naujos karo 
zonos, kurios draudžiamos at
eiviams lankyti. Ateiviai galės 
jas lankyti tik gavę specialius 
leidimus.

WASHINGT()N, D. C., birž. 
17. — Francis Biddle įspėjo 
Amerikos žmones, kad nepasi
duotų isterijai ryšium su 
“penktosios kolumnos” pavo
jum. Teisingumo departamen
tas, pareiškė jis, yra pilnai pri
sirengęs kovoti “penktąją ko- 
lumna”.

HONGKONG, birž. 17. — 
Pavėlinta kiniečių žinia sako, 
jog liko nužudytas gen. Fui 
Chun-Yung, pasižymėjęs saov 
simpatijomis japonams: Jis bu
vo “Taikos ir gelbėjimo armi
jos” organizatorius.

Ryšium su generolo nužu
dymu liko areštuota 3,000 ki
niečiu.

Radijo paskelbė, kad' Rumu
nijos ministrų kabinetas rezig
navo. Tą kabinetą buvo suda
ręs premjeras Tatare,scu.

įfj
Chicagai ir apielinkei Tede 

ralio oro biuras šiai dienai prd 
našauja:

Šiandieh < 
tarpais lietus

Saulė teka
iasi 8:28 v.

oras nepastovus, 
su perkūniji.
5:14 v. r., leid-
v

Rungtynės Dėl Pa 
šaulio Čempionato
NEW YORK, birž. 17. — 

Birželio 20 d. čia įvyks rung
tynės dėl pasaulio čempionato 
tarp išgarsėjusio Joe Louis ir 
Artūro Godoy.

Tai bus antras tarp jų su
sikirtimas. Pirmame sus-kirti
me Louis laimėjo, tKčiau ne
pajėgė Godoy 
mušti.

nuo nu

Anglija Kariausian
ti. Kol Hitleris Ne

bus Sunaikintas
LONDONAS, birželio 17. — 

Po to, kai buvo patirta, jog 
Franci ja nusitarė kapituliuoti, 
Anglijos premjeras pasakė kal
bą. Jis apgailestavo narsiosios 
francuzų tautos likimą, tačiau 
pareiškė, jog “niekas nepakeis 
musų tikėjimo, kad Francijos 
genijus ir vėl prisikels”. O apie 
Angliją jis pasakė t ek, kad ji 
yra pasiryžusi vesti kovą tol, 
kol Hitlerio prakeiksmas bus iš 
šaknų išrautas.

Cenzoriai Grąžino 23 
Maišus Pašto

HAMILTON, Bermuda, birž. 
17. — Anglų cenzoriai grąžino 
23 maišus pašto siuntinių, ku
riuos jie buvo paėmę iš Yan- 
kee Clipper. Dėl blogo oro “kli- 
peris” buvo priverstas čia nu
sileisti.

Žuvo Keturi Vaikai
CHATHAM, Ont 

— žuvo keturi vaikai 
suaugę liko sunkiai 
kai traukinys sudaužė 
bilį.

birž. 17. 
ir trys 

sužeisti, 
automo-

IttSflii&idfl hmm’ti/O Jh



Šia logika vaduodamasis 
galės pavergti pirmus gatr 
sutiktas žmogus, kurio 

bus baltesnė, negu pą£ip. 
vien dėl

pasaulį, šiandien mes tąi per
gyvename ir šiandien, šven
čiant, teisingiau pasakius, mi
nint Linkolno mirties sukak
tuves, turime pasistatyti už

—

v

“Jei A. gali įrodyti savo tei
sę ,kad gali B. paversti vergu, 
tai kodėl B.'negali tą patį pa
daryti su A.? Jus tvirtinate, jog 
todėl, kad A. yra baltaodis, o 
B. negras. Tokiu budu visa es
mė tik odos spalvoje. Saugoki
tės, 
tave 
vėje 
odą
Tvirtinante, jog ne 
odos spalvos negras turi būti 
vergu, bet todėl, kad baltaodis 
yra ihteligentiškesnis už neg
rą .. Ir tuo remdamasis turi 
teisę pavergti negrą. Saugokis. 
Šia logika remdamasis tave ga
lėti] paversti vergu kiekvienas 
sutiktas gatvėje žmogus, kuris 
išmintingesnis už tave. Bet ęla- 
bar tvirtinate, jog dėl naudos. 
Jei tavo interesai leidžia kitą 

kuris dėl savo interesų norės 
pavergti tave.”

Žodžiai pasakyti veik prieš 
75 inetus, bet koki jie teisingi 
ir kaip puikiai bei paprastai 
jie nušviečia imperializmą. Ar 
šiandien nereiktų pakartot 
šiuos žodžius ir užrašyti Berly
no gatvėse, kad nacis tai rem
damiesi savo tariama ariška 
kilme, turi teisę paversti ver
gais visą pasaulį?

Ar netinka šie žodžiai An
glijai, Prancūzijai ir kiliems, 
kurie savo inteligentiškumu, 
civilizacija remdamiesi, vergė 
žemesnės kultūros tautas buk 
civilizavimui, šiandien privers
tos tą grobį ir pačias save gin
ti antrame pasauliniame kare?

Ir tai buvo motyvai, .moty
vai valdžios vyro, valstybės 
vado, kuris gerai numatė prie 
ko gali vergų logika privesti

.■"W ją."*1***1' i" «.■ j . ..i i i'iji i

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 zemlapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai ų? $1, taipgi pas mane gali
na gauti visokias žoles bei šak

nis ant s-varų, ųž pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y.
" L1

Sales TaA ' cM.si.ra.

ADVOKATAI

No. 2566
Hemleek S699

st.
Adresas...—..............

Miestas ir valstija

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

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

Telefonas SEĘĮ.EY 7330 
Namų telefoną* Brunswick 0597

! I l>'lll>l.9'lll!ll"—TI

Dr. F. Pu Įsu ck i Le Van 
GYDYTOJAS IR CflHUJRGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield BJvd.
Cor. Damen.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DŲPT., 
I 17» Są. st, m

I čia įdedu 1Q centu ir praiau pMuoM WQ--r-

■ Vardas ir pavarde.

CHANE coal company 
adiįZ So. Loug Avenue 

Tele.lęjia^ PORTSMOUTH 9022 
POCAHuNTĄ^ Mine Run ts geriausių .tną.vnu. 
daug dulkių išimta Perkant
5 tonus ar daugiau ................................ ’ ■
Smulkesnės dėl (pdęlių namų. Per- $7.00 
ant 50 tonų ar jaugiau tiktai .........* ■

PETROLEUM CARBON COKE $0.00
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas -0

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

h

X

Yards 1139
Yards 1138

1
■i-}

ALBERT V. PĘTKUS 
4704 So. Western Arenu© Phone Lafayette 8024

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenuę

I. Jt ZOLP Phone Yards 078J 
įf>4Q \Vest 4Qth Streeį >

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL
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.

LACHAWICZ IR SĮJNŲ§
2314 West 23rd Place Phone Cąnal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street ' ’ęeį. Pullman 1279

P. J. RIDIKAS
3354 So. rialsted Street ' YARDS 1419

COPR. NhkDl.l'SKAI’'

TEA TOVVELS PATTĘRN £5^6
No. 2566—Virtuvės abrusėliai

tiek dešimčių meįų buvo pa
saulio nevertinami, nesuprasti, 
nepajusti tikroje prasmėje.

Tuomi pat atpuola reikalas 
pasagoti apie ĮJnįoįno kūdi
kystės ir jaunatvės įspūdžius 
vergų rinkose kurios galėju
sios būtį motyvu vergijos pa
naikinimui, nes atvirai kal
bant, pirmas Linkolno susiti
kimas su negrais nelabai bu
vo malonus, nes negrai Linkol
nui paliko pajudtlusią akį. Tuo 
pat reikia atmesti mintį, jog 
Linkolnas panaikino vergiją 
norėdamas savo tėvuko nuo
dėmes šioje srityje atpirkti.

Reikia bendrai pasakyti, jog 
Linkolnas pe buvo tiek tikin
čiu žmoguiųi, kiek prietaringu, 
kaip ir daugelis žymių žmonių. 
Kalbėdami toliau apie jo mir
tį, prisiminsime kai kuriuos 
faktus tuo atžvilgiu, gi, ši kar- 

jog jis sūnų vežė į Indianą pa

met aną sukandžiojo pasiutęs 
šuo. Tąi ne tik parodo jog 
Linkolnas buvo prietaringas, 
bet ir ne visiškai aukšto išsi
lavinimo.

Bet už tai peikia pripažinti, 
jog išl abiejų pusių jo tėvų gi
minės buvo labai praktiški, ti
kri amerikonai kaip šiandien 
mes mėgstame amerikiečius į- 
sivaizduoti.

Ne veltui Linkolno biografi
jos autorius ir jo mirtinas prie
šas Edgar Lee Masters mėgi
na tvirtinti, jog Linkolno tė
vukas buvo savo rūšies tėvynės 
išdavikas.

’ Be L tai nei kiek nesvarbu, 
svarbu tai, jog Linkolnas pa
veldėjo s.avo senolių praktišką 
protą ir jo dėka prasimušė į 
žmones, nes gerai suprato ko 
to laiko valstybės interesai rei
kalauja ir vykdė tai nežiūrė
damas kliūčių ir dargi sayęs.

Jo pasirinkta profesija—ad
vokato, tik padėjo jam eiti tuq 
keliu, kuriuo kiekvienas žmo

gus, ne romantikas labai prak?
tiškas žmogus, turi eiti- 

tyli prie tų advokatų kurie lai-

NAUJIENOS, Chicago, m
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NAUJĮENŲ-AC^E Telenb,<?tę
HALIFAN, GANADA. — Olandijos . sosto įpėdinė. 

Juliaųna, išlipa iš traukinio Halifaxę, kelyj į Quebecą- 
Rankose laiko dukterį* Irene, o kitąs keleivis peša aydį’ą 
dukterį, Beatrix.

mi bylas gudrybėmis, kuriems 
nesvarbu pati tiesa, bet svar
bu išvežti savo klijentą išgel
bėti jį nuo kartuvių,-£r kalėji
mo. Linkolnui visų pirma buvo 
svarbu tiesa, žmoniškumas ir 
todėl savo ginamose bylose jis 
nepagarsėjo įstatymų aiškinimu, 
valstybės gynėju silkirtimu, bet 
liudininkų tardymu, aplinky
bių išaiškinimu, pačios tiesos, 
pačio fakto nušvietimu. Jis ki
bo ne prie didelių, svarbių da
lykų, bet prie menkniekių ir 

griovė kaltinimo pamatus.

Jau anksčiau sakintų pats 
•Linkolnas' savęs "neskaitė 'be
tik genijumi, bet dargi viduti
nių gabumų žmogumi,ųies jam 
visi aukšti mokslai, visos teo
rijos, visokia filosofija buvo 
nuobodus ir nereikalingi daly
kui, nes jų žmogus nesupranta, 
ginčai dėl vienos ar kilos te
orijos teisingumo, nieko neduo
da, nes tiesos įrodymas, pasau
lyj dar neteikia tuo pat ir lai
mėjimą, reikia tą liesą įvykiu? 
ti, įgyvendinti, o' tam reikalin? 
ga kova. Ir lodei Linkolnąs bu? 
damas praktikas, pasirinko ko? 
vos kelią, darbus o ne ginčus, 
akademiškus ginčus.

Jį dargi galima butų pava
dinti ciniku, kuris su nieku 
nesiskaitė, 'kuris į viską žiurėjo 
savo sarkastiška šypsena ir vi
sas meilės teorijas skaitė tik 
teorijomis laiptais, kuriais 
naudojasi kiti pakilti, bet ku
rie tuojau pakilę šiuos šven
tus laiptus, sugrįauja arba nu
kreipia į kitą aukštą, 
žmogų tik gali pražudyti.

Jis niekuomet nenorėjo pri?

sėliu, visuomet, tiek aukštai, 
tiek žemai būdamas, rodė kiek
vienam savo žaizdas ar džiaug
smus, savo gerąsias ir blogąsias 
puses, visuomet buvo paprastas 
žmogus, lygus kiekvienam jo 
valstybės piliečiui.

Linkolnui negalima primesti 
noro pataikauti miniom, iešr 
koti populiarumo, nes jis nie
kuomet nebuvo demagogas, 
bet visuomet turėjo tvirtą pasi
tikėjimą liaudimi, masėmis i? 
suprato tai, ko nesupranta dau
gelis valstybės vyrų šiandien, 
jog valstybės vyrąs turi tarnau.r 
ti liaudžiai, o ne liaudis jam 
ir norėdamas ilgiau pasilikt; 
valdžioje, turi ne savęs žiūrėti, 
ne tam tikrų policinių priemo
nių griebtis, bet tarnauti kaip 
galint teisingiau ir geriau 
tiems, kurie tave rinko.

Kitonįškti jis ir negalėjo bū
ti, nes prezidento vieton jis at
sidūrė ite dėl savo ypatingų 
gabumų, bet dėl to, kad jo no
rai, jo mintys sutapo su tau-

Ir nors Linkolnas mirė nuo 
savo idėjinio priešo kulkos, ] 
bent tokia visuomenes nuomo- i 
nė apie užmušėją, Jis pasaulio 
nepakeltas į didvyrius, negarbi- 
nąmąs, kąip kiti panašus žino-

Ir čia, kaip visur, pats Lin
kolnas sau pakenkė savo ne
paprastu realumu. .

Gal dar nebuvo nei vienas są
mokslininkas tvirtai ’ nutaręs 
Lįnkolną nužudyti, kuomet jis 
pats jau buvo nuo savo priešų 
mirę®. /

Sunku gal butų pasakyti kas 
jam padiktavo šią idėją, jog 
gali žūti nuo priešų kulkos ar 
peilio, bet nesuklysime, jog ir 
čia jam padėjo praktiškas pro
tas, tikėjimas, jog kas kardu 
kovoja, nuo kardo žūva.

Jau pats pilietinis karas kilęs 
tarp Pietų ir šiaurės štatų tu
rėjo jam aiškiai pasakyti, jog 
kurį pusė belaimėtų, po karui 
bus dar daug nesulestų sąskai
tų, nemaža kerštavimų, neapy
kantos ir pačios kovos laimėji
mas dar nereikš pačios pilie
tinio karo priežasties pašalini
mo. Idėja ginklu nenugalima, 
ji tik parbloškiama, išvejama 
iš namų, bet pasilieka kieme, 
.darže, Laukuose laukdama pro
gos vėl įsiveržti į namus. Idėja, 
lygiai kaip naikinama piktžole, 
ąuga, jei žemė,, t. y. aplinkuma 
jai palanki ir reikia nepapras
tai daug darbo padėti blogiau
sios ar geriausios idėjos sunai
kinimui. Ne jos pačios rovimas 
ją nugali, bet žemės, aplinku
mos pakeitimas, naujų idėjų 
savotiškų augalų atsiradimas, 
kurios nustelbs seną idėją.

tos mintimis.
Joms jis pasiliko ištikimas 

amžinai, nors jautė ir •’argį 
buvo įsitikinęs, kad teks smar
kiai už tai nukentėti, dargi gy
vybe užmokėti, i

‘‘Bet kartą vis vien teks mir
tį”—anot jo pasakymo.

5”

Klausykite tnusų radio programų Antradienių ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:0,0 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

SU POVILU ŠALTĮMĮERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
.t,.-. i‘n ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

? AMBUL ANCĘ 
DIENĄ ir naktį

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI

NARIAI į 
Chicągos, 
Cicero - 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ŲIIIIIIJIHųinmilIlIimillinill

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

įr naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DĄŲYSE.
iniiiliiiiiąiĮąi^iaa|aali|||ai||i,iia(

ANTHONY B. PETKUS
6834 Ko. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone ęicero 2109

J. LIULEVICIUS 
<348 g. Cąįiforiuą Avęnye Phone Lafayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Ąvenyę Phone Yardę 4908

Linkolnas savo praktišku TeĮ YARDS 3144 
protu tai turėjo suprasti ir jis 
laukė kerštavimų, laukė dargi 
mirties smūgio sau asmeniškai.

Bet kiti, dargi šiais ciniškais, 
praktiškais laikais tokį pavojų 
stengiasi išpusti, paversti kaip 
antisocialų reiškinį, o save did
vyriais, kurie stato savo gyvy
bę pavojun kilų naudai. Sulig

vo idėją neskaito dalimi savo' 
asmenybės, savo pareiga, bet 
kažkuo pašaliniu, svetimu, kam 
jie aukojasi darydami gero tik 
kitiems.

Gyvenimas tokių didvyrių 
negali pripažinti ii* jie nėra did
vyriai, bet paprasti spekulian
tai, kurie prekiauja idėjomis 
reikalaudami sau valdžią, neri
botą valdžią už tariamos idėjos 
vykinimą.

(Bus daugiau)

Gatvekaris Užmušė
Nežinomą Žmogų

Prie 51-mos ir Spaulding 
gatvių gatvekaris užvakar už
mušė apie 55 metų vyrą. Po
licija nežino velionio nei var
do nei pavardės. Kūnas ran
dasi apskričio lavoninėje.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY

and M1DVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Trec. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
y. Vak. šeštad. ir 
Sek m. pagal sutartį

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėhomis pagal sutartį.
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Californįa Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepiu, šaukite

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso \alandos:

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

Antradien., birželio 18, 1940
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VALANDOS: Nuo 11 dd 12, 2 Iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 11

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CU1RURGA> 

ir Ąkinius Priliko
S HĄLSTHJ) ST

Dr. V. E. SIEDL1NSKI
UENTISTĄS

Pirm., Trečiadienį, Aeštaętiem
4631 So. Ąshland Avė.

Tel. VAROS 0994 ' 
Anlrad., Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avp.

Tel. LAFAYETTE 36M

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930 .

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaru.

Srredoj patfal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—L 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadi*, 

niais pagal susitarifna 
Telefonas HEMIX)CK 6111

ts iii Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(1 Jpfuvisl

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

vai vakaro ir pagal sutartį
Tel PROSPECT 6731

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
OL o
Namų Tel

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.

TėLUffice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

t

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi. 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 VV. IKth St., netoli Morgan S t 

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
O F I ■ S A S

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tcjephone PLAZA 3200

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn
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Knygos gyvybe Lietuvoje
Literatūros, meno ir kultu- gių. Buvo ir daugiau širdingų 

ros žurnalas “Dienovidis” rug- užsieniečių, kurie musų tai
sėjo numery pirmuoju straips
niu, net per 14-ką pusi., kalba 
knygos reikalais (Petras Rim- 
kunas). Įvedamosiose mintyse 
jis paduoda šiuos posakius:

‘‘Kambarys be knygų —lyg 
kūnas be sielos”, . Ciceronas.

“Gabenk knygas j savo na
mus, nes jųjų jėga laiminamai 
veikia vaikus ir vaikų vaikus’’, 
Gėtė.

“Kas negerbia knygų — ne
gerbia žmogaus, kas neskaito 
knygų — negerbia išminties,” 
Jonas Miltonas.

“Knyga yra geriausias mo
kytojas”, R. Būry.

“Su neskaitančia tauta nie
kas nesiskaito”, prof. dr. Ere
tas (Lietuvoje).

Toliau pasako:
“Nors Donelaičio ‘Metai’’ ir 

buvo išversti j vokiečių, lenkų 
ir latvių kalbas, bet to neužte
ko jį įtraukti į pasaulinės lite
ratūros istoriją. Donelaitis pa
siliko tik lietuvių rašmenyse, 
nors Lietuvos draugas Jean 
Mauclere jį iškelia iki padan-

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

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokj vartota karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia jmokėjimh, jei turi nuo
kalni darbų, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 24) mė
nesių išsimokėjimui. Turime štai 
kokių pirkinių:
1937 Tellaplane' 4 durų $OQE 
Sedan, elektr. šildyt.......
1936 Packard 4 durų $OQE
Sedan ................................ fcvv
1937 Nash, mažasis 4 duru
Sedan, radijo, šildytuvas 
defrosteris, tik ............... v f w
1937 Terraplane 4 durų $OQE 
Sedan.' trunkas ' ..... Cvv

IR DAUG KITOKIŲ. 
Atdara Vakarais iki 10 v. 

ir sekmadienj.
73X3 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

r.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publio Liabi- 
II ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

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

vieną, tai kitą kūrėją gretino 
šalia Šilerio, Goethės, Bairono, 
Hugo, bet vieno gerklė, ir dar 
nepirmaeilio kritiko, negalėjo 
Lietuvos rašytojo, kultūrinin
ko iškelti šalia didžiųjų auto
rių. Užsieniečių masėms lietu
vis kūrėjas nebuvo ir taip 
greit nebus plačiau prieina
mas, nors jo dabartinė kūryba 
jei neprašoksta, tai bent prily
gsta daugeliui vidutinių vardų, 
spėjusiu plačiai pagarsėti. Tas 
didžiulis ravas, kliudąs musų 
kūrėjui įpilti saują grudų į pa
saulinį svirną, yra absoliutus 
užu sienos nemokėjimas lietu
vių kalbos. Tokiam Putinui, 
Krėvei, Kossu, Cvirkai, Grušui, 
Nėrei reikėjo tik gimti pirs
nių rubežių tėvynėje, kad jų 
vardai butų be perstojo. links
niuojami viso pasaulio rašme
nyse...” -

“Yra tanių, kurioms tinka 
musų žemės vystyklai, nedidu
čiu ir neturtingų, bet mus pra
šokusiu savo raštija ar kito
kiais kultūriniais laimėjimais. 
Beliktų mums kai kur pasi
spirti, pasekti geresniuosius 
pavyzdžius, ir galėtume su 
taip apšauktomis kultūrinėmis 
tautomis palenktyniuoti. Tik 
nereikėtų bepagrindžiai mig- 
dytis nuveiktais didžiaisiais 
darbais, nes tai stabdo kultū
rinę pažangą. Geriau sveika 
kritika, neg bereikalingas le
pinimas. Geriau drąsus, nors 
ir nevykęs, originalus darbas, 
neg nieko neveikimas...’’

“Didžiai vertindami naujo
sios vyriausybės aukštą kiil(ii- 
rinių reikalų supratimą, norė
tume. čia suminėti ir savo ke
letą pilietiškų pageidavimu. 
Sakysime, visos eilės paskuti
niųjų metų biudžetuose švieti
mui buvo skirta kiek menko
kos sumos, vidurkyje turinčios 
apie 12% viso biudžeto. Pa
žiūrėję į naujausius viso pa
saulio tautų statistikos duo
menis,,konstatuosime,' kad yra 
tautų, kurios savo biudžetinė
mis sumomis mums prilygsta, 
bet ten rasime labai daug ir 
tokių, kurios mus prašoksta 
visa galva. Kosta-Rica iš viso 
biudžeto švietimui skiria 21%, 
Kuba 20%, Dancigas 20%, čili 
19%, Danija 15%, Latvija 14%, 
Albanija 13%, Bulgarija 13% 
ir tt. Dažnai valstybių, niio se
novės kultūrinį žiedą puikiau
siai puoselėjusių, biudžetuose 
švietimui matome skiriant že
mesnį nuošimtį. Tai puikiau
siai suprasime, jei pavartysi
me jų ankstesniuosius biudže
tus, kurie prikišamai kalbės: 
kol nebuvai pakankamai auk
štos kultūros, turėjai milžino 
šuolip šokti aukštyn. ..

“Gi jei patikėsime prof. 
Pakšto žodžiams, matysime, 
kad Amerikos valstybėse Juto 
štate švietimui skiriama 75% 
viso biudžeto sumos! Aišku, 
iš tokio riebaus nuošimtėlio 
pakankamai tenka ir knygai, 
ir bibliotekoms, ir autoriams,

xa(’J1ENU-aCMK TNephoto

WASIIINGTONAS. — Suomija ir vėl parodo savo 
teisingumą. IJjalmar Procope, dešinėje, įteigia čekį už 
$159,398 Herbert Gastonųi, S. V. iždininko padėjėjui. 
Birželio 15 d. Suomija buvo vienintelė šalis priduoti 
mokestį už praeito karo paskolą.

Lietuvos ^Padangėje
GYDYTOJŲ PRO- ! 

BLEMA LIETUVOJ
VILNIUS. — Iš viso yra su? 

registruota apie 580 gydytojų, 
gyvenančių Rytų Lietuvoje. Iš 
minėtojo skaičiaus 138 gydyto1 
jai • tikrai negalės praktikuoti 
Rytų Lietuvoje, kadangi jie yra 
karo atbėgėliai, o kai kurie pa
gal musų įstatymus neturi ati
tinkamo cenzo. Apie 440 Rytų 
Lietuvos gydytojų Sveikatos 
Departamentas numato suteikę 
ti teisę praktikuoti. Kai tie gy
dytojai gaus teisę prakt kuoti, 
musų gydytojų seimą ska čia- 
mi žymiai padidės. Iki šiol viso
je Lietuvoje (be Rytų Lietu
vos) buvo 872 praktikuoją gy
dytojai. Tačiau ir Rytų Lietu
vos gydytojams suteikus teisę

■ praktikuoti, visoje Lietuvoje 
dar bus jaučiama nemaža gy

dytojų stoka. Nuolat provinci
joje plečiant sveikatos punktų 
tinklą, gydytoji^ pareikalavi
mas vis didėja, šiuo metu yra 
atidarytų apie 50 sveikatos 
punktų, kuriems neatsiranda 
gydytojų. Ąpskaičiuojama, kad 
dar yra trukumas apie 500 gy
dytojų, jei norima pakanka
mai visą kraštą mediciniškai 
aprūpinti. Sveikatos departa
mentas kiekvienais metais su
teikia teisę praktikuoti viduti
niškai apie 50 naujų gydytojų, 
baigusių musų V. D. Un-to Me
dicinos Fakultetą. Kadangi 
kiekvieneriais metais miršta 
apie 10 gydytojų, tai atrodo, 
kad pakankamai gydytojų tu
rėsime maždaug tik po 12 me
tų. Norima, kad Medicinos Fa
kultetas butų reformuotas ta 
prasme, kad greičiau galėtų pa
ruošti taip' reikalingų gydytojų 
kadrą.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigęs? Dažnai galva skauda? Priežasti
mi gali būti žarnų apsfnodiniman nuo kenks
mingų bakterijų storojoj Žarnoj. Ateikite 
'šiandien ir gaukite dnoenlg bandomąją pa
keli bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių 

Ą T DYKAI. Pamatykite kaip pa-
Lr -*■ ■“■V.rY.l M jausite ] poras dienų f
Gaukite DYKAI sampelj iž Walgreen Vais
tinių. Parsičuoda visuose didžiuosuose vais
tinėse.

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Co’l Valytojai.
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407
CHICAGO.

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

ir leidėjams, ir visiems ki- ba dar—invalido iškamša. O, 
tiems. Arčiau pažiūrėję į savo rodos, žmonių, stambių kultu- 
šiaurės kaimynę Latviją, kas-’rininkų,, savoje, žemėje tada 
met matysime vis didesnį d ė- jau turėjome. Bet ne, šitą vei- 
mesį kreipiant į švietimo bei | kalą redaguoti teko pavesti 
kultūrinimo sritį. Štai 1940|pačiąm stambiausiam lydžiui., 
metų nuo IV. 1 d. iki XII. 31 'Užtat virš minėtų straipsnių
d. biudžete švietimo ministe
rijos išlaidoms paskirta virš 
15% visų biudžetinių išlaidų, 
šio laikotarpio biudžeto dydy
je švietimo ministeriją tepra- 
šoksta tik karo m-ja: pirmoji 
gauna 21,468.026 latus, o ant
roji—35.803.000. Šiaip visų ki
tų ministerijų išlaidų pozici
jos žymiai mažesnės. Be šių 
biudžetuose fiksuotų apvalių 
sumelių. Latvija' dar turi at
skirai įsteigtą Kultūros Fondą, 
kurio išlaidos biudžete nenu
matytos. štai 1938-39 m. lai
kotarpy tas Kultūros Fondaę 
surinko (nuo alkoholio, taba
ko, importuotų filmų ir kt.) 
1.539.141,74 latus. Visas Kultū
ros Fonde esamas sumas pa
skirstė taip: bibliotekoms -— 
16,1%, mokykloms — 15,7%, 
kultūrinėms draugijoms —■ 
14’8%, knygoms ir muzikos 
veikalams— 1'2,5%, laikraščių 
abonimentui.— 2,5% ir t. t. 
Svarbiausia, kad šias Kultu- 
ros Fondo sumas sudaro tik 
iš stambių gėrėjų, pypkės 
draugų ir kitokius menknie
kius mėgstančių kišenių. Val
stybei šioji ceremonija nieko 
nekaštuoja.”

Išnašoje kalbama dar—:

ten atsidūrė bijografijos (ne
dėkingiausia reprezentacijai 
medžiaga!), dar kas, ir išėjo 
mikstum fikstum kompozita”.

Latviuose knygų tiražas 10.- 
000, pas mus —2 arba 3 tuks
iančiai... 1

O tokioje pat mažikėje Švei
carijoje—: ,

“Štai praeitųjų metų pabai-. 
goję ji įsteigia puses milijono 
frankų “Pro .Helvetia” fondą.,. 
kurio statute stambiomis rai
dėmis tarp kitko įrašyta, kad 
šios sumos bus skirtos kultūri
nei Šveicarijos t nepriklauso
mybei apsaugoti; Tarp numaty- ■ 
tų tam tikslui priemonių stei
giama 5000 šv. frankų premi-) 
ja, kas treji pietai skiriama 
užsienyje parašytai geriausiai 
knygai apie Šveicariją.”

1. Lietuvos kaimui skiria
mieji laikraščiai nerašo apie 
naujas knygas. Reikia knygos 
reklamai naudoti net radio.

(Bus daugiau)

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 GOc. 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

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
ta naudingos

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater ....... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ........... 445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ........................ 345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ............ 385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ......................  345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo .......   555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN .... v......................... 365
1936 PONTIAC COACH. geram stovyje .... .............  285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ...............  345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

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

siiow ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

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

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

HAUJOIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien- 

' raštis Amerikoj.
N A T T JTENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduok* vėliausias pasaulines žinias.
N A U JTENOSE rft>**e n«censuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicago j ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskite tino antrašu:

“NAUJIENOS”
M

“Prie progos tenka paminė
ti ir šį kapitalinį prancūzų 
kalboje veikalą, vaizduojantį 
Latvijos nepriklausomybes 20 
metų gyvenimą. Vien tik į ran
kas paimtas šis veikalas pasa
ko, kad Latvija moka puikiau
siai reprezentuotis ir visame 
pasaulyje pagarsinti savąją 
žęlnę. Labai puikiai išleistas 
veikalas turi 4 pagrindinius 
skyrius. Pirmame ’ kalbama 
apie Latvijos gimimą (istori
ją), toliau—apie Latvijos eko
nominio gyvenimo nepriklau
somybę: svarbiausia, atrodo, 
išsamus prof. Hugo Vi tols str. 
“Kultūrinio gyvenimo nepri
klausomybė Latvijoje“ (111- 
134 psl.). Knyga baigiama me
niškomis nuotraukomis gau
siai iliustruotu skyriumi ‘‘šito
ji žemė yra musų”. Jei “Let- 
tonie vingt Annėes d’Indėpen- 
dence bandytume palyginti su 
to pat tikslo siekusiu musuose 
išleistu vokiečių kalboje vei- 
kaliuku (ačiū nelebajam, ka<j 
šio veikalo dalys rodosi ir ki
tomis kalbomis), gautume 
labai didelį kontrastą, ne
lyginant asfaltas ir.;, šunkelis. 
Dar, nors pačiuotai, prie šios 
retos progos drįstuipe leidėjų 
paklausti, kodėl jie užmiršo 
ten įdėti pačius svarbiausius

No. 4467—Išeiginė suknelė. Sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48.

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

dalykus: apie lietuvių kalbą ir 
musų tautosaką (visą!) Be šių 
pagrindinių straipsnių, tokio 
masto reprezentantai pasau
liui tegali pasirodyti tik kaip 
niekam netinkamas ir dėmesio 
nevertas, sulysęs ir nusilpęs, 
lopytas ir adytas invalidas, ar-

Naujienų Spulkoje Moka 31/2%
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,00Q.00

1739 SOUTH HALSTED STREETCHICAGO, ILLINOIS
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Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Užsakymo kaina:

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
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75

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted S t., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Metams_______________
Pusei metų------------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui ____ ,__

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
• Viena kopija
Savaitei _______________
Mėnesiui ------- - ----- ..—.

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

Metams ____ ___________ $5.00
Pusei metų ......................_ 2.75
Trims mėnesiams  ........ - 1.50
Dviem mėnesiams ______  1.00
Vienani mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _______________  $8.00
Pusei metų ...............  4.00
Trims mėnesiams .....-----~ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
-------- ,—  ---------ę —

Prancūzijos kapituliacija

tai

nė-

• 1

taip pat žurnalistas, Krėvė-Mickevičius. Kitos vietos ka
binete teko gen. Vitkauskui, Galvanauskui, Pakarkliui, 
Mickui ir Koganui.

Lietuva, matyt, tuo tarpu neturi respublikos prezi
dento, nes iš Kauno buvo užvakar pranešta, kad Antanas' 
Smetona “išvyko”. Kur išvyko, tikrai nežinia. Telegra
mose iš Berlyno ir-Maskvos buvo pasakyta,‘kad Smeto
na išvažiavo Vokietijon ir ten esąs “internuotas”, kartu 
su kai kuriais.kitais buvusiais Lietuvos valdininkais.

Pagal Lietuvos konstituciją, jeigu prezidentas išva
žiuoja į užsienį arba dėl ligos ar kurios kitos priežasties 
negali eiti savo pareigų, tai jį pavaduoja ministęris pir
mininkas.

Taigi prezidento pareigas laikinai eina premjeras 
Justinas Paleckis. .

Reikią pastebėti, kad ir pačiame ministerių kabine
te visa eilė ministerijų kolkas yra paskirstytos laikinai. 
Kabinete yra ir viena nauja ministerija: sveikatos. Ją 
valdo Koganas (iš pavardės, matyt,* žydas).

Apie kabineto sąstatą galima bendrai pastebėti, kad 
jisai yra “kairesnis”, negu Merkio. Krikščionių demokra
tų ir tautininkų (nei smetoninių, nei voldemarinių) jame 
nėra visai. f

i

Jeigu Lietuva butų pasiskyrusi tokią vyriausybę lais
vu noru, tai nieko prieš tai nebūtų galima pasakyti. Bet, 
deja, ji yra svetimos valstybės intervencijos vaisius.

Kuomet svetima valstybė kišasi į’ krašto vidaus rei
kalus, tai kas gali užtikrinti, kad tas.kraštas rytoj dar 
iš viso turės savo valdžią?

Francuzija nutarė padėti ginklus. Naujas premjeras, 
maršalas Petain, bando išsiderėti sąlygas “taikai su gar- 
btf’. Savo pasiūlymą Hitleriui jisai pasiuntė per Ispani
jos diktatorių, gen. Franco.

Bet vilties yra mažai, kad taika, kurią Francuzijai 
padiktuos nacių “fiureris” ir fašistų “diuče”, bus žmo
niška. Tuodu diktatoriai dar niekuomet nėra parodę šir
dies kilnumo s^vo priešams.

Reikia laukti, kad Hitleris reikalaus besąlygio Fran- 
euzijos pasidavimo. 0 tai reikš, kad Francuzija turi ati
duoti naciams savo karo laivyną ir savo lėktuvus. 
Francuzija galės šitokiam reikalavimui priešintis?

Jeigu ji nesipriešins — o kariauti ji nebegali — 
Francuzijos kapituliacija bus pražūtis Britanijai!

Anglai gali kovoti prieš Hitlerį tiktai tol, kol jie
ra sumušti juroje. Bet franeuzams atidavus Vokietijai 
savo laivyną ir lėktuvus, Hitleris ir Mussolini pasidary
tų taip pat galingi vandenyse, kaip Anglija, ir turėtų 
milžinišką persvarą oro jėgose. Anglijos likimas tuomet 
butų nulemtas.

Francuzija žino, kad besąlygiu pasidavimu, ji gali 
laikinai sušvelninti taikos sąlygas, kurios bus suteiktos 
jai, bet tuo pačiu laiku ji pražudys savo sąjungininkę. O 
atsisakydama išpildyti Hitlerio reikalavimus ir atiduo
dama Anglijai (arba sunaikindama) savo karo laivyną, 
ji užtrauks nacių kerštą, bet, gal būt, padės Anglijai iš
sigelbėti.

Ką Francuzija pasirinks?
Tai paaiškės greitu laiku. Dėja, vilties yra labai ne

daug, kad Francuzija turės pakankamai moralinio stip
rumo šioje tragiškoje valandoje galvoti apie ką nors ki-< 
ta, kaip apie savo kailio išgelbėjimą. Militariniu atžvil
giu ji susmuko visiškai. Ekonominiai ji yra dezorgani
zuota. Ar galima tikėtis, kad ji norės dar daugiau ken
tėti, kuomet Hitleris ir Mussolini jai pasiūlys “susimy- 
lėjimą” už pilną kapituliaciją?

Jaunesnieji armijos generolai, sako, esą priešingi par
sidavimui.

Per ateinančias kelias dienas gali būt išspręstas li
kimas ne tiktai Francuzijos, bet visos Europos ir net vi
so pasaulio.

Pašnekesys apie SSSR
Pasikalbėjimas su kažkuo ir kažkur. — Darbininkų aL 

Kiek kas kaštuoja SSSR ir Lietuvoje.

Latvijos ir Estijos okupacija
Sovietų Raudonoji armija vakar įmaršavo. į Latviją 

ir Estiją. Su šiomis dviem Baltijos respublikomis Stali
nas pasielgė tokiu pat budu, kaip ir su Lietuva.

Jau iš šito vieno fakto galima suprasti, kad Maskvos 
kaltinimai dėl raudonarmiečių “vogimų” Lietuvoje buvo 
humbugas. Sovietų valdžia nutarė tas tris valstybes oku-' 
puoti ne dėlto, kad jos nusikalto, bet dėlto, kad ji nori 
valdyti Baltijos juros pakraščius. Ji skubinasi grobti, kol 
dar nepasibaigė kova tarp Vokietijos ir vakarų demokra-j 
tij.ų.

Stalino žygiai Baltijos kraštuose savo esme yra to
kio pat pobūdžio, kaip Mussolinio stojimas į karą. Mus- 
solini laukė, iki galutinai paaiškės, kad Hitleris laimi ka
rą. Jo talka Hitleriui faktinai rg^kia: “Ir aš noriu gauti 
dalį grobio!” Stalinas, be abejones, irgi veikia su Hitlerio 
leidimu ir pritarimu. Jisai pasiėmė savo “porciją”.

Stalinas rįja tas mažiukes tautas ne susyk, bet laips
niškai. Tai sutinka su visa jo taktika? Jisai panašiu bų- 
du, laipsniškai paimdamas į savo rankas vieną poziciją 
sovietų valdžioje po kitos, pasidarė neribotu sovietų Ru
sijos valdovu. Dabar jisai siekia sujungti po savo val
džia visas žemes, kurios pirmiaus priklausė caro imperi
jai.

Tai yra grynai imperialistinė politika, neturinti nie
ko bendro nei su socializmu, nei su tarptautiniais darbi
ninkų judėjimo principais. ,

Nauja Lietuvos Vyriausybė
. Iš Kauno tik-ką gauta pranešimas apie naujo Lietu

vos ministerių kabineto sudarymą. Jo priešakyje stovi 
Justinas Paleckis, vienas iš kairesniųjų Lietuvos žuma-

Vtee-premjeras ir užsienių reikalų ministęris yra

gos SSSR.
— Sovietų jaunimas nori gražiai \tedytis ir linksmai 
gyventi. — Rusų imperializmas. Giriasi savo lai
mėjimais. — Propaganda. — Skai^ tarp eilučių.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys) > Dabar jau jokia agitacija neį-
SSSR jaunimas dėka tos šė

lusios agitacijos yra labai pa
triotiniai, net šovinistiniai nu
siteikęs. Nacionalizmas augte 
auga. Jisai auga komunizmo 
sąskaitoje. Iš čia jau seka ta
sai naujas atgijęs- rusų imperia
lizmas. Tiesa, kitos SSSR tau
tos turi plačią tąvtirię autono
miją, bet greta viso šilo eina ir 
rusifikacija. Visose mokyklose 
yra rusų kalba privaloma. Jos 
mokėjimas ne tik gero tono pa
žymys, bet kartu ir kuiturįngu- 
hio pažymys! Tik prisiminkite, 
kad dabar raidynas visur rusų. 
O dar ne taip seniai kai kurios, 
tautos turėjo savo originalų 
raidyną, o kitos vartojo lotynų 
raidyną, dabar tai visa naikina
ma arba jau panaikinta. Į loty
nų raidyną žiūrima kaipo į re
akcingą raidyną. Tenka paste
bėti, kad jaunimas trokštą gy
venti, noi’i linksmintis, gerai rė
dytis, gyvenimo apyvokoje vi
sokių niekniekių turėti, bet 
SSSR gyvenimo tikrovė viso ši
to patenkinti nesugeba. Iš čia 
ir seka to jaunimo veržimasis 
į užsienius, bet iie turistų pa-! 
vidale, ?bet jau kaipo nauji im
perialistai, tai neginčytinas fak
tas. » :

Štai jus stebina, Imd į Balti-* 
jos valstybes atvykę įgulos taip 
godžiai metėsi pirkti visokius 
blizgučius, o pirmoje eilėje lai-’ 
krodžius! Tai visai naturalusį 
reiškinys! Tasai jaunimas seka 
ir skaito prieškarinę rusų lite- 
ra-turą. Jisai iš jos sužino, kad; 
seniau žmonės puošniau gyve-' 
no ir jie dabar trokšta, tiesiog 
kaip alkani puota į tą puošnu-, 
mą. Seniau laikrodis buvo toks 
paprastas daiktas, o dabar 
SSSR retenybė! O jaunimas no
ri jį turėti, bet SSSR pramonė 
nepajėgia laikrodžių pas save 
prasimanyti, gi iš užsienių juos 
įvežti valiutiniais sumetimais 
neleidžiama!

Tas pats ir su avalyne. Ava
lynė SSSR yra menkutė. Tas 
pats ir su kosmeįika. Jos veik 
nėra, gero muilo negausi! O sa
kykite, kas iš jaunuolių, o ypač 
moterų, nenorėtą puošniai pa
sirėdyti, pasirodyti?

šitas karas ly-g pravėrė SSSR 
langą į Europą! Daug kas pa
tyrė, kad užsieniuose galima 
gauti pirkti daug gerų daiktų,, 
o ypač laikrodžių! Tokie daly
kai daug kam galvas susuko!

prasčiau, visi nori geresnio, 
puošnesnio!, Tai daugelio svajo
nes! Juk negalima nutylėti, kad 
jaunoji karta pusėtinai išpru
sinta, bent kiek išmokslinta, o 
kartu su iš^iprusinimu, su išsi
mokslinimui seka ir skonis, jis 
gerėja, bet atsiekti skonio troš
kimų nėra sąlygų.

Štai mažutis jums pavyzdys. 
Menas rusuose visuomet aukš
tai stovėjo, i Kai kas iš jaunuo
lių išmoko gerai piešti, bet ge-. 
riems daiktams reikalingi geri 
dažai, o jų nėra! Tie jaunuo-

tas valstybes sprogdyli! Jus, 
>ur būt per Maskvos radiją 
diena iš dienos girdite, kaip da- 1 
bar giriamasi SSSR karo veik
snių laimėjimais, kaip didžiuo
jamasi Suomiją įveikus, bet tai 
oficialios kalbos, kurios turi tik 
propagandos reikšmę. SSSR 
masėse' visai kita nuotaika. 
Kam teko fronte pabuvoti, tie 
gerai supranta, kad toji kova 
buvo nelengva, kad SSSR gyve
nimas ir tvarka turi daug spra
gų, kad tasai užsienis yra labai 
ir labai kietas riešutas, kad ma
žute Suomija yra labai pajėgi, 
kad tenais žmones sočiau gyve
na, kad jie įnirtusiai gynė sa
vo žemę ir savo laisvę! Dėl 
SSSR buvo ‘labai ir labai slidus 
keliai ir tik todėl SSSR vadai 
taip greit užmiršo savo Suomi
jai sudarytą vyriausybę ir pa
sirašė taiką, taiką anot jų su 
baltąja Suomija! Sudaryta su
tartis su Vokietija yra žmonių 
tarpe SSSR labai nepopuliari. 
Tas, kas savarankiau galvoja, 
kas seka spaudą ir samprotau
ja, gerai supranta, kad užsie
niuose dabar varoma komunis
tų propaganda tik patarnauja 
vokiečių imperializmui ir fašiz
mui. Juk ir SSSR dar yra to- 
kių, kurie prisimena, kad per
eitais metais. Dancige Hitleris 
visai viešai yra pasakęs, kad 
jisai gerai žino ir pažįsta SSSR 
raudonąją kariuomenę ir kad 
jo supratimu jos pajėga lygi 
nuliui, šitie žodžiai juk buvo 
ir SSSR spaudoje pašiepiamai 
atpasakoti, ir štai vos mėnesiui 
praslinkus tąsai pats Hitleris su 
SSSR pasirašo sutartį!

Yra kas ir SSSR moka skai
tyti spaudą ir daryli iš jos ati
tinkamas išvadas. Visa tai buvo 
gera, kaip SSSR vadai galėjo 
diena iš dienos skelbti, agituo
ti, kad prieš SSSR yra nusista
tęs visaš buržuazinis pasaulis, 
kad tais sumetimais SSSR turi 
ginkluotis ir ginkluotis, bet da
bar SSSR juk turi jau draugiš-

kokių dažų esama ir kurie rei
kalingi, bet SSSR žemėje juos, 
sunku gauti. Taip lygiai kaip 
sunku gauti gero popierio.

Tai jums gal nebus nuosta
bu, kad SSSR užėmus svetimas 
žemes jos kariuomenė dideliu 
stropumu gabeno viską, kas tik 
geresnio yra pas save. Supras? 
kitę, dėl ko jūsų Vilnių ištušti
no !

Net Vilniuje garsiąją Vru
blevskio biblioteką ištuštino! 
Tasai SSSR jaunimas pasidarė 
pernelyg smalsus, jis nori daug 
žinoti, o kad žinoti reikalingi 
visokie veikalai, o ypač'tie vei
kalai, kurie daug ką nusako iš 
praeities, kurie turi istorinės 
vertės! štai dėl ko ir iš. Vru
blevskio bibliotekos svarbiau
siai (dingo turį istorinės vertės 
•v-cjkala.i!
•N Viena galima neabejotinai 
konstatuoti, kad tasai i^usų jau
nimas .pusėtinai per tą dvide
šimts metų išsiprusino, bet jo 
išsiprusinimui ir jo naujam 
kdlturingesniam skoniui SSSR 
gyvenimo tikrovė nepajėgia pa
tiekti reikalingų reikmenų! Iš 
čia ir seka to jaunimo vidujinė 
kova ir nesitenkinimas, tuo ką 
turi. Iš čia ir sdka tasai savo
tiškas rusų naujai atgimsiąs 
imperializmas, varžlumąs.

Butų galima net spėlioti, kad 
Baltijos valstybės gali būtį, net 
ramios dėl esamų pas jas įgu
lų. Tos įgulos nepalies vidaus 
tų valstybių santvarkos, nes 
tam jaunimui tuose kraštuose 
sudaro savotišką įdomumą ir 
kartu pasitenkinimą sočiau gy
venti, geriau jaustis, žinoma, 
šiuo metu pranašu būti labai ir 
labai sunku. Bet psichologiniu 
požiūriu atrodo, kad toms įgu
loms nėra jokio išskaičiavimo

SLA. Iždininko Atsakymas
Tėvynės” Redaktoriui

Rašo adv. K. P. GUGIS

Adv. K. P. Giigis
SLA. Iždininkas.

į priekaištus, padarytus jo 
špaltose prieš asmenis arba 
įstaigas. “Tėvynės” redakto
rius nepripažįsta net tos kul
tūringame pasaulyje priimtos 
taisyklės, kad reikia išklau
syti ir antrąją pusę — “Au- 
daetur et altera pars’!

Su tikra pagalba
K. P. GUGIS, 

SLA? Iždininkas

Jisai turėjo tilpti “Tėvy
nes jame eina kalba 

SLA reikalus ir apie 
kitą. Bet mes susilau- 
keistos padėties Susi- 

kad SLA organo

kurios nenori sli SSSR karo. 
Taigi dėl tolydžio ruošimos! ka
rau agitacijos įrankis labai at
šipo! O jaunimas nori gyventi! 
Nori veikti! Nori daugiau turė
ti, negu jis dabar turi, o turėti 
negali nes viskas eina kariuo
menės didinimui, jos stiprini
mui, jos apsiginklavimui!

Tai agitacijai susidaro savo
tiška spraga, kurią užkišti žy
miai sunkiau! Patsai gyveni
mas įneša didelius prieštaravi
mus, juos išdildinti vis darosi 
sunkiau. Kuria linkme pasuks 
netolimas SSSR gyvenimas, 
sunku spėlioti, bet stagnacija 
čia veik neįmanoma.

Visai galimas daiktas, kad

rą;Tai toksai buvo įdomus ma
no pašnekėjimas su nežinomu 
asmeniu, kažkur ir kažkieno 
traukinyje. Jis įdomus!

V—1—40.
(GALAS)

—B.

NAUJJENŲ-ACME Telephoto
FRANCIJA. — Premje

ras Reynaud rezignavo šeš
tadienį. Jo vietą užėmė 84 
inetų senumo Marshal Henri 
Petain, kuris netrukus tarė
joj o savo žmonėms paskelb
ti nemalonią žinią, kad 
Franeija pasidavė.

vynus 
straipsnį, kuriame jisai pripa
sakojo daug visokių nebūtų da
lykų apie “piniginę diktatūrą” 
Susivienijime ir padarė keletą 
nepamatuotų priekaištų man, 
kaipo SLA iždininkui. Aš tuo- 
jaus pasiunčiau redaktoriui 
trumpą atsakymą į tuos prie
kaištus ir pradėjau rengti pla
tesnį paaiškinimą apie jo pa
liestus klausinius, tikėdamasis, 
kad SLA nariai norės išgirsti 
ir antrąją dalyko pusę. Bet 
mano trumpas pareiškimas til
po tiktai gegužės 17 d., t. y. už 
dviejų savaičių, ir redaktorius 
K. Jurgelionis jį keliose vieto
se “išcenzūravo”, — prieš ką 
aš esu priverstas griešciausiai 
užprotestuoti. Jeigu redakto
rius leidžia sau rašyti kas jam 
į galvą ateina apie kitus asme
nis ir vartoti užgauliojančius

nyje ir braukti iš jo ištisus pa
ragrafus, kuomet užpultasai as
muo bando apsiginti?

Ne gana to, kad redaktorius 
Jurgelionis be mano sutikimo 
pąkcitė kai kurias vielas mano 
pareiškime, jisai dar pridėjo

6-ju numeriu, redakto- 
Jurgelionis pradėjo ra
ngiausius straipsnius 

savo pasiūlytus “įneši-

negu mano straipsnis, prierašą, 
kuriame jisai pasakoja naujus 
“faktus” ir kelia naujus daly
kus, — nors aš pilno atsaky
mo dar neturėjau progos jam 
duoti. 

t

Ar šitoks diskusijų būdas ga
li klausimą išaiškinti? Kada ci
vilizuotų žmonių susirinkime 
eina diskusijos, tai vienam pa
kalbėjus, duodama išsireikšti 
kitam, nepertraukiant jo kal
bos. Bet redaktorius Jurgelio
nis, neturi kantrybės (nė man
dagumo!) šitos paprastos tai-

negu

Gerbiama ”i\aujienu” 
Redakcija:
• Prašau šilam mano straip
sniui duoti vietos “Naujieno
se”
nėję”, 
apie 
nieką 
kėme
vienyme, 
redaktorius atsisako talpinti 
tokius raštus, kuriuose or
ganizacijos reikalai yra nu
šviečiami kitaip, negu to no
ri K. Jurgelionis! ?

Tai yra pirmas atsitikimas 
SLA istorijoje, kad organo 
redaktorius atsisako dėti or
gane Pildomos Tarybos na
rio straipsnį, kuriame yra 
atsakoma į neteisingus prie
kaištus, padarytus jam ir vi
sai Pildomai Tarybai “Tėvy
nėje”. Tik įsivaizduokite. 
Pradedant šių metų “Tėvy
nės” 
rius 
šyli 
apie
mus seimui”, SLA konstitu
cijos pataisymu klausimu. 
Tuose straipsniuose jisai vi
saip niekino dabartinius ir 
buvusius SLA Viršininkus, 
kaltindamas juos spekuliuo
jant organizacijos pinigais ir 
įvedus “piniginę diktatūrą” 
Susivienyme. Bet kuomet aš 
pasiunčiau trumpą atsaky
mą į tuos jo priekaištus, tai 
KI. Jurgelionis įdėjo jį (“Tė
vynes” 20 num.) sauvališkai 
pakeitęs jame eilę sakinių ir 

/. visiškai išbraukęs paskuti
nius straipsnio paragrafus, ir 
pridėjęs savo prierašą, kuo
ne dvigubai ilgesnį, 
mano straipsnis, i

O dabar, kuomet aš para
šiau pilnesnį atsakymą į K. 
Jurgelionio užsipuldinėjimus 
ir šmeižtus, tai jisai pareiš
kė, kad mano straipsniui 
“Tėvynėje” vietos nebus!

Strąipąnis buvo pasiųstas 
SLA organo redaktoriui š. 
m. gegužės 29 dieną. Nesu
laukdamas jo pasirodant, 
birželio 12 d. mušiau K. Jur- 
gelioniui telegramą, klausda
mas, kada mano straipsnis 
tilps. Atsakymo negavau. Pa
laukęs keletą dienų, krei
piausi į SLA sekretorių Dr. 
M. J. Vijiką, prašydamas jį 
pasiteirauti, kodėl mano 
straipsnis uetalpinamas, Sek
retorius man pranešė kalbė
jęs su redaktorium, ir šis 
jajn griežtai pareiškė, kad 
iždininko Gugio straipsnio ji
sai “Tėvynėje” nedės.

Man todėl nepalieka nieko 
kito daryti, kaip tiktai pra
šyti “Naujienų” Redakciją 
patalpinti mano straipsnį.

K. Jurgelionis elgiasi su 
SLA. organu, kaip kad jisai 
butų jo privatinis laikraštis. 
Tačiau aš manau, kad ir pri
vatinio laikraščio redakto
rius duotų vietos atsakymui

Jisai sako, kad jam rupi ne 
asmuo, o tiktai “tvarka” Susi
vienijime. Bet jeigu taip, tai 
kam jisai visą laiką prie asme
nų kabinėjasi, daro jiems pik
tų, Įžeidžiančių ir kartais net 
beveik iki kriminalių šmeižtų 
einančių kaltinimų? Juk ir sa
vo prieraše, kur jisai aiškinasi, 
kad jisai manęs “neteisia”, ji
sai sako, kad aš “susidomėjęs

susidomėsiu, kuomet oficialia
me SLA organe K. Jurgelionis 
skelbia, kad aš esąs “diktato
rius” ir darąs su organizacijos 
pinigais kas man patinka; kad 
aš pirkdavęs “nesąžiniškiau- 
sius” bondsus, laikydavęs SLA 
pinigus abejotinuose bankuose, 
tikėdamasis sau iš to “naudos” 
ir t. t. Tai yra šmeižtai ir insi
nuacijos prieš mano asmenį. 
Galimas daiktas, kad Kleofm 
Jurgelioniu] žmogaus reputaci
ja nieko nereiškia, bet aš netu
riu reikalo jo skoniu vadovau
tis. Be to, ir musų Susivieniji
mo įstatymai (Str.
m) tokį žmonių 
draudžia.
Pildomosios Tarybos

. mų protokolai
Pirma negu prieisiu prie K. 

Jurgelioniu sumanymo, kuriuo 
jisai siūlo pašalinti tariamą 
“piniginę diktatūrą” Susivieni
jime, turiu šį tą pasakyti apie 
jo keistą argumentavimą.

Kada aš savo pareiškime pa
rodžiau ištisą eilę prasilenkimų

XIII, i, <>, 
šmeižimą

suvaž avi-
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si! tiesa Jurgelionio '‘dūmoji
muose”, tai jisai susimetė kal
bėti apie Pildomosios Tarybos 
protokolus. Tuose protokoluo
se, sako jisai, nėra užrašyta, 
kokius bondsus Pildomoji Ta
ryba nutarė pirkti, kokiuose 
bankuose ji nutarė laikyti SLA 
pinigus arba kokius patarėjus 
ji nutarė samdyti; o jeigu nėra 
užrašyta, tai, girdi, tokių nuta
rimų ir nebuvo 7— vadinasi, 
visikų darė savo nuožiūra iždi
ninkas. Tai, žinoma, nesąmo
nė.

Protokolai yra labai naudin
gas daiktas. Juo geriau jie yra 
vedami, juo pilnesnį jie sudaro 
viršininkų darbų, rekordų. Bet 
sakyti, kad to, kas nėra užrašy
ta protokoluose, nebuvo ir tar
ta — yra nelogiška. Neužrašy- 
mas protokole reiškia tiktai, 
kad protokolu negalima pasi
remti, kaip įrodymu. Tokiame 
atsitikime, jeigu ginčas apie 
tam tikrų nutarimų atsidurtų 
teisme, tai reikėtų ieškoti įro
dymų paliudymuose žmonių, 
kurie dalyvavo susirinkime.

Tai viskas, kų šitame proto
kolų klausime galime teisės at
žvilgiu pasakyti. Jurgelionio 
tvirtinimas, kad Pildomosios 
Tarybos nutarimas, kurs nėra 
užrašytas į jos susirinkimo pro
tokolų, esąs “be vertės”, neiš
laiko kritikos.

Aš žinau gerai ir pats Jurge
lionis žino, kad Pildomos Tary
bos protokolai praeityje buvo 
vedami nelabai rūpestingai. Jie 
būdavo nepilni ir sekretorius 
juos rašydavo ne formoje įne
šimų ir nutarimų, kaip dabar 
kad yra daroma, bet greičiaus 
formoje žinios arba korespon
dencijos. Kai aš pradėjau eiti 
iždininko pareigas, aš kelis kar
tus pastebėjau, kad tas arba ki
tas nutarimas yra praleistas 
arba užrašytas netiksliai, bet 
gaudavau atsakymų, kad aš be 
reikalo ieškąs priekabių. Ka
dangi prezidentas tų mano pro-

Jeigu Jurgelionis parašys laik
raštyje, kad toks ir toks asmuo 
esąs vagis, ir bus patrauktas 
tieson už šmeižtą, tai ar jisai 
galės teisme teisintis tuo, kad 
jisai manė tai “esant tiesa”? 
Ne, negalės.

Patikrinti faktus, jeigu re
kordai neaiškus, pasiteirauti 
pas žmones, Kurie žino — žo
džiu sakant, patirti, kas iš tiesų 
fvyko, Jurgelionis nepasisten
gia. Jisai tenkinasi savo many
mu, o kuomet jam nurodai 
klaidų, tai jisai, vietoje ją ati
taisęs, kartoja savo ir gana. 
Turi taip būt, Kaip jisai pasa
kė, kad ir taip niekuomet ne
buvo ! \

tas nutarimas buvo užrašytas, 
bet apie patį faktą, kad taip 
buvo hutarta, nėra mažiausios 
abejonės. Iš tų laikų Pildomo
sios Tarybos narių beveik visi 
dar tebėra gyvi (tik Raginskas 
yra miręs); jie, o taip pat ir 
tuometinės Finansų Komisijos 
nariai, mano žodžius patvirtins.

Taigi Pildoma Taryba nutarė 
jr įgaliojo k e1 etų žmonių kartu 
su iždininku jos nutarimų įvy
kinti; tai, rodos, demokratiš
kesnės procedūros negali nei 
būti. Bet Jurgelioniui tai vis- 
tiek yra... "diktatūra”, ir gana. 
Ar galima su tokiu žmogum

Tarp kitų dalykų, savo pa
reiškime aš nurodžiau, kad Jur
gelionis visai neteisingai nupa
sakojo Breckenridge’o pasam- 
dymo istorijų: tų,asmenį, kaipo 
finansų patarėjų Pildoma j ai 
"^kirybai, samdžiau ne aš vie- 
iras, bet samdė komisija iš 
penkių žmonių — prezidento 
(St. Gegužis), iždininko ir tri
jų Finansų Komisijos narių. 
Faktai neužginčijami, bet Jur
gelionis bando “Tėvynes” skai
tytojus įtikinti, kad jisai rašus 
tiesų. Jisai tų patyręs iš proto-

Esų, kovo įnėn. 1934 m., Pil
domos Tarybos suvažiavimo 
protokole pasakyta, jogei “K. 
P. Gugis raportuoja, kad pa
samdyta Breckenridge firma 
patarnauti investmentų gerini
mo reikalu”; o jeigu taip pasa
kyta, tai, girdi, samdė “tiktai

Ar galima su tokiu 
susikalbėti?

Dejh, šitokiu pat 
daktorius Jurgelionis 
kituose klausimuose.

K, Jurgelion’o “tksa” apie 
investmentus

Turiu šiek liek paliesti in
vestmentų klausimų, kuriame 
redaktorius Jurgelionis yra pa-

budu re- 
ėlgiasi ir

pasilikdavo^ Mano vienas bal
sas negalėjo nusverti kitų še- 
šjų.

Bet čia kalba eina ne apie 
praeities nutarimų teisėtumų, o 
apie tai, ar jie buvo padaryti, 
ar ne. Klausimas eina apie fak
tus. Pereitame savo straipsny
je aš nurodžiau visų eilę faktų 
atitaisydamas Jurgelionio pra
silenkimus su tiesa. Bet jisai 
vištide kartoja savo ir gana. 
Jeigu protokoluose neužrašyta, 
tai, girdi, to nebuvo. Ir kų ftu 
jam jjailarysi!

To dar jam nepakanka. Jisai 
reikalauja, kad aš, kuris nie
kuomet Pildomos Tarybos pro-

mas pas save (nes jie randasi 
centro sekretoriaus raštinėje), 
— jam iš atminties pasakyčiau, 
kokie nutarimai buvo, o kokie 
nebuvo protokoluose užrašyti. 
Jurgelionis sako:

“Neturėdamas protokolų, 
jis, (t. y. aš) bent bendrai 
butų galėjęs pasakyti, kad 
taip yra užrašyta protokoluo
se, jeigu jis atsimena?’
Kuomet žmogus šitaip argu

mentuoja, tai ima abejonė, ar 
jisai tikrai nori, kad skaityto
jai suprastų, kas yra diskusuo- 
jama. 9

Jurgelionis tvirtina, kad ji
sai “greičiau duos sau dešinę 
rankų nukirsti, negu sužiniai 
rašys netiesą, . arba tą, ką jis 
manys esant netiesa”. Bet tai 
yra patogi moralioje taisykle 

^'liktai jam, o ne kitiems. Kų 
Jurgelionis "“manys esant "ne
tiesa”, gali būti gryniausia tie-! 
sa, ir atbūtai; ką jisai naano 
“esant tiesa**, neretai pasirodo' 
turint su tiesa laimi mažai bei>> 
dno. Bet žmogus, kuris kalba 
į publikų, ypač per spaudą, tu
rėtų elgtis su tiesa rūpestin
giau. Jis turėtų skelbti ne tą, 
ką jisai “mano*’, bet tą, kas 
yra patvirtinta ir patikrinta. 
Saro prieraše jisai pakartotinai 
primena man, kaipo advokatui, 
įvairius įstatymus ir teises, tai-

Aš šitokios logikos nesupran
tu ir abejoju, ar supranta jų 
kas nors kitas. Jeigu penki 
žmonės kokiame nors reikale 
veikia, kaipo komisija, tai pa
prastai vieno, tos komisijos na
rio raporto pakanka; ir jeigu 
vienas asmuo raportuoja, tai 
nereiškia , kad 'kiti komisijos 
nariai niciko nereiškė. Tokie 
dalykai yra aiškus kiekvienam 
žmoguj, turinčiam bent kokį 
patyrimų organizacijos gyveni
me. Bet su redaktorium K. Jur
gelioniu prisieina net ir apie 
tai ginčytis. Mat, jisai .užsispy
rė įtikinti “Tėvynės” skaityto
jus, kad iždininkas Gugis esųs 
“diktatorius”, tai apie faktus, 
kurie šitam jo įsivaizdavimui 
prieštarauja, jisai nenori nė 
girdėti; o kad jo išvadžiojimai 
butų labiau įtikinantys, tai ji
sai dar pavartoja savo mėgia
mų arkliukų: stiprų žodį su pa
šaipa. Jurgelionis rašo:

“Kokios kūmutes jam .ta 
patarė, to protokole nėra, ir 
tai juk nesvarbu.”
Reiškia, prezidentas Gegužis, 

Finansų Komisijos pirminin
kas, adv. A. Olis ir kiti tdu tos 
Komisijos nariai (Geo. Stungis 
ir Mačiukas) pavirto ‘“kūmutė
mis”. Jurgelioniui visai ‘ne
svarbu”, kad tie žmonės buvo 
SLA seimo išrinkti organizaci
jos finansus., kartu su iždinin
kių, tvarkyti.

Panašiais satyriškais epite
tais Redaktorius Jurgelionis 
stengėsi diskredituoti SLA na
rių akyse ir daljantinę finansi
nę patarėjų įstaigą, Standard 
S'tatistics, kurių jisai pirmiaus 
buvię įsikandęs pravardžiuoti 
“tipsteriais”, o dabar jau ėmė 
vadinti “čigonais”. Aš labai 
abejoju, kad šitokios rųšies po
lemiški
daug garbės organui ir Susi
vienijimui.

Baigdamas savo paaiškini
mus apie finansinių patatėjų 
Samdymų, dar turiu pridurti, 
kad jMr, Bredkenridge’io pasam- 
.dyma® .fvyko po to, ikai dildo
moji Taryba savo suvažiavime 
1933 m. (jpavasariniaiwe iar nu- 
deiaiiniame, neatsimenu) «v«rs- 
fe ir nutarė, kad toks patarėjas 
Susivienijimui butų v paimtas.. 
Pildoma Taryba kartu paskyrė 
ir komisiją tam nutarimui įvy
kinti, būtent: prez. Gegužį, iž* 
.dininkų Gugį ir Finansų. Komi-

i sijos narius.
Aš neturiu progos <pažiu4’ėiti

tų Pildomai Tarybai ir ypač 
man, SLA iždininkui.

Pradėti ir vėl tenka atitaisy
mu bent žymesnių faktų, ku
riuos Jurgelionis supainiojo ar
ba iškreipė. Savo pirmesniame 
pareiškime aš jau minėjau, kad 
iždininko pareigos man buvo 
perduotos tiktai pradžioje 1929 
m., ir tai ne visos. Bondsai, 
kuriuos prez Gegužis buvo paė
męs savo, priežiuron po T. 
Paukščio mirties, paliko jo 
kontrolėje dar iki tų metų va
saros. Tik prieš išvykdamas 
Lietuvon jisai atvežė bondsus 
į Pitlsburghų, kur aš su juo 
susitikau, ir abudu kartu padė-

uis yra pasiryžęs ir lai užgin

Jisai rašo:
“K. P. Gugis sako, kad 

1929 metais net iki birželio 
mėnesio už jį dar iždininka- 
vo St. Gegužis. Bet to laiko 
Pildomos Tarybos protoko
luose ir “Tėvynėje” tiktai K. 
P. Gugis yra minimas kaipo 
iždininkas, ir todėl jis buvo 
atsa’komiugas kaipo iždinin
kas, o ne Gegužis.” 

I

Tačiau aš turiu savo rekor
duose dokumentų, parodantį, 
kad dar 1929 m. birželio mčn. 
13 d. prez. Gegužis įpiirko bond
sus. Reiškia, Jurgelionio užgin- 

iparemtas tiktai 
mano “esant tie- 
įšivaizda vinių, o

darytų

įčijimas yra 
(tuo, Kų jisai 
<sa”, t. y. jo 
•ne daiktais.

Aš čia visai nenoriu nusikra
tyti savo atsakomybės už savo, 
kaip iždininko, veikimų, bet 
’kam turi būti “Tėvynėje” rašo
ma tas, ko visai nebuvo? Jur
gelionis pasakoja, kad, man <už- 
ėmus iždininko vietų, tariamoji 
velionio ‘Paukščio “diktatūra’" 
perėjo į mano rankas. O tai 
yra prasimanymas. Viena, iždi
ninko pareigas ilgokų laikų po 
Paukščio mirties /ėjau dar ne 
aš; antra, man tos pareigos bu
vo perduotos dalimis, o ne vi
sos susyk; ir kuomet jos buvo 
man perduotos, aš niekuomet 
neturėjau galios spręsti iždo 
reikalus vienas. Morigačių do
kumentai dar buvo laikomi 
centro (sekretoriaus žinioje), 
bondsai buvo perkelti į Pitts- 
burglių. Mano žinioje faktinai 
buvo pradžioje tiktai “cash ac- 
count”, iš kurio aš išmokėda
vau čekiais įvairias «ųskaitas, 
pagal sekretoriaus ir .preziden
to duodamus orderius.

Chicagos seimui, 1930 m., aš 
galėjau raportuoti mažiau kaip 
iš mėtų laikę savo iždininkąvi- 
mo, įpilnai .perėjus toms parei
goms (ir tai greičiaus formo
je, negu esnaėjė) į mano ran
kas. O Chicagos sėime jau bu
vo priimtas nutarimas, įgalio
jantis Finansų Komisijų veik
ti išvien «u iždininku visuose 
finansiniuose reikaluose. Nuo 
to laiko ikį 1937 m. (kai buvoi 
paskirta investmentų komisija) 
iždininkas nėra padaręs nė vie
no investmento be Finansų Ko-

• misijos rekomendacijos, 
pranta, kaip redaktorius

gctlionis, akivaizdoje šitų faktų, 
gali vis kartoti ir kartoti, kad 
iždininkas esųs “dilttatorius”. 
Kų-gi tas žodis, galų gale, reiš
kia?

Savo pareiškime aš jiaaiški- 
nau, kodėl buvo daromi bond
sų Keitimai, kuriuos K. Jurge- 
lięįjis tekėsi apibudinti, kaipo 
“maekulattyvį maiųikavjmų”. 'Da
lį tų keitanų atliko, pagal Pil- 
(lomos Tarybos įgaliojimą, sek
retorius Vinikas; kitų dajlį — 
viaa Pildomoji' Taryba, specia
liame nuvažiavime, šitų opera
cijų tiks as, kaip nurodžiau, bu
vo pasinaudoti valdžios suteik
ta IraJcmalėtiis organizarijoms 
(ir apdraudos kompanijoms) 
proga nu&tiprinti savo “solven- 
cy ’, pakeičiant bondsus, netu- 
i.nčius “amortizacijos vertės”, 
į kitus bondsus, kurie tokią ver
tę turi. Pereitą kartų jau aš mi
nėjau, kad atsisakius tąja pro
ga pasinaudoti, Susivienijimui 
butų tekę nurašyti nuo knygų 
šimtus tttkstančių dolerių, ir 
tuomet gręsė pavojus Susivieni
jimui užsitraukti resyverį arba 
susilaukti specialių asesmentų. 
Jurgelionis bando ir tų užgin
čyti. Jisai sako, kad lai “arit- 
metiška nešųmonė”, nes,/ girdi, 
— “Tie išmainyti bondsai'(vie
ni parduoti už pinigus, kiti 
pirkti už1 pinigus) šiandien be
veik visi neturi nei tos amorti
zuotos vertės, dėl kurios jie bu
vo pirkti nekalbant jau apie 
■marketo vertę. O vienok mes 
tesame solvent.”

Gaila, kad ir čia redaktorius 
Jurgelionis pasakė tų, kad jam 
atrodo “esant liesa”, o ne tų, 
kas yra tiesa. Tiek daug rašęs 
apie bondsų “mainikavimų” ir 
baręs Pildomųjų . Tarybų už 
“spckulizacijų”, jisai dar iki šiol 
nepasistengė nė susipažinti su 
tuo, kų tos transakcijos reiškė. 
Jos buvo išaiškintos Dr. M. J. 
Viiniko raporte Clevelando sei- 
,mui — kiekvienas, kam rupi šį 
klausimų smulkiau prastudijįlo
ti, gali atsiversti to seimo kny
gų ir surasti, kas ten parašyta. 
Aš čia pažymėsiu tik šiuos da
lykus.

Detroito seime (kuriame bu
vo išrinkta naujoji Pildomoji 
Taryba su F, J; Bagočium prie
šakyje) buvo raportuota, kad 
SLA. “solvency” — pajėgumas 
išmokėti pomirtines — 1933 m., 
nupuolė iki 101.58%. Netrukus 
po Detroito seimo, SLA sekre
torius pranešė Pildomajai Ta
rybai, kad New Yorko valstijos 
Apdraudos Departamentas nu
mušė SLA. turto vertę apie 
$91,000. Kadangi SLA. tuomet 
buvo turėjęs tiktai apie $42,000 
(perviršio (šiurpius), <tai, nuė
mus aukščiuus paminėtų sumų 
nuo SLA. turto, jo fanansinis 
balansas butų parodęs $49,000 
deficito — kitaip sakant, Susi
vienijimo “solvency” butų pasi
daręs 98%, arba du nuošim
čiu žemiai! šimto.

Šitoje padėtyje tai Pildomo
ji Taryba ir ėmėsi bondsų mai
nymo plano, kuris davė progų 
Susivienijimui savo “solvency” 
pakelti. Dvicj uose suvažiavi
muose ji tų planų, svarstė ir jį 
pravedė (1934, — o ne 1935 
m., kaip aš p.cr klaidų paminė
jau pereitų kartų). Trumpai 
suglaudus tos trahza'kcijos bu
vo Jokios: .

Buvo /parduota 16 bondsų, 
kurie knygose turėjo vertę 
$259;000 (aš čia visur paduodu 
aipv.aJias skaitlines, kad skaity
tojui butų lengvinus jose susi
gaudyti), bet kuriems Apdrau-
•dos departamentas pripažino 
AHctai $17/0,000 vertę.

IJž tuos 16 bondsus buvo 
gauta $134,000. Pridėjus apie 
$2,000 prie šios sumos, buvo 
nupirkta 15 naujų bondsų, ku
rie turėjo ^‘amortizacijos ver
tę”.' Apdraudos Departamentas 
bituos bondsus leido > įkainuot 
$259^000, t. y. tiek pat, kiek bu- 
vo verti knygose parduotieji 16 
bondsų.

Šitų pardavimų — pirkimų 
rezultate buvo laimėta $88,000 
SLA. durto vertės sumoje, pri-

pažintoje Apdrkudos Ižeparta- 
niento. Todėl, vietoje $49,000 
deficito, pasidarė perviršis, ir 
SLA. pasiliko “sokjent”: nerei
kėjo dėti specialių asesmentų 

nariams, įr nereikėjo pra
šyti “laisnio” New Yoricso vals
tijoje. Reiškia, SLA. išgelbėji
mas nuo “insolvency” yra tik
tas faktas, kurį parodo šitaitli- 
nės;

-b>a.r galiu pridurti, kad visa 
tai buvo padaryta, pasiremiant 
Ąpdraudos Oepantainento pa- 
tvarkymais (Skyr. 18) ir gavus 
specialų leidimų iš Apdraudos 
ciepartainento.

Na, o betgi .redaktorius Jur
gelionis, inepasi dengęs susipa
žinti su dalyku, ueidžia sau 
svaistytis “aj’itmėbiši<omis ne- 
sųmojbėmis” ir į-taiinėti pildo
mos Tajybos narius .darius ko
lbas tai spekirliacijj.as su “čigo
nų” pagalba!

Aš čia nesigilinsiu j Mausi- 
jna, ar tie bondsų keitimai bu
vo atlikti be klaidų; bet susi
dariusioje keblioje situacijoje 
Pildomoji Taryba elgėsi kaip 
geriausiai ‘išmanydama.

<Dabar eisiu prie kito klausi
mo, kurį redaktorius Jurgelio
nis yra daug kartų lietęs “Tė-

Savo “Apdūmojimuose” (ge
gužes 3 d., 1940 m.,) K. Jurge
lionis sakosi faktais parodęs 
valdiškų bondsų gerumų SLA. 
pmigams investuoti. Matyt, ji
sai turi galvoje savo straipsnį, 
lilpusį 14-amc SLA. organo nu
meryje. Kų-gi jisai tenai paro

Nksu-
Jur-

Tai trys privatinių komisijų 
bondsai, ir kiekvienas jų neša 
daugiau kaip $2.00 ant šimto 
dolerių.

Dabar keturi, Jurgelionio 
paminėti, federaliniai bondsai, 
kurie, jo supratimu, yra, geres
ni. štai jų uždarbiai:

Federal Land Bank 4s, 
1946-44 ................... $1.02

Federal Land Bank 3% s, 
1955-45 ...............  $1.60

U. S. Treasury 3%s, 
1943-40 .................. —

1943-41 ...................... ........
Iš šitų keturių bondsų, vadi

nasi, du neša mažiau kaip du 
doleriu ant šimto, o du neneša 
nieko!

Bolševikai Sulaiko 
Turkiją

ANKARA, birž. 16. — čia 
visai atvirai kalbama, jog 'Kur
ki jas vyriausybė iš Maskvos 
gavusi “draug škų” patarimų 
susilaikyti nuo karo. Girdi, 
Maskva pageidauja, kad karas 
neįsiplėstų Balkanuose.

Manoma tad, jog tarp Hitle
rio, Stalino ir Mussolini įvy
kęs pilnas susipratimas Balka
nų atžvilgiu. Matyti, be karo 
jie ten rengiasi į“ į takos sfero
mis” pasidalinti.

K. Jurgelionis paduoda treje-į 
tų, kaip jisai sako “kapitalistiš-i

keturis, jo nuomone, labai pa
togius inveslmentui federalinius 
bondsus. Aš tyčia paėmiau tųį 
bondsų lis tų ir pasiunčiau 
Standard Statlslics kompanijai: 
apskaičiuoti, kokį kiekvienas jųl 
duoda “uždarbį” (yield). Ga
vau šitokius apskaičiavimus, pa-; 
remtus tų gondsų kainomis gc-, 
gūžės 10 d., 1940 m.:

Philadclpbia Electric 3%s, >
1967 .......................... $2.91!

5s, 1947 .................. $2.38
Pennsylvania Railroad 4s, 

1’948 ...................... $2.02

KIDNEY STAOHATION 
IS W0RSE THAN

CONSTIPATION ’
Because We Treat Constipation at 

The Onset, While We Negiect 
Our Kidnays indetinato.y

No other orgnn in your body fa of 
more importance than your kidneys. For 
in your kidneyB therc are nine million. 
tubea whlch munt v.-ork day and night to 
filter the fluidą and keep the ayflteni freo 
Irom vvaates, acids, ix>inons which, if per- 
mitted to remain, may cause aerioua kidney 
and bladder troubles.

It la no wondcr then that Nature 
oftens calls for Help to clean out the 
kidneyB'. So if you are troubled with 
ęottingJUp-Nights, Leg Paine, Backache, 
Nervoua Headache, Dizz.incs or Lobs of 
Energy, due to functional kidney diaordera, 
try KIDANS, the famoua kidney remedy. 
tvhioh aide Nature to fluah out the kid- 
neya, to filter all vvastea, to prevent kid
ney atagnation.

'KIDANS is Safe and Reliable. Thou- 
sanda report entire aatiafaction. Taken 
according to directiona, KIDANS wlll give 
aplendid reaultfl. Try KIDANS, Buy it at 
our Special Prlce O/Te r on two boxea. Uae 
one box. If not natiafied, return unonened 
box and GET YOUR MONEY B A CK.
Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Halstcd Street.

| Pirkite Anglis Dabar—Kainos Nukrito 
ALESAUSKAS & SONS 
7100 So. Talman Avė.

Tel. PROSPECT ,8742 
Mes iškraustome modernu budu 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko-

ČOAS.f *

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

__.... _ and.
LOAN ASSOClATlONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 Iki a vak.

AVINGS

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder-« 
L/škai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Aveliai 
Phone V ir gi n ia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — IVholesale 
4707 S. flalsted St

Te] Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam gerinusį ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gerimai 

j visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perklaustom /orinčius pianus ir 
visokius rakandus be> storus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema Kama. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
I’el. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsilus $13.50 
Išima Už ............... ■ v
PRABŲ VIMAS $50.00
Ligoninėje ...............
RAUDONGYSLIŲ 00
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS CO
Greita Pagelba ....... C-bUU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija SI H 0
ir vaistai  .................. 1’UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kėdzie Avė. Chicago

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 ml.

NUDAŽYTI

arcus
•■r

&■ A'

,’į 
M

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRiginia 1141

$4,900,000.00
$350,000.00

$34.50

KAM LAUKTI?
Įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti

\IKI
Dirbame puikias 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
•Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Laimdale Beirtai Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St 1724 So. Ashland Avė.
TeL Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

Atdara kasdien 9 iki 8:30. šeštadienį 9 iki 5.

DYKAI APSKAIČIAVIMAS.

RYTINE RAPJO
valandą

iš stotie* -

Kasdipn nuo 8:30 v. ryto 
rki 0:15 vai. ryto

IšgitmI vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

<kvb»Į»nai ii»•» <>Re 
įhiocbi mudą 
'tari
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CHIGAGOS LIE-TŪVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
. NKLTrtKK

K. JCAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
R7 GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
vi MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius 
x_______________________________________________________________

CHICAGOS LIETUVIU
PIKNIKAS

Piknikas buvo didelis ir sėk
mingas. — Susirinkusieji 
smagiai laiką praleido. — 
Dovanos.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

piknikas, galima sakyti, visais 
atžvilgiais pavyko. Oras pasitai
kė labai gražus ir šiltas. Iš da
lies gal truputį ir perdaug šil
tas. Dalyvavo ne tik chicagie- 
čiai, bet ir iš kolonijų nemažai 
atvyko.

Apie 2 vai. po pietų Liberty 
daržas buvo apytuštis. Kai ku
rie ėmė reikšti nuomonę, kad 
šį kartą piknikas busiąs skysto
kas. Tačiau tas pranašav.mas 
neišsipd/ė, nes pavakarop su
važiavo tikra’,! daug žmonių. Jie 
visi smagiai linksminosi, o ka
dangi karštis troškino, tai dau
gelis ir alutį gurkšnojo.

P. Milleris, draugijos, sekre
torius, turėjo pusėtinai darbo, 
kol suvedė “rokundus” su seri-; 
jų platintojais. Pasirodė, kad tų! 
serijų buvo išplatinta gana ne
laužai.

Turėjau progos susitikti su 
St. ('.baries draugijos nariais. 
Gerokas jų būrys nepatingėjo į 
piku.ką atvykti. St. Charles 
draugai gėrėjosi daržu. Sako, 
chicagiečiai laimingi puikiais 
durža.s. Esą, visai kas kita pas 
mus: daržai be jokių įrenginių, 
atrodo visai prastai, o mokėti 
tenka brangiai.

Per dieną senesnieji šneku
čiavosi, o jaunesnieji linksmi
nosi šokių sveta’nėje. O kai va
karas ėmė artintis, tai teko pa
sirūpinti dovanų išdalinimu. 
Žinoma, dovanas teko tiems, 
kurie, tur būt, “zuikio koją” 
turėjo kišenėje. Vadinasi, jie 
buvo tiek gTiukingi, kad galė
jo tas dovanas gauti.

Pirma dovana teko Daratai 
Audenienei iš Roselando (116 
E. 101 St.). Manau, ji tikrai 
laiminga jausis gavusi $75.00.

Antra dovana teko A. Naike- 
liui, 6717 S. Emerald. Jis gaus 
$30.00. Kaip ten bebūtų, o tokia 
suma pinigų nevisli r tesimėto.

Kitos dovanos teko šiems as
menims: Vai Ladigas (342 S. 
Crawford); Auna Zebas; Anna 
Rudis; Russe’.l Soravist; Peter 
Kavaliauskas (Cicero); Jocy 
Machalonus; A. A. Herman; C. 
Van Damuhen (Harvey); W. 
VVilkins; Petronėle Miller; Mar- 
tha Yokubka; K. Mutekonis; A. 
Svaževičius ir J. W. Stankus iš 
Auroros. Pastarajam tikietą 
pardavė Ei Evanas. Ir tai, kaip 
sakoma, per vargą. Ponas Stan
kus tikrai nesigailės investavęs 
aštuonis centus, nes jo dovana 
yra $10.00.

Dalyvaukime “Jau
nimo” Joninėse—Pa
remkime Savo Jau
nąją Kartą

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 23 d., Sunset Parke, įvyks 
“Jaunimo” laikraščio rengia
mos Joninės. Tai vis musų jau
nosios kartos pastangos dirbti, 
judėti lietuviškoj dirvoj, ir tie 
žygiai turėtų susilaukti pilną ir 
nuoširdų pritarimą iŠ musų vy
resnių lietuvių.

Sekmadienio Joninės, kaip 
praneša “Jaunimo” redaktoriai, 
kurių didžiuma yra Chicagos 

Lietuvių Draugijos uolus na
riai, bus surengtos pagal tradi
cinius lietuvių papročius, su vi
sais lietuviškais* žaidimais, šo
kiais, ceremonijomis ir saulei 
leidžiantis bus sukurta milžiniš
kas laužas.

Programos pildyme dalyvaus 
suvirs 200 jaunuolių, sako pra
nešimas iš “Jaunimo”.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai gerai padarys jei į “Jau
nimo” Jonines atsilankys, ir 
apart to, kad patys gražiai pa
silinksmins, suteiks reikalingą 
paramą musų jaunajai kartai. 
Dabar, kad Lietuvą prarijo 
Maskvos raudonieji, mums yra 
svarbiau negu bile kada pir
miau parodyti didesnis susirū
pinimas savo jaunaisiais.

Sunset Parkas randasi prie 
Archer Avė. ir 135-itos gatvės.

Narys

Nauja Narė

Lucille B. Jacobs.
Panelės Lucille B. Jacobs tė

vai atžymėjimui užbaigos 4 me
tų kurso Kelly I-ligh School įra
šė ją į Chicagos Lietuvių Drau
giją. Diplomą gaus šiandien, tai 
yra birželio 18 dieną. Panelė 
Lucille už darbštumą ir veik
lumą gavo daug pagyrimų iš 
mokytojų. Reikia pažymėti, kad 
Lucille daug darbavosi savo 
mokykloje, kad įvedus lietuvių 
kalbos kursus. Panelė Lucille 
taipgi lanko Art Institutą.

Pasilsėjus per vasarą Lucille,' 
rudenį pradės lankyti Kolegiją. 
Jos siekis yra baigti farmacis- 
tų mokslą.

Panelė Lucille Pasaulio Paro
dos Chicagoje 1934 metais bu
vo iš lietuvaičių mergaičių iš
rinkta kaipo sveikiausia mer
gaitė. ’

Panelės tėvai turi bučernę ir 
grosernę po vardu Midwest Sto
res, 4003 Archer Avė.

Sumanė Naujos 
Rūšies Pikniką 
— Ant Laivo

Draugijos Jaunimas Rengia 
Ekskursiją liepos 14 d.

Lietuviai nuo senų laikų pa
mėgo piknikus, Vasaros metu, 
žiūrėk, sekmadieniui atėjus, lie
tuvių šeima jau rengiasi va
žiuoti į pikniką. Vienok, karš
čiams užėjus, ir tie piknikai nu
sibosta. Visi ieško kitokių užsi
ėmimų, įdant galėtų karščius 
išvengti.

Visą tai įvertindami, Chica
gos Lietuvių Draugijos jaunuo
liai sumanė visiškai kitokį pik
nikų — pikniką ant Michigan 
ežero. Kadangi visi mėgsta prie 
ežero keletą valandų praleisti, 
jaunuoliai pamanė, tai kodėl

NAUJIENU-ACME Telephoto
GIBSON, ILL. — Šio ’troko vairuotojas žuvo vietoj, 

kada įvažiavo į prekinį Niekei Plate linijos traukinį arti 
Gibson, III. Susidūrimas buvo toks smarkus, kad 18 
traukinio karų nušoko nuo bėgių.

p—"’... " R

Diena Iš Dienos
V------------ ------ ----------------

Šaukia Bridgeporto, 
Laisvamanių 
Susirinkimą

Svarbus Pranešimas
Spaudoj buvo paskelbta kad, 

drg. Metelion ui iš Detroito lai
kant prakalbas Mi’dos svetai
nėje geg. 25 d., Chicagoje, ta
po suorganizuota Etinės Kul
tūros Draugija No. Laikiną
jį valdyba šaukia lietuvių liau
dį i susirinkimą, kuris įvyks 
biržei o-June 18 d. (šiandien) 
7:30 vai. vakare, Woodman’s 
svetainėje, 3256 S. Grcen st., 
kampas 33 gat. ir Green st.

šiame susirinkime bus ren
kama regularč valdyba.

“Ne Izmų Draugija”
Skaitome už garbę priminti, 

kad Etinės Kultūros Draugija 
nėra jokios politikos bei izmų 
draugija. Ji yra vien tik lais
vų, laisvos idėjos -žmonių or
ganizacija.

Todėl esate kviečiami, suau
gę bei1 jaunimas, profesionalai, 
biznieriai, ir visi darbo žmonės. 
Stok.te į Etinės Kultūros Drau
giją. Pinkįte laisvų idėjų vai
niką patys sau ir sekančiai 
gentkartei.

Kviečia laikina valdyba.

jiems nesutikti progą praleisti 
ne tik valandą ar dvi, bet visą 
dieną, ne tik prie ežero, bet ant 
ežero!

Su šia mintimi jaunuoliai ir 
nusamdė laivą S.S. City of 
Grand Rapids liepos 14 dienai. 
Laivas kursuoja tarpe Chicagos 
ir Milvvaukee. Kelionė į vieną 
pusę ima beveik penkias valan
das, o Mihvaukeeje galima pa
silinksminti suvirs valandą ir 
pusę.

Kelionė į abi puses kainuos 
$2.00 suaugusiems, o tik $1.00 
vaikams, kurie neturi daugiau 
kaip 12 metų amžiaus. Laivas 
išplauks iš Chicagos 9:30 vai. 
ryte ir grįš Chicagon tiktai apie 
11 v. v. Reiškia, dalyviai pra
leis visą dięną ant ežero, kur 
nėra karščių, ir kur oras yra 
tyresnis negu piknikų daržuose.

Tai bus tikras pinikas ant 
laivo. Važiuojantys atsineš savo 
užkandžius ir su savo draugais 
linksmai praleis dieną. Iš tikro, 
tai bus vienos dienos atostogos.

Tikietus ekskursijai pirkite 
dabar, iš anksto. Juos galima 
gauti draugijos arba Naujienų 
raštinėse. ,v —BRM

“SH0WER” PARĖ SLAUGEI 
ELENAI PETERS

Ponia Paulina Zallys, I žmona 
plačiai žinomo dentisto, nese
niai surengė “shower” parę sa
vo broliadukrai, p-lei Elenai 
Peters. Pp. Zalliai gražiai pri
ėmė svečius. Jiems šiame pa
dėjo p-lė Joseph’ne Petrus, 
jaunosios sesuo. Valgiai, gėri
mai ir pasilinksminimai buvo 
tokie žavingi, kad svečiai skir
stėsi tiktai ankti rytą.

P-lė Elena ilgai neužmirš.los 
dienos, birželio ■ 9 d., nes jos 
draugės jai įteikė ne tik gra
žiausių ir brangiausių dovanų, 
bet linksmumo, draugiškumo 
ir I nkėjimų gražiai ateičiai. 
Kadangi jaunasis, Dr. Wm. Or
ėti tt„ negalėjo parėję būti, tai 
jaunosios sesuo, Josephine, per
sirėdžius į vyriškas drapanas, 
užėmė jo vietą. Tas žygis pra
juokino visus susirinkusius.

Po vestuvių, kurios įvyks 
liepos 6 d., p-lė Elena už’ms 
vyriausios slaugės vietą vie
noje West Virginia valstijos li
goninėje, kur Dr. Oręutt irgi 
tarnaus.

P-lė Peters išteka į profesio
nalų šeimą. Dr. Orcutto motina 
yra psychologū Armour insti
tute.

P-lė Peters baigė Bovven aug- 
štesnę mokyklą ir lavinosi slau
gių profesijoje Roseland Com- 
munity ligoninėje. Per vienus 
metus ji tarnavo Tauragės ap
skrities ligoninėje Lietuvoj, 
šiuo laiku ji tarnauja prie Dr. 
Pape, Roselande.

Ji bus pirmoji narė neseniai 
organizuoto Lietuvių Profesio
nalių Moterų klubo ištekėti. Ji 
buvo viena iš to klubo organi
zatorių.

Dr. Wm. Orcutt studijavo 
Rush Medical kolegijoje ir šiuo 
metu baigia tarnybą vienoje 
Clevelando ligoninėje.

Nors kai kurios pravardės 
ne lietuviškai skamba, didžiu
ma svečių buvo lietuviai. Jų 
tarpe buvo p-lė Cianainni, p-lė 
Dwyer, ponia Ęnglemann, po
nia Hesse ir jos broliaduktė, 
p-lė Grace Thomas, pp. Stanley 
Jučus, pp. Kazan, ponia Ka
minskas, p-lė MoskeI, p-le 
Louise Normantą, ponia Han- 
nah Pel, p-lė Boric, pp. William 
Stulpin, Adv. ir ponia Thomas, 
Madeline Sheridan, ponia • Or
cutt, ponia Kantrimas, ponia 
Anna Zallys ir duktė, p-lė Wan- 
da, ponia Wagner, p-le Sophie 
Wagner, p-lė Harr’et Schlager, 
ponia Teklė Stulpin, Josephine 
Petrus, Helen Peters, Dr. ir 
ponia Zallys ir sūnūs, Robert, 
ir keletas kitų, kurių pravar
džių neteko sužinoti.

L. N.

VIENIEMS ANTANINES 
BUVO SMAGIOS, 
KITIEMS RŪSČIOS

Praeito trečiadienio vakare, 
birželio 12-tą d., pagal seną pa
protį, buvo sveikinami visi An
tanai ir Antaninos. V.sur gir
dėjosi muzikos ir dainų gar
sai.

Mah teko būti pas Antaniną 
Jokantienę, 3934 So. Rockweii 
St., tuom laiku, kada užsuko 
pas ją muzikontai Frank Kuz- 
marski.s, Joe Grušas, Reksnis 
ir Žukas. Garsiai ir pu kai jie 
sugrojo kelis marštis, bet Ari- 
toinettčs Jokantienės tas ne
pradžiugino. Ji su širdgelingo 
šypsena padėkojo muzikontams, 
davė jiems “ant cigarų”, “už- 
fundijo” jiems ir ten buvu
siems svečiams ir padarė pa
stabą: “Ačiū, gerbiamieji, už 
jūsų atsilankymą, bet jūsų mu
zika mane nepralinksmino, nes 
jus žinote^ kad mano vyro' An
tano jau čia nėra”.

d o o
Wcll, pas Antaną Tabelskį, 

4018 So. Rockvvell St. čia mu
zikantai sutiko dauginus malo
numo, bet ir čia viena Anta
nina svečiuose, kurios muzi
kantai irgi nepralinksmino. Tai 
buvo Antanina Razutienė, 2631 
W. 39th Place. Jos vyras ir
gi neperseniai mirė, kaip ir An- 
toinettės Jokantienės, ir, be 
abejo, tokiame atsit kime link
smybių nėra, o tuom labiau, 
kad viena ir kita turi biznius, 
o biznį varyti 'vienai našlei yra 
sunku, o jų vyrai, kaip vienos, 
taip ir kitos, buvo apsukrus 
ir patyrę biznieriai.

0 0 0

Beje, tie patys muzikantai 
“vinčiavojo” tą vakarą ir An
taną Churą, 3252 So. Halsted 
St., ir Antaną Mažutį, 4625 So. 
Marshfield Avė.

Linksmiausios ir smagiau
sios varduvės buvo pas Anta
ną Rupšį, 4358 So. Wcstern 
Avė. čia viršminėti muzikan
tai susidūrė su kita muzikontų 
grupe, būtent su Michael Sto- 
ronas Orchestra. Prie jų pri
sidėjo ir pats Antanas Rupšis 
su savo “pypke”, kas sudarė 
kapeli ją iš 12-kos muzikontų. 
Gerai, kad Rupšio namas yra 
mūrinis, o kitaip butų ir na
mas sugriuvęs nuo tokio triuk
šmo. Well, reikia žymėti, kad 
čia triukšmauti buvo už ką, 
nes čia vienoj šeimynoj ran
dasi 3 Antanai. Antanas Rup
šis ir jo sūnūs. Taip jau tą 
patį Antano vardą turi ir jo 
uošvis, Antanas Paulikas.

Prie progos reikia žymėti, 
kad visj čia sužymėti Antanai, 
Antaninos ir muzikantai yra 
naujieniečiai tikroj to žodžio 
prasmėje. Lai gyvuoja Antanai 
ir Antaninos!

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedvboms

(Chicago j)
Emil Dorcak, 23, su Aida 

Valaitis, 21
George Szymantak, 23, su

Virginia Končus, 18
Edward Lubbers, 24, su Eu- 

nicę Radius, 20
Frank Sedivy, 27, su Celia 

Armatys, 18
Henry Skibinski, 37, su Jea- 

nette Grybą, 24
Anthony Skurauskis, 23, su

Elizabeth Henich, 19
Lawrence Shimkus, 27, su

Helen Korril, 26
Albert Lubin. (Detrcit, Mich.)

31, su Leah Shapera, 23
Stanley Richlick, 24, su Eli

zabeth Vaitkus, 26
John Paslauski, 25, su Lois

Sanders, 21
Anthony Veselis, 28, su An- 

toinette Stakėnas, 27
Anton Macis, 57, su Julia 

Macander, 54
Lawrence Dixon, 24, su Eva 

Mitchell, 25
David Anapol, 25, su Lillian 

Kulwin, 25
Walter Stankus, 22, su Ma- 

rie Ricci, 23

John Zemeckis, 20, su Cleora 
Schroed'er, 19

John Kubu, 61, su Paula Kle- 
ment, 51

George Dorsey, 25, su Mil- 
dred Kruse, 21

’eikalauja 
’erskirų

Vilma Wallace nuo Albert 
vVallace /

Garantuoti Karai 
?igia Kaina

S. and M. Auto Sales, 7333 
So. Halsted St. pasiūlo auto
mobilių mėgč’ams gana gerų 
pigumynų. Pas juos perkant 
galima sutaupyti nuo $50 iki 
$150.00, nežiūrint kokį varto-
tą automobilį panorėtumei nu
sipirkti. Paskui. Visi jų auto
mobiliai garantuoti, kiekvienas 
pereina inspekciją, o senuosius 
priima rankpinigių vietoje, t.y. ( 
nereikia pinig nio įmokejimo. j svarbu
Toliau, reikalui ištikus gali im
ti net 20 mėnesių išsimokėti. 
Taigi, visos palengvintos gali
mybes.

Įstaiga atdara vakarais iki 
10 valandos ir sekmadieniais. 
Tad, kada pamanysi nusipirk
ti gerą vartotą automobilį, 
pirm negu vyksi aps žiūrėti ki
tur, nepraleisk progos atsi
kreipti į S. and M. Sales Te
lefonas Aberdeen 3780.

(Skelb.)

Išpardavimas Dviejų 
Daiktų Viena Kaina

Brabec’s Departmentinė krau
tuve, 2001-3-11 West 51 st gt. 
paskelbė labai įdomų išparda
vimą: du daiktu parduoda už 
vieną kainą. Pavyzdžiui, gali 
nusipirkti $99 vertės elektrmj 
šaldytuvą ir $49 vertės gesini 
pečių už $99. Paskui, gali gau
ti $45 vertės trijų dalių bal
dus .miegamajam kambariui ir 
$49 vertės plaunamąją mašiną 
už $49. Pasirinkti gali ką tik 
nori.

Taigi, pirkimas laisvas ir 
naudingas. Negana to, dar ga
li gauti išmokėjimo laikais. 
Įmokėk rankpinigių vieną do
lerį, o liekaną gali išmokėti, mo
kėdamas po 10 centų į dieną. 
Suprantama, kad toks pirki
mas yra ekonomiškas, visapu
siai naudingas, lengvas ir pa
geidautinas. (Skelb.)

Sužeidė Du Mar- 
ųuetteparkiečius

Prie lOOth ir Torrence avė., 
keturi žmonės, tarp jų du niar- 
ųuetteparkiečiai, buvo sužeisti 
kai susikūlė du keleiviniai au
tomobiliai.

Sužeistieji marųuetteparkic- 
čiai yra 21 metų Margaret 
Knor, ir jos tėvas Anthony E. 
Knor, nuo 6916 South Arte- 
sian avenue.

Antro automobilio keleiviai 
buvo 38 metų Stella Szupczak 
ir jos vyras Andrew, iš Ham- 
mondo. Knorai guli South Chi
cago ligoninėj, o Szupczak’ai 
St. Margaret ligoninėj, Hdm- 
monde.

« 
Skelbimai Naujienose 
iuoda nauda dėlto, 
<ad pačios Naujienos i 
'T’f> navdinpvva

KLAUSYKI ME
ŠALTIMIERO
W. H. I. P.

1480 KYLOCICLES

RASTINE:
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 405001

DAINUO3 LIETUVIŲ
VYČIŲ CHORAS, 
“GIMNAZISTĖS”

Bus šauni Muzika, Įvairenybės
Peoples Furniture. Company 

ruošia gražų ir įdomų radio pro
gramą, kųrįs j vyks šiandien, 
antradienį, 7tę valandą vakare, 
iš Stoties W.G.E.S.

Programo išpildyti ’ yra už
kviestas galingas L etuvių Vy
čių Choras ir po vadovybe mu
ziko Juozo Saurio padainuos 
rinktinų kompozicijų ir gražių 
liaudies dainelių. “Gimnazisčių” 
va zdelis kas kart darosi įdo
mesniu.

Prie to, smagi orkestros mu
zika, žinios ir pranešimai bus 

kiekvienam pasiklausy
ti. Ypač tie, kurie reikalauja 
naujų namams reikmenų, gir
dės svarbių pranešimų iš 
Peoples Krautuvės didelio bir
želio mėnesio ir pusmetinio 
“inventory” išpardavimo, kuris 
pasiūlo nepaprastai mažas kai
nas ir geriausias p rkimo sąly
gas. Nepamirškite užsistatyti 
savo radio. Rep. xxx

Nuostabi Knyga Apie 
Dusulį—DYKAI

Dykai knyga, tik ką išėjusi. iškelia labai 
svarbių Žinių dusulio bei briancialio kosulio 
aukoms. Prarykite kopijos šiandien. jei du
sulio antpuoliai trugdo miegų, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir šniokšti. Net ir 
jei butum per motus kankinęsis ir bevilties 
išgyti. Įsigykite šių knygų. Ji atidarė palai
mos duris tūkstančiams—ji gali tai padaryt* 

! ir jums! Nesiųskit pinigų. Nėra prievolių. 

I Nuostabiai puiki knyga t^Ks jums visiškai 
| dykai. Nežiūrint kur gwcn|i. r»4vk šH«w<ien.
NACOR 836-E State Life Bldg., 

: tndianapolis, Indiana.

i PERKA—PARDUODA-VMAINO

Elektrinius Motorus
Eksportinis Pataisymams Patarnavimas.

Fnn Motorai —Pompų ' Motorai -^— Aaldytni ų 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Rrs- 
taurintuose—Bučernėsc“—Bst 1 si u vykiose.

uMes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARVPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR

P R ĮSTATO M
Skubus Patarnavimas—-Dienų—Nak<|

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH VVABASH AVĖ.
, Tel. CALl’MET 5102

--------------

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

Garsinkitės “N-nose”

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ 

RADIO 
PROGRAMŲ 

VALANDĄ RYTO



Antradien., birželio 18, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.AUKOS KUN. MOCKAUS PAMINKLOFONDUI IR KAPUI PUOŠTI
Surinktos Prie Kapo ir Kapų Puošimo

Dienoj
Kun. M. X. Mockui pamink

lą atidengiant, gegužės 26 d., 
buvo renkamos aukos jo kapą 
amžinai prižiūrėti. Aukos taip
gi buvo duodamos už biogra
fiją, kuri ten 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 dieną, taipgi vėl 
dalino velionio kun. S. Mockaus 
biografiją.

Su aukomis ir vieną ir kitą 
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 
palaidojimui, ir paminklui ir vi
sam darbui.

(Tęsinys)
Per K. Danylą ir ponią 

Jasinskienę

J. Nlatelis .......
V. Patupa ........
C. Butkus ........
J. Giests ..........
P. Pakštis ........
P. Žaliukus ...j... 

Mrs. Jausou ....
J. Kaupas ........
Mrs. Biinjuliciič
W. Patamsis .... 
S. Maža j a .........
E. Kudukis ......
M. Turminicue 
A. Kazy .........
J. Mazuraitis ...
O.
M,

Jankauskas

11 fin Gėlės Mylintiems 
e K U A Vestuvėms, Ban- įj f| Q Mkietams, Laidotu- 

• vėms, Papuoši- 
GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Pilone LAFAYETTE 5800

K. Dąnyla ........................... 25
A. Kazlauskus ....................25
J. Jasinskas ....................... 25
J. Daraska ......................... 25
B. Gumulauskas ................25
A. Žigiųontąs .... .................25
A. Kundrotas ..................... 25
A. Zigmontienė ................. 25
A. Tanzkevičius .......... 2.00
J. Povilaitis ...................... 25
A. Pukštis .....f............ 2.00
J. Kasulis .... ..................... 25
J. Macijuskąs ................... 25
J. Likas ............................. 25
A. (ihaler............................ 25
S. Kusliene ..........................25
K. K......................................25
A. Paplauskas ................... 25
J. Jakaitis ......... ..................25
B. Yuskauskas .............. .- 1.00
K. Šlapelis ......................... 25
M. Bajoriunas ....................25
K. Steponavičius ................25
F. Simonaitis ..................... 50
A. Tomas .................  25
V. Uraška ........................... 25
M. Palionis ..,.........  ,50
Smulkių aukų ..............  2.21

Jurginas 
Kataski 
Monikas

Balsevičia ....
Bulis ...........
Sedcravičia ..
Baltutis .......

J. Gipaitis
Mrs. Bacievičia

Baccvičia .
Aukos po 25 centus

I nuril/lASiunčiam GėlėsLOllEIKISva-?“i
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pągrabams
3316 Sq. Ęalsted Street

Tel. YARDS 7308

Viso $13.74
Tą dieną surinkta iš viso 

$41.90
Surinktos Padėkos dienoje, ge
gužės 30 d., per A. Jucius, S.

Vitkus ir p-ią E. Dombro
O. Darąskicnė ............... 1.00
M. Wilks .......    1..00

Jonas Toleikis
Persiskyrė su šiuo pasauliu F/rželio 17 d., 1:30 vai. ryto, 

1940 metais, sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Šilalės pa ra p., Žėručių kaime.

Paliko dideliame nuliudime sūnų Joną marčią Antaniną, 2 
brolius: Stanislovą ir brolienę May ir Pranciškų, seserį Uršulę 
Greičius ir švogerį Joną ir šeimyną, pusbrolį Aleksandrą Miller 
ir šeimyną, pusseserę Stelių Jucius ir švogerį Bill ir daug kitų 
giminių. Lietuvoje, 2 brolius ir kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos, Keistučio Paš. 
Kliubo, Palaimintos Lietuvos Draugijos.

Kūpąs pašarvotas 2116 So. 48th Ct., Chicago, III. Tel. Cicero 
5814.

Laidotuvės įvyks Penktadienį, Birželio 21 dieną, 10:00 ryto. 
Iš namų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. JONO TOLEIKIO giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jum 
paskutinį patamąvįmą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
SŪNŪS, BROLIAI, SESUO ir KITOSf GIMINĖS.i

Laid. Direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138-1139.

AGNIEŠKA GRIBINIENe
(po tėvais Trubaitė)

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

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

2 dukteris Leokadiją, žentą Geęrge ir 2 anūkes Thurman, Oną ir 
žentą Joną Višniauską ir sūnų Joną, dvi seseris Bernice jos šei
myną Yudikauskus, seserį Oną, jos vyrą ir šeimyną, pusbrolį 
Bennie jo moterį Oną PaJlulius, 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 558?.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, Birželio 19 d., 1:30 vąl. po 

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

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

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

ir Gįmiėns.'
Laid. Direktorius J. Liulevicius, Tel. Lafayette 3572

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
i.co 
1.00 
1.00 
1.50

Baigė High School
Su Pasižymėjimu

IT;

V. Pažarskicnė, J. Bubuliau- 
skas, M. Terminas, S. Tilvikas, 
R. čerriauskas, R. šiliukas, J. 
Račiūnas, S. Ralpatauskienė, 
Dr. A. S. Einoris, A. Martinė
ms, P. Puišis, K. Kungienė, P. 
Paliulis, W. Peikimas, A. Jan
kauskas, J. Yaidalis, A. Narvas. 
A. Žalimas, Juška, O. Westak, 
M. VVajlionienė, Baltušis, J. 
Kuprevičia, K. Janulcvičia, P. 
Butkus, M. Plečkaitis, J. Pu- 
žauskienė, S. Ciatas, V. Prakša, 
T. Urlis, P. Ambrozas, J. šla
kas, O. Mazajas, A. Staškus, M. 
Suagdis, A. Urbonas,. B. Kui- 
zmienė, J. Vcspender, A. Mor
kus, J. Stašaitis, N. Warska, 
M. Šaltenis, M. Guischius, A. 
Razvvill, J. Klaslauskas', J. šat- 
kus, F. Radžiūnas, K. Urba, N. 
šešargienė, J. Slarkaršis, K.

NORTH SJDE. — Aldona 
Grigaitytė, žinomų North- 

!saidiečių Jono? ir P. Grigaitie- 
1 nes vienintele dukrelė Aldona 
1 šiomis dienomis baigia Stein- 
metz High School su augšta's 
kreditais ir į ,3l/2 melų laiko.

Mokytojai su pagyrimu pa
reiškė, kad Aldonų, gali eiti į 
augščiausį universitetų, turėda
ma tokių, nepaprasta gabumų.

Ponams Grigaičiams džiaug
smas, kad 'jų’ dukrelė pasek
minga moksle.

Kaip paprastai, dauguma 
jaunuolių, taip ir Aldona, dar 
galutinai nėra nusitarus kokią 
šaka Mokslo ims ir į kurį uni
versitetą eis. Linkėtina jai to
liau gerų pasekmių /studijose.

K. č.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis j—Nut. 
rašt 
per—Fin. rast 
Avė.; Z. Grig
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137, So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tęl. Victory 
3687; JC Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Hals ted S t. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

Kazlauskas, B. Sadauskas, F. 
l’utris, A. Kazlauskas, J. Janiū
nas, A. širvidicnč, Mrs. Zau-

3842 S. Upion Avė., F. Kas-
3534 S. Lowe 

mis,—Kontr. rast.,

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME- 

Pirm.—Antanas Povilonis, 
W. 45th PI., Tel# Lafayette 

Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
So. Lituanica Avė; Iždin.—

CLASSIFIED ADS~~]
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

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 geroms 
operatorėms.

SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

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

RING, 153 N. Wabash Avė.

PAIEŠKAU DARBO. Pentcris ir 
joperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
jopieriais—$3.00. Apkąinavimas dy- 
cai. 10 metų patyręs. Darbas už- 
ikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 

50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

KAZIMIERAS PETRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą žmoną Adolfiną, po 
tėvais Žalandauskaitę, du sū
nūs 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, 
8:3.0 vai. rytd 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:
Žmona, Sunai, Dukterys ir 

Gimines.
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

JOHANA EIDIMTIENĖ 
(po tėvais Kraus)

Persiskyrė su s šiuo pasauliu 
Birželio 17 d., 7:00 vai. ryto, 
1940 m., ^sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Kvė
darnos parap., Pajuruko kai
me. Amerikoj išgyveno 39 m.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris^ Eugenia Ashmus, 
žentą Frank, Stanislavą Ha- 
ggerty, žentą Thomas, Juzefą 
Durkin, žentą John, 5 anukus, 
brolį Aleksandrą Kraus ir jo 
šeimyną ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų, Lietuj 
voj—brolį Andriejų ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4448 So. 
Wentworth Avė. Boulevard 
4614. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, birželio 20 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į šv. Cici- 
lijos parap. bažnyčią, 45 ir S. 
Wells St., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Johanos Eidimtie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir

Nuliūdę
Dukterys,

Brolis
Laid. Direkt. S. P. Mažei

ka, Tel. YARDS 1138-1139.

atsisveikinimą.
liekame:

Žentai, Anūkai, 
ir Giminės.

TAMS: 
2453 
2196; 
3427 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica> Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas, 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė,- 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 Scx Artesian Avė. 
tel. Hemlock ' 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

REIKALINGA MERGINA paty
rusi grosernės krautuvės darbe.

530T So. Halsted St. > ■

MERGINA 2 VAIKAM prižiūrėti, 
maža šeima, nėra skalbimo, būti, 
$6 iki $8. Longbeach 1400. Apart- 
ment 411.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
DARBUI, nereiks skalbti, 3 suau
gę, savas kambarys, vsna, liudy- 
mas, kreiptis Klein’s Restaurant, 
304 So. Wells/

HELP VVANTED-—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Lietuvnikas, A. Demercckis, K. 
Gurskicnė, A. Ramašauskas, S. 
Fundevičlenė^.J. Norkus, J. Va- 
lulis, W. Jautilevičia, J. Karpus, 
P. Slasukelis,IJ. Rainis, T. Bin
kis, M. Janaty * K. Macis (Del-

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

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

4917 Komensky Avė., Laf. 5211 
F. Margevičia, — Kontr. rast., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šerpy
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
Pi., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
ėia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis.

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

WARSHAWSKY and CO., 
1900 So. State Street.

SUSIRINKIMAI

raštininkas.

Ne visi davp vardus. Viso au-

Kitos aukos prisiųstos per
• “Naujienas”

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Bęndrovė per sekretorių P. 
Kručų, 21 Si. George avė., Nor- 
wood, Mass., <$10.000.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fiji. rast., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—KaJierius,
Lowe Avė.; Martinas 
Apiekunas 
raid Avė.; 
Apiekunas 
raid Avė.;
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

Mildą S. Anestaitę Dorchesler, 
Mass.

Auka prisiųsta per “Keleivį” 
A. B. Urzy iš Shenandoah, Pa. 
$3.00. Už komitetą

/ S. Dombro,
56 E. 101 SI., Chicago, III.

3200 South 
Punis — 

kasos, 3202 S. Eme- 
Kazimieras Valaitis— 
ligonių, 7104 S. Eme- 
Povilas Petraitis —

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 taverno 
bizniu ir fikčeriais; 4—5 kambarių 
flatus antram aukšte, furnaso šil
dymas ir 5 kambarių katedžę už
pakaly, furnasą; rendos $137 į mė- 

,tiesį, be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mickevice, Rosain, 5933 So. Hals
ted St. Normai 3678 (didelis pasi
rinkimas kitokių bargenų).

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
nuosavybė, biznis išdirbtas, 2 auk
štų mūrinis namas, tavernas su vi
sais fikčeriais,% 6 kambarių flatas 
ant pirmojo aukšto, ir 4 kambarių 
flatas ant antrojo, šalimais 2O’x34’ 
svetainė. Kreiptis į savininką. 5000 
So. Wcstern (Taverne).

GREITAM PARDAVIMUI TA
VERNAS, gera vieta, pigiau Prie
žastis—liga. 6500 State St.

PARDAVIMUI MODERNAS TA
VERNAS, g021 Archer Avenue, Ar
go, III. Parduoda skubiai ir pigiai. 
Priežastis—liga.

s ŽEMAIČIŲ KULT. KLUBO na
rių mėn. susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 19 
Inn salėj, 2417 W. 43 
vakaro. —Vytautas

D. L. K. VYTAUTO 
rių priešpusmetinis

■ 1 ' r - --- III........- . —III

PARDAVIMUI TAVERNAS geroj 
vietoj, fikčeriai, gyvenimui kamba
riai viršuj. 4900 W. 14th St., Cice
ro, III.

d., Hollywood 
St. 7:30 vai. 
Uznys, sekr.
DR-JOS na- 
susirinkimas 

įvyks šįvakar, 7:30 vai. Chic. Liet. 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Svarbu, kad visi susirinktumėte ir 
būtinai pasirūpintumėte mokesčius 
apsimokėti. —1*. K. sekr.

RENDON AR PARDAVIMŲ! mū
rinis bizniavas namas su fletu.

201 Grant St., Belvvood, III.

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.;. Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., *3400 SV. Unioh Avė.7 Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

KEAL ESTATE FOK SALE 
N amai -Žemė Pardavimui

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.

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

ALEKSANDRAS SMARDOCK
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 15 d., 7:50 vai. va
karo, 1940 m., jsul.aukęs 63 m. 
amž., gimęs Li.etuvoj, Rasei
nių apskr., Kaltinėnų parap.^ 
Giedminiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 48 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Stefaniją, po tėvais 
Dapkewicz, sūnų Bruno, mar
čią Leną, 3 dukteris Laurą, 
žentą Michael Lazuk, Estelle, 
žentą Walter Dorsh, Evą ir 
žentą William Newton, 6 anu
kus, 2 seseris, Barborą Ras- 
bid, ir Marcelle, švogerį Fran
ciškų Orchin.Į 3 brolius, Anta
ną ir brolienę Oną, Kazimie
rą ir brolienę Zofiją, ir Sta
nislovą ir brolienę Kristiną ir 
daug kitų, giminių.

Kūnas pašarvotas 6815 So. 
Emerald Avė. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtad;, birželio 20 d. 
9:00 vai. ryto iš namų į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, 'ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Smar- 
dok giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, Se
serys, Broliai ir kitos Giminės

Laid. Direkt. 
Phillips, Tol.

■

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Ędbrooke Av.; 
M. Naverauskiėnė — Nut.
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rast., 10520 So. State 
St.; Paulina Stasiulis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Ędbrooke Avė.; Stumb- 
rienė±-Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

rašt

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollyvvood salėj, 2417 
W. 43rd S t.

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

> 6 KAMBARIŲ NAMAS, tiktai 
$150 pinigais tereikia, likusią po 
mažiau kaip rendą. Tas namas yra 
tikta) kelių minučių ėjimo atstu 
nuo miesto, bet turi gerą susisieki
mą, elektrinė line ir busai, turi 
didelį lotą, medžių ir daržą. Box 
A. 4, 1739 So. Halsted St.

NAMAS IR LOTAS — Frontinis 
3 aukštų namas ir maudyklė, užpa
kaly katedžius ant kankryto pama
tu ir mūrinių postų, be maudyklės.

Box 2375, 1739 So. Halsted St.

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So; Michigan Avė.; 
Thomąs Aušra—Nut. rašt., 3949 

•- So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 

.45th St.; Justinas Yuskends — 
Kasierius, 2547 W. 45th,St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Zu- 
kąuskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS: 

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 

, 3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
' lakis—Fin. rašt., 3842 So.
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. 
4539 So. Whipple St.; J. 
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatons— 
Iždininkas, 827 W. 33rd A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėto jhs.
831 W. 33rd St.; K. Valaitis -X 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadiėnį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

BU1LDING M AITRI AL 
Statybai Materiolas

Union 
rašt., 
Mali-

Tel. V1CTORY ,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.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constaptas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vąl. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago, III.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Begen —

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St, tel. Spaulding 7903; Fin. rašt 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Behnont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
18-14 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avne., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3Š00 
West Armitage Avė.

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.

FINANCE AND LOANS “ 
Finansai ir Paskolos

x PASKOLOS
Ant 1-iųų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikia—Geri Terminai

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

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

Remkite tuos, kurie 
' garsinasi 

"NAUJIENOSE"

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Mes Amerikiečiai Neturim 
Rankų Nuleisti!

' "J ' ~ -—■■■—•'B Į

Turim Atnaujinti Kovą, Kurią Vedčm Už 
Lietuvą Prieš Didįjį Karą!

Pasaulis šia valanda pergyvena kritišką persilaužimą.
Trys diktatoriai, su kardais rankose, žygiuoja per Euro

pą beveik nekliudomi, skleisdami paniką, badą, vergiją tarp mi- 
lionų žmonių. z

Francijos suklupimas Amerikos laikraščiuose beveik už- 
stelbė žinias apie Lietuvos žlugimą, bet lietuviams Lietuvos tra
gedijos tas fvykis nesušvelnina.

Amerikos lietuviams Lietuvos žlugimas yra smūgis, kurio 
keletą metų atgal jie nenorėjo įsivaizduoti, skaitė negalimu.

Bet kaip ir praeityj, taip ir šios valandos kritiški įvykiai 
praeis, žmonės ir toliau gyvens, vargs, skurs, ir vėl atnaujins 
amžiną kovą už laisvę, už laimingesnį rytojų, už geresnį gy
venimą.

Ir mes, Amerikos lietuviai, neturime rankų nuleisti. Prie
šingai, turime atsiraityti rankoves, ir vėl pasinerti daiban. Tu
rime eiti prie to darbo galvodami, kad tai ne nauja sunki na
šta, bet mes teatnaujiname tą darbą už Lietuvos laisvę ir už 
jos itepriklausomą gyvenimą, kurį vedėme prieš Pasau’inį Ka
rą. Turime įsitikinti, kad tų laikų darbą mes dar neužbaigėme, 
netižlektinai gerai jį atlikome, tad vėl turime sunerti petis į 
pietį, ir jį tęsti toliau.

Turime tol darbuotis, turime tol prakaituoti, turime tol 
nenuleisti rankų, kol Lietuva vėl nebus atsteigta kaipo laisva 
dalis Europos valstybių šeimos. Turime tol dėti savo pastan
gas iki vėl žsmlapiuose nepasiredys Lietuvos vardas, iki vėl 
musų tautos žmonės neturės savo kraštą, savo žemę, savo val
dovus.

Amerikiečiai Jį Gali Atlikti!
Didis darbas laukia amerikiečių, bet amerikiečiai jį gali 

atlikti. Praeitis tą parodo. Lenkija žlugo, Danija žlugo, Norve
gija žlugo, ir Čekoslovakija, ir Belgija ir Olandija, žlugo ir mu
sų kaimynai, Estija ir Latvija. Bet tų šalių ateiviai šioj šalyj 
nenuleido rankų. Priešingai jie tik dar didesniu įtempimu dir
ba savo tautų darbus, dėdami savo pastangas, savo prakaitą į 
bendrą žmonijos kovą už laisvę, prieš banditizmą, kuris šia va
landa kardu ir ugnim Europos žemę drasko.

Tokiomis mintimis žiūrėkim į ateitį, ir tokiomis mintimis, 
tuojau, nieko nelaukdami pradėkim kovą už naują rytojų Lie
tuvai. Tekiomis mintimis kelkime savo balsus už laisvę ir de
mokratiją, ir tokiomis mintimis pasmerkime besąžinius grobi
kus, kurie kaip žvėrys skriaudžia savo mažus, bejėgius kai
mynus.

šį Penktadienį Bukim Auditorijoj!
Šį PENKTADIENĮ, tokių minčių vedami, kuoskaitlingiau- 

siai susirinkime CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJE ir 
pareiškime savo nusistatymą ir savo pasiryžimą nepasiduoti jė
gai! Parodykim, kad esam geri Lietuvos vaikai, nors toli nuo 
j€G krantų gyvename.

Susirinkę Auditorijoj, šį penktadienį, sudarykime bendrą, 
nepalaužiamą Amerikos lietuvių nusistatymą šiandienių baisių 
įvykių valandoj!

Susirinkę ten masiniai mitinge pasakykim savo mintis, 
parodykim ką jaučiame, užsigrudinkim ateities darbui.

Tame mitinge išgirsime musų visuomenės lyderius, išgir
sime kas slepiasi vėliausių įvykių šešėliuose ir kokius kelius 
mes turime pasirinkti tam ateities darbui, kuris musų laukia.

' Mitinge išgirsim kelis kalbėtojus, kurie nuodugniai visą 
šių valandų padėtį išgvildens ir prieisim iSvadų, kurios mums 
visiems Amerikos lietuviams, bus labai svarbios ir artimos.

Taigi, ŠĮ PENKTADIENĮ, atidėkime'į šalį savo kasdieni
nius reikalus, atidėkim į šalį kas nebūtina ir susirinkime f Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj! Laukti negalima! Europa skęsta 
karo ugnyj ir jėga jau prarijo musų gimtą šalį!

Mitingas prasidės 7:30 valandą vakare. Jį šaukia Komite
tas Vilniaus Kraštui šelpti.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Admiral Francais Dariau Mamille Chaiitemps
FRANCIJA. — Naujame Francijos kabinete, iš kai

rės, viršuj Charles Pomeret, finansų ministeris; Gen. 
Leon Colson, vadas kariuomenės štabo; apačioj, Adini- 
ral Francois Dariau, laivyno ministeris; Camille Chau- 
temps, vice-premjeras.

Naujlenų-Acme Tclcphoto

Rytoj Tautiškose 
Kapinėse Laidoja 
A. Gribienę

Birė Birželio 15
Rytoj po pietų Lietuvių 

Tautiškose Kapinėse bus pa
laidota „chicagietė Agnės Gri- 
binienė. Ji .mirė birželio 15 d., 
po ilgos ligos, dėl kurios ji 
buvo priversta keliais atvejais 
pasiduoti ligoninės priežiūrai.

Velionė buvo žmona seno 
naujieniečio, Brigbton Parko 
gyventojo, Damijono Gribino, 
gyv. adresu 4001 Brigbton PI.

Ji paliko vyrą Damijoną, 
dvi dukteris, Leokadiją, Oną 
ir daug kitų giminių.

Velionė priklausė prie SLA 
238 kuopos, prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos ir kitų orga
nizacijų.

Kūnas yra pašarvotas, na
muose, iš kur laidotuvės pra
sidės 1:30 vai. po pietų. Pa
tarnauja direktorius J. Liule- 
vičius.

Velionės 'vyrui, p. Gribinui, 
dukterims 1 ir kitiems arti
miems giminėms reiškiam gi
lią užuojautą. —D/y;.

Antradien., birželio 18, 1940

AUTOMOBILIO NELAIMĖJE ŽUVO JONAS 
T. T0LEIK1S

Įvažiavo Į Tilto Stulpą
Automobilio nelaimėje vakar 

anksti rytą žuvo 18-tos apylin
kės gyventojams gerai žinomas 
lietuvis, Jonas T. Toleikis.

Prie Ogden ir Campbell avė. 
jisai įvažiavo su automobiliu 
į gelžkelio tilto stulpą, žuvo 
vietbj.

Velionis gyveno adresu 2116 
48th Court, ir 18-toj apylinkėj 
išvežiojo ledą. Jo klijentais bu
vo daugelis šios apylinkės lie
tuvių. čia jis darbavosi per 
daugelį metų ir jo raudonas 
trokas su žodžiais “Ice—J. T. 
Toleikis”, buvo kaip ir apylin
kės dalis.

Kitos Nelaimės
• Edwin H. Schulze, First 

National Bank of Dės Plaines 
vice-prezidentas, buvo suimtas 
už suvažinėjimą moteriškės ir 
pabėgimą iš nelaimes vietos.

Prie Rand Road, Mouut

Prospect priemiestyje jisai sun
kiai sužeidė 40 metų Helen 
Orr, nuo 2821 Prairie avenue.

Schulze nestojo, bet įvykio 
du liudininkai paėmė automo
bilio numerį ir jį perdavė po
licijai.

Užmušė 1, Sužeidė 5
• Dviems automobiliams su

sikūlus prie 55-tos ir Willow 
Springs Road, žuvo 35 metų 
Orville Baumgardner, nuo 130 
Nuttal Road, Riverside. Penki 
kiti žmonės buvo sunkiai su
žeisti, tarp jų vel onio žmona 
Frances, Emma Altman, nuo 
4316 Prescott avenue, ir Cla- 
rence Ehl, gyvenantis tuo pa
čiu adresu.

Antrojo automobilio vairuo
tojas Paul W. Boyer, iš Naper- 
ville, buvo suimtas ir apkal
tintas žmogžudyste. Jisai -ir 
šeimyna važiavo atostogoms.

Susišaudymas Prie 
18-tos ir State

Bandė Nušauti Gengsterį
Mažas ir nepasekmingas 

gangsterių “karas

Pašovė Du Žmones 
Chicagos Alinėse
Suėmė Penkis “Kaltininkus”

ATLANTIC. — Alinėj, ties

“Nepirkit Fejerver
ku, Aukokit Raudo- 
najam Kryžiui”

Aklųjų Organizacijos Prašy
mas Chicagiečiams

Illinois Society for thc Pre-
4121 Wenlwortb avenue, kTo-vention of Blindness atsišaukia 

vakar ank-! ginčas apie šunes. Ginčijosi 45; į chicagiečius su raginimu ne
sti rytą įvyko prie 18-tos ir 
State gatvių.

Nežinomi užpuolikai iš pra
važiuojančio automobilio palei
do kelis šūvius į Frank Dc John, 
stovintį netoli tų gatvių kam
po. Jis išliko sveikas.

De John yra 32 melų am
žiaus, gyvena ad. 2138 South 
Wąbash avenue, ir valdžios 
yra trauk'amas atsakomybėn 
už pašovimą. dviejų narių taip 
vadinamos Dennis Cooney gau
jos.

Policija spėja, kad Dc John’o 
užpuolikai buvo gengsleriai, ku
rie norėjo jam atkeršyti už 
pašovimus.

Dr. Kliauga Pasvei
ko; Priima 
Pacientus

metų Charles Conley, nuo 4726 
West -Congress • Street, ir Da
nio! Minahan, huo 518 West 
43rd Street.

Ginčas buvo tiek smarkus, 
kad pasibaigė ginklo pavarto
jimu ir Minahaų, savo oponen
tą sunkiai pašovė^ Minahan bu
vo suimtas.

» » »
K‘toj alinėj, ad. 2336 Mądi- 

son Street, laike 1 muštynių ir 
apiplėšimo buvo' pašautas 22 
metų'jaunuolis William Watts, 
nuo 1937 Madison Street.

Į

Už įvykį policija suėmė ke
turis jaunuolius, 19 metų Jack 
Finger, 322 S. Hermitage avė., 
25 metų Thomas McNulty, 1923 
Madison street, gi metų James 
Grenneau, 7341 Langley avė., 
ir 20 metų Carleton Williams, 
nuo 1448 Adams street.

S.L.A 41-mo SEIMO KONCERTAS IR 
SUSIPAŽINIMO VAKARAS

Seimas Prasideda ir Vakaras Įvyks Birželio 24.

Klydo Kas Taip 
Pirmą Kartą 
Kalbėjo!

Nežinojo Apie Kozlovskį!

Pasakojama, kad teisingo 
žmogaus nerasi, jo ir su žva
ke ieškodamas vidurdienį.

Bet Jdydo kas taip pirmą 
kartą pasakė, nes nežinojo 
apie Juozą F. Kozlovskį, ku
ris gyvena adresu 4862 Corne- 
lia Street.

\Virš metai atgal, laike ban- 
eto Knickerfjoeįker viešbu- 

tyj, dingo Kozlowskio kepurė. 
Kozlowskis labai užpykeg ir 
viešbutis, jį malšindamas, už
mokėjo $3.00.

šią savaitę Kozlowskis su
rado, kad jo kepurę pasiėmė 
jo draugai. Norėjo juokų pa
krėsti. Kepurę atgavęs, >Koz- 
lowskis parašė laišką viešbu
čiui, atsiprašė ir prisiuntė $3 
čekį.

Brigėre 8 Metą 
Berniukas

Prigėrė Bridgeportietis
Michigan ežerč, prie Indiana 

Harbor, Ind., prigėrė 8 metų 
berniukas, William A. MacMa- 
hon. Jis iškrito iš laivelio, ku
riame buVo išplaukęs su tė
vais pasivažmėti ežere.

Taipgi Michigan ežere, prie 
39 tos gatvės, prigėrė 21 meti| 
bridgeportietis James Smith, 
nuo 3144 Lowe avenue.

Jis žuvo, kai apsivertė nau
jai pirkta valtis, su kuria jis 
pnną kartą buvo išplaukęs 
vandenin. Smith žuvo savo 
žmonos Anna ir 2 mėnesių sū
naus akyvaizdoj. Žmona ir kū
dikis buvo ant kranto trage
dijos metu.

MARQUETTE PARK. — ąuette Rpad.
Neseniai susirgęs denlistas Dr.! Dr. Kliauga nesveikayo apie 
Kazvs Kliauga, pasveiko, grįžo mėnesį laiko.
iš Hines ve/eranų ligoninės ir,----- -------------—-------------------
jau vėl priima pacientus savo! Pirkite tose krautuvėse, ku- 
ofise, adresu 2420 West Mar-!rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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leisti pinigų “fejerverakms” 
liepos 4-tą dieną, bet tuos pi- 
n gus paaukoti Raudonam Kry
žiui, Europos karo aukoms 
šelpti.

Ta organizacija visuomet ve
da atkaklią kovą prieš fejer
verkų naudojimą, nes dėl jų 
yra daug susižeidimų ir dau
gelis vaikų, net suaugusių, pra
randa regėjimą.

Fejerverkams išleisdami p- 
nigus, sako organizacija, žmo
nės tesukelia bildesį ir stato 
savo gyvybes pavojun, bet jo
kios naudos negauna. O tuo 
tarpu milionai žmonių Euro
poj dėl karo neturi pastoges ir 
maisto. “Paskirkim savo cen
tus, kuriuos žadam išleisti fe
jerverkams, tų karo aukų šel
pimui.”

Pinigus tam tikslui Chicagoj 
renka Raudonasis Kryžius. Iki- 
šiol ši organizacija sukėlė apie 
$860,000. Kvota yra vienas/mi- 
li^onas dolerių.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“\T A T LTIPNOSF’*

Pradedant pirmad., birželio 
24 d. visa ta savaitė iki 30 d. 
birželio, yra' laukiama ne vien 
SLA. draugijos narių, bet visų 
Chicagos ir apylinkės lietuvių. 
Tą savaitę įvyksta SLA 41-as 
Seimas.

Pirmutinis vakaras to Sei
mo, yra koncertas su šokiais, 
nirmad., birželio (June) 24 d. 
Lietuviu Auditorijoj, 3133 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro ir įžanga penkiasde
šimts centų.

Gražus Programas.
Bet šis vakaras tikriau sa

kant. nebus tiktai koncertas su 
šokiais, bet bus ir susipažini
mo vakaras. Apart gražaus 
programo, kurį pildys artistai 
geriausieji chorai ir tautiškų 
šokėjų grupė, visi atsilankę 
turės geriausią progą susipa

žinti su lietuviais atvažiavu
siais iš įvairių dalių Amerikos.

Neužmirškit birželio 24!
Gerb. skaitytojai, pirmadie

nį, birželio 21 d. pasižymėkite 
ant kalendoAaus, dienotvar- 
kio knygelėje ir visad turėkite 
mintyje. Lai ta vakara Lietu
vių Auditorijoj skamba gra
žios musų tautos dainos, lai 
lietuviai, ar jie gyventų Cbica- 
goje. ar New Yorke. ar Cali- 
fornijoje, vieni su kitais kal
bėdami mintimis dalydamies, 
tikrai džiaugtųs, kad yra lietu
viais.

Vardan Seimo Koncerto 
Rengimo Komisijos, ir visos 
Seimo Rengimo Komisijos 
kvieiču atsilankyti į koncertą 
ir susipažinimo vakarą.

Genovaitė 7,elniutė, 
S. B. Koncerto Kom-jos sekr.

VAKAR CHICAGOJE

Atidarys SLA. Seimo Iškilmių Koncertą

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

Garsinkite “N-nose”

Naujos Gadynės Choras, vedamas Jurgio Steponavičiaus, birž. 24 d., Lietuvių Auditori
joj atidarys SLA. Seimo iškilmių koncertą, išiildydamas gražiomis dainomis dalį progra
ma. Merginų Trio-Lillian Stuparaitė, Joseph’ne Miller ir Valeria Ladygaitė, taipgi daly
vauja programų. Aldona Grigoniutė, dalyvau a kaip choro solistė.

Choras taipgi atidarys programą Sūdai modamas Lietuvos Himną. K. L.

• Avalinės krautuvėj, adr. 
82 West Van Bure n street, šir
dies liga mirė 62 metų chica- 
gielis Robert R. Pi per. Jis bu
vo krautuvės vedėjas> ir gyve
no adr. 820 N. Wabash avė.

• Vagiliai pasivogė $300 iš 
registerio ir nuo kostumerių 
gėrimų krautuvėj, adresu 4021 
Irving Park Road.

• Betaisydamas automobilį 
nuo nuodingu gazolino durnų 
mirė miesto darbininkas John 
IV. Bayes. Jis buvo 32 metų 
amžiaus ir gyveno adr. 6639 
So. Greenu)ood avenue.

• Negalėdamas gauti darbo 
ir praradęs sveikatą, virtuvi
niu gasu nusinuodijo bedarbis 
Morris Seligman. Jis buvo 53 
metų amžiaus. Turėjo nusi- 
nuomavęs kambarį adresu 608 
West Adams -street.

• Laike ginčo peiliu buvo 
skaudžiai sužeistai 39 metų 
"pedUotius” Ollie Hassen, nuo 
734 Grenshau) avenue. Jis guli 
Nonvegian -American ligoni
nėj. Už sužeidimą policija su
ėmė 38 metų Baktash Malik'ą

• Bandydama nusižudyti 
peiliu gerklę persikirto apy
senė moteriškė, Mrs. Anna 
Svancar. Gyvena adresu 5837 
South Damen avenue. Ji guli 
Evangelical ligoninėje. Jos gy
vybė labai kritiškoj padėtyje.

• Maisto ekspertų organiza
cija, The. Institute of Food 
Technologists vakar Morrison 
viešbutyje atsidarė trijų dienų 
konvencija. Tarsis apie nau

jus budus maistą konservuoti, 
saugoti nuo sugedimo ir pasi
keis naujauĄomis žiniomis 

\Opie įvairių maisto rusių sa
vybes.

Mokytojos T. Hansonaitės 
namuose, 2500 Bernard avė., 
kilo keistas gaisras. Užsidegė 
elektra varomo šaldytuvo vi
dus. Gaisras kilo nuo perkai
tusio šaldytuvo motoro. Ug
niagesiams pasisekė ugnį grei
tai užgesinti.

• Du ginkluoti banditai su
pančiojo šešis tarnautojus B. 
L. Finance Company raštinėj, 
adr. 2235 So. Michigan avė., 
ir pabėgo su $n,110 pinigais.

• Už ėmimą pinigų arklių 
lažyboms keli “bukiai” vakar 
užsimokėjo $108 pabaudų mie
sto teisėjui Gorman’ui. <

Du Šimtai Jaunuolių 
Joninių Programoje

Suvirš du šimtai Chicagos 
jaunų lietuvių dalyvaus Joni
nių programos išpildyme se
kantį sekmadienį, birželio 23 
d., Sunset 'Parke, pranešė va
kar Juozas Poška, “Jaunimo” 
redaktorius.

Šią didžiąją Joninių cele
braciją rengia laikraštis “Jau
nimas.” Sunset Parkas randa
si prie Archer avė. ir 135-tos 
gatvės. ChicagieČiai įžangos 
tikietų gali gauti pas savo ar
timiausią lietuvį biznierių.

- -Z 1. S.




