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Estų oi e
TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

NUMATO SOVIETUS PABALTIJO 
VALSTYBĖSE

Lietuvos vidaus reikalų ministėris pareiš
kė: jeigu teks pakeisti valdžios formą, ji 

bus pakeista legaliai
STOCKHOLM, Švedija, birž. 

23. — Švedijos spauda prane
šė, kad Estijoje tapo sudary
ta nauja vyriausybė. Švedijos 
spauda vadina šitą įvykį revo
liuciniu perversmu. Tačiau Es
tijos prezidentas Konstantin 
Paeis ^pasilieka šalies preziden
tu kaip buvęs. Į valdžią neįėjo 
ne vienas komunistas.

Pasak Stockholmo dienraščio 
“Aftonbladet”, Estijos vyriau
sybės pakeitimas įvyko penk
tadienio vakare ryšium su dar- 
bin’nkų demonstracijomis Tal- 
line, kuriose dalyvavo ir regu
liarios Estijos armijos dalis.

Kai buvo paskelbti pakeiti
mai vyriausybėje, tai demon
struotojai entuziastiškai pasi
tikę žinią. Minia dainavusi In
ternacionalą, komunistų priim
tą dainą, kuri buvo uždrausta 
Estijoje daugelį metų dainuo
ti.

Gaunami Švedijoje praneši
mai kalba, kad visos trys Pa
baltijo valstybės, — Lietuva,

RUSIJOS - VOKIETIJOS SANTYKIAI 
GERI

MASKVA, Rusija, birž. 23. 
— Paskutinėmis dienomis pla
čiai buvo paskleisti pranešimai, 
kad Stalinas išsigando Hitlerio 
laimėjimų vakaruose, kad na
cių laimėjimus rusai .skaito pa
vojingais sau ir kad dėl to Ru
sija yra sukoncentravusi Pa
baltijo valstybėse, ypatingai 
Lietuvoje, tarp 100 ir 150 rau
donosios armijos divizijų.

Rusijos žinių agentūra Tass 
pareiškė, kad iš viso Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje yra so

Užsienių legiono 
garnizonai atlai

ko fortus
LES VERRIERES, Francuzi- 

jos ir Šveicarijos pasieny, birž. 
23. — Kai Francuzijos prem
jeras Henry Petain paskelbė 
ieškosiąs taikos su naciais, 
francuzų kariuomenė atidavė 
kai kuriuos fortus šioj apylin
kėje vokiečiams. Bet 1,000 už
sienių legiono karių, fortų Pon- 
tarlier ir Le Mormont įgula, 
pareiškė vokiečiams: paimkite 
musų fortus, jei galite. Ir pe
reitą šeštadienį jau penktą die
ną naciai atakavo sakytus for
tus ir vis dar nestengė paimti 
juos.

Lavai paskirtas val
stybės ministeriu

LONDONAS, Anglija, birž. 
23 — Francuzijos ministeriu 
kabinetas sekmadienį laikė po
sėdį, prezidentui Lebrunui pir
mininkaujant. žinomas Fran
cuzijos atžagareivis ir praeity 
buvęs premjeras Lavai ir Bor- 
deaux miesto meras padėjėjas 
Marųuet tapo paskirtai valsty
bės ministeriais.

Estija ir Latvija — ilgainiui 
gali būti sovietizuotos. Rusijos 
įtaka sustiprėjo šiose šalyse 
ryšium su atsiunt'mu čia nau
jos sovietų kariuomenės.

Bet naujas Lietuvos vidaus 
reikalų ministėris, kalbėdamas 
per radiją pareiškė, kad sovie
tų kariuomenė tapo atsiųsta į 
Lietuvą šaliai nuo karo apsau
goti, o ne admin stracinei si
stemai pakeisti. Jis tačiau kal
bėjo: jeigu Lietuvos valdžios 
forma businti pakeista, tai ji 
taps pakeista “legaliu budu.”

Latvijos prezidentas Kirchen- 
stein pasakė, kad dabartinės 
trijų Pabaltijo valstybių vy
riausybės esančios tik laikinos, 
kad laukiama visose trijose 
šalyse rinkimų.

Rygoje (Latvijoje) daugiau 
nei 50,000 asmenų surengė de
monstraciją. Demonstruotojai 
nešė raudonas vėliavas ir už
baigė eiseną, susirinkę ties Ru
sijos legacija, 

vietų kariuomenės ne daugiau, 
kaip 18 ar 20 divizijų, ši ka
riuomenė paskirstyta visame 
Pabaltijy, o ne vien Lietuvo
je, kurios siena siejasi su Vo
kietija.

Pasak Tass, Rusija neturin
ti jokių kivirčų su Vokietija, 
p gandai apie Stalino išgąsti 
dėl nacių laimėjimų vakaruo
se leidžiami tikslu sudrumsti 
gerus nacių ir komunistų san
tykius.

Britanijos lėktuvai 
mėtė bombas į 

Berlyną
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

23. — Britanijos lėktuvai pe
reitą šeštadienį atskrido į Ber
lyno priemiestį Babelsbergą 
(Vokietijos “Hollyvvoodą”) ir 
čia numetė bombas. Sužalotas 
didelis priemiesčio garažas ir 
pakrikdyta telefonų sistema. 
Kitokios žalos padaryta ma
žai.

Berlyno gyventojai laike ata
kos slėpėsi punktuose nuo lėk
tuvų atakų apsisaugoti.

Rezignavo Egipto 
valdžia

CAIRO, Egiptas, birž. 23. — 
Rezignavo premjero Ali Pasha 
Maher vadovaujamas ministe- 
r'ų kabinetas. Kalbama, busin
ti sudaryta koalicinė šalies vy
riausybė.

Paskandino Italijos 
submariną

LONDONAS, Anglija, birž. 
23. — Paskandintas Italijos 
submarinas Holandijos Rytų 
Indijos apylinkėje.

NA UJIENU-ACMB Telephotc
COM'PIEGNE MIŠKAS, Franci j a. — Čia pasikar- 

tojo 1918 metų scena, bet šį kartą franeuzai buvo padė
tyje, kurioje buvo vokiečiai anuosyk. Šiame paveiksle 
antras iš kairės yra Gen. Maxime Wcygand, o antras 
nuo dešinės, Didžiojo karo talkininkų vįršininkas, Mar- 
shalaš Fpch/' v

PRASIDĖJO REPUBLIKONŲ PARTIJOS 
KONVENCIJA

PREZ. ROOSEVELTAS SUDARĖ NESMAGUMO 
REPUBLIKONŲ VADAMS

PHILADELPHIA, Pa., birž.
23. — Sekmad’enį rinkosi na
cionalinei konvencijai republi
konų partijos delegatai. Kon
vencija nominuos kandidatus į 
prezidentą ir vice-prezidentą 
ateinantiems rinkimams. Ji 
taipgi priims partijos platfor- 
mę.

žymiausi republikonų kandi
datai nominacijai į prezidentus 
yra Thomas E. Dewey, sena
toriai Robert A. Taft ir Van- 
denberg, o taipgi viešųjų įmo
nių magnatas Wendell Willkie. 
Faktinai Willkie kandidatūra, 
konvencijai besiartinant, vis la
biau buvo stumiama į prieša
kį. Ją remia stambusis kapita
las ir daromi pranašavimai, 
kad Wlilkic laimės'ąs nomina- 
vimą.

Bet kol kas visi stambieji 
kandidatai tvirtina, kad jų lai
mėjimas esąs užtikrintas.

Republikonų partijos vadai 
turi vargo su platformės ir re
zoliucijų rašymu. Ypatingai pa- 
sireiškiąs skirtumas užsienių 
politiko.s klausimais. Dalis re
publikonų pritarianti Jungt. 
Valstijų izoliacijos idėjai, kita 
dalis reikalauja paramos sąjun
gininkams, dabar praktiškai 
vienai Britanijai, kare su Hit
leriu.

. Padėtį republikonams dar 
labiau apsunkino prez. Roose
veltas, šiomis dienomis pakvie
tęs į ministeriu kabinetą pul
kininką Frank Knox (Chicago 
Daily News leidėją) ir Henry 
L. Stimsoną, prez. Hooverio ka
binete buvusį valstybės sekre
torių. Abu stambus republiko- 
nai, abu paskyrimą priėmė. Tuo 

budu prez. Rooseveltas padare 
republikonų partijai dar dau
giau keblumų.

Francuzijos koloni
jos ketina kariauti 

toliau
LONDONAS, Anglija, birž. 

23. — Britanijos atstovai pa
reiškė, kad Francuzijos karo 
pajėgos ir Francuzijos admi
nistracija kolonijose ketina ka
riauti su vokiečiais ir italais 
toliau, nežiūrėdamos jogei Pe
tain vadovaujama vyriausybė 
pasirašė taikos sutartį su Vo
kietija.

Francuzijos jėgoms, kurios 
kovos nacius'ir fašistus, ap
siėmė vadovauti generolas 
Charles de Gaule, premjero 
Reynaud kabinete karo minis- 
teris padėjėjas.

Britanijos lėktuvai 
atakavo italus

Etiopijoj
CAIRO, Egiptas, birž. 23. — 

Sekmadienį Britanijos lėktuvai 
atakavo italus Etiopijoj ir ita
lų strateginius punktus rytų 
Afrikoje.

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

Giedra; vėsiau; saulė teka 
5:15 v. r., leidžiasi 8:29 v. v.

KAUNAS birželio dvidešim
tą praneša: Prezidentas suruo
šė priėmimą Molotovo pavaduo
tojo Dekanozovo garbei, daly
vaujant ministrų tarybai ir 
Pozdniakovui. Priėmimas pra
ėjo nuoširdžia nuotaika. Pre
zidentas su Dekanozovu pasi
keitė kalbomis. Trečiadienį da
lyvaujant vidaus, teisingume-, 
švietimo ir žemės ūkio minis
trams įvyko iškilmingas aktas 
amnestuotiems politiniems ka
liniams pagerbt. Kalbas pasa
kė ministrai, amnestuotieji ir 
visų luomų atstovai. Rezoliu
cijoje per 3000 susirinkusių 
dėkojo už amnestiją — pareiš
kė besąlyginį pasitikėjimą nau
jajai vyriausybei. Ketvirtadie
nį vyriausioji kariuomenės va
dovybė pristatė prezidentui. Vi
daus reikalų ministru paskir
tas Mečys Gedvilas, švietimo
— Antanas Venclova, valstybės 
kontrolierių — Mašiotas, Eltos, 
radiofono ir spaudos priežiūros 
direktorium Korsakas Radzvi- 
las.

— X---- X---- X----
ELTA PRANEŠA: Miste

ris pirmininkas Paleckis antra
dienį kalbėto per radiją. Kon- 
stantavęs Buvusio režimo ban- 
krotę visose srityse, nurodė lai
svus kelius naujoms kūrybi
nėms darbo jėgoms, pabrėžda
mas plačiausių sluoksniu reika
lus užsienio politikoje. Norma
lus santykiai su visomis val
stybėmis, su sovietų sąjunga
— nuoširdus — draugiški. Pa
grindinis politines santvarkos 
pertvarkymas, Seimo paleidi
mas, cenzinių rinkimų panai
kinimas. Liaudies teisių pilnas 
apsaugojimas. Politiniai kali
niai paleisti. Privilegijuotos 
partijos ir sąjungos uždarytos. 
Tautybių lygybė, šovinizmo pa
šalinimas. Reformos sveikatos 
srityje — plačių liaudies masių 
švietimas. Vienas darbas bran
gios tėvynės gerovei. Teisingu
mo Ministrui (pasiūlius, Res
publikos Prezidentas aktu at
leido bausmę 104 politiniems 
kaliniams Kauno kalėjime. Sku
biai rengiami aktai paleisti 
liaudies reikalų kovotojus ki
tuose kalėjimuose.

KAUNAS.—Lietuvos • vyriau
sybė prieš kiek laiko buvo krei
pusis į Sovietų Sąjungos vy
riausybę, prašydama leisti liku
siems Sovietų Sąjungos terito
rijoje, p ra vedus tarp abiejų 
valstybių naują sieną, lietu
viams, pareiškusiems norą, eva
kuotis Lietuvon, šių metų ge
gužės 26 d. Sovietų Sąjungos 
užsienių reikalų liaudies komi
saro pavaduotojas Dekanosovas 
pranešė Lietuvos pasiuntiniui 
Natkevičiui, kad Sovietų Sąjun
gos vyriausybė, atsižvelgdama į 
geros bičiulystės tarp abiejų 
valstybių santykius, sutiko pa
tenkinti Lietuvos vyriausybės 
prašymą.

Šveicarija internavo 
50,000 francuzų

GENEVA, Šveicarija, birž. 23 
— Paskutiniuoju laiku 50,000 
francuzų kareivių perėjo Švei
carijos sieną. Jie tapo internuo
ti.

PRANCŪZAI PASIRAŠĖ TAIKOS SU
TARTĮ SU VOKIEČIAIS

SĄLYGOS SUNKIOS. MŪŠIŲ PALIAUBOS ĮVYKS, KAI 
PRANCŪZAI IR ITALAI PASIRAŠYS SUTARTI

COMPIEGNE GIRIA, Fran- i 
euzija, birž. 23. — šeštadienio 
vakare, 6:50 valandą, Francu
zijos atstovai pasirašė taikos 
sutartį su Vokietija.

Ji pasirašyta vagone Com- 
piegne miške. Francuzijos var
du sutartį pasirašė generolas 
Huntziger, o Vokietijos vardu 
generolas Keitei.

Tuoj po pasirašymo sutarties 
su vokiečiais Francuzijos dele
gacija išskrido Vokietijos lėk
tuvu į Romą. Čia francuzų de
legacija pasirašys sutartį su 
Mussolinio vyriausybe.

Tik šešioms valandoms pra
ėjus po to, kai franeuzai ir ita
lai pasirašys sutartį, bus pa
skelbtos mūšių paliaubos.

Francuzijos delegacijos pir
mininko pareiškimu franeuzams 
teko pasirašyti labai sunkios 
sąlygos. Bet sąlygos viešai bus

BRITANIJOS VALDŽIA KVIEČIA 
FRANCUZUS KOVOTI

LONDONAS, Anglija, birž. 
23. —t Britanijos premjeras 
Churchill sekmadienį atsišaukė 
per radiją į franeuzus.

Jis pareiškė, kad Anglijos 
valdžia su skausmu išgirdo, jo
gei Francuzijos vyriausybė pri
ėmė Hitlerio taikos sąlygas. 
Tos sąlygos, pareiškė Church
ill, suteiks ne tik pačios Fran
cuzijos visas pajėgas Hitleriui 
ir Mussoliniui su anglais kovo
ti. Jos suteiks visos Francuzi

NACIAI OKUPUOS PUSĘ FRANCUZIJOS
BRITANIJA PASKELBĖ VOKIETIJOS SĄLYGAS 

FRANCUZIJAI

LONDONAS, Anglija, birž.
23. — Francuziją ir Vokietija 
dar nepaskelbė taikos sąlygų. 

Jas betgi paskelbė Britanijos 
vyriausybė. Sąlygos esmėje 
esanč'os tokios: nacių kariuo
menė okupuos daugiau nei pu
sę Francuzijos, ypač Anglijos 
Kanalo uostus, iš kurių vokie
čiai operuos prieš Angliją; 
Francuzijos kariuomenė padės 
ginklus ir paves karo reikme
nų sandelius naciams; Francu

Italijos pasiuntinys 
apleido Egiptą

CAIRO, Egiptas, birž. 23. — 
Italijos pasiuntinys lEgyptui ir 
įo štabas sekmadienį apleido 
Cairo ir išvyko į Turkiją. Egip
to vyriausybė yra nutraukusi 
diplomatinius santykius su Ita
lija.

Paryžiui stinga 
maisto

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
23. — Vokietijos radijas pa
skelbė, kad Paryžiuje atsteig- 
tas susisiekimas telefonu ir 
ruošiamasi atidaryti mokyklas. 
Vargas Paryžiuje šiandien yra 
tas, kad trūksta maisto 2,000,- 

loOO-ms miesto gyventojų.

paskelbtos tik po to, kai Ita
lija ir Francuzija pasirašys su
tartį. Laukta, kad sąlygos bus 
paskelbtos sekmadienio vakare 
arba pirmadienį.

Pašalinę Francuziją iš karo 
lauko, manoma, vokiečiai ir 
italai atkreips visą atakų smar
kumą prieš Angliją.

Neoficialiais pranešimais Hit
lerio ir Mussolinio taikos sąly
gos esančios tokios: vokiečiai 
ir italai okupuos Francuziją koi 
karas tęsis su Anglija, Vokie
tija atsiims Alzasą ir Lotarin
giją, naciai paims Francuzijos 
karo reikmenų sandėlius, auk
są, užsienių valiutos rezervus, 
gaus iš Francuzijos anglių ir 
kitokių reikmenų tam tikrą nu
statytą laiką, bus panaikintos 
skriaudos padarytos Vokietijai 
ir Italijai pereito didžiojo ka
ro pasėkoje.

jos imperijos pajėgas kovai su 
Britanija.

Churchill kalbėjo, kad nežiū
rint kaip ilgai ir kaip sunkiai 
Britanijai teks kariauti, jis 
esąs tikras, jogei galų gale Bri
tanija išeis laimėtoja. Ir išėju
si iš karo laimėtoja, ji neuž
mirš Francuzijos, padės at- 
steigti ją. Jis kvietė franeuzus, 
kur jie gyvena, pačioj Prancū
zijoj ar jos kolonijose, padėti 
anglams grumtis su Vokietija 
ir Italija.

zijos laivynas bus sukoncen
truotas punktuose, kuriuos nu
rodys vokiečiai ir italai; Fran
cuzijos pirklybinis laivynas 
klausys vokiečių ir italų palie
pimų; Francuzijos laivai minų 
gaudytojai turės pašalinti mi
nas .iš vandenų; vokiečiai rei
kalauja, kad franeuzai suteik
tų visas informacijas, kurias 
jie turi, apie minas vandeny
se; dar eina eilė kitokių rei
kalavimų.

500,000 francuzų pa
sidavė vokiečiams
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

23. — Vokietijos karo vadovy
bė šeštadienį paskelbė, kad 
500,000 francuzų kareivių pa
sidavė naciams Alzaso ir Lo
taringijos srity.

Bomba užgavo nacių 
šarvuoti

LONDONAS, Anglija, birž. 
23. — Pereito šeštadienio va
kare Britanijos lėktuvų bom
bos užgavo ir sužalojo didžiu
lį Vokietijos šarvuotį Scharn- 
horst (26,000 tonų), paskandi
no du nacių laivus Holandijos 
uoste ir suėmė didelį Italijos 
submariną.



S t. Miščikas-Žiemys

Linkolno ir jo užmušėjo paslaptis
(Tęsinys)

Bet rolė buvo taip puikiai iš
mokta. Nepakeisi jos taip grei
tai. Rolės vaidinimo užbaigi
mui reikalingas durklas.

Ir Booth, nors7jau nutaręs 
šauti prezidentą, visgi iš rankų 
neišleidžia durklo, jis jį neša- 

tolimes-
niai rolei.

Ir gerai nuskaičiavęs kiekvie

Įsiveržia prezidento ložon, sau
ja į prezidentą, kerta smūgį su 
durklu į karininką, kuris kar
tu su savo mylima sėdi šalia 
prezidento ir šoka bėgti... bet 
ne laukan... artistas turi bėgti, 
užbaigti vaidinti ten, kur vi
suomet minia jį mato. Ir Booth 
šoka iš prezidento ložos tie
siog scenon, savon stichijom

Bet likimas tyčiojasi iš mu
sų artisto “sąmokslininko” ro
lėje. šokdamas jis pentinu už
kabina valstybės vėliavą, kuri 
puošė prezidento ložę ir jis 
puola kaip pelų maišas scenon.

Maža to, puola taip nelaimiu*

laukia pabalnotas arklys.
Rolė užbaigta, uždanga nu

sileido, artistas pasišalino!
Toks įspūdis gaunasi sekant 

žingsnis po žingsnio žudytojo 
veiksmus.

Nesvarbu ar Booth žudė pre
zidentą dėl neapykantos, ar no
rėdamas broliui artistui įrody
ti, jog jis geresnis tragikas, 
bet faktas, jog jis tuo ieškojo 
lik artistiškos garbės, tuščios 
garbės, savo asmeniškus gai
lies. Svarbiausiu motyvu buvo 
ne prezidentas, ne jo mirtis,

Nebuyo geresnio asmens žudy
ti arba kito budo pakelti savo 
populerumą, pasirinko Linkoi- 
no nužudymą, kuris buvo tuo 
laiku labai aktualus.

Nejaugi galėjo būti kitoniški 
motyvai arba nejaugi taip bu
tų elgęsis tikras teroristas?

Nieko panašaus.
Booth motyvu buvo ne poli

tika, ne jo tėviškė, bet jis pats, 
kuris norėjo suvaidinti bent 
vieną rolę be grimo 
me gyvenime, kurio
taip greitai nepamirštami, kaip 
veikią scenoje.

IV

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAU.TIENŲ-ACME Tftlonhnto
BROOKLYN. — Brooklyno baseball komanda, Dodgers, ne pergerai sutinka su 

St. Louis komanda, Cardinals, kaip galima spręsti iš jų susikirtimo aną vakarą.

žudytojas ar tik kažkoks kitas mo nukenčia 
tuomet sąžinės

tirmadien., birželio 24,1940
negrai laisvi, ne vergai, bet vir

ei tokiais pat vergais, kaip mi- 
i jonai baltaodžių — alginių 
vergų dirbančių ne tik fermo
se, plantacijose, bet fabrikuose 
tų, kurie Linkolną skaitė savo 
dvasios tėvu.

Maža to, oficialiai Linkolno 
užmušėjas buvo nužudytas dar 
dviliktą dieną po prezidento 
mirties, tad kam vėl kelti visą 
reikalą aikštėn, pradėti naują 
tardymą, kuris prie jokių re
zultatų neprives?

(Bus daugiau)

Kemkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

Mis. A

ir realia- 
artistai

išliko 
mirė tik 1903 
dabar vėžio j a-
Ameriką Jay

kiti^bet vėliau, 
graužimo kankinami, 

prieš mirtį prisipažįsta savo

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

Bet artistiškas pašaukimas 
nugali viską, rolė reikia baigti 
ir Booth pakyla ir rodydamas 
į dūkią, kuriuo juk prezidento 
nežudė, sušunka nustebusiai 
miniai Cezario žudytojo Bru
to lotyniškus žodžius: “Sic 
semper tyrannis!” ir pasišalina 
nuo scenos į užkulisius, kur jo

Priėmus šią teoriją apie 
Booth žudymo motyvus, paaiš
kėja antra šios tragedijos pusė, 
būtent, ar vėliau žuvęs nuo val
džios kareivių kulipkų žmogus 
ir apdegęs tvarte, tikrai buvo

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 $L00. Nauji tempeliai 60c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

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

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151

CHANE COAL COMI’ANV

telefonas POitTSlVlOLTH 9U2Z
POtAliUMAS Mine kui; is geriausių mamų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.35 
5 tonus ar daugiau ...... ... ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
;ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $0.00

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas O

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYKAi <Į

Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio

IR LIETUVOS.
VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą. kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platinų 

mokslą ir kultūrą, kovoja su
Sykį savaitėje leidžia jaunimui 

ir Amerikos lietuvių moterų
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą, ir kitur.

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

lietuvių nutautimu.
anglų kalbėt puslapį 
reikalams “Moterų

siui M SERO Rytmetinių1

f

S ■■
1480 KYLOCICLES
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žmogus? Ar 
Booth gyvas, ir 
hi. ir jo kūnas 
mas po visą 
Gould cirko?

Šiandien tuo klausimu ginči
jamasi ir nei vieni, nei kiti ne
gali įrodyti tikrosios liesos.

Faktai štai ką sako:
Kuomet Booth šovė preziden

tą ložėje ir vėliau šoko scenon, 
jį lauke laukė pabalnotas ark
lys. Aišku, jog artistas buvo vi
sa padaręs, kad pasprukti, kad 
neužmokėti nei menkiausia 
kaina savo prasikaltimo, prie
šingai, jis be abejo laukė dar 
sau užmokesnio, nes be abejo, 
tikėjo, kad kils neramumai, at
sigaus pietiečiai ir tuomet jis 
galės savo didvyrišką rolę vai
dinti iki mirties patalo.

Aišku, jog pirmam sąmišiui 
kilus, buvo nesunku pasprukti 
žmogžudžiui, gi kuomet apsiga
vo visi po pirmo ^nuįgjp^mog- 
žudys jau buvo

Krašto apsaugos departa
mentas paskelbė premiją 100,- 
000 dolerių tam, kuris pagaus 
gyvą ar žuvusį Booth ir už dvy
likos dienų vienas kariuomenės 
būrys apsupo 
kurioje buk

Iš dalies advokatas įspėjo, 
bet ne mažiau nustebo; kuomet 
minėtas žmogus jam prisipaži
no esąs ne kas lutas, kaip pre
zidento Linkolno užmušėjas — 
J. W. Booth.

Tariamas Booth papasakojo 
gan smulkiai apie savo pabėgi
mą žinogždclystės naktį, ~ apie 
slapstymąsi, apsivylimą dėl pa
pildytos žmogžudystės, ir štai, 
dabar, norįs ramiai mirti ir 
tam atidengiąs savo asmens 
paslaptį.

Advokatas puikiai žinojo, 
kad jam šią išpažintį priimti 
galima, bet visgi nenorėjo im
tis tokios didelės atsakomybės 
ir paskubėjo pranešti krašto 
apsaugos departamentui, jog 
galįs įteikti valdžiai gyvą Lin
kolno užmušėją.

Bet krašto apsaugos departa
mentas pažiurėjo kitoniškai į š 
reikalą: po prezidento nužudy
mo buvo 
riasdešimt 
valstybėje 
dargi pats 
tuo labiau 
tyvai ne lik buvo pasenę, bet

K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVeptern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

prislinkę jau kelu- 
metų, per šį laiką 
daug kas pasikeitė, 
nužudymo faktas, o 
prie jo privedę mo-

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso, Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

—u.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ohn F. Eudeikis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

■ pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

RADIO
, PROGRAMŲ

10:00 VALANDĄ RYTO
RAdTINR:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

MMBULANCfc 
f DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

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

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso
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

<9

žmogžu
dys kviečiamas nėjo laukan, 
kūtė buvo padegta ir pasiro
džius vienam žmogui, jis buvo 
nušautas.

Ir oficialiuose raštuose ar
tistas Booth buvo sušaudytas, 
t. y. įvykinta bausmė ir viskas

Bet praslinko kuris laikas ir 
žmones pradėjo pasakoti, jog

Booth, bet kažkas kitas, nors 
apdegusiame kūne Booth gimi
naičiai pažinę artistą.

Juo toliau, juo tie paskalai 
didėjo ir atsirado dargi vienas 
liudininkas, kuris matęs su
šaudytą ir apdegusį kūną ta
riamo Linkolno užmušėjo ir 
tvirtino, kad nušautasis buvo 
daug aukštesnis, liesas ir dargi 
rudas, gi Booth, kaip žinoma, 
nebuvo aukšto ūgio ir kas svar
biausia, turėjo juodus plaukus 
ir ususi.

Bet tokiais svarbiais momen
tais, ypač surištais su žmonė
mis, kurie kuo nors pasižymė
jo, visuomet atsiranda legendų, 
tą patį 
ir apie 
mą.

Bet
| nužudymo virš keturiasdešimt 
metų jr Memphis miestelyje 
pasirodė senukas, apie septy
niasdešimties metų, kuris vieną 
dieną nuėjęs pas vietos advo
katą F. I. Bates pasakė anam, 
jog jausdamas besiartinančią 
mirtį, nutaręs atlikti savotišką 
išpažintį ir tam pasirinkęs jį, 
advokatą.
. Advokatas nenustebo, pana
šių įvykių pasitaiko ir tikėjo, 
jog jo vizitantas bus be abejo 
vienas iš tų kriminalistų, ku
ris išvengią teismo .ir policijos, 
dažnai dargi dėl jų prasikalti-.

buvo galima pagalvoti 
tariamą Booth nužudy-

praslinko po Linkolno

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

6834 So. Western Avė.
Į410 South 49th Court, Cicero

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
ornia Avenue Phone LAFayette 3572

LACHAWlCZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270
1", 1 . -...............", t

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

. ■ /

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

NARIAI

t

B

•4 ,
& ■

f f. 'š
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Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
uiii m u n linu u iiiiiiiihiiiiiii nuli

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

uiiimdii linini m t iiiiiiiiii įmini

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

niiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinininiiiinii

YARds 1419

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

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

ji
'I

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKUT GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE , 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
’ Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 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. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Valandos' vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Park 3395
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Pittshurah’o Naujienos
ŽIUPSNELIS ŽINIŲ IŠ CARNEGIE IR 

APYLINKĖS
Sunki Darbininkų Padėtis

CARNEGIE, Pa. — Kaip ma- 
tomą, dirbtuvių ir biznių pra
mones juda pamažėliu, neper
geriausiai, toli gražu., Bėda pa
prasto darbo darbininkams, ne
apsakoma sunki gyvenimo naš
ta.

Pragyvenimo reikmenys, kaip 
tai maistas, drabužis, gyveni
mui nuomos, gana aukštom kai
nom. Ten kur nėra jokio mo- 
derniškumo, pasak brolio K. J. 
Jurgelionio, “flophauzėse”, lūš
nose vabalų landynėse, nuomi
ninkai moka penkis ar šešis do
lerius už kambarį į mėnesį.

Maisto kainos kasdieną eina 
aukštyn: sviesto svaras 36 ir 39 
c., kiaušiniai 28 ir 30 c. tuzinas, 
jautiena mėsa nuo 10c. iki 45c. 
už svarą. Pragyvenimas labai 
brangus, palyginus visas pragy
venimo reikmenis prie uždar
bio. Jeigu šeimynoje randasi 4, 
5 ar 6, o tik vienas dirba WPA 
arba kad ir dirbtuvėje kur gau
na 50 ar 60c. į valandą, dirbda
mas 3 ar 4 dienas savaitėje po 
8 valandas, tai kiek jis gauna 
užmokesčio? Kaip-gi jis gali sa
vo šeimyną išmaitinti ir vaikus 
išauklėti sveikai ir protingais? 
Mano supratimu, jis suvisai ne-

gali tai padaryti.
Jeigu kūdikis alkinamas, siv- 

vargdytas, jo nervai suįra, su
silpnėja iš jaunučių dienų, ir 
taip užauga silpnoj sveikatoj ir 
protu.

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ekspertini* Pataisymams Patarnavimas.

Fan Motorai —Pumpų Motorai — Aaldytnvų 
Motorai—Elektriniai Motorai. Vartojami Rcs- 
tan rantuose— Bučernėse—Hutsiu vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR

• PRISTATO!! u }I.
Rknhns Patarnavimas—-Dieni)—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. CALUMKT 5403

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

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius.' 
Nereikia jmokėjimo, jei turi nuo
latini darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių išsimokėjimui. Turime štai 
kokių pirkinių:
1937 Tellaplane 4 durų $OQE 
Sedan, elektr. šildyt.......
1936 Packard 4 durų
Sedan ..............................
1937 Nash, mažasis 4 duru
Sedan, radijo, šildytuvas $O"7C 
defrosteris, tik ............... v f w
1937 Terraplane 4 durų $OQK 
Sedan. trunkas ...............

IR DAUG KITOKIŲ. 
Atdara Vakarais iki 10 v. 

ir sekmadienj.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

r.

SKAMBINKITE: HOBO
REPUBLIC JZUZ

SPECIAL MENESĮ 
$5 vertės^ ■■ 
Permanents $ £ ■ ■
Tiktai už

Užtikrintas darbas visų 
pagražinimo darbų!

Nuolaida iki galo šio mėnesio 
ant visų Permanents.

Patyrusios Lietuvaitės!

MARTY’S
BEAUTY SHOP

6321 S. Westem Avė.
TeL Republie 9202

Sunkiai Susirgo Emilija 
Arbušauskienė.

Musų SLA 128 kuopos narė, 
sesuo Emilija Arbušauskienė, 
staigiai susirgo šio mėnesio bir
želio 7 d. Anksti rytmetyj su 
savo vyru, Jonu, išvažiavo su 
nuosavu sunkvežimiu į ūkį 
mieste Fort Pitt, .apie 3 mylias 
atstu nuo Carnegies.

Mat, tam ukyj J._ Arbušaus- 
kas turi atidaręs ir' įsteigęs an
glių kasyklą. Žiemos metu kasa 
anglį, vasaros metu naudoja 
ūkį daržovėms auginti.

Viršminetam rytmetyj Jonas 
nuvežęs savo moterį į ūkį pali
ko su pora darbininkų daržoves 
sodinti. ,0 jis pats nuvažiavo 
kur tai į kitą vietą, už kelių 
mylių, dirbti. Mat, iš amato jis 
yra karpenteris.

Apie 10 vai. ryto moteris u- 
,<yj staigiai sukrito ant žemes 
ir nesijudino pakol jai suteikė 
pagalbą. Parvežė namo ir pa
šaukė gydytoją. Jinai buvo la
bai susilpnėjusi. Gydytojas, sa
ko, dėl to, kad jinai ant drėg
nos žemės suslobusi gulėjo. Ji 
dabar guli savo namuose, prie
žiūroj Dr. C. II. Horman. Ji 
pirmiau sirgo, bet nenorėjo li
gai pasiduoti. Gydytojas pripa
žino jai aukšto kraujo spaudi
mą ir sakė, kad turi saugot s ir 
prisilaikyti nuo darbo. Bet ji 
to nepaisė ir manė, kad be jos 
niekas negali nei diegą pasodin
ti ūkyje. Tai dabar gydytojas 
Herman jai pasakė, kad turė
sianti išgulėti lovoj ištisai 6 me
nesius.

SLA Apskričio Išvažiavimas
SLA trečiojo apskričio išva

žiavimas įvyko Lietuvių Ukyj 
— “Country Club” — birželio 
9 d.

Iš visų atžvilgių, ir rengėjų 
ir publikos, buvo geriausia nuo
taika tarpe dalyvių viršmįnė- 
tam piknike. Visuomet SLA 3- 
čio apskričio piknikai pavyks
ta, nes visuomenė tarpe pažan
gesniųjų gerai supranta daly
kus, tai ir nuoširdžiai remia vi
sus parengimus.

Musų pittsburghietis, nuošir
dus veikėjas, P. Dargis, radio 
programų direktorius, gerai ir 
aiškiai išgarsino viršminėtą pik
niką oro bangomis per radio. 
Tai ir suuže pusėtinai skaitlin
ga publika, nors oras buvo 
drėgnas. Vietomis daug ir pali
jo, bet laike pikniko lietus ne
palietė pikniko vietos. Geros 
valios žmonių nenugasdys nei 
vėjai, nei lietus, nei nešvarios 
srovės zaunos.

Matomai, apskritis turės pu
sėtinai ir pelno. Trečiojo ap
skričio kuopų delegatai, be abe
jo, gali linksmai rengtis važiuo
ti į Chicagą, į SLA seimą. Bus 
delegatams kelionės lėšos ap
mokėtos kupinai iš apskričio.

Bekeriai Rengiasi Streikui.
Pittsburgho ir apylinkės be- 

kerių unija rengiasi į streiką. 
Unijos 12-tas lokalas manė 
streikuoti nuo 20 dienos šio 
mėnesio. Derybos tarpe unijos 
ir kompanijos tęsiasi jau nuo 
1 dienos gegužės. Darbininkai 
padavė griežtą reikalavimą, jei
gu kompanija nesutiks išpildy
ti uųijos reikalavimą, tai su 20 
d. išeina į streiką.

E. K. šiurmaitienė

NAUJIENŲ-ACN E TNephoUi
Šis paveikslas buvo nutrauktas ant laivo Washington tuo momentu kada, prie 

Portugalijos, submarihas grūmojo laivą torpeduoti. Laivas Washihgton jau pasie
kė New Yorką su 2,554 pasažieriais.

AR JŪS RŪKOT CIGARETĄ 
KURIS PATENKINA

i

DOUGLAS FAIRBANKS, Jr., 
reiškia tikrai puiky vaidinimą, k 
fodėlgi jūs džiaugsitės ji matę i 
“SAFARI", Paramount's dabartinį 
veikalą.

xreiškia

Chesterfield
... Chesterfield reiškia Vėsesni,

C

Geresnio-Skonio^ Aiškiai Lengvesnį Užsirūkymą

"Vienas iš geriausia-žinomy reiškinių vi- 
soj šaly yra “They Satisfy” ir jis aprašo Ches- 
terfields iki šimtinio nuošimčio.

Ir štai priežastis ... Chesterfield’s Tikra 
Kombinacija geriausių cigareto tabakų, kurie 
auga Tabakošalyje padaro juos vėsesnius, ge- 
resnio-skonio ir aiškiai lengvesnius.

i

■Lto

Copyright 1940> I4GGIHT& MYBIS TOBACCO CO.

GERIAUS PAGAMINTAS 
GERESNIAM RŪKYMUI

Kiekvienas Chesterfield turi prisi
laikyti prie vieno tinkamo standardo 
kaslink didumo ir formos vėsesniam, 
geresnio-skonlo, aišklal-lengvesni- 
am užslrūkymui. Chesterfields visaip 
yra tinkamai pagaminti suteikti jums 
cigaretą kuris tikrai patenkina. 
(Kaip matoma naujoj f Urnoj “TO-

. BACCOLAND', U. S. A.")

Prekiaukite Pas Tuos, Kurie Garsinasi “Naujienose”

Lietuvos gyvenimo kronika
Darbo Bumų leidžiamas laikra- 
štsi “Darbas” padeda Bumams 
siekti užsibrėžtų) tikslų. Laik
raštis ypač gausiai skaitomas 
mažesnių provincijos centrų 
darbininkų, kurie, nesant kult, 
klubų, tokiu budu informuoja
mi apie Darbo Rūmų veiklą.
Lietuvos darbininkų ir tarnau

tojų sportinė veikla.
Darbo Rūmų žinioje veikia 

Lietuvos Darbininkų ir Tarnau
tojų Sporto Sąjunga. Ji šiuo 
metu turi apie 50 sporto klubų, 
kuriuose yra apie 3,500 narių. 
Jų 2,200 aktyvus sportininkai. 
Darbo Rūmų sporto komandos, 
greta kitų sportinių organizaci
jų, dalyvauja Kūno Kultūros 
Rūmų ruošiamose įvairiose 
rungtynėse. Sportininkams šelp
ti yra sudarytas fondas. Šiemet 
š to fondo buvo išmokėtos ke
liems sportininkams atitinka
mos pašalpos. Sąjunga rūpina
si sportininkuose ugdyti tauti
nių šokių pamėgimą. Šiam tiks
lui buvo suorganizuotos tauti
nių šokių pamokos. Sąjunga 
kultivuoja įvairias sporto šakas 
ir stengiasi sudaryti tokias są- 
'ygąs darbininkams sportinin
kams, kad sportas netrukdytų 
dirbti jų tiesioginio darbo ir 
Lutų prieinamas juo plates- 
niems darbininkų sluoksniams.
Darbo Rūmų veikla Vilniuje.
Atgautoje Vilniaus srityje 

Darbo Rūmams jau iš pat pra
džių teko svarbus uždaviniai, 
nes reikėjo vilniečiams darbi
ninkams padėti susiorientuoti 
naujose sąlygose. Tam tikslui 
pereitų metų pabaigoje įsteigta 
Vilniuje Darbo Rūmų informa- 
cijinė įstaiga. Kad vilniečiams 
darbininkams ši įstaiga buvo 
reikalinga, rodo lai, jog per tris 
su puse mėnesio šioje įstaigoje 
lankėsi apie 8,200 interesantų, 
kuriems vien tik prašymų buvo 
prašyta apie 7,800. Darbo Rū
mai stengdamiesi tenkinti dar
bininkų pageidavimus Vilniuje 
ir Naujojoje Vilnioje įsteigė 
kult, klubus ir suorganizavo 10 
lietuvių kalbos kursų, kuriuos 
lankė apie 3,000 klausytojų. 
Vilniaus srities darbininkams, 
kurie dar nesuspėjo lietuvių 
kalbos išmokti, lenkų kalba lei
džiamas prie dienraščio “N. 
Slowo” specialus priedas. Re to 
išleistos Lietuvos darbo samdos 
ir darbo apsaugos įstatymų iš
traukos ir Darbo samdos įsta
tymas. šie leidiniai darbinin
kams išdalinti nemokamai. Tai 
padaryta tuo tikslu, kad vilnie
čiai darbininkai galėtų greičiau 
susipažinti su įstatymais ir pra
moktų lietuvių kalbos.

KAUNAS. — Pereitų metų 
Darbo Talkos pasisekimas pa
skatino Vidaus Reikalų Minis
teriją imtis to paties darbo me
todų ir šiemet, šiemet darbo 
talkos stovyklos jau paskirsto
mos atskiromis grupėmis, bū
tent: Visuomenės talka (vy
rams), Kauno universiteto tal
ka, Vilniaus universiteto stu
dentų talka, Gimnazijų 7 kl. 
berniukų talka ir Gimnazijų 7 
kl. mergaičių talka, šiomis die
nomis jau galutinai sutartas 
stovyklų laikas, vieta, darbo 
objektas ir sąlygos. Visuome
nės Darbo Talka ir Kauno Uni
versiteto Talka vyksta 3 pamai
nomis. Visuomenes Talkos sto
vykla rengiama 3 km. nuo Pa
lemono, miške prie Nemuno, o 
Kauno studentų talka — taip 
pat tame pačiame miške, tik 
kiek atskirai. Abi stovyklos 
vykdys plento Kaunas — Vil
nius statybos darbus, Kaunas— 
Rumšiškės ruože. Kiekviena pa
maina truks po dvi savaites. 
Talkininkai stovyklose aprūpi
nami patalpomis, maistu, pata
lyne ir darbo įrankiais. Be to, 
nemokama kelionė į stovyklą ir 
atgal. Vilniaus Universiteto Stu
dentų Talka taip pat vyksta 3 
pamainomis, kurios truks po 21

dieną. Ši darbo talka bus vyk
doma 3 stovyklomis, kurios or
ganizuojamos netoli Varėnos 
Pirčupio, Dargužiu ir Čižiūnų 
kaimuose. Vilniaus studentų 
stovyklos dirbs prie plento 
Strielčiškiai—Šalčininkėliai sta
tybos. Gimnazijų 7 kl. berniu
kų talka dirbs prie Trakų gele
žinkelio statybos nuo VI .21 iki 
VII.9. Mergaičių gimnazijų 7 kl. 
talka dirbs VI. 12 l.ki VII.23 že
mės ūkyje.

KAUNAS. — Lietuvos žurna
listų metiniame susirinkime 
dalyvavo jau ir Vilniečiai žur
nalistai, kaipo lygia teisiai na
riai. Sąjunga paskutiniu metu 
yra virtusi grynai profesine or
ganizacija. Dėl to peržiūrėti na
rių sąrašai ir 71 narys išbrauk
tas. šiuo melu Sąjungoje yra 
96 nariai profesionalai, 19 na
rių korespondentų ir 23 nariai 
visuomenininkai. Sąjunga nuta
rė tartis su vyriausybe, kad bu
tų išleistas žurnalistų įstaty
mas, kuriuo butų nustatytos 
žurnalistų pareigos valstybei ir 

I įstatymo keliu suteiktos reikia
mos žurnalistam ir žurnalisti
niam darbui teises, įstatymo 
keliu, be kita ko, nustatant ir 
žurnalisto sąvoką, atitinkama 
keliu suteikiant žurnalisto var
dą ir uždraudžiant neturintiems 
jo tuo vardu operuoti; tiekti 
Įstatymo ar panašiu keliu žur
nalistų santykių su laikraščių 
leidyklomis sutvarkymo; rūpin
tis kad ir žurnalistas butų į- 
trauklsa į krašto darbo žmonių 
;ociaiinlo( bei kitokio draudimo 
sistemą; kad vispusiškai butų 
sudarytos tinkamos sąlygos 
žurnalistui dirbti. J Sąjungos 
valdybą išrinkti: Alantas, Butė
nas, Dirmeikis, Rastenis, Straz
das, Oškinis, Kardelis, Levickas 
ir Skrupskelis.

No. 4403—Ploninanti suknelė va
sarai. Sukirptos 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 S t., Chicago, III.

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

čia Įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...............

Mieros ----- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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TVARKOMA KATEDROS AIKŠTĘ VILNIUJE ELTA

“ATKAKLUS ŽIOPLU
MAS m Išdavystė”

rinktų seimų, pašalino kai ku
riuos tautininkų valdininkus ir

doje likimo labai ir labai susi
rūpinusi savo ateitimi.

Daug pastebiama tokių žy
mių, kad ir šiame kampelyje 
gali ištikti staigus įvykiai, ku
rie nieko gero nežada. Karas

Kiti ministeriai

Francuziją, kaip sako vienas 
Amerikos korespondentas, pra
žudė atkaklus žioplumas ir iš
davystę aukštose valdžios ir ka
riuomenes vietose.

“Ątkaklų žioplumų atsto-, 
vavo”, rašo tas koresponden
tas, gen,. Maurice Gustave 
Gamelin, tas žmogus, kuris 
netikėjo į tankus, prieš tauti
nes kanuoles ir lėktuvus ir 
kuris buvo taip nerūpestin
gas, kad nepasistengė sustip
rinti linijų tarp Sierck’o

Naujasis Lietuvos kabinetas tapo papildytas keliais 
asmenimis. Vidaus reikalų ministeriu yra paskirtas Me
čys Gedvilas, švietimo ministeriu — Antas Venclova, 
valstybės kontrolierių — Mašiotas, ir “Eltos”, radiofo
no ir spaudos priežiūros direktorium — Korsakas-Rad- 
zvilas. Du jų yra žurnalistai: Venclova ir Korsakas-Ra- 
dzvilas. Abudu gabus ir savo pažvalgomis gana radika
lus. Bet nė vienas aukščiaus paminėtųjų keturių asme
nų nėra aiškus kurios nors partijos žmogus.

Ši nauja Lietuvos vyriausybė, kaip matome, yra 
žurnalistų ir rašytojų vyriausybė. Vieno dalyko jai, tur 
būt, netruks, tai — mokėjimo pasiskelbti spaudoje ir Iki "j 
per radiją.

Atrodo, kad jai netruks ir smarkumo, o gal būt, | VISGI REIKĖTŲ LAIKY- 
energijos. Pirmiaus nedalyvavę valdžioje ir nebuvę jo- ’ SENSO 
kios politinės organizacijos vadai, naujieji ministeriai 
nesijaus suvaržyti kokiomis nors politikos tradicijomis - Vienas 
arba partijų programais. Jie todėl galės greičiau prisi- laikraštis 
taikinti toms nepaprastoms aplinkybėms, kuriose da- džiaugtis, 
bar> atsidūrė Lietuva.

galo. — “N.” Red.) ir juros 
kuomet prasidėjo 
reitą rudenį.

“Išdavikai buvo
tokie ponai, kaip

karas pe-

ir tebėra 
Paul Bau- 
os banko 

galva ir senas ryšių tarp. La- 
valio ir Mussolinio palaiky
tojas, kapitalistų klikos va
das.”
Korespondentas sako, kad 

Francuziją pribaigė išdavlkiš- 
Jos generolai ir politikieriai 

po rugsėjo 3 d.

“tautinės srovės” 
patariu socialistams 
kad Kaune nebeliko 

“ponų valdžios”, nes ją nuver
tė Sovietų Rusijos durtuvai.

Besitaikant, žinoma, galima ir nuslysti nėpageidau-1 Tas laikraštis žino, kad sočia- 
lis lai niekuomet nepritarė Lie- JclIIlUIl ULiOvIl® I i i v • »• •| tuvos valdžios vertimui sveti
mos valstybes durtuvais. Tai 
kam jisai rašo šitokius prasi
manymus?

Kiekvienam, tur būt, yra aišku, kad ta padėtis, ko-1 Socialistai norėjo, kad Lietu- 
kia dabar susidarė U^tuvęje, nėra, am?i^.Uietuva gy-1 g Saut lQkioje
vena peieinamą laikotarpį, bet kur ji eina, kolkas dai* santvarkoje galėjo būti sudary- 
sunku pasakyti.

Viena galimybė yra matoma visiems. Lietuva gali' Į tikėjimą ir pritarimą, 
būt įjungta i Sovietų Sąjungą, kaipo nauja “sovietinei Jau nekalbant apie tai, kad 
respublika”. Tuomet ji, kaipo valstybė, išnyktų visai, tokia valdzia butų buvusi Lie- 
bent laikinai. Ją valdytų komisaras iš Maskvos ir joje !'uvai uaudingesne, bet šioįe va- 
, . L. , v \ . t , i / landoje Lietuvos moraline po-butų įvesta rusiška tvarka. Pramonė ir prekyba butų zicija butų daug stipresnč. Pa. 
paimta į valdžios pankas, žemės ūkyje butų įsteigti saulio opinija butų pasakiusi, 
“kolchozai”, mokyklos butų pavestos propagandos įstai- kad bolševikai, įsivęrždami į 
gomis, spauda butų monopolizuota, visos organizacijos Lietuvą, nuvertė žmonių val- 
butų “suvalstybintos”. Išnyktų, žinoma, ir litas, kaipo džab ° ne “diktatūrą”, 
atskira Lietuvos valiuta. SQVietų komisarai dabar

Ar Lietuva šitokio likimo susilauks? pr,°8°s Li,e^voj<;, vai’
Jeigu taip, tai dabartine Paleckio vyriausybe butų L f

niekas kita, kaip lopeta Stalino rankose Lietuvos nepri- _________
klausomybei iškasti duobę. ; . . NEPRIPAŽĮSTA NAUJOS

Paleckio kabinetas kai kuriais atžvilgiais primena VYRIAUSYBĖS1 
Lietuvos Tarybą, suorganizuotą 1917 metais. Tuomet —”—*
Lietuva irgi buvo svetimos kariuomenės okupuota. Vo- Amerikos Lietuviu Romos 
kiečių karo viršininkai leido Lietuvos visuomenes veike- x . • • 1 ‘ ♦
jams susirinkti Vilniuje į konferenciją (rugsėjo 17-2rf jos įsiveržin)? Lietuvon, bet ir 
d. d.) ir sudaryti įstaigą, kuri galėtų kalbėti lietuvių atsisako pripažinti naująjį Eie- 
tautos vardu. Lietuvos Tarybą, kuri tenai buvo išrinkta, tuvos ministeriu kabinetą, ku- 
Vokietijos valdžia norėjo panaudoti tam, kad Lietuvą ris buvo siująrytas pagal soyię,- 
neva “savo valia” prisidėtų prie Vokietijos. Tarybos pir- komisaro Dekanozovo in- 
mininkas Smetona ir daugelis jos narių — tautininkai strijkclJ4- bedmacijos pnmi- 
ir kr. demokratai — šitiems Vokietijos norams nesipne- sekretorills Leonardas šimutis 
slnO. savo atsišaukime sako:

Net po to, kai vasario 16 d. 1918 m. buvo priimta | “Smerkdama Maskvos im- 
Lietuvos nepriklausomybės deklaracija, tarybininkų 
dauguma dėjo pastangas “prisiglausti” prie Vokietijos iv 
kvietė vokiečių princą Urachą j Lietuvos “karaliaus” 
sostą! Tik kuomet kaizerio armijos buvo sumuštos 
Francuzijoje, tai Lietuva pasidarė nepriklausoma.

Lietuvos Tarybos mes nesmerkiame už tai, kad į ją 
darė spaudimą Berlynas. Nebuvo nusidėjimas jos pusė
je ir tas faktas, kad jos sąstatą patvirtino vokiečių oku
pacinė vyriausybę nes kiekvienas gali suprasti, kad 
okupacijos sąlygose tai buvo neišvengiama. Visgi buvo 
geriau turėti kokią nors lietuvių tautos atstovybę, kaip 
neturėti jokios. Bet Taryba save diskreditavo, kuomet 
ji ėmė vykinti kaizerio generolų užgaidas.

Panašiu budu reikėtų žiūrėti ir į dabartinę Lietu
vos vyriausybę, kurios priešakyje stovi Paleckis. Jį bus 
verta pasmerkti tiktai, jeigu ji sąmoningai tarnaus sve* 
t i mos valstybės tikslams, o ne Lietuvai. Kol nėra įrody
mų, kad ji taip elgiasi, ręikia kovoti ne prieš ją, bet 
prieš Lietuvos okupaciją.

Ji nebus amžina. Patys okupantai šiandien yra pusėti
nai susirūpinę. 1

Pereinamas laikotarpis

ta valdžia, turinti liaudies, pąsi

ir sąjungas. Bet Šituose vyriau
sybės žingsniuose nieko baisaus 
nėra.

Anaiptol ne visa, kas Lietu
voje buvo padaryta per 22 me
tu, o ypač paskutinius 14 me
tų (po gruodžio pučo 1620 m.), 
yra gera. Pati A. L. R. K. Fc- 
dęracijų yra ne vienų ^padary
tų” dalyką pasmerkusi.

luptis atrodo, kad butų nuo
sakiau kalbėti nė apie Paleckio 
vyriausybės . pripažinimų arba 
nepripažinimą, bet žiūrėti į ją, 
kaip ’ į laikinę vyriausybę, — 
kokia ji savo esme ir yra. Ji 
žada paskelbti naujus rinkimus 
į seimą. Nuo to, kokie bus tie 
rinkimai — ar žmonėms bus 
leista laisvai balsuoti už tokius 
kandidatus, kokie jiems patin
ka — priklausys visuomenes 
nusistatymas link valdžios, ku
ri pakeis dabartinę.

Dabartinėje vyriausybėje sė
di asmens, kurie neturi jokio 
patyrimo valstybės reikalų 
tvarkyme (išimant p. Galva
nauską). Kai kurie jų yra ga
bus žurnalistai ir rašytojai. Jie 
gali padaryti klaidų ir išsišoki
mų, bet kolkąs dar nėra įrody
mų, kad jie butų sąmoningi 
Lietuvos priešai. Aišku tiktai 
tiek, kad jie ne viską gali dary
ti taip, kaip jie nori. Bet čia 
jau ne jie kalti, o tie, kurie sto
vi už jų nugaros.

K. Federacija nepripažįsta 
jos ranka sudarytos Lietuvos 
vyriausybės, peš ji ne musų 
tautos valių pildys, bet patai
kaus ir tarnaus svetimos val
stybės užgaidom^ Pirmieji 
Maskvos pastatytos vyriau
sybės žygiai aiškiai rodo, 
kad jos rankomis Sovietų 
Rusija nori sugriauti visų, 
kas pęr 22 metus bjuyo pada
ryta, pastatyta, sukurta; kad 
j j užsimojo baisiąja, bolševi
kiškais retežiais surakinti 
žmonių religinę,, spaudos ir 
veikimo laisvę/’
Nę Visai aišku, kokiais savo 

žygiais Paleckio vyriausybe 
griauja “viską, kas per 22 me
tus buvo padaryta”. Ji, tiesa, 
kai kuriuos dalykus “griauja”: 
davė amnestiją politiniems ka
liniams, paleido vienpusiškai iš-

užsimojimai? niekam nėra žino
mi, net tiems, kurie karus ve-

Lietuvos Padangėje

Lietuvos irSkandinavijos 
valstybių likimas

Skandinavijos likimas ir Lietuva. — Konsulų bičiulystė 
su vokiečiais. — Belgų ir olandų firmos samdė tik 
vokiečius, kurie buvo žinomi savo pro-nacišku nusi
statymu. — Vokiečiai svaigsta nuo pasisekimų. — 
Vokietijos ir SSSR draugiškumas gali greit pakrik
ti. — Pavojingi prajovai. — Hitlerio ir Stalino bičiu
liški ryšiai gali bet kada sprogti. — Lietuvai didelis 
pavojus.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

KAUNAS.—Vadinamieji Ar
timieji Rytąjį i? Balkanai, į 
kuriuos šiuo'metu taip labai

nėra ir Lietuvai nežinomi, o su 
daugeliu tų kraštų valstybių 
Lietuva turi ir kulturinius ir 
ekonominius bei diplomatinius 
ryšius. Su Turkija Lietuva turi 
1930 metais rugsėjo 17 dieną 
Maskvoje pasirašytą draugingu
mo sutartį, kurios pirmame pa
ragrafe pasakyta: Lietuvos res
publikos ir Turkijos respubli
kos santykiuose viešpataus ne
laužoma laika, ir nuoširdus bei 
amžinas draugingumas, šiemet 
tai sutarčiai sueina jau 10 me
tų. Turkijos įgaliotas ministras 
Lietuvai, reziduoja Talinę.

Su Graikija jau prieš eilę 
metų Lietuva pradėjo pęękybi- 
nius' ir kulturinius ryšius. 1937 
metais buvo pasirašyta preky
bos sutartis ir kompensacijos 
susitarimas didžiausio palanku
mo principu. Graikijoje yra 
sietuvos konsulas Micliaįoko- 
polcs, o Graikijos įg. ministras 
Liętųvai reziduoją Bcęlynę. Su 
Bulgarija lietuvių tauta palai-1 
kę gęrus ryšius jau nuo tų lai
kų, kada tenai gyveno dr. J. 
Basanavičius, kuriam. Bulgarija 
buvo net pilietybę suteikusi. 
Bulgarai ir šiandien gausio lįę- 
luviškus pęnklįčiuę, kurių vie
noje pusėje yra dr. Basanavi
čiaus atvaizdus. Nors sutarčių 
su Bulgarija jokių nepasirašy
ta, tačiau prekyba kai kuriais 
metkis sieke net arti milijono 
Ijtų. Vengrija, su kuria Lietu
vą riša eilė istorijos faktų, be
ne bus labiausiai lietuviams pa
žįstama. Ten ir dabar dažnai 
nuvyksta lietuviai turistai, žur- 
n,ą,tįstai ir ekskursantai. Su 
Vengrija, yra padaryta visa eile 
sutąęčių.

Su Rumunija Lietuva 1931 
m. Berlyne yra pasirašiusi pre
kybos susitarimą didžiausio pa- 
laųkumo principu ir palaiko di
plomatinius ryšius. Prekyba su 
Rumunija 193,3 metais buv9 Pa
siekusi įvežimo už milijoną 
122,000 Ii.; paskutiniais metais 
apyvarta yra žymiai sumažėju
si. Su Jugoslavija jokios poli
tinės nei prekybinės sutarties 
dar nėra sudaryta.

Visa Lietuva labai skaudžiai 
pergyvena Skandinavijos vals
tybių likimą! Visi žmonės tie
siog buvo krėsle sukrėsti, kai 
vokiečiai užpuolė Norvegiją ir 
Daniją! O štai dabar jau iš Eu
ropos žemėlapio išbraukta O- 
landija, o Belgija virto tikrai 
žiauraus karo laukais.

Jų tautų ištikta nelaimė lyg 
butų visos Lietuvos nelaimė. 
Tautos, kaip danai, norvegai, 
olandai, kurios ištisus šimtus 
metų nekariavo, štai per keletą 
dienų, savaičių karo niūk te nu- 
nioktos! Visą tai Lietuvos gy
ventojams* sudaro begaliniai di-

labiau sutirštintas ir pagilintas, 
kad tarp tų tautų atsirado daug 
išdavikų, kurie davėsi vokie 
čiams paperkamais ir net kaip 
kur padėjo jiems pas save įsi
galėti. Lietuvoje kai kurių 
Skandinavijos valstybių yra 
konsulai, prekybos įmonės ir iš 
senesnių laikų jau čia pas mus 
buvo pastebėta, kad čia Lietu
voje gyveną tų tautų atstovai 
artimai bičiuliaujasi su vokie
čiais. Savo laiku aš esu apie tai 
jau jums rašęs. Štai imkime, 
kad ir olandus. Jie Kaune turė
jo didelę Philips elektros ii* ra- 
dio reikmenų firmą. Tos fir
mos atstovai į tarnybą priimi
nėjo veik išimtinai tik vokie
čius' ir tai vielos vokiečius tar
nautojus, kurie aktingai dalyva
vo vietos vokiečių nacionalso
cialistiniame judėjime.

šia Lietuvoje ir organizavo vie
tos vokiečius. Tos firmos pro- 
kuristas Herman Mačevskis, 
vienas iš žymesnių vietos vo
kiečių darbuotojų, kiti tarnam 
tojai taip pat daugumoje vokie
čiai, net visas susirašinėjimas 
eina tik vokiečių kalba.

Štai tariamai belgai Kaune 
turi elektros stotį, kuri visam 
miestui teikia šviesą. Ir čia tar
nautojų tarpe rasite nemaža vo- 
kiečių, kurie nieko gero Lietu*- 
vai nežada, o kaip dabar aiš
kėja ir patiems belgams gero 
nelink ėjo.

šyedai Lietuvoje turi popie- 
rio fabriką ir čia tarnautojų 
tarpe tik vokišką kalbą, girdėsi, 
nes tarnautojų daugumoje taip 
pat vokiečių tautybes žmonės.

Vądindsų Lietuvoje buvo 
jaučiama, kąd skąnjindvų tar
pe vokiečiai turėjo nęniažos į* 
takos, štai olandų garbės kon
sulu buvo ir yra, Lietuvoje vie
tos turtuolis vokietis pifamoni- 
ninkas ir bankininkas Tilman- 
sas, kuris tarp kito gerą biznį 
varo su žydais.

Matyti, vokiečiai iš seno tų 
tautų tarpe pasistengė įsigyti

šiandien

pasitikėjimo, kad galėtų tautų 
tarpe vėliau sukurti taip vadi
namas penktas kolonas, i

Koks keletas metų atgal net 
viešai Lietuvos spaudoje buvo 
rašyta, kad keistoka, kad Lietu
voje kai kurių Skandinavų fir
mose negalima lietuviškai susi
kalbėti, o tik vokiškai, kad tų 
firmų vokiečiai tiesiog palaiko
mi. Tai reikia manyti, kad vo
kiečiai jau iš seno kai kuriose 
Skandinavų valstybėse kūrė, su
ko savo lizdus ir lai buvo daro
ma su aiškiais tikslais, kurie 
štai karo metu labai ryškėja.

Tiesa, Mąbąr Lietuvoje vokie
čiai palyginamai ramiai užsilai
ko. O kas nuostabiausia, kad 
buvo seniau susimesta juos į 
Vokietiją iškraustyti, kaip jie 
buvo iškraustyti iš Latvijos ir 
Estijos, bet dabar apie lai visai 
jau nekalbama. Ir dar nuosta
biau, kad Lietuvoje esama ne
maža vokiečių, Vokietijos pilie
čių, kurie darbai* turėtų Vokie
tijos kariuomenėje tarnauti, bet 
jie ramiai sėdi Lietuvoje... Gal 
ir čia nebe tam tikrų tikslų jie 
užsilaiko.

Kavinėse, restoranuose dabar 
vokiečių kalba nėra retas daik
tas! Jie būreliais sėdi už staliu-

labai skau- 
butų tekę 

nieko dau-

Hitleris melu įsigalėjo, melu 
veda karą ir žlugdo mažas vals
tybes. Tik prisiminkite bičiuly
stę su Lenkija, su jos šabcsgoj 
Beku. Neužmirškite jo meilini
mąsi Norvegijai, Danijai, Olan
dijai, na kad ir Belgijai. Bičiu
liški ryšiai su SSSR gali taip 
pat vieną gražią naktį sprogti. 
O visa lai Lietuvai gero nieko 
nežada.

Karai melu minta, karai pro
vokacijomis gyvena.
bet kam tikėli galima lik tuo
met, kaip lygiai taip pat esi 
ginkluotas ir stiprus, kaip ta
vo partneris.

Tokie laikai
Juk tik įsivaizduokite, koks 

butų buvęs karo likimas, jei sa
kysime iš karto Skandinavijos 
valstybės, gal kartu su SSSR 
butų pasisakę, kad eina kartu 
su Anglija ir Francuziją, gal 
tuomet ir karo nebūtų buvę?

O dabar, dabar visi paskirai 
po vieną naikinami.

Patikėjo melui!
Ir jų visų likimas 

dus. Jei ir tuomet 
kariauti, tai nebūtų
giau praradę, ką dabar prara
do, o vilties laimėti butų bu
vę žymiai daugiau.

Tiesa. Anglijos konservato
riai ir Prancūzijos reakcininkai 
taip pat maža ką žada mažoms 
tautoms, bet vis dėlto tenai ne
sama tokio zoologinio naciona
lizmo, kaip Vokietijoje, žinoma, 
kas bus ateityje, dabar sunku 
numatyti, nes visa priklauso 
nuo pajėgų persvaros ir viso 
karo likimo.

Karo galo nematyti.
Tai? tfjera' velniava.
Mes čia esame veik įsitikinę, 

kad toji velniava palies ir jūsų 
ramiąją U.S.A.! Mes veik nea
bejojame, kad U.S.A. stos pa
galbon Anglijai ir Prancūzijai.

įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Paskutiniu lai-

ir 19 privatinių amatų mokyk-

kosi 2,285 berniukai ir 308 mer-

ti, kad jie daug kokių rūpesčių 
turėtų, ar jiems tarnybos labai 
rūpėtų. Jų pragyvenimo šalti
niai nėra žinomi... Tie visi reiš
kiniai Skandinavijos valstybių 
likimo akivaizdoje sukelia kai 
kurių rūpesčių... Juo labiau, 
kad ir vokiečiai ir SSSR Lietu
vos pasieniuose daro sustiprini
mus ir skaitlingi kariuomenių 
būriai tyko... Atrodo, lyg butų 
ne visai prieš gerų...

Tiesa, dabar visi imasi atsar
gos priemonių, nes niekas nėra 
tikras, kas yra priešas, kas 
draugas ir kas kurių naktį puls.

Vokiečiai svaigsta savo pasn- 
sekimais ir štai jų vadai jau at
virai kalba, kad Vokietija įve- 
siunti Europoje tokių tvarkų, 
kokių jie panorėsiu ir mažas 
valstybes panaikinsią, kaip pas 
save panaikino partijas. .

Tokių kalbų, ir gandų akivaiz
doje atrodo, kad tarp Vokietijos 
ir SSSR draugystė negali būti 
amžina, kad tuodu du tariamie
ji drąugai gali kariais stipriai 
susikirsti.

Visko gali būti!
Jūsų bimbininkams, pruseiki- 

ninkams ir kitięms komvyrams 
patartina rezervuotai Hitleris 
garbinti 1

Atsarga gėdos nedaro.
Juk bus labai neskanu, kaip 

iš po vienos nakties teks Hit
leris prakeiksmu keikti! Taip, 
Lietuva Skandinavijos akivaiz*

sę mokyklose mokosi viso 1,- 
393. Iš viso amatų mokyklas 
lanko apie 3,700 moksleivių. 
Amato srities žinovai tvirtina, 
kad šiuo metu Lietuvai reika
linga — trūksta dar apie 10,000 
savarankiškų amatininkų.

KAUNAS. — (KSB) Jau Lie
tuvos konstitucijoje pažymėta,

Merkys,
Šakenis, Šviet.

tuojama. Iš tikrųjų, ir Lietuvos • 
vyriausybės nariai įvairiomis 
progomis dalyvauja religinėse 
iškilmėse. Taip, pav. šiemet 
Dievo Kūno eisenoje, kuri įvy
ko didžiosiose Kauno gatvėse, 
dalyvavo min. pirm.
Seimo pirm,
min. Jokantas, krašto aps. min. 
Musteikis, susisiekimo mių. 
Masiliūnas. Spauda tai prielan
kiai pažymėjo. Vyriausybės na
riai taip pat dalyvavo ir J. Ę. 
vysk. Blizgio konsekracijoje. 
Birželio 2 d. Lietuvoje įvyks
ta iškilmingas minėjimas tau
tos pasiaukojimo Šv. Jėzaus šir
džiai. Kaip žinome, tas religi
nis aklas įvyko ir Tautinio Eu
charistinio kongreso metu. Ta
me minėjime sutiko dalyvauti 
J. E. Respublikos Prezidentas, 
J. E. nuncijus ir daug kilų auk
štų svečių. Religinio meno dalį 
atliks šaulių Sąjungos choras.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAVUENOSJE
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SVEIKINAME SUSIVIENIJIMO

Veda—NORA
LIETUVIŲ AMERIKOJEŠios Dienos Koncerto Dalyves

S1O

Constantinę Fotich

JENNIE ZYMONT

BUDRIKO MILŽINIŠKAS REFRIGERATORIŲ

IŠPARDAVIMAS

• FOTOGRAFAS

vikrumu

Naujienų Spulka

| Vardas

Adresas arcusVADINSIS

Universal Savings SUDRIK iš stoties

Loan Association FURNITURE HOUSE

MOKA 3%% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

Garsinkitės “N-nose

PadekaSLA 178 
Kuopos Rėmėjams

Gadynės Choras 
Stupar)

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

Įsakė Grąžinti Dar 
bininkus Atleistus 
Už Unijinį Veikimą

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

įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

Yugoslavų Minis
tras Chicagoj

RYTINE RADIO 
VALANDA

Steponavičius, Nair-

nepasisekė ir buvo 
pabėgti tuščiomis

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

Kuponas Į)el Dovanų Dykai
Atsineškite Šitą Kuponą, Gausite 

Dykai Gražų Uzboną

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

bridgUport roofing and 
SHEET METAL CO.

8216 S. HilstedSt. VICtory 4965
Stogus, rinasi, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Sc-. Archer Avenue 

“U WILL LIKĘ US” 
Phone Virginia 1515

PIRKIT NAUJĄ 
CHRYSLER arba PLYMOUTH

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

(Vytauto Bcliajaus šokėjų 
trupe.

Po koncerto ir iki vidurnak
čio galėsime prie geros muzi
kos pasišokti 
tikrai 
baigti 
dienų.

Tad 
ir vietiniai Chicagiečiai būti
nai atsilankyti Seimo koncerte 
šįvakar, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Pradžia 8:00 valan
dų. —Taitikaš.

Dirbame puikias dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
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.

Lawndale Deniai 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.

Tai yra* geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoje; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai, Tei
singas patarnavimas pas

r i • v
The finest refrigerator ever 
offered at this price! A sensa- 
tional value in itself . . . and 
by buying now you get the 
electric clock FREE. Look at 
these “de luxe” ąuality fea- 
tures:
• Handsome One-Piece Steel CaM- 

net.
• Durablc Dulux Exterior, perina* 

nently wh i te.
• Acid-Resisting Porcclain Interior.
• Wide, Oversize FreezingUnit vith 

. self-clocing swing type door.
• Hcrmetically Sealed Power Unit 

• • • quiet, powerful, economical.

Many more fine fea turės !

1941 Metų Radio Išpardavimas 
KCA Victor, Philco, Zenitli ir kitų, 6 ir 2 
tūbų, gražiuose kabinetuose po. $34.95į 

10, 11, 15 tūbų po $4Į9.5Q 
NUOLAIDA UŽ ŠEN4 RADIO

Lulu Raben-Micevičienė 
smuikininkė 

Aldona Grigoniutė 
dainininkė

Darbo Santykių taryba įsa
kė Iron korporacijai grąžinti į 
dąrb4 keturis darbininkus, ku
rie buvo paleisti už unijinį vei
kimą.

Kompanija turės užmokėti 
darbininkams už sugaištą laiką 
ir taipgi turės liautis trukdžiu
si savo darbininkų rašymąsi į 
uniją.

Remkite tuos, kuru 
garsinasi 

A T ' TH/V f ?'.

Sumušė Moteriškę 
Alinėj

Trys piktadariai skaudžiai 
sumušė 57 metų moteriškę, 
Mrs. M. Balogienę, adresų 4259 
Lake stręęt, lęui^ ji su sąyo 
vyęu ųžįąijkų aliųę. Piktada
riai bandė pasigrobti pinigų, 
bet jiems 
priversti 
rankomis.

“Taip, taip, kurgi neatsime
nu. Juk susipažinome koncerte

Chicagoje, laike 41-mo S.L.A. 
Seimo”, -girdėsime ką nors, ka
da nors ateityje sakant tuos 
žodžius kam nors. Ir kiek-gi 
bus tų visokių gražių įspūdžių, 
brangių atsim'irimų šiame kon
certe įgytų.

Per daugel metų dirbdami 
toj lietuvių veikloj, skaityda
mi laikraščiuos ir šiaip girdė
dami apie žmones, kurie rūpi
nasi gražia ja puse lietuvių gy
venimo, pradedi jąusti lyg jie 
butų artimi giminės, nariai vie
nos didelės šeimynos. Mintyje 
susikuria net ir paveikslas kaip 
toks ir kitoks Žymesnis veikė
jas atrodo.

Svetur gyvendami, lietuviai 
per metų metus skaito apra
šymus apie Chicagą, kaipo Ame
rikos lietuvių muzikalį centrą. 
Skaito apie Miko Petrausko 
prieš 33 metus sutvertą Biru
tes Chorą ir nors daug vėliaus 
pradėjusi veikti, bet irgi ne
mažai ' didelių darbų atlikusį 
“Naujos Gadynės” Chorą. Daž
nai girdimi Chicagiečiai artis- 
tai-solistai, kaip dainininkai 
taip ir muzikai, pasižymi ne 
tik savųjų, bet ir svetimtau
čių tarpe. O ką-gi jau sakyti 
apie jaunuosius šokėjus, kurie

DeLuxe, 1940 Refrigeratoriai, verti $199.50, Po $119.95- 1940 Standard Rcfrigcra- 
toriai po $89.59 ir $99.50- 5 ir 10 Metų garantija. Išmokėjimai po 15c į dieną . > •
NVestinghouse, Philco, Norge, General Electric, Kelyinator, Crosley, Hot Point ii 

kitų visų geriausių išdirbysčių.

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 31/2% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

pasisvečiuoti ir 
linksmoj nuotaikoj už
pilamąją S.L.A. seimo

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

r-' .i i w ■ ■ ■ ■

FEDĘRVL,WINGS 
LOAN ASSOClATIONof Chicago 

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

Sub. 9 Iki 8 vak.

šeštadienį Yugoslavai minė
jo trisdešimts penkių metų su
kaktį nuo įsteigimo pirmosios 
serbų bažnyčios Chicagoje. 
Vienkart, įvyko ir 5,51 metų 
“Vidov Dan” sukaktuves, šios 
laidines šventęs ir bažnyčios 
sukaktuvių proga į Chicagą 
atsilankė ir Yugoslavijos mi
nistras Dr. Conslaidine Fo
tich. (Skelb.)

visi svečiai ir viesmos

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Ladigas)
Grigoniutė, soprano

Piknikas PaŲsisękė.
MT. GREENWOOD. — SLA 

178 kuopos piknikas birželio 16 
d. puikiai pavyko, ir kuopai li
ko pelųo. Piknike dalyvavo tūk
stantinė minia svečių.

Kuopos vardu nuoširdžiai dė
koju geraširdžiams biznieriams 
už paramą. Mr. C. Bartkunas, 
kųriįs užlaiko, skaųių gėrimų ir 
užkandžių adr. 3260 W. 111 s t., 
davė pusbačkį alaus. Ačiū.

Vardai tų kuri 6 davė dovanų 
išląimejimui: K. Yurkos, p-lė 
V. Globia, p-lė V. Prusky ir p- 
..ę. B, Valentinas. A Žukauskas 
pu traukė pikniko dalyvių pa
veikslus dykai. Paveikslai jau 
gatavi ir priduoti kuopos pirmi
ninkui. Kas nogite, galite gauti 
gražių pavęikslų veltui.

Bartendcriai savo 
užsipelnė garbes.

Visiems kuopos 
ačiū.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS 
Išima Už ..............
KIS““....*50.00
RAUDONGYSL1Ų $ O E flA 
Išėmimas ir Ligon. LJiUU 
REUMATIZMAS H H
Greita Pagelba   u.UU 
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija J 1 f| f)
ir vaistai .................. I
DOUGLAS/PAKK IIOSPITAL 
1900 S. kedzie Avė. Chicago

įneša tiek daug spalvingumo ir 
gyvumo kiekvienam savo pasi- 
rpdyme sceųoje.

Todėl, atrodo, kad Seimo 
Rengimo Komisija, perėdama 
supažindinti atvykusius svečius 
su chicagiečia s, negalėjo tam 
parinkti tinkamesnę progą, kaip 
dainos, muzikos ir šokių vaka
rą. Paties koncerto rengimo 
komisija, susidaro iš jaunos, 
gabios ir labai tok am darbui 
kompetentiškos jaunos panelės 
Genovaitės Želniutęs, ir tekiuo
se darbuose patyrusio veikėjo, 
dailės mylėtojo, Kazio Liut
kaus. ŠP komisija labai rūpes
tingai išplanavo r sutvarkę 
vakaro koncerto programą.

Koncerte dalyvauja:
(Birutės Mišrus Choras 
(Birutes Merginų Choras 
(Lulų Ęa.ben - Micevičienė 

smuikininke solistė.
(Jonas 

Vedėjas.
(Naujos
(LiUian
(Josephinc MilĮer) trio
(Valeria 

' (Aldona 
solistė.

(Jurgis
jos Gadynės Choro vedėjas.

(Adeline Zach, mezzo sopra 
no-solistc. (Pirmas pasirody
mas lietuvių koncerte)

(Povilas Stogis, basso-solis

GET THIS

GIFT

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

$4,900,000.00
- $350,000.00

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvatręa? Dažnai Kalva akauda? Priežasti
mi Kali būti žarnų apainodinimas nuo kenks- 
minKų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
šiandien ir raukite duoanių bandomųjų pa
keli bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių

Ą T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 
■L/ X Krll djausite į poras dienų!
Gaukite DYKAI aampelj iš VValgreen Vais- t 
tinių. Paraiouoda viauone didžiuosuo«e vaia- j 
Unėae. *

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Coil Valytojai. 
6059 SO. VVASHTENA1V AVĖ. 

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

CflARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 1141

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTR1BUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W, Roosevelt Rd 
CICERO, ILL.

Ar Planuojate V akacijas? 
ARBA IŠVAŽIUOTI ANT ŠVENTADIENIŲ?

USPELS RESORT ,
Yra labai tinkama vieta smagiai laiką praleisti prie MANSON LAKE 
Woodboro, Wis. 51 keliu, 340 mylių nuo Chicagos. Kambariai cotta- 
ges su valgiu ar patys pasigaminsite. Labai prieinamos kainos.

Rašykite Mr. A. UspcleviČius, Rhinelander, Wis., Manson Lake.

OUALITY-BUILT

7CU.FT
FAMILY SIZE
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THE W0RLD AT 
A GLANCE

WELC0ME TO CHICAGO, S. L. A 
CONVENTIONEERS!

Aid to the Allies. 
send extensive mate-

today. Chi- 
to Severai 

the 41st 
held at the

All vveek, beginning 
cago will play host 
hundred delegates to 
SLA Convention being
Morrison Hotel, and beginning this 
evening, they will present the first 
of a series of affairs planned for 
the entertainment of the visitors 
and home folk.

This evening, at 7:30 P. M., a con
cert will be given at the Lithuanian 
Auditorium. Well known artiste and 
choruses have been invited to par
ticipate on the program which pro- 
mises to be one of the high-lights 
of the musical year. The choruses, 
Naujos Gadynes and Birutes, are 
both well known in and around 
Chicago, and the soloists are Paul 
Stogis. an “old timer”—always a 
pleasant addition to any program, 
and Adeline Zach, a new comer 
among Lithuanian music lovers. Be- 
liajus’ dancing group will add their 
colorful dancing to complete the 
program. After the concert, there 
v’»H be dancing. A troly most plea
sant evening awaits you, and 
tickets are only 50c.

dynės Chorus girls’ trio, composed 
of Valeria Ladigas, Lillian Stupar, 
and Josephine Miller. The soloist 
for the evening will be Genevieve 
Zelnis. Dancing in the beautiful 
Murai Room will be a fitting cli- 
max to a grand evening. For both 
dinner and dance tickets are $2.00. 
For the dancing alone, tickets are 
priced at 75c. Either or both may 
be obtainedd at the hotel or from 
any member of the arrangements 
committee.

Picnic Thurstlay

On Thursday, there will be a pic
nic at Liberty Grove, formerly 
Dambrauskas’ Farm, for the dele
gates and 
will begin

their friends. The picnic 
at 3:00 P. M.

entertainment has been

the

Banąuet Wednesday

Grand
planned for the visitors to Chicago 
during „the SLA Convention, and 
we home folk should make it a 
point to see that the visitors onjoy 
their stay in our city. Participate 
in all or as many of those affairs 
you can and make the visitors feel 
that they are really welcome to 
Chicago.

On Wednesday, June 26th, 
Annual Banquet will be held in 
Terrace Casino of the Morrison Ho- 
tcl, with dancing 
Room. Apart from 
nėr, there will be 
gram presented by

the 
the

in the Murai 
a delicious din- 
a musical pro- 
the Naujos Ga-

Pcrhaps the two most interesting 
events are the concert and ban- 
quet—both of which should be wel 
attended. Monday evening—Concert 
at Lithuanian Auditorium; Wednes- 
day evening, Banquet at the Mor- 
rison Hotel. J. M.

WANT TO BE A SAILOR-BOY?
HERE’S YOUR CHANCE

And It’s Free
The American Nautical Academy, 

National Training School for Mor- 
chant Marine Officers, Washington, 
D. C., announced today that boys 
and young men between the pges 
of 
to 
on
Academy 
July 1, to October 1, 1940.

The young men may remain on American Nautical Academy, 
Nautical Training School for 

Merchant Marine Officers,

11 and 
secure 
board

21 years will be allovved 
practical ship experiencrj 
a training ship of the 
within the period from

Oh dream-shattered world
With hazy mists

And clammy, falling dew,
What can it be

That makes of thee
From all this tarnished symetry 

A v/orld that shines anew?

[s there a"' hand
Whįch reaches out

And grinds away
The stains?

And washes them with
Tide and dew,

And floods them out with rains?

Do fleecy clouds
Come by in time

And sponge it up again,
And winds- that lift

This water high,
And drop it dovvn as rain?

Virs. Roosevelt 
On Stalin in 
Lithuania

(In her column, “My Day” for
June 19th).

...I am sure that many people
who likę myself, have lived long

New 
Eng- 
Ken-

Senate is 
aimed to 
acquiring 
Western

It raincd lašt night,
And felt quite chill

Witli a breezy “norther”
’cross the hill

Which cuffed the £rasses
As it came,

And shook the trees, 
Which tossed their manės

And lisped their petty tunes.

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

tion in the ūse of life buoys, first 
aid, the compass, log, and lead, 
ground tackle, and the duties of 
lookouts, as well as the duties of 
the watch on deck.

Due to the fact that the number i 
of accommodations available is i 
limited, those \vishing to take ad- ' 
vantage of this opportunity should 

i write at once to the

Washington, D. C.i

; than the full course will 
instruction only in those 

while the

quarters on 
ship. The only required ex- 
is for meals, which are 49 
Three meals are served dai-

for 
the 
for 

marine, military
of any kind is

LUC
4

We should 
rial aid, especially airplanes, to the 
allies now, not next month or next 
year, so that we shall not have to 
send our boys over later on—-that 
is the contention of many intelli- 
gent Americans able to look real- 
istically at foreign affairs. Among 
such Americans are President 
Roosevelt, Colonel Frank Knox, 
publisher of the Chicago Daily 
News and 1936 Republican vice- 
presidential candidate; Wendell 
Willkie, contender for the Republi
can nomination this month; Mrs. 
Dwight Morrow, president of Smith 
College and mother-in-law of nazi- 
decorated Charles A. Lindbergh; 
Governor Herbert Lehman of 
York; and our ambassador to 
land and to France—Joseph P. 
nedy and William D. Bullitt.

A recent Gallup poli showed that 
65% of the people of this country 
favor our aiding the allies in every 
way “short of war”. The1 
considering a resolution. 
prevent Germany from 
any possessions in the
Hemisphere from any of. her foes. 
Such a stand is essentially carrying 
out the spirit of the Monroe Doc- 
trine, whose purpose is to keep 
European autoeratie systems from 
the Americas. And nazi Germany 
and Fascist Italy are certainly un- 
wanted autoeratie systems direetly 
contrary to the aims and traditions 
of our Western world.

In eonneetion with sending every 
aid short of going to war to Eng
land and France now fighting with 
their backs to the wall. three ques- 
tions may arise? Do the alliea se
riously need such help? Can5Vwe 
spare it now without jeopardizing 
our own defense? Will sending 
such aid be būt the first step of 
our entry into thq European 
strom?

As 
. there 
. cially in 

in that military arm was decisive 
, in nazi vietory in Poland and Nor- 
!way, and just recently against Eng- 
; land and France in Flanders. A 

[ high French official, according to 
Edgar Ansel Mowrer, Paris corrcs- 
pondent for the Chicago Daily 
News, statės • that 500 American 
planes sent at once would enable 

i the allies. to stop Hitler’s drive on 
Paris. Ambasadors Kennedy and 
Bullitt are “telephoning and cabling 
to get us to do all we can to speed 
up produetion of military essentials 
for the allies.”

/ England and France have been 
weakened by the enormoūs loss of 
war materials in the 
treat from Flanders;
placed aireraft orders 
try totaling a billion

I came to think of all of this 
As I was walking down a lane

In misty moonlight late lašt night, 
iWth frogs that peeped with

All their might
In pools of water—cool delight!

All heralding the rain.
—Frank P. Sarkauskas

6/7/40

oeriods of time in foreign ėount- 
ries, are 
these 
which 
other 
three 
may be a case of self-defense. būt 
we used to think ourselves equal- 
ly well defended by friendly neigh- 
bors. The plight of France, which 
has been a refuge for so many 
exiles from other nations, brings 
up a sad pieture of what may 
happen to these refugees, as well 
as to the natives of France itself.

The German people have been 
fortunate that neither in the lašt 
war nor in this one has 
the fighting been on their 
I sometimes think that 
up insensibility among 
what it means to be invaded. One j 
does not expect mercy from their 
leaders, būt one hopes ahnost 
against hope that the qualities of 
the individual Germans, whom so 
many of us have known and res- 
pected and loved, will make it im- 
possible for them to carry out 
harsh and unjust demands made 
upon their galiant enemies.

feeling heavy hearted 
days because of the sorrow 

is engulfing friends in 
nations. This taking over of 
small countries by Russia

much of 
own soil., 
has built j 
them to

mael-

to 
can

the allies’ urgcnt 
be very little doubt, 
airplanes. For superiority

need, 
espe-

desperate re- 
they have 

in this coun- 
dollars. Then,

board ship for the entire period, or 
for any shorter time they may 
wish, būt not for less than a month.

Students who enter for any pe
riod les: 
receive
subjects being taught 
student is on board ship.

The purpose of the course is: 
First, as a foundation for those w?V, 
wish to become officers in the 
Merchant Marine, and devote their 
lives to a career in the Service; 
Secondly, for those boys and young 
men who, thought not desirous of 
following the sea, štili wish to ob-1 
tain a general knowledge of ships 
and the life afloat.

There is no charge for instruct- j 
ion nor for .living 
board 
pense 
cents.
ly-

There is no tuition charge 
any of the courses offered by 
Academy; and no obligation 
future merchant 

. or navai Service
ineurred by the young men.

On Sundays the cadets will be 
allowed to attend divine Service 
at the churches of their respective 
denominations on shore. While on 
board ship cadets will receive free 
minor first aid treatment when 
necessary. »

This is the eleventh annual sum
mer course offered by the Acade
my and will be under the personai 
supervision of the Captain Com- 
mandant of the Academy who will 
be in command of the vessel.

During the summer course this 
year the training ship will be 
stationed at a New England port.

While on board ship the students 
will follow the regular daily ship 
routine, and will be given practical 
instruction in nautical subjects, in- 
cluding seamanship (ship’s work), 
signaling, 

. the ūse of 
and navai

Many of
are performed by the 
part of their training.

Cadets will also receive instruc-

rowing, handling, and 
motor boats, life-saving, 
drills.
the duties on board ship 

cadets as

the
now

such 
need,

graduatfe with 
February even 
attend classes 
whil-e he wa&

graduate who has . dis- 
himself is Edgar Firant 
Institute of Technology, 
very generously rewar-

To the LUC the first six months as many Americans know, the nazis 
of 194Q have been record breaking. have been organizing Germany for 
ones in both engagernents and wed- 
dings, and graduations. One of the 
outstanding graduates to be honored 
Saturday evening at the Initiation- 
Graduation Party is Victor Krau- 
chnnas who has completed his stu- 
dies at Kent Law School. Perseve- 
rance and determination made it 
possible for Vic to 
higbest honors lašt 
though he had to 
during the evening
employed during the day. Just re
cently we heard that Victor had 
successfully passed the bar exam- 
inations the very first time he took 
them. That is an honor which even 
some of the outstanding attorneys 
do not enjoy.

Another 
tinguished 
of Armour 
Edgar was
ded 'for his sincere work during 
his first three years at Armour. 
Judging by his scholastic record 
and by his very excellent woxk in 
designing the college awarded him 
a scholarship for his finai year of 
study. Mr. Firant has now gradu- 
ated with a Bachelor of Science de- 
gree. However, the quality of his 
work was so outstanding that the 
college awarded him a second scho
larship which would lead to a Mas- 
ter’s Degree.

These two men have en enviable 
record. They have gained a 
rity which no one can take 
from them.

Saturday evening at 7:30, 
ates, graduates, prospectives,
regular members will meet at the

secu- 
away

war and for producing war mate- 
rials during the past s-even years. 
Hence, the urgent need of 
allies for war materials right 
is beyond question. z

Būt can we at present spare 
material aid as the allies
without seriously endangering our 
own defense? To a large extent, as 
Roosevelt pointed out months ago, 
our first line of defense is the Rhine, 
already pushed back to the Aisne- 
Somme rivers in France. By help- 
ing the allies now we can greatly 
cut our own future bill for pre- 
paredness. “If Britain and France 
liek Hitler now”, says Wendell Will- 
kie, “we may be saved billions of 
dollars, billions of tons of arma- 
ments, billions of hours of wasted 
effort and unfruitful work.”

Būt since our danger is not 
mediate, we can, hccording to 
onel Knox, now send 500 of
first line fighting planes to France 
and then replace them by even 
more up-to-date ones before we 
really need them. Similarly, we can 
readily spare our arms surplus from

im- 
Col- 
our

the world War, among which are 
1,800.000 Enfield rifles, 70,000 ma- 
chineguns, 200 Stokes mortars, 300 
British model 75 millimeter field 
guns, and served outmoded de- 
stroyers. By speeding, up our owni 
capacity to turn out war materials 
we shall be in an even stronger de
fense position, because high de- 

I veloped war-industries are basic in 
a nation’s ability to fight.

Finaljy, aiding( the allies quick- 
ly with war material may well re- 
move the need of our ever having 
to enter the coriflict at all. For 
such aid, if giVen immediately, 
should turn the tide of jvietory from 
Hitler. Anyhow, there is nothing 
in International law to prevent us 
from selling war goods to the allies.

Moreover, if conqueror Germany 
decides to attack us later on, she 
will not do so because we sold war 
munitions to her foes, būt because 
she considers it to her inte^st to 
go for us. Benevolent neutrality 
toward Germany did not save Den- 
mark. and Norway, Holland and Bel- 
gium from the invading flood of 
nazi ruthlessness. Nor will refrain- 
ing from giving quick aid to the 
allies save us from Hitlerism, com- 
pared with whose barbaric cruelty 
the Germany of the Kaiser was al- 
most gentie.

We Americans are moving swift- 
ly to the eonvietion that allied 
defeat would be so calamitous for 
us that we should enter the war 
to prevent such a catastrophe. As 
the likelihood of nazi vietory over 
Britain and France grows, the 
greater becomps this eonvietion, 
until even calm, impartial observers 
believe that America’s joining the 
allies is inescapable, unless ultimate 
defeat of Hitler ip assured.

If this' country mušt insure nazi 
defeat direetly or indireetly, isn’t 
is merely common sense and en- 
lightened self-interest for.us to gi ve 
every aid “short of war 
allies now, so that 
compelled' to send 
For an 
many 
cently 
worth 
ounce 
now.

: > irutė

to the 
we shall not be 
men later on? 
prevention, as 
nation has re-

ounce of 
a European 
learned to its grief, is štili 
a pound of eure. And that 
is material aid to the

Lifeguard School 
Opens; 1.200 Try 
For 250 Jobs

allies

Life-

, RECORDS: Alphonse Gavril, estabhshment in Marquette Park 
young Benton Harbor Lithuanian, received a bachelor of arts degree 
teaches in a Rouge River, Michigan at Northwestern.. .. Lucille Jacobs 
high school.. . Usually we imagine is another of those who graduated 
a pedagogue to be a bespectacled, Kelly with special honors... 
sedate gentleman, with a book un- COWBOY: AI Vaitis sends us a 
der his arm and a load on his mind post card from Aberdeen, S. D. 

land does not say “Having a swell 
time—w!sh you were here.” ... Al 
(don’t Lithuanians have any other 
name būt “Al”?) is on tour with 
an orchestra which will play at the 
Miles City Round-up in Montana 
this week ... Thus far, he reports, 
he has met only Swedes and Nor- 
wegians, and nary a Lithuanian ...

ROMANCE: Somebody started a 
nutty rumor to the effect that mar- 
riage licenscs will not be issued 
after July 1.. . Despite the fact 
that there is no truth in it, it has 
been progressing slowly from one 
neighborhood to another ... Sophia 
Ambrose, one of the Naujienos 
beauty queens and Paul Jasiunas 
are honeymooning in Canada ... 
Tosephine Petrus and Dr. VVilIiam 
Orcntt, at present of Cleveland, 
will be married on July 6 .. . They 
will reside in Wcst Virginia... 
Josephine is a nurse and both have 
obtained positions there . .. LUC- 
ers were predominant at the wed- 
ding reception of Anthony Faiza 
and Mary Lukas a week ago, fol- 
lovving a civil ceremony .. . Among 
this week’s honeymooners we have 
Bernice Žemaitis and Frank Skrin- 
skus, Tony Veselis and Antoinette 
Stakėnas, Tillic Dedinskas and Bill 
Gugelaitis, Julia Kisielius and Wal- 
ter Eitutis. John Zajauskas 
Mary Butkus...

KNICKKNACKS: We resent 
muttered implicaiMms that 
pateh Whitney Tanikis is wearing 

! over one eye is the emblem of his, 
Lthe lawyers’ profession ... Whitney 

have been hii;ed as bouncer for the|Suffered an unfortunate — and dan- 
SLA convention which is opening g-^rous 
in Chicago today . ..

EDUCATION: Young Liths are 
being heard of at commencement 
exercises in grammar schools. high 
schools and colleges ... Casimir De
veikis Jr. graduated the J. Sterling 
Morton Jr. College with honors in 
journalism. . . Flora Vilis had the 
highest scholastic rating of the gra
duating 

I course 
Sue, is Naujienos’ movie critic... 
Algerd Krukas, the son of the an- 
nouncer of the People’s Furniture 

f company’s

ALPHONSE GAVR1L

‘ Well Folks .... our annual meet- 
(ing is over and officers have been 
elected. The results are as follows:

Pres.—Zenon Prane
Jst V. Pres.—Wally Pratt
2nd V. Pres. Stanley Evaskus 
Sec.—Evelyn Maskal

Treas.—Eleanor Platkauskas
Fin. Sec.—John Svitoris 

Soc. Comm.—Sadie Termenas, ' 
len Sabon, Edward Mankus 
Adam Maskoliūnas

Sgt. at Arms.—Felix Mikaitis 
Reporters—Paul

Edward Mankus and 
kauskas (Eng.)

The first news item 
one about a contest, 
thread, a boy and a 
giri is none other than 
ing oomph giri (Sadie 
the boy, a member of 
Chorus. The idea of 

, was to have 
thread around 
first couple done wins ... The re- 
sult was that Sadie (quite dizzy 
from spinning) won the contest... 
The prize was .. . BEER!

Ed Gedwill (Peanuts) has really 
become. quite a member ... he has 
brought down his sister Jean, and 

. a friend Al Kubilis as members ... 
nice going, Peanuts! We need more 
members likę you!

Suddenly I noticed that our boys 
are trying to become more mas- 
culine by raising moustaches, We 
have quite a collection: Chet (dog- 
gone it, his name slipped my mind 
būt 1’11 have it for you in the next 
issue); Peanuts (Ed Gedwill), Gla- 
mour-Boy (Stanley Evaskus); Es- 
quire (John Svitoris), Junior 
(Frank Dambrauskis; and we saw 
Wally and Ray Pratt sporting them 
for a while būt as to 
went—your guess is 
mine.

Birute’s Chorus has 
horseback riding club and the first 
outing is the lašt 
Boys as uell as 
to join.

Our boys have 
bąli season out right by getting up 
early Sundays and swinging the 
old bat around. 
booked by Felix 
man”) who has 
manėger.

’Til the next 
new columnist..

Aldona Rutkauskas 
t

He- 
and

Miller (Lith.)
Aldona Rut-

... In the majcrity of cases, we al
so consider them absent minded ... 
Būt Alphonse mušt have had all his 
wits about him lašt week when, in 
Cleveland, he sėt a world’s deca- 
thlon record, running 1500 meters 
in 4:30.4. ..The phcnomcnon of the 
year, Georgetown university’s 6 
foot 5 inches of Lithuanian man- 
hood, Al Blozis, continues to put 
record book publishers in the pre- 
sent plight of the map makers .. .

, In Minneapolis lašt Friday 
a ncw American shotput 
heaving the weight 56 feet, 
ches, just one foot short 
world’s record ... Maybe Al should

Al sėt 
necord, 
% ■ in- 

of the

and

the 
that

for today is 
a spool of 
giri... The 

our charm- 
Termenas), 

the Pirmyn 
the contest

the boy wind the 
the giri and the

where they 
as good as

organized a

Sunday in June. 
girls are irvited

started the base-

The games are 
Mikaitis (“Super- 
been elected team

The Chicago Park District 
gūard Training School opened today 
with more than 1,200 applicants en- 
gaging in swimming, 
resuseitation, advanced 
medical tests.

Swimming tests, at the rate of and Wednesday, and applicants will 
100 an hour, are being held today1 demonstrate in beach procedure and

time this is your

class of the two year 
at Harrison ... Her sister,

mįshap when a flsh hook 
snagged his eyelid. . . Zen Prane- 
Praninskas replaced Paul Miller as 
president of Birutė, when the lat- 
ter refused to run for another term 
.. . Mary Barnett, who held the Of
fice of treasurer for some time, de- 
clined to accept any offices for the 
coming season ... Mary is recog- 
nizcd as the chorus’ greatest boost- 
er . . . Strange, how the Lithuanians 
have suddenly discovered St. John’s 
Day — Joninės ... There was a 
time \vhen only Jaunimas christen- 
ed its pienies “Jonines” and observ-

radio programs, head- ed them with all the traditions... 
ed the graduating class at Kelly Lašt week end we had at least 
High.... Algerd is a talented mu- four such commemorations of the‘ 
sician, 'plays three Instruments: ac-^ncient Lithuanian pagan festival 
cordeon, clarinet and piano ... He |... The weather being what it is. 
plans to study medicine. .. His mo-'we are sometimes afraid to mention 
ther is Dr. E. V. Krukas ... Aldona 1 it, būt we hope you are all planning 
Grigaitis sėt a record of some sort to participate in the 
among the Lithuanian by finishing boat excursion
a four year course at Steinmetz in place on July 14. .. Planned espej 
three and a half years... She will cially for the youth of Chicago and 
continue her education in the fall ... the vicinity, the outing is spon- 
Aldona Alekno, daughter of the sored by the youth committee of 
owner of the well known cleaning the Chicago Lithuanian society...

Milwaukee
which will take

A CHALLENGING NEW KIND 0F 
VACATION

(Conclusion) jin meeting other young peopU? who 
Imight have entirely different back- 
grounds, būt who have a desire to 
understand their country and to 

itake part in a new movement? If 
i you are interested, may I suggest 
j that you talk it over with Miss 
Gannett, the Headworker of the 
Goodrich Settlement House, 1420 
East 31 st., Cleveland, Ohio, where 
applications are being considered. 
The number of campers is limited 
to 25, and camp will be in session 

|from July 1 to July 28, or if you

The camp nearest Cleveland is 
the Goodrich Farm Work Camp lo- 
cated 25 miles from Lake Erie and; 
will be located in the Summer 
Camp of the Goodrich Settlement 
House. The work project will be 
to build up the camp for the ūse 
of children 
kers who 
Settlement 
free of the hazards and dirt of the 
city and to enjoy health of the 
country aii and recreation. The stu-(are įnterested in one of the above 
dy program at the Goodrich Farm mentione(j camps, write direetly to 
Work Camp will be a varied and!Work c for America 2 w t

of steel and auto wor- 
come to the Goodrich 

Camp every year to be

interesting one. Cleveland’s size 
and its cosmopolitan population as 
well as the different kinds of in- 
dustry existing will form a back- 
ground and illustration for discus- 
sion of the ąuestions facing Ame
rican Democracy. Speakers from 
Western Reserve University, from 
relief and other agencies, education- 
?1 city departments, leaders 
un:ons, and cooperatives will 
add to -the educational program of • Arr.-rica

64th Street, New York, N. Y.
In conclusion may I add that 

each camp is a project for a group 
of young men and women betvveen 
eighteen and twenty-four. Here 
they will find satisfaction in work- 

|ing for a worker’s school industrial 
or rural community or sočiai insti- 
tution; studying the life and prob-

of lems of an interesting region; sing- 
a11 ing old songs, reading stories of 

, sports; * making new 
friends and working out with other 
youths a philosophy which gives 
self confidence and will help to 
make democracy a living force.

Joseph Bendler,
Cleveland, Ohio

Balanda home where they will be 
properly entertained until the time 
-et for the spectacle of the even
ing. There will be plenty of cars 
available so that everyone will be _ ,
taken care of After the initiation and tomorrow in the Washington first aid at Simmons Island Thurs- 
there will be a r^l banquet for Park pool, 56th Street off South day, Friday and Saturday.
all attending. Reservations mušt be Park avenue. Medical tests, at a j The park district s beaches will 
made with Blanche Stann by Tues-|rate of 50 an hOur, wil be taken be open officially July 1, with 250 
day evening June 25. (858 W. 33 Tuesday at Simmons Island, Fuller- guards in attendance. Of the applL

boatmanship, 
first aid and

coln park lagoon today, Tuesday

initi
and Street, Yards 3588). ton avenue and Outer drive. Boat-' cants for posts, 196 are from lašt 

manship will be dested in the Lin-' year’s staff.

the camp.
Does this challenge interest you? 

Are you willing to undergo hard- 
ships, abide by.a rigorous schedule 
and participate in a democratically 
controlled camp? Are you interested
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Pirmadien., birželio 24,1040
•X

Diena Iš Dienos
>- -- - -

Sveikinam 
Varduvėmis

Širdingai sveikinu Jonus ir 
Joanos ir linkiu jiems gausos, 
laimės ir sėkmingumo. •>

J. Jocobs-Jokubaitis, 3724 S. 
Halsted St., šį metą ne vienus 
švęs savo vardadienį, bet dar 
mano susilaukti svečių ir links
mai ketina švęsti savo varduves 
ir su visais svečiais atsilankyti 
į Joninių vakarą, 814 W. 33rd 
St. Taip jau ir sekanti Jonai ir 
Joanos ketino dalyvauti Joni
nių parengime:) Gabrėnas, 4158 
S. Campbell Avė., Gelžainis, 
1812 S. Halsted St., Petrauskas, 
3310 S. Halsted St., Walentyn, 
4652 S. Western Avė., Dargu- 
žas, 3316 W. 55th St., Valaitis, 
156 W. 107 St., žymanchus, 702 
W. 31 st St., Lukas, 1856 W. 
47tb St., Sutkus, 1445 S. Hals
ted St., Petrulis, 917 W. 18 St., 
Čymancius, 702 W. 31st St., Go- 
taut, 4414 S. California Avė., 
Urba, 515 W. 81st St., Atkins, 
5104 Archer, Armonas, 1426 S. 
Ridgeway, Petkus, 616 River 
St., Aurora, 111., kun. Liūtas, 
10839 S. Western Avė., Ka- 
shius, 3120 S. Halsted St., Dov- 
gin, 6108 S. State St., Albert, 
P937 S. LaSalle St., Nakrošius, 
5930 S. LaSalle St., Keršis, Bu- 
kaveckas, Strimaitis ii; t.t.

NAUJIENOS, Cfiicago, UI.
Na, ateitis parodys ar ras pa
nelę ar ne. Kaip sugrįš, vėl pa
rašysiu. Vietinis

Gimimai .
Chicagoj

(Pradedant šia savaite Chicą- 
gos Sveikatos Departamentas 
davė leidimą laikraščiams skelb-, 
ti visus Departamente užregis
truotus gimimus. Ikišiol tas, 
buvo draudžiama ir gimimų re
kordų spaudai neišduodavo.)

Alekniunas, Thomas — 6438 
S. Oakley Avė., gimė birž. 5, 
šv. kryžiaus ligoninėj; tėvai Jo
nas, Anna.

Gaik, Diane — 5849 W. 55th 
St., gimė birž. 3 d., Šv. Kry
žiaus ligoninėj; tėvai Richard, 
Dorothy.

Gaura, Dovidas C., — 5433 
W. Windsor Avė., gimė birž. 1, 
St. Anne ligoninėj; tėvai, Jos
eph, Louise.

Justus, Erdward G., — 5417 
Adams St., gimė birž. 1, St. An- 
ne’s ligoninėj; tėvai Donald, Ei- 
leen.

Mažeika, Evelyn, — 3021 S. 
Union Avė., gimė birž. 5 d., Šv. 
Kryžiaus ligoninėj; tėvai Peter, 
Estelle.

Slater, Richard — 3859 Bert- 
cau Avenue, gimė birž 16, Ra- 
venswood ligoninėj; tėvai Juo
zas, Martha.
x Tamkus, William G., — 4336 
S. Washtenaw, gimė birž. 10 d., 
Southtown lų 
William, Daisy./

Zickovich, Charles — 1826 S. 
Ruble St., gimė birž. 8 d., na
mie; tėvai, Alex ir Violet.

žilvitis, Mary, — 2331
24th S t., gimė birž. 7, Šv. Kry
žiaus ligoninėj; tėvai Jonas, He- 
len.

tėvai

0 ŠIANDIEN SVEIKINAME VISUS JONUS 
IR JOANNAS!

(Jų Net Daugiau Negu Antanų) 
.......... ..........i.i

Šiandien, birželio 24-tą Jonų 6641 So. Ridhrnond St 
Vardo Diena. Ta proga sveiki
nam visus Jonus
kėdami jiems gausios laimės ir' 
ilgiausių metų.
SVEIKINAM IR “SLA JONUS”

Johnus lin

Jeigu tarp Chicagon suvažia
vusių delegatų SLA Seimui yra 
Jonų, nuoširdžiai sveikiname ir 
juos varduvėmis! Viso gero ir 
pasekmingos darbuotės!

“CHICAGOS JONAI”
Profesionalai.

Advokatas ir bankierius John 
Brenza, 2201 W. Germak Rd., 
adv. ir teisėjas Zuris, 4459 So. 
Francisco Avė., adv. Borden, 
2201 W. Germak rd., Dr. Poš
ka, 3133 So. Halsted St., Dr. 
Kowar (Kowarskas), 2403 W. 
63 St., Dr. Simonaitis, 2423 W. 
Marąuette rd., Dr. Szukiėwicz, 
5058 S. Ashland Avė., Dr. Sied- 
linski, 4143 Archer Avė., Dr. 
Kadzekick, 6859 So. Western 
Avė., Dr. (dentist) Šimkus, 
2808 W. 63rd St., vaistininkas 
Gregg, 6859 So. Western avė., 
vaistininkas Kazlauskas, 
So. Western avė.

Petrila 12020 So. Halsted SU 
Gecius, 3801 So. Halsted St., 
Budrik, 1437 So. 49th Coųrt, 
Landsberg, 4522 So McDowcll 
avė., Marciukaitis, 3959 So. Ke- 
dzie avė., Krauklis, 4111 So. 
Richmond St/ Kavalauskas 
1400 So. Cicero avė., Stulga, 
418 W. 63rd St., Jakebunas 
1143 W. 63 St., Massas Kean 
avė. ir 112 St. Palos Park ir 
Tubis 2643 W. 71 St.

Kiti Jonai
John Daniel, 4651 So. Wood 

St., Shatis, 2146 East 75 St., 
Stravinskas, 655 W. x18 St., ir 
Warnis, 1009 W. 62nd St.

Mazeliauskas, 3259 S. Union 
avė., Vasiliauskas, 6524 S. Ca- 
lifornia avė., Tamosiunas, 6231 
S. Koliil avė., Locaitis, 1802 W.

t, 8136 South 
Jonas^ 6825 S. 
., • Martinkus,

S. Hermitage avė. Valavi- 
2435 W. 45 St., Alelunas, 
S. Oakley avė., Vaišvilas, 
S. Talman avė., Marozas, 
S. Rockwell St. ir Remei-

6859

So. 48th 
Advancc 
vedėjas 

W. 63rd

Tėvų Nuoširdi Padėka 
Vestuvėms Praėj'us

NORTHSIDE. — Praeitą šeš- 
tadienį, birželio 15 d., įvyko 
vestuvės musų sūnaus, Antano 
Faizos, su gražia panele, Mary 
Lukas.

Širdingai dėkojam visiems už 
dalyvavimą vestuvėse. Vestuvių 
puota įvyko Grigaičio svetainė

je. Viši -žind/ kad ponia Grigai
tienė pagamina skanius valgius.

Po skanios vakarienės pasa
kyta kelios kalbos bei linkėji
mai. Programo vedėju buvo Vy
tautas Kriaučiūnas. Po kalbų 
Universiteto Klubo choras su
dainavo kelias gražias daineles, 
vadovaujant Stasiui' Drigotui.

Nors vestuvėse grojo graži 
muzika ir visi šokom iki aptros 
valandos ryto, man kaipo moti
nai buvo liūdna. Galvoje stovė
jo mintis, kad vaikas apsiveda, 
skiriasi nuo savųjų taip kaip 
paukštelis išskrenda iš lizdo. 
Dabar turės savim rūpintis, o 
dar kelias jam nežinomas. Kar
tais priseina visokių kliūčių 
nukentėt, visokių vargelių per
gyventi.

Linkiu sunui Antanui ir jo 
mylimai Mariutei laimingo ve
dybinio gyveninio. V. Faiza

W

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

Joseph Valanskas, 24, su An- 
niė Grego, 22

Stanley Koziel, 28, su Helen
Rimkus, 21

Joseph Rajspis, 28, su Ger- 
trude Kopicki, 20

Ilobert F. Susanke, 39, su 
Eva Simon, 23

William Perry, 26, su Estelle
Zille, 24

Robert Kvoatsak, 22, su Alice 
Wiltzius, 1’9

William Lynch, 30, su Emmą
Kutra, 30

Bernard Rutkowski, 
Stephanie Warchel, 22

su CharlotleAlbert Mick, 23, 
Kane, 22

Robert Quarles,

Waltcr Mikalct,

33, su

49,

24

Lutlier Redemske,
Grace Shoenbeck, 21

su Lulu

su Enii-

22 su

“Išvažiavo Panelės 
Ieškoti”

CALUMET CITY. — Jonas 
Linkevičius atsinaujino “Nau- 

• j ienas” ir pareiškė, kad be 
“Naujienų” biznyj negalima bū
ti. Jonas sako, nors nesu senas 
skaitytojas, bet nemanau skir
tis su “Naujienomis”.

Jo sūnūs, Mikas, pasiėmė tris 
savaites atostogoms, ir tėvas jį 
išleido į rytines valstijas “pane-i 
lės” ieškoti”. Mikas mano ap
lankyti Niagara Falls, Bostoną, 
ir pasaulinę parodą New Yorke,

teikalauja
Perskirų

Rose Jankowsky nuo John 1 
Jankovvsky

eravo
Pcrskiras

Alfonsas Malinauskas/
Madelon Malinauskas

Josephine Stankowicz
Vieton Stankowicz

Josephine Berent nuo Harry
Berent

nuo

nuo

Radio Pranešimas 
Išbaidė Vagilius

11 ift n A Gėlės Mylintiems
U 11 A Vestuvėms, Ban-

11 ri 11 *4 kietams, Laidotu- 
" vėms. Papuoši-

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

i ■ f r - u ■ A Siunčiam Gėles
I IiVPF X Telegramų Į
1 vi ■ L. i 1% IO Visas Pasaulio 

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Nežinomi piktadariai anksti 
vakar rytą rengėsi dinamituoti 
seifą Old Time Mill kompanijos 
raštinėje, 2014 Archer a Ve. Jie 
jau turėjo viską priruošę kada, 
per radio kurį jie atsinešė, iš
girdo policijai duotą įsakymą 
ištirti “neramumą” tuo adresu. 
Vagys išbėgo policijai dar neat
vykus.

Paaiškėjo, kad kompanijos 
sargas patėmijo išdaužytą lan
gą ir, spėdamas, kad tai padarė 
neprašyti svečiai, pašaukė poli
ciją.

Realestatininkas J. W. Za- 
charevvicz, 901 W. 33rd St., 
graborius J. F. Eudeikis, 4605 
So. Hermitage Avė. Namų sta
tytojas Pakol, 6816 So. West- 
ern ave„ gazolino stoties savi
ninkas Spitlis, 4050 Archer avė., 
realestatininkas Kimbark, 4917 
W. 14th St., Cicero,’Ilk, alaus, 
pristatytojas Jonikas, 2441 W. 
69 St., alaus pristatytojas Ma- 
kulenas, 79th St. ir Archer avė., 
elektros inžinierius Vaišvilas, 
813 W. 35 St., Auksorius A. 
Kass, 4216 Ąręher avė.., mecha 
nikas Miksis, 724-^26 W. 19 St.. 
Liberty Grove ir restorano sa
vininkas Pilkis, 4915 W. 14 St., 
Cicero, Ilk, realestate ir apdrau 
dos atstovas Vilkišius, 7416 So. 
Claremont avė., juodžemio pri
statytojas Oksas, 4942 S. West- 
ern avė., lakūnas Latoza, 5839 
So. Kolmar avė., alaus pristaty
tojas Anglickis, 1531 So. 48 
Court, Cicero, anglių pristaty
tojas Jankauskas, 6815 So. Ma- 
plewood avė., automobilių par
davėjas Banky (Bankevičius) 
6633 So. Western avė., mėsos 
dcaleris Pužauskas 6559 South 
Campbell avė., Monarch Wine 
and Liųuor krautuvės sav. Gau- 
bas, 3529 So. Halsted St., duon
kepis Balnis 2910 W. 40 St., 
saldainių pristatytojas Parker 
(Parkauskas) 4513 So. Wood 
St. .
Valgomų produktų (bučernių) 

savininkai:
Machulis 8856 So. Lowe avė., 

Atkins, 5104 Archer avė., Bony, 
6000 So. Hermitage avė., Fero- 
wich, 4359 So. Campbell avė., 
Laudont, 3441 So. Morgan St., 
Jason 5258 So. Union avė., Gel- 
žanis 1812 So. Halsted St., Da
mauskas, 1907 So. Halsted S t., 
Lopša, 4104 So. Campbell aVe., 
Kubilius, 2958 So. Lowe avė., 
Barkauskas, 2546 W. 46th St., 
Berzanskis, 2334 So. Hoyne 
avė., Meškauskas, 3601 S6, 
Emerald avė., Navickas, 1301 
So. 50 Court, Cicero, Nedvar, 
3301 So. Lowe avė., Paukšta,; 
4069 So. Sacramento avė., Sa? 
kalis, 4600 So. Francisco avė., 
Skriskus, 6059 So. Kildare avė., 
Raudcliunas, 1645 Wabansia 
avė., Waizdžiunas, 4214 Archei 
avė., Valaitis 156 W. 107 St., 
Waivada, 5928 So. Kildare avė., 
Wilkas, 
Avė. ir 
place.

Kiti

4605 So. Washtenaw 
Zautis, 5940 W. 63rd

Jonai — Biznieriai:
Siuvėjas S vilo w, 3351 W» Irv- 

ing Park Rd., gazolino stoties 
sav. Kasulis, 4800 So. Radine 
avė., mėsos (testeris Aleksium

hard- 
ware krautuvės sav. Paulius 
2416 W. 69th S t., alaus prista
tytojas Shestokas 5654 W. 64 
place., duonkepis Wisockis, 
‘10502 So. Michigan avė., “de
likatesų” litautuvininkas Walis, 
4537 So. Paulina St., duokepis 
Miller, 2616 W. 69th St., gazo
lino stoties savininkas Rimkus 
jElO So. VVestcrn avė., geleži
nių daiktų ir maliavų krautu
vininkas Grigui, 535 W. 120 St. 
minerališkų (pop) gėrimų pri
statytojas Pužauskas, 3309 So. 
Lituanica avė., likierių krautu
vininkas Seibutis 1840 S. Hals
ted St., apdraudos reprezentan
tas Simons, 327 So. LaSalle St., 
daržo ir salės savininkas Mik- 
nis, Archer avė. ir 90th St., 
VVil!ow Springs, saldainių ir de
likatesų krautuves sav. Dulks- 
nys, 2519 W. 69th St., namų 
statytojas Cook, 1608 
iGourt, Cicero, I1J., 
Furniture krautuvės 
Kaledinskas, 2536-40
St., rakandų pardavėjas Miškus 
2536 W. 63rd Si., radio mecha
nikas Schultz, 3352 So. Halsted 
S t., plumberis Yerkes, 2422 W. 
69th St., realestatininkas Slan- 
kowicz, 4706 So. NVcstcrn avė., 
realestatininkas Sinkus, 2442 
W. 63rd St., namų statytojas 
Mežlaiškis, 6909 So. Rockwe!l 
SI., saldainių krautuvės sav. 
Slukonis, 4631 So. Paulina St., 
realestatininkas Wolon, 727 W. 
47 St., muzikantas Gudraitis 
714 W. 31 St., muzikantas Žu
kas, 4604 So. Welles St., muzi
kantas Petraitis, 565 W. 18 St., 
audraudos atstovas Vaišvil 6413 
So. Rockwell SI., realestatinin
kas Cllaikows|<is, 6640 S. Fran- 

| cisco ave.? realestatininkas 
Shulmistras,1 4016 Archer avė., 
realestatininkas Yurevich 6621 
So. Ashland avė., laikrodinin
kas Rnice 6250 S. Western avė., 
paminklų pardavėjas Savickas.

Jonai, Siuvėjai:
Martinkus 25546 W. 69th St., 

Daračiunas, 3342 So. Halsted 
St., Gricius, 3437 So. Morgan 
St., Kashius, 3120‘ So Hals-ted 
S t. Kazlauskas, 6103 So. Racine 
avė., Kulpenskas, 1505 So. 49 
Court, Pocius, 2606 W. 59 St., 
ir Witkens, 1054 W. 59 St.

Jonai Kirpėjai ir Skutėjai:
Walentin, 4652 So. Western 

avė., Rakauskas 750 W. 35 St., 
Schultz 4651 So. Ashland avė., 
Parezanskis, 1614 W. 46th St., 
Kiaunė, 2415 W. 63rd St., Ja- 
kunas, 4073 Archer avė., Pet
raitis 25451/2 W. 69 St. ir Zy- 
manchus 702 W. 31 St.

Tavernų Savininkai:
Grigaitis, 3800 W. Armilage 

avė., Karalius, 535 W. 32nd St., 
Benckaitis 1656 N. Troy St., 
Andrišiunas 700 W. 31 st. Da- 
raška, 3464 So. Lituanica avė., 
Draugelis 1701 N. Pulaski rd., 
Dargužis, 3316 W. 55 St., Pik- 
tužis 5759 So. Ashland Avė., 
švelnis 3856 So. Union avė., 
Viscount Jr., 1724 W. 47 St., 
Viscount Sr., 1724 W. 47 SI., 
Petrauskas 1750 So. Union avė., 
Jokantas, 4138 Archer avė., Po
cius, 3313 So. Halsted St., Šo
ris, 1543 So. 52nd Avė., Cicero, 
I1L, Urba 515 W. 81 St., Rama
nauskas 3659 So. Wentworth 
avė., Stulgiu 4007 So. Ogden 
avė., Sudeikis 2700 N. Western 
avė., Skvorch, 10614 So. West- 
erh avė., Samosky 1400 So. 50 
Court, Rakickas 11400 S. Front 
St., Pudziuvelis 2638 W. 69 St., 
Ztdga 6637 So. Ashland avė., 
Zelis, 2235 W. Cermak rd., Ze- 
paltas, 4400 So. Washtenaw 
avė; Valente, 611 W. 1113 St. 
Suveizdis 10813 So. Michigan 
St., Matt, 6758 So. Racine ave.,‘ 
Mažeika, 2320 So. Leavitt St., 
Nakros, 8220 S. Vincennes aye.,:

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU ANELĖS PALEC- 

KAITĖS, pd vyru Paulaitienė. Pra
šome atsišaukti laišku. ANTON 
BLASKY, 2510 N. Crawford Avė., 
Chicago, III. /

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

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

J

64 St., Kasciukas 
Marshfield avė., 
Maplewood avė 
4516 
čius, 
2301 
4405 
6550 
kis, 6932 S. Rackwell St.

Dar keletas profesionalų
Ghorvedis John Byanskas, 

dainininkas Roman, apdraudos 
reprezentantas Williams, 7023 
S. Fairfield avė., apdraudos at
stovas Slogai lis, 7034 S. Rock- 
well St., alinės savininkas So- 
vetsky, 6011 S. Halsted St., ir 
siuvėjas Konrad, 2347 W. Mar
linei te rd. —Juos Žinąs.

VIDUTINIO AMŽIAUS MOTE
RIS ieškau namų ruošos darbo, ar
ba vaikus prižiūrėti. Norėčiau pas 
lietuvius. Prašau rašyti Mrs. Anna 
Yuknis 1122 Victoria St., North 
Chicago, III.

Šokėja Veda Powell 
Ligoninėje

PAIEŠKAU DARBO GROSER- 
NĖJ arba pekarnėj už pardavėją, 
esu patyrusi, moku lietuviškai ge
rai kalbėti. Ethel Wirmauskis, 14307 
Cleveland Avė., Posen, III.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

KARAI NEŠA INFLIACIJĄ
Vertybės pakils, skirk pinigus 

darbui pirm negu bus per vėlu. 
Žiūrėk—modernas, 6 kambarių De 
Luxe mūrinis bungalow, siūlomas 
už tik $5,500 (vertas $6,500), karš
tu vandeniu šildomas, ąžuoliniai 
trimai ir grindys, tile maudyklė, 
plieno konstrukcija, 2 karų gara
žas, 33 pėdų lotas (HOLC 4%% pa
skola), Kedzie 67th, arti Marųuet- 
te Parkų.

ROSAIN’S OFISAS 
(Mr. Mickevice),

5933 S. Halsted St. Normai 3656.

REIKALINGA PATYRUSI recep- 
tionistė fotografijų studijoj tarpe 
25—40 metų amžiaus. Baigusi High 
School. 420 West 63rd St.

REIKALINGA MERGINA bend
ram ruošos darbui. Būti ar eiti.

Tel. Crawford 5151.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ mūri
nis, Wolcott arti Augusta, 3 apart- 
mentų, 7—4-4 kambariai, geram 
stovy, rendos $41, kaina $2850.
106 N. Pulaski Rd., tel. Van Buren 
4770.

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.

HELP IVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
bungalow medinis, galima padaryti 
kambarius viršuj, karštu vandeniu 
apšildomas, 2 karų garažas. Par
duosiu už pirmą pasiūlymą.

739 West 50th St.

4 KAMBARIŲ NAMAS, įrengtas 
ant % akro gražaus sklypo, prieš 
parkes ir gatvės, 2 kambarių vieta 
viršuj. Randasi naujoj apylinkėj, 
tik už kelių minučių važiavimo nuo 
Oak Park vidmiesčio. $200 pini
gais nupirksi. Box 2376, 1739 South 
Halsted St.

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ, 10 kam
barių mūrinis, tinkąs ruimingau- 
zei. 2343 Altgeld St., arti Western.

NAUJAS NAMAS su pajamo
mis, 4 ir 5 kambariai. Pamatyti 
šiandien ar rytoj. 7144 So. Mozart, 
arba šaukti agentą Radcliffe 1622.

Veda Powell-Budreck, žinoma 
gabi akrobatė ir baletistė, sa
vaite atgal pasiliuosavo iš tea
trališko veikimo ir turėjo pa
siduoti daktaro priežiūrai. Ji 
dabar po sunkios apendikso 
operacijos randasi Jackson 
Park ligoninėje, 7531 S. Stony 
Island Avė., kambaris 745.

Antradienį turėjo operaciją, 
bet dabar ligonę galima lan
kyti sekančiomis valandomis: 
nuo 2 iki 4, ir nuo 7 iki 9 va
kare. — Jūsų Ona.

LIKIERŲ SEILSMENAI populia
riems gėrimams pardavinėti. Aukš
ta komisija. Standard Wholesale 
Liųuors, 306 E. 88th St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

126 AKRAI, 56 MYLIOS nuo 
Chicagos, visi budinkai, juodžemis, 
prieinami terminai. Joseph Sa'noshy 
2012 Mokawk St., Chicago, III.

Rapid Roller Co.
Turi Grąžinti 86 
Streikierius Darban

G. L. Patterson, Darbo San
tykių tarybos direktorius, pra
neša, kad Rapid Roller kom
panija buvo paliepta grąžinti 
darban 86 darbininkus, kurie 
išėjo į streiką gegužės 9 d., 
1939 m. Firma taipgi turi 
jiems sumokėti algas už sugaiš
tą laiką.

Tarybos tyrinėtojai rado, kad 
kompanija priešinosi darbinin
kų rašymuisi i unijas ir kitaip 
juos varžė.

Dikselis Nori 
Perskirų

Dik-Sodininkas Vincentas 
sėlis, tarnaujantis Chicagos 
universitete,, užvedė divorso 
bylą prieš savo žmoną. Jis 
tvirtina, kad po vedybų, trys 
metai atgal, žmona bandžiu
si jį nunuodyti jau bent tris 
kartus.

Dikselis gyvena Marųuette 
Parke, adresu 7013 Talman 
avenue, ir yra 45 metus am
žiaus.

W.P.A. Atleis Visus
Komunistus, Nacius

Vykindama naujų kongreso 
priimtą įstatymą, Illinois ir 
Chicagos W. P. A. administra
cijos rengiasi prašalinti iš pa
šalpos darbų visus komunistus 
ir nacius, taipgi ateivius-nepi- 
liečius, jeigu jų dar yra užsi
likę WPA eilėse.

RENDAI
Vieta vartojama per 15 metų. Lai
dotuvių Direktorių įstaigai. Susi
deda iš koplyčios, lavoninės ir ofi
so, prie 1646 W. 46th St. (Užpa
kaly kampinio namo prie 46th ir 
Paulina gt.). Keturių kambarių bu
tas su uždarais porčiais virš biznio, 
kartu ir 3 karų privačias garažas. 
Specialiai padirbtas graborių auto
mobiliams. Visas gyvenimas garu 
šildomas, įskaitant garažą. Dėl in
formacijų šaukti

V. P. PIERZYNSKI,
4559 So. Paulina St. YARDS 0145

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moocly 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

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA 2 ICE BOXES, 

taipgi 3 “Mexican” veisles šunys..
16 N. Desplaines (prie Madison)

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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, 111. Phone Republic 6051.

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. Western (Tayerne).

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos______

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

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

Nužudė Moteriškę, 
Policija Jį

18 APYLINKĖ—Prie Union 
avenue ir Barber street 30 inc-

šovė savo draugę, 23 metų 
Carrie Colcman, 628 Barber 
slreet.

Netrukus įvykio vieton at
vykusi policija bandė Lump- 
kiną suimti, įvyko susišaudy
mas ir Įeit. Lou Capprarelli iš 
Max\vell nuovados žmogžudį 
nušovė.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Taisykite Savo 
Na mus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolų ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Garsinkites “N-nose

PRIEŽASTIS
KAINŲ IŠKILIMO

Jei rengiesi pirkti karą ateinančių 
2 metų laiku, tai geriau padaryk 
tai šiandien. Nes gerų karų kainos 
dabar yra žemiausios kaip dar nie
kad.

Dar niekad nėra buvę tokio 
pasirinkimo, kokį turime šiais me
tais.

SUSITAUPYK DABAR 
KOL GALIMA, 

štai keletas prieškarinių kainų 
SPECIALAI:

Studebaker sedan 
Oldsmobile sedan 
Oldsmobile sedan 
De Soto tudor ....
Ford coupe .........
Packard sedan ....
Dodge tudor ........
Dodge coupe ........
Oldsmobile coupe . 
Pontiac. sedan .......
Terraplane sedan 
Nash coupe ..........
Oldsmobile sedan

$345 
645 
425 
445 
375 
345 
245 
125
125 

. 95
75 

. 95 
. 45

1937 
1939 
1937 
1938 
1938 
1936 
1936 
1934 
1933 
1933 
1933 
1934 
1931 
Dauguma turi radijus ir šildytuvus 

puikus vieno savininko karai.

PARKWAY OLDS 
5207-11 CERMAK ROAD, 

Tel. CICERO 1037. 
Ciceros Seniausias Dyieris.

ATDARA VAKARAIS iki 10 vaL

72

»•
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Šiandie Prasideda 
41-mas S L A Seimas

Sveiki, delegatai, atvykę Chicagos 
padangėn

šiandien Amerikos republi- 
konų akys nukreiptos Phila- 
delphijon. Ten jų delegatai 
susirenka šiandien nominuoti 
kandidatą į prezidentus.

šiandien Amerikos lietuviij 
akys nukreiptos j Chicago. Čia 
iš tos pačios Philadelphijos ir 
visų kitų Amerikos lietuviškų 
kolonijų suvažiavę delegatai 
šiandien atidaro 41-mą Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
seimą.

Mes chicagiečiai sveikiname 
savo tautiečius iš tolimųjų ry
tinių ir vakarinių valstijų, ir 
iš mums artimesnių vietų! 
Nuoširdžiai linkime visiems 
pasekmingai darbuotis, linkim 
visiems daug naudingo, našaus 
darbo Susivienijimui! Sma
giai praleiskit savo valandas 
musu mieste, ir kai Seimas 
pasibaigs, pabuvok i t čia il
giau. neišbėgiokit greitai! Bu
kit musų svečiais!

Musų Chicago — Amerikos 
Lietuvių “sostinė”, čia daugv- 
be lietuvių, čia daug lietuviš
kų ištaigu, ir čia visi lietuviai 
vaišingi ir myli svečius!

Atidaro Seimą 10 Vai,
Seimas prasidės šįryt, apie 

10 valandą, Morrison viešbu- 
č:o Terrace Casino salėje, prie 
Madison ir Clark gatvių. Čia 
įvyks ir visos kitos seimo se
sijos. kurios užtruksiančios 
iki nenktadienio.

‘‘Oficiališki” Seimo “atida
rytojai” bus musų Chicagos 
jauni muzikantai, tai Dariaus 
ir Girėno Poston Būgnų ir 
Trimitų Kuopa. Jie sugros 
Lietuvos ir Amerikos hitttnūš.

Iš miesto valdybos žadėjo 
atvykti ir Seimą pasveikinti 
meras Edward J. Kelly, bet 
jeigu aplinkybės neleis jam 
atvykti, už merą kalbės lietu
vis teisėjas, John T. Zuris.

Seimą formaliai atidarys 
Seimo Rengimo Komisijos ir 
6-to apskričio pirmininkas, 
Dr. A. Montvidas.

i250—300 Delegatų.
Delegatų bus, sako, apie 250- 

300. Jų* laukia visa eilė svarbių 
S- L. A. organizacinių darbų, 
kuriuos teks šiame seime atli
kti, tarp jų apdraudos reika
lai., įvairus kuopų įnešimai, 
naujos Pildomos Tarybos pa
tvirtinimas, etc.

Bet delegatams ne vien teks 
dirbti. Kaip kitoj vietoj pažy
mėta, jie Chicagoj galės ir pa- 
ulioti, patriukšmauti. Seimo 
rengimo komisija turi suren
gusi kelis smagius parengi
mus, kur delegatai galės tikrai 
savo liuoslaikį praleisti.

O reikia neužmiršti, kad de
legatai ir plįivatiškai, būre
liuose paulios, patriukšmaus, 
žinom, kad jie nebus tokie 
“smagus ir linksmi”, kaip per
nykščiai konvencijai suvažia
vę legionieriai, bet ir mūsiš
kiai nesėdės visas penkias die
nas rankas sudėję. - z

O Chicago yra gražus, dide
lis ir smagus miestas. Kam į- 
domu — lietuviškų krautuvių, 
įstaigų, alinių, valgyklų čia 
daug. Vidurmiestyj yra tuzi
nai didelių teatrų, prie ežero 
yra muziejai, galerijos, ir 
Grant Parko koncertų aikštė, 
kur kas vakaras įvyksta ne
mokami simfoniniai koncer
tai.

Vienu žodžiu, delegatams 
bus ir darbo ir smagių valan
dų. Jie bus malonus chicagie- 
čiams svečiais.

Daug Jau Atvažiavo
Delegatai pradėjo suvažiuo

ti šeštadienį. Vakar jau buvo 
bene visi Pildomosios Tarybos

nariai, prez. Bagočius, vice
prezidentas Mažukna, sekr., 
Dr. Vinikas, taipgi būrys pilts- 
burghiečių, detroitiečių.

Atvykstančių delegatų garbė 
teks bene binghamtoniečiams 
(N. Y.), kurie Chicagoj jau 
buvo užvakar rytą. Tai buvo 
pp. Markus, Markunienė, Jak- 
ševičius, Bučinskas ir Balčiko
nis. šeštadienį taipgi jau atva
žiavo pp. Žarskaitė, kun. Va- 
ladka. p. šimkunienė. p. Ge
gužis ir keli kiti. Vakar rytą 
jau Chicagoj buvo detroitie- 
čiai Martinas ir Kemešienė, 
taipgi pittsburghiečiai p. K- 
Pikelis ir K. Mažukna.

Seimo Rengė jai.
Seimo rengimo komisiją su

daro 7-to apskričio valdyba 
ir po du atstovu iš kiekvienos 
apskričio kuopos, pasiskirs

čiusių į įvairias komisijas. Ap
skričio valdybą sudaro seka
mi žmonės: Pirm. Dr. A. Mon- 
tvidas; V. B. Ambrose—vice- 
pirm.; K. Semaška—sekreto
rius; A. Zalatorius—iždinin
kas; K. Deveikis—organizato
rius, ir A. Laurutanas—mar
šalka. —Rs.

Valio, SLA 41-mo 
Seimo Delegatai!

Susipažinkim Šeiminėse 
Pramogose.

'i__________ 1 ■

Šį vakarą koncertas Lietu-' 
vių Auditorijoj, 3133 So. Hal- 
sted st., įžanga tik 50c.

Tai puikus kultūros bei me
no vakaras; visiems prieina
ma kaina. Visiems patogus lai
kas, nes prasidės 7:30 vai. va
karo.

Seimo Rengimo Komitetas 
kviečia plačią visuomenę lan
kytis ir dalyvauti visuose pa
rengimuose, o ypatingai ne
praleisti šio vakaro šeiminį 
koncertą.

Taipgi primenam visiems S. 
L. A. nariams būtinai dalyvau
ti ir savo draugus pakalbinti. 
SLA Seimas tik retkarčiais į- 
vyksta pas mus Chicagoje, to
dėl pasisvečiuokim ir susipa
žinkim su SLA 'veikėjais, at
vykusiais iš visų Amerikos 
valstijų.

Tad visi valio į šio vakaro 
koncertą!

—K. J. Semaška, 
N SLA 6-to Apskr. sekr.

Pasižymėjo 
Golfistas
Wm. Rublis

{Kur Johnny Goodman?)

Štai nauja lietuvių sporto 
žvaigždė—iš Calumet mieste
lio.

Tai William Bubliš, kuris 
dar neseniai uždarbiavo nešio
damas lazdas golfistams, o 
jau šiandien yra pirmos rųšies 
golfo ekspertas.

National Public Links čam- 
pionato turnyre, kurio preli
minariai lošimai vyksta Wave- 
lahd laukuose, Lincoln Parke, 
jis sulcšė 36 skylutes su 152 
kirčiais. Jo kirčių skaičius bu
vo žemesnis už visų kitų tur
nyro dalyvių.

(Kažin kur dingo Johnny 
Goodmanas? Jis, rodos, nese
niai lošė 'Clevelando turnyre, 
bet turbut dar nepajėgė atsi
griebti po kelių paskutinių ne
pasisekimų).

SLA ŠEIMINIAI PARENGIMAI
■ I s

r' ’ /,'
ŠĮVAKAR bus koncertas Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 

3133 Halsted street,, 8 vai. vakare. Įžanga 50 centų. Daly
vauja solistai Adeline Zach-Zacharevičiutė, Povilas Stogis, 
smuikininkė Lulu Raben-Micevičienė, Aldona Grigonis, Nau
jos Gadynės choras, Birutės choras ir V. Beliajauš šokėjai. Po 
koncerto šokiai.

TREČIADIENĮ, birželio 26 — Šeiminis bankietas Morri- 
ton Oyster House salėje. Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 85 cent. 

TREČIANIENĮ, birželio 26 — Šeiminis bankietas Morri
son viešbutyj, Terrace Casino salėje, 7:30 v. v. Dainuoja Ge- 
nevieve Zelnis, solistė, ir Naujos Gadynės mergaičių trio. Kal
bos. Rockfordiečių šokėjų grupė ir bendras dainavimas (Com- 
munity singing) po vadovybe p. N. Gugienės. Bilietai bankie- 
tui $2. Rezervacijoms reikia šaukti viešbutį FRAnklin 9600 
(klauskite Casino salės) arba “Naujienas” CANdl 8500.

KETVIRTADIENĮ, birželio 27 — Šeiminis piknikas Liber
ty Grove darže, Willow Springs, III. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Programas, muzika, šokiai. Įžanga visiems veltui.

MOTERŲ RANKDARBIŲ PARODA — nuo birž. 25 iki 
birž. 27, Morrison viešbutyj. Įžanga veltui.

SVARBESNĖS CHICAGOS LIETUVIU 
ĮSTAIGOS

s SLA DELEGATŲ IR SVEČIŲ ŽINIAI

pirmiausia apsigyveno. Cent
ras prie 47th ir Ashland avė.

Roselandas (“Rožių žemė”) 
— kur lietuviai gyvena drau
gingai kaimynijoj su olandais^ 

į smarkiai veikia, palaiko daug 
organizacijų. Čia yra susimetę 
įvairios gelžkelių pramonės. 
Centras 107—111 th ir Michi- 
gan avė.

VVestside — ši yra dar skait
linga, bet pamažu nykstanti 
kolonija, čia yra lietuvių valdo
mas bankas, vieno dienraščio 
redakcija, dvi salės ir kelioliką 
krautuvių. Čia randasi ir gar
sios McCormick — Internatio
nal Harvester ūkio padargų 
dirbtuvės, kur,., daug lietuvių 
dirba; Centras Leavitt street ir 
Cermak Road. ;i

Chicagos Lietuvių Auditorija 
— 3133 S. Halsted street. Salė 
randasi Chicagos lietuvių “sto- 
lyčioj” — Bridgeporto apylin
kėj, kur yra labai daug įvairių 
stambių lietuviškų krautuvių, 
restoranų ir alinių.

Dariaus-Girėno Salė — 4414- 
4416 South Western Avenue. 
Naujai statyta, priklauso Da
riaus-Girėno Amerikos Legiono 
Postui. Salė randasi pakraštyj 
lietuvių tirštai apgyventos apy
linkės, vadinamos Brighton 
Parku. Šios apylinkės biznio 
centre yra didžiausia Amerikos 
lietuvių finansinė įstaiga, Stan
dard Federal Assn.

Dariaus-Girėno paminklas — 
Marąuette Road (67th) ir Cali- 
fornia avenue, Marąuette Par
ke. Apylinkė apie šį parką 
taipgi vadinama “Marąuette 
Park” ir yra Chicagos lietuvių 
“rezidencinė sekęjją”. £ja dau
giau lietuvių, negu kitų tautų 
žmonių. Čia taipgi yra šv. Kry
žiaus ligoninė ir šv. Kazimiero 
mergaičių akademija,

Cicero Li.uosybės Salė. — 49 
Court ir 14th street, “slaunam” 
Chicagos priemiestyj, Cicero, 
kur lietuvių irgi daug ir kur vi
si veiklus ir apsukrus. Mieste
liu jie labai didžiuojasi ir turi 
savo apylinkėj bene didžiausią 
dirbtuvę pasaulyj, Western 
Electric bendrovę, kuri gamina 
telefonus ir dalis. Čia tūkstan
čiai lietuvių pragyvenimą daro.

“Naujienos” — 1739 South 
Halsted street, telefonas CANal 
8500. Redakcija, administraci
ja ir spaustuvė seniausio ir, 
leiskit pasigirti, didžiausio lie
tuvių dienraščio Amerikoj. Na
mas dabar remontuojamas, bet 
maloniai kviečiam delegatus at
silankyti. “Naujienos” randasi 
vienoj seniausių Chicagos lie
tuvių apylinkių, 18-toj koloni
joj, kur irgi yra daug lietuviš
kų krautuvių ir kitokių įstai
gų-

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
Justice Park, III., prie Archer 
ir Kean (truputį į pietus nuo 
Archer), čia poilsį yra radę 
šimtai laisvų Amerikos lietuvių, 
tarp jų “Dėdė” Šernas, Dr. Ba
gočius, Dr. A. Karalius, kun. M. 
X. Mockus ir daugybė kitų. Čia 
ilsisi ir “Naujienų” administra
torė, Marija Jurgelionienė, ku
riai draugai ruošiasi netrukus 
statyti paminklą. Kapinės atda
ros iki 5 vakare, bet seimo de
legatų ląbui valandas gal prail
gins.

šv. Kazimiero Kapinės —A 
111 th ir Crawford avenue, 
tvarkomos Chicagos lietuvių 
katalikų.

Čia dar nesuminėtos didelės 
Chicagos lietuvių apylinkės yra

Town of Lake (“Toleikė”)— 
kurioj randasi ir garsios Chi
cagos skerdyklos, čia daugybė 
Chicagos lietuviškų organizaci
jų gavo pradžią ir daugelis 
naujai atvykusių lietuvių čia

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

• 56 metų cbjcagietis Frank 
Fay, 3145 W. 61 st sf, buvo 
mirtinai sužeistas kai jo auto
mobilis susikūlė su automobi-

i

liu, kurį vairavo 26 metų 
'Francis Grigg, nuo 5634 So. 
Albany avė. Nelaimė įvyko 
prie 72-ros ir Kedzie.

Kitose nelaimėse žuvo se
kami žmonės:

William Rogers, 67 m. am
žiaus, 1227 West 72nd st., ir

Charles Supple, 17, nuo 1326 
W. 98th street.

Gaisrai Lietuvių 
Namuose

I -

Nuo neatsargiai numesto ci
garete šeštadienį apdegė na
mas adresu 1059 West 47th 
Place, priklausantis lietuviui 
M. SpaiČiui. Name, randasi jo 
butas ir maisto krautuvė. Nuo
stoliai nedideli.

Nuo užsidegusių popierga
lių taipgi apdegė E. Gedmano 
nuosavybė, adresu 4510 South 
Faflin street.

Lietuvaitė
• • •

Laimėjo “Typing” 
Konkursą

106 žodžiai į Minutę.
Jauną lietuvaitė iš Clevelan- 

do, O., p-lė Stella Pajunas pe
reitos savaitės pabaigoj laimė
jo stenografisčių konkursą, 
surengtą Shęrman viešbutyje. 
International Compierc i a 1 
Schools konvencijoj.

Ji parašė rašomąja mašinėle 
106 diktuojamus žodžius į mi
nutę. Pirmesnis rekordas bu
vo 101 žodis per minutę.

Naujienose 
nauda dėlto, 

■! • >fi čios-Naujienos 
yra naudingos.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

--1 • - #
• Olandijos ir Vokietijos 

kunsulai užvakar pradėjo pri
imti} registracijas savo šalių 
piliečių Amerikoje. Jiems gal 
teks važiuoti į savo tėvynes. 
Kadangi Olandija užimta, tai 
jos piliečiai gal bus pasiųsti 
į jos kolonijas^.

• Miestas užvakar persergė
jo namų savininkus, kad smai
lios tvoros yra neleistinos mie
sto rybose. Miestas gavo daug 
skundų, kad vaikai ant tokių 
tvorų susižeidžia.
....© Iver Johnson, 42 metų 
amžiaus, mirė užvakar Wood- 
stock ligoninėje. Jis sunkiai 
susižeidė ketvirtadienį, nuvir- 
sdamas nuo sunkvežimio ant 
kario dirbo kaipo pagelbinin- 
kas.

• Whitewater, Wis. polici
ja prašo Chicagos ir Illinois 
valstijos policijos surasti Carl 
Barnes, paroliuotą nusikaltėlį 
iš Green Bay, Wis. Barnes yra 
kaltinamas vagyste, moteriš
kės užpuolimu ir automobi- 
liaus pavogimu.

e Teisėjas Frank Hayes pa
liepė J^androore Liąuor kom
panijai užmokėti 'Thomas 
IVeidin'ui, 62 metų, $20,000 už 
tai, kad Weidou)’ui būnant los 
kompanijos taverne, kitas ko- 
otumeris, Sig Erįcksen, jį su
žeidė paleisdamas šūvį iš re
volverio.

H Užvakar buvo pranešta, 
kad anglų valdžia nori pirkti 
IV2 milijonų keisų kenuoto 
pieno ir 20 milijonų svarų 
tauku. Chicagos firmos gaus 
beveik visą užsakymą.

• United Air lines vakar 
pranešė, kad oro susisiekimas 
tarpe Chicagos ir Londono yra 
vėl atidarytas.

• Rodos, biznis gerėja Chi
cagoje. Per pirmutines dvi 
savaites šio mėnesio departa- 
mentinių krautuvių biznis bu
vo 11.7 nuošimčių geresnis už 
tą patį laikotarpį praeitais 
metais. .

• William Rogers, 67 me
tų amžiaus, 1227 W. 72 st., 
mirė užvakar Šv. Jurgio ligo
ninėje. Jis buvo sunkiai su
žeistas kada vienas automobi
lis jį permušė į taką kito au- 
tomobiliaus. Charles Supple, 
17 metų, 1326 VV. 98 st., buvo 
vairuotojas pirmojo karo.

• Policistas William Epš
tein buvo lengvai sužeistas už
vakar kai vienas iš trijų vyrų 
automobilyje, kurį policija 
mėgino pavyti, paleido šūvį. 
Policija norėjo sustabdyti au
tomobilį ir sužinoti kodėl ne
turi laisnių. Policija ir pabė
gusieji į viens kitą paleido vi
so apie 20 šūvių.

• Norėdamas įdėti dratus į 
savo namų langus, Kenneth 
Wilson, 35 metų, 1156 E. 62 
st., paslydo, krito keturis auk
štus ir užsimušė.

• Leo Fischer, 62 metų, 
1004 Drackert st., Hammond, 
ir William Hallberg, 35 metų, 
13506 Burley avė., stebuklin
gai išvengė mirties anksti už
vakar rytą, kada jų automo
bilis susikūlė su traukiniu prie 
Pennsylvania linijos bėgių ir 
135-tos gat.

O Margaret Herda, 30 me
tų, ir jos 2 melų duktė, Mar- 
lene, rengėsi maudytis. Van
denį šildė su gaziniu šildytu
vu. Gazo dujos jas dvi įveikė, 
bet ugniagesiai, pašaukti tyar- 
garetos vyro, Adolpho, jas at
gaivino. Herdai (gyvena adr. 
3019 5. Trumbull avenue.

• Mrs. Mary Kuzel, 63 metų. 
1856 W. Garfield blvd., buvo 
sužeista automobilio, kurį vai
ravo P. J. Sullivan, 4617 So. 
Trumbull avė. Trumbull pa
sakė policijai, kad moteriškė 
įėjo į automobiliaus šoną.

CHICAGIEČIU LIETUVIU PAREIŠKIMAS 
VALSTYBĖS SEKR. CORDELL HULL

i _________ ________
“COKOVVL. HULL
SECRETARY OF STATE 
VVASHINGTON, D.C.

“CHICAGOANS OF LITHUANIAN BIRTH OR EXTRAC- 
TION ‘GATHERED AT A MASS-MEETING HELD FRIDAY, 
JUNE TWENTY FIRST, AT THE CHICAGO LITHUANIAN 
COMMUNITY CENTER, 3133 SOUTH HALSTED STREET, 
UNANIMOUSLY CONDĖMN IN MOST EMPHATIC TERMS 
THE UNVVARRANTED AND CRUEL OCCUPATION OF THE 
TERRITORY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA BY THE 
RUSSIAN RED ARMY, AND APPEAL TO YOUR EXCEL- 
LENCY THAT THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 
APPLY THEIR POLICY OF NONRECOGNITION OF TERRL 
TORIAL CONQUESTS BY FORCE TO THIS NEW ACT OF 
AGGRESSION BY A MAJOR P0WER AGAINST A SMALL 
DEFENSELESS AND PEACEFUL NEIGHBOR.”

» » o 
Rezoliucija

Tokio turinio telegrama bu
vo pasiųsta Jungtinių Valstijų 
Valstybės sekretoriui Cordell 
Hull’ui iš masinio mitingo, ku
ris įvyko penktadienio vakare, 
protestui prieš sovietų Rusijos 
okupaciją Lietuvoj.

Tame mitinge priimta rezo
liucija jau buvo paskelbta 
“Naujienų” šeštadienio laidoj, 
ir čia tik pakartojam kelias iš
traukas :

“Mes, Amerikos lietuviai, ke
liame griežtą protesto balsą 
prieš tokį sovietų smurtą. Kar
tu mes pareiškiame savo gilų 
įsitikinimą, kad Lietuva, sun
kiomis pastangomis sukarusi 
savo valstybę, neišsižadės pasi
ryžimo atgauti laisvę.

“Kaip seniaus, taip ir dabar, 
mes jai padėjime visomis iš
galėmis. Musų pagalba bus na
šesnė, jeigu visi Amerikos lie
tuviai, kurie nėra parsidavę 
Lietuves pavergėjams, veiks 
sutartinai, kad musų tėvų žemė 
vėl pataptų laisva ir nepriklau
soma.”

Lietuviai Nusiminę
.1 •’ / I *

Mitingas įvyko Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, bet, deja, ne
buvo labai skaitlingas.

Yra tokių, kurie sovietų įsi
tvirtinimui Lietuvoj pritaria, 
ir rodo pasitenkinimą, kad 
“Smetona nuverstas”, ir “ah, 
gerai, tai dabar kunigus patam
pys!” Bet milžin’šką nuošimtį 
lietuvių yra apėmusi apatija, 
nusiminimas.

“Ko mes eisim protestuoti, 
ką mes nuveiksim? Jeigu jau 
didelės šalys nebegali savo lais
vės išlaikyti, tai ką galėjo ta 
nabagė Lietuva padaryti, ir ką 
mes galim padaryti?..”

Tokios eina kalbos tarp žmo
nių. Liūdna yra jų klausyti. 
Ne tai, kad lietuviai nuleidę 
rankas, visai nebeturi ūpo. Pr;e- 
šingai, kai ateis momentas, jie 
sukrus, bet šiuo momentu juos 
užgulęs toks nusivylimas, bejė- 
gumas, kad nėra noro kas tuo
jau pradėti.

“Darbas Nebus Veltui”
Kalbėdamas mitinge Dr. P. 

Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, atkartotinar pabrėžė, kad 
tdks žmonių jausmas yra su
prantamas. Gal su rezoliucijo
mis ir protestais šiuo momen
tu nieko nenuveiksime. Tačiau 
reikia protestus kelti, reikia 
smerkti Rusijos smurto žyg;, 
nes jei mes tylės-m, tai paro
dysim šios šalies valdžiai ir pa
rodysim pasauliui, kad mes 
tam pritariame. O kiekvienas 
žino, kad tarp lietuvių tik ma
žytė dalelė tenori gyventi po 
Rusijos jungu, po bolševikų 
tvarka.

Taigi, mitingų šaukimas ir 
rezoliucijos, kalbėjo Dr. Grigai
tis, nėra tuščios pastangos, jos 
atneš vaisių. ’ Kuomet taika 
grįš pasaulin, ir ateis dabar 
pavergtoms šalims laisvės va
landa, tai pasaulis žinos, kad 
ir Lietuvos žmonės ir jos sū
nus išeivijoj nori tą laisvę at- 
steigti, už ją kovoja.

Mitinge taipgi kalbėjo Mr. 
Paul Miller, žymus Chicagos 
suomių veikėjas ir redaktorius 

angliško komercinio žurnalo. 
Jis kalbėjo lietuviams jau an
tru kartu ir publikos buvo kar
štai priimtas aplodismentais.

“Galinga R. Armija”
Jis prilygino, kad Lietuva 

dabar susilaukė likimo, kurio 
nenorėdama pakęsti, Suomija 
kovojo. Bet kaip Suomija, taip 
ir Lietuva turėjo nusilenkti 
“galingąjai” raudonam armijai, 
kuri “galinga” ir “drąsi” tik 
tada, kada “užpuola mažą kai
myną”, ir kuri jau dabar sle
piasi už mažų tautelių skver
nų, nusigandusi pavojaus iš sa
vo “draugo” Hitlerio pusės.

Dr. T- Dundulis, trečiasis 
kalbėtojas, atvyko salėn vėlai, 
tad jam neteko kalbėti.

Gražiomis lietuviškomis dai
nomis vakarą šauniai papuošė 
p. Anelės Steponavičienės ve
damas Vyrų Kvartetas, taipgi 
“Pirmyn” Choras, vedamas p. 
Kazio Steponavičiaus.

Panašus masinis mitingas 
penktadeinį įvyko ir Dariaus- 
Girėno salėj, ad. 4414 South 
Western avenue. Ten kalbėjo 
red. L. šimutis ir keli kiti vei
kėjai, taipgi buvo priimta rezo
liucija, panaši tai, kuri buvo 
priimta Auditorijoj. •

Vienoj ir kitoj vietoj publi
ka, kaip ir didžiuma lietuvių, 
atrodė prislėgta, nusivylusi, bet 
kalbėtojų sujaudinta entuzias
tiškai reagavo jų žodžiams.

Kas Džiaugiasi - - -
Auditorijoj, beje, gana ne

kultūringai elgėsi keli komu
nistėliai. Jie veržėsi salėn per 
duris neužsimokėdami nei 10 
centų salės išlaidoms padengti 
ir šaukė, “Mes, ru.......... , jums
pinigų neduosim!” Iš lauko pu
sės prie durų jų buvo bent tu
zinas ir visus einančius vidun 
užkabinėjo, “Viduj nieko ne
bus, ten nieko nėra...”

O drąsiausias iš jų atsisto
jęs salės viduj programo me
tu parodė savo “kultūrą” sa
vo fizionomijos dalimis, lyg pir
mos rųšies valkata.

Tai tokie žmonės labai džiau
giasi, kad Lietuvoj dabar Sta
linas šeimininkauja.

Rs.

Atletas Bložis 
Vėl Sumušė 
Metimo Rekordą

56 Pėdų, Colio.
Iš Minneapolis, Minnesota 

praneša, kad National Colle- 
giate Athletic Association len
gvos Atletikos rungtynėse lie
tuvis Al Bložis, nustatė naują 
kamuolio metimo rekordą. Jis 
nusviedė 16 svarų sveriantį 
kamuolį 56 pėdas ir % colio.

Bložio t pirmesnis rekordas 
buvo 56 pėdos.

šis jaunas, bet aukščiu did
žiulis lietuvis atletas sveria 
245 svarus ir siekia padanges 
su 6 pėdomis ir 5 coliais aukš
čio. Jis yra Georgetown uni
versiteto komandos narys.

Jeigu manote, kad lengva 16 
svarų kamuolį tiek toli nu
mesti, pabandykite. Užtikrina
me, kad nenorėsite su Bložių 
konkuruoti.




